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 د لوړو زده کړو وزارت پیغام
 

د برش د تاریخ  هام تلفو او د ی  کاا کفارل د وواو ې  هاو ا هام 

 .السفم یې ړلاو  سارتوو ې  رول لاو کاا مخال تلاو ی ل لوباول  د 

دیيس کفرل د نصرل ېسريس بلرم جاوړ   ېاا د هدک کاد  د 

کی یت هم لوړ لو کا تلو ېیهښت لل . لم  مد  ېتوام د ندخوېلاو 

تعیری نو  د  رت د غوښفنو ې  د ټولنا د ېړتیر   هم نظل کا نیولاو هک برخاد  هیژندل شوخو

 نو  دیيس توېد ې  کفربونم د تحصوینو لوریک بلېبل ې  ېرپ يش.

لم ښرغوو ېسفردېنو ې  لیکوېالنو څلم د هړک لام کاوتم تننام کاو  ېاا د ېتادېیک هخاری خاا 

څارنوو کاا دیيس کفربونام تا لی  ې  ېخسفو  ې  د کوونو هم ې ږد  کا خا هم رووو ېړ ناد  

ء کاد  د  ې  د هاو ا توتاوی خاا هام رلکات یې ساف  ژبرړيل د   رول تيل هوی خا ېدې

د . لم نوی  ښرغوو ېسفردېنو ې  هو رنو څلم  و هم دینښت غوښفنم کو  تال څاو هام روواو 

يس کفربونم ې  دیيس تاوېد بلېبال ې  ېارپ کاد   ېاا لام ېارپ ېړ ند  بلرو کا نو  دی 

 ی سفم د ګلېنو تحصوینو هم  ېک کا  یکدل يش ې  د هدک کاد  د کی یات هام لوړ لاو ې  د 

 وومم هل سا هم هلتلفګ کا خا نېک ګر  ېریسف    . 

د لوړ  هدک کد   هېیت دې رووام دنادک باويل ېاا د ګلېناو تحصاوینو د وومام سا حا د 

 لوریک د وووتو هم تلفو و یشفو کا تعیری  ې  نو  دیيس توېد بلېبل ې  ېرپ کد .لوړ لو 

 کې  هتوږ  مکری مېکا  خحیا   ید  یټاد ېفغرن ترشوترنو لوریک د جلتنم کم اک  هم هر

 د رول لو لوریک خا هتینم بلېبلک کدېدک.  د  کفرلڅلم تننم کو  ېا د 

 کد  ې  هلېرفیر  تاوتم تال څاو هام نیا د   یوم تندک خو ېا نوتوړ  ګټویک هل سم د ې  

 یېتوونکا کا د  ل دیيس تضمون لوریک ل  تل ل ک خو تعیری  دیيس کفرل  لل .
 

 هم دینښت

 هو نوېل د کفوی فلخدک توتند

  هخلکههلست  د لوړ  هدک کد  

 ۹۳۱۶کربل  



 
 

 قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!

کې د دريس کتابونو کموالی او نشتوالی لهه لووهو سهتونڅو  ګهه ګ ه   ونوافغانستان په پوهنتون د

ړه میتهود معلوماتو تهه س  رسهی نهه لهري  پهه زا ونويشمیر استادان او محصلین  وو زواتکېږي. 

 ټیه چې زاړه دي او پهه بهازار کهې پهه  ګټه اخيل ګه  نوچپرتو  او نواو له هغو کتابو  تدروس کوي

 کیفیت فوتوکاپي کېږي.

او   طبي پوهنتون کاب    کاب بیروينال  ننګرهار  خوست  کندهار  هرات  بلخ موږ د ېاوسه پور  تر

ساينس  انجنیهري   د طب  يس کتابونهدر  مګتلفعنوانه  ۲۵۰لپاره کاب  پويل تګنیک پوهنتون 

 DAAD  ۱۴۰آملهان د علمهي همرهاروو ټهولنې د  يطبه ۶۹) واو زراعت پوهنځي ورنالیڅم  ژ اقتصاد

 د کتابونهه Kinderhilfe-Afghanistan  ۹ د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټېغیر طبي  اوطبي 

جمهوري  فدرال اند آملپه مڅار رشوف کې  کتابونه DAUG  ۲ آملاين او افغاين پوهنتونونو ټولنې

نور  ۳ډ او واک اېد سل ۱ د صافی بنس  لګوا  Afghanistan-Schulen  ۱کتاب د  ۱  ينسولګر جرنال ک

 .چاپ کړي ديپه مايل مرسته  (کتابونه د کانراد ادناور بنس 

 اتوهز ووهپوهنتونونهو او  ونهدهړ ا ولهوټ وادېهچهاپ شهوي کتابونهه د ه يړ نومو ېده  چ ړو ېادونود 

چههاپ شههوي کتابونههه لههه  ولټههشههوي دي.  شهه ېو  هګههو ت اړوههادارو او مؤسسههاتو تههه پههه و رېشههم

www.afghanistan-ecampus.org شئ. یکوس  ډاونلو ډ ګه  ڼېپا بوو 

 د  ې د افغانستان د لوړو زده کههههړو وزارت هحال کې تر رسه کېږي چ ېدا کړنې په داس

 کلونو په ميل سرتاتیژوک پالن کې راغيل دي چې: (۲۰۱۴ه  ۲۰۱۰)

د ښهوونې د ښهه کیفیهت او زده کوونرهو تهه د نووهو  کهره او علمهي د لوړو زده کهړو او "

معلوماتو د برابرولو لپاره اړونه ده چې په دري او پښهتو ژبهو د دريس کتهابونو د لیرلهو 

او پښهتو  ي ژبې  ګه دريانگروڅ لپاره له   روفورمي نصاب د يش د تعلیمفرصت برابر 

لههه دې امرانههاتو  ګههه پرتههه د  و ژبههاړل اړوههن دي مههواد دريسژبههو تههه د کتههابونو او 

س  نيش کوسی عرصي  نووو  تازه او کره معلوماتو ته  استادانپوهنتونونو محصلین او 

 ."پیدا کړيرسی 

رسه مرسته وکهړو او د چپټهر  نومونږ غواړو چې د دريس کتابونو په برابرولو رسه د هیواد له پوهنتونو 

د و لپههاره دا اړونههه ده چههې د لههوړو زده کههړ او لرچههر نههور دوران تههه د پههای ټرههی کېههږدو. د دې 

 .کتابونه چاپ يشدريس عنوانه  ۱۰۰  ه نا  هموسساتو لپاره هر کال 



، چو  هوه لولوو ميولرخ  کلوو کو  نوون کتا ونوه ولیروخ، وله ټولو محرتمو استادانو څخه هیله کوو 

نوټونوه او چورکونوه ایو او او د چواا لووا    وژ اړن او یا هم لول هخواين لیرل شون کتا ونه، لرچوک

 ،وو وسوته یو  د اړونوو هوه   و اکړن چ  هه ښوه کیییوچ چواا او  ی  هه واک ک  مونږز  ،تیا  کړن

او  ټروو هوه اړونوو لوول وړانوی ونوه یواد شوویو هموا نګوه د .استادانو او محصلی و هه واک کو  و کوړو

 . من ګامونه هو ته کړوی کله ک  اغ هوېڅو هه ګ   تک ، له مونږ رس  رشیک کړن نظکیات

تر هو د کتهابونو محتووهات د نړووالهو   لفینو او خپروونرو له خوا پوره زوهار اوسهت  شهوی دیؤ د م 

 د کتهاب پهه محتهوی کهې  ینهې کیهدای يش بیها هه علمي معیارونو په اسا  برابهر يش  خهو 

وهو تهر  هو خپه  نتروهات او    نو له درنو لوستونرو  ګه هیله مندوليدل يشتیروتنې او ستونڅې 

 تر  و په راتلونري چاپ کې اصالح يش.  لف او وا مونږ ته په لیرلې ب ه راولیږيؤ نیوکې م

مننه کوو  رهډې ګه  رو وا اکرتډله مرش  ېاو د هغ یټېله افغان ماشومانو لپاره د جرمني کم

 ۱۴۰هنتون د پو  رهارګمهاله د نن ېتر د یدو   ید ړیورک وې تګښد دغه کتاب د چاپ ل ېچ

 .ید یستیاخ هړ پر غا  تګښکتابونو د چاپ ل رطبيیعنوانه طبي او غ

 CIM (Center for International( لههه دفههرت او GIZ) توههز یآ  ېد جهه هګههتو  ګړېان ههپههه 

Migration & Development )  پهه  ېپهور  ۲۰۱۹نهه تهر  ۲۰۱۰لهه  وهېزمها لپهاره  ېچه ګهه

 مننه کوم. ېله کوم هړ و  ه   د زو  يړ د کار امرانات برابر ک ېافغانستان ک

 ریهانجن پلهوموپوهنمه  د نیعلمهي معهد لوړو زده کړو له وزورې پوهنوال دوکتهور فروهده مومنهد  

د  س یرئه د ننګرههار پوهنتهون  قيواحمد طارق صهد سیمايل او اداري رئ  یعبدالتواب باسکرز 

او مرسهته  لېهڅهو  وهېاو استادانو  ګه مننه کوم چې د کتابونو د چهاپ لهړ  پوهنځیو رویسانو 

خپه  د  چهېکهوم   وېمنندوی ي  او ستاينه ر ېډ ګه  مؤلفد دغه کتاب له . ې دهکړ وررسه وې 

 کړ.  ېپه وړيا توګه ګرانو محصلينو ته وړاند ېوکلونو زيار -کلونو

څګهه بروالفهی  حبیبهي او فله  الهرحی   هر وو حرمت هللا عڅوڅ  همدارنګه د دفرت له همرارانو

 نه ستړې کیدونرې هلې  لې کړې دي.ې د کتابونو د چاپ په برخه کې وې ه  مننه کوم چ

 سالکارد لوړو زده کړو وزارت   کډاکرت وحیی ورد 

   ۲۰۱۷ مېکاب   

 ۰۷۵۹۰۱۴۹۴۰  ټیليفون: د دفرت

 textbooks@afghanic.deاميي : 



 سريزه

 د طبعي افتونو څخه د ځان ژغرولو د پاره ډول ډولانسانانو د وخت په تېرېدو سره  نه يواځې دا چې

بلکه ددې په خوا کې د ودانيو په تخنيک او د چاپېريال ساتنې په برخه کې هم استوګنځايونه ستر کړل، 

 ډېرې څېړنې وکړې.انسانانو 

)د مثال په ډول د کوټو  انرژي پکاره دههر ډول دا چې د يوې ودانۍ څخه سړی ګټه واخستالی شي، نو دې د پاره 

د ګرمولو د پاره انرژي، د ډېر ګرم موسم  په وخت کې د کوټې د اقليم معتدل ساتلو انرژي او د کوټې د هوا 

دی شي چې چاپېريال هم ناولی کړي. نو ځکه بدلولو د پاره انرژي(. خو دغه انرژي ډېر اوچت لګښت لري او کې

ډېرې څېړنې په پرمخ تللي نړۍ کې د انرژي د اوچت لګښت او د چاپېريال د ناوليتوب د مخنيونې د پاره 

شويدي، چې ددې له جملې څخه دا چې څنګه سړی وکړی شي چې د يوې ودانۍ د تودوخي ضرورت راټيټه کړي. 

 يو خاص د انرژي د اغيزې تخنکي سيستم ورکړل شوی دی. نو د تودوخي د ضرورت کمېدلو د پاره

د ودانيو د دي او نه  ېد بده مرغه په وروسته پاتې نړۍ کې په تېره بيا په افغانستان کې نه ودانۍ په معيار برابر

 تخنيک په معيارونو کې کومې څېړنې شوي.

جوته ده، په افغانستان کې د ژمي په سوړ موسم کې د استوګنځايونو ګرمولو د پاره ډېرې تر کومه چې ماته 

کورنۍ د لرګو او ډبروسکرو بخاريو، ګاز )غاز(، تېل او سکرو څخه کار اخلي. ددې د استعمال د پاره کوم ډول 

ې ډېرې کورنۍ د اور د نو همدا وجه ده چ .وجود لري، د بده مرغه په نظر کې نه نيول کيږيتخنيکي معيار چې 

 لمبو، د ګاز او سکرو نيولو ښکار ګرځي.

د ډېرو ودانيو نه يواځې دا چې د دېوالونو، دروازو او کړکۍ ګانو درزونه بند نه دي، بلکه د بخاريو نلونو د پاره 

دې  ېچ ،دي کړکۍ ګانو له الرې بهر ته راښکل شوي نلونه د بخارۍ او د دي ورکړل شوينه  ونهکوم خاص روزان

سره زښته ډېره د تودوخي انرژي ضايع کيږي. که مونږ دغه کلنی د انرژي لګښت چې د درزونو له الرې ضايع 

مقايسه کړو، نه يواځې دا چې څو  د جوړولو لګښت په ودانۍ کې د تودوخي ساتنېد تخنکي معيار سره کيږي، 

ه د انسان په روغتيا او د ودانۍ په فزيکي ي، بلکه د تودوخي په ډېر ژر تغير خوړلو سروليږوارې ګران )قېمت( 

 حالت ناوړه اغيزه کوي.

( څخه ژباړلی، RWE Bau-Handbuchدغه د انرژي سپما کوونکي ودانيو په نوم کتاب، کوم چې ما د الماني )

ی شي، الخپلو هيوادوالو ته ډالۍ کوم. داچې ددې کتاب څخه ښاغلي او اغلي لوستونکې څومره ګټه پورته کو

ه کومه نيمګړتيا مو په نظر کې راغله او ماسره لوستونکو پورې تړاو لري، خو زما يواځنۍ هيله داده چې کدا د 

 مو شريکه کړه، ډېر به خوښ شم.

 

 ديپلوم انجينېر اسداهلل ملکزی

 13.11.2016المان     
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 په ېوې ودانۍ کې د انرژي د سپما اهميت          - 1

 Bedeutung energiesparenden Bauens (Importance of energy-saving construction) 
 په ودانۍ کې د انرژي سپما عبارت دی له:

 اړتيا کموونه اوپه ودانۍ کې د ډېرې تودوخي د پاره 

 په خاص تخنيکي سيستم سره د الزمه تودوخي پوره کوونه

په ودانۍ کې د انرژي سپما د انرژي زېرمې، د خپرېدو )انتشار( کمونې ته او د اقليم د تغير خوړنې کمولو ته يو 

 ډېر لوی اهميت لري. دا د الندې اړيکو سره ښه څرګنديږي:

 .ر مهم او فيصله   کوونکی رول لريف د پاره د تودخي انرژي ډېد استوګنې په ودانيو کې د انرژي مصر

د انرژي اخري لګښت په شخصي ودانيو کې لکه څنګه چې په شکل کې   ښکاري، په مرکزګرميو او په  % 86       

 تودو اوبو مصرفيږي. د کور سامانونو او د رڼا مصرف ډېر کم دی.

ډېرې برخې انرژي د وعي د انرژي لګښت د تودوخي هدف د  پاره په جرمني کې د شخصي ودانيو د پاره مجم    -

 .ته ضرورت دی

 دی نظر ټولنيزې اړيکو ته. % 26دا لکه څنګه چې په دوهم شکل کې ښودل شوی، 

د انرژي د ضرورت په مقايسه، د صنعت د پاره، د ټولنيزو اړيکو د پاره او د برق توليد د پاره د په ودانيو کې 

د مثال په ډول لکه څنګه چې په دريم شکل کې ښودل شوی، د انرژي په کم  .نسبتاً کمه دهغمخواري تودوخي 

کم دی نظر د هستوګنو زړو ( 1/3)مصرفونکو ودانيو کې د تودې انرژي لګښت په متوسط ډول يو پر دری 

 ودانيو ته.

، د تودوخي د ساتنې ساتنې اقداماتد په يو موجوده ودانۍ کې هم کېدی شي چې  غېر د ضرورته په ښه شان 

د ګرمونکو موادو د ښه کولو سره په ارتباط کې او د اغيزناکې تودوخي ورکونکي تخنيک سره په زياته کچه 

 ي.ش انرژي مصرف کم

ګټور ساختماني مواد او مکمل تخنيک په اختيار بايد د دا ډول  زياتې انرژي څخه د استفادې د سپما د پاره 

 کې ولري.

سپما د اهميت نه غېر، نور د سوځېدونکو )سوخت( موادو د زېرمی ساتنې د پاره او د د ودانيو د انرژي 

 چاپېريال د پاره، اوسېدونکو ته نورې ګټې لري:

د اقتصاد له لحاظه تخنيک داسې په پالن کې ونيول شي، چې د انرژي په ګرانېدو )قېمته کېدو( سره     -     

کلونو پورې د تخنيکي آلو د ښه کولو د  30څخه تر  15دا د راتونکو تخنيک ډېر کم تر اغيزې الندې راشي، او 

 پاره کومه اضافي پانګه اچوونه منځ ته رانه شي.

 د استهالک لنډه دوره د راتلونکي په مقايسه زيات لګښتونه، د ډېرو لګښتونو اصالح کوونې.    -     

 غوښتنو په وجه د ودانيو د بازار ارزښت لوړېدنه.د انرژي د سپما په زياتېدو سره د قانوني کمترينو    -     

 په هستوګنځايونو کې د آرامې اوسېدنې د پاره د تجهيزاتو ښه کوونه د:   -     

په ډېرو ګرمو وختونو کې د لويو کوټو د بيروني برخو د تودوخي په وجه منځ ته راغلي حرارت په طبع برابر       

 جوړونې د پاره.

 په کار اچونې سره د هوا بدلولو د پاره د کوټې د هوا ډېره صحي کوونه. د تخنيکي آلې      

د تودوخي د انتقال د پول کمولو په وجه او د  ،د لنده بل په وجه منځ ته راتلونکي تاوانونو مخنيونه )چڼاسی(      

 الزمي هوا کموالي په وجه.
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نۍ د انرژي سپما کوونې سره کېدی شي چې د په نوي ودانيو کې او د موجوده ودانيو په عصري کولو کې د ودا

 ودانۍ ټولې برخې په چاپيريال ساتنې کې برخه ولري او د هستوګنی ارزښت زيات کړي.

 

 

 اول شکل

 % 2په کور کې د استعمال ماشينونه؛  % 12ګرمې اوبه؛  % 11د کوټې تودوخي؛  % 75په پورته عکس کې 

 روښنايي ښودل شوی.

 

 دوهم شکل
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 دريم شکل

  Gesetzliche Anforderungen und او توصيه ېقانوني غوښتن          - 2

Empfehlungen (Legal requirements and recommendations)  

کلونو کې د ساختماني  1995او  1984 ,1977په المان کې قانون جوړونکو د تودوخي د ساتنې تنظيم سره په 

ې سرحد، او په نوي ودانيو کې ډېرې تودوخي ته د ضرورت د پاره په زياته کچه برخو څخه د تودوخي تېرېدن

کال راپدې خوا د ودانيو په پراخوونه کې او په موجوده ودانيو کې د بيروني دېوالونو  1984غوښتنې ورکړي. د 

ت شوی کال کې د تودوخي ساتنې تنظيم ډېر سخ 1995په عصري کولو کې، اضافي غوښتنې زياتې کړيدي. په 

وو؛ ددې په خوا کې د موجوده او نوي تودوخي منځ ته راوړونکو آلو د خطرناکه موادو جوړونه د مرکز ګرمي د 

 آلو تنظيم سره محدود کړېدی.

عيسوي کال کې د انرژي څخه سپما ډېر زور وموند،  کوم چې د انرژي  2002په المان کې د فبروري په اوله د 

تنې اړيکې )ارتباط( د انرژي سپما کوونکو تخنيکي آلو سره، د نويو او سپما کولو د پاره د تودوخي سا

موجوده ودانيو د پاره تنظيمږي. نو ځکه د نوي هستوګنو ودانيو د پاره، د ودانۍ د غټوالي او شکل په نظر کې 

ې د هر پور kwh 140څخه تر  kwh 80نيونې سره د يو کال د انرژي ضرورت د مرکزګرمي او تودو اوبو د پاره د 

 متر مربع سطح ګرمولو ته الزم دی. په دی وجه لوړترين ضرورت د انرژي په زېرمه کې ټاکل کيږي.

تر  kwh/m² 600د روښانه )واضح( کولو د پاره ويل کيږي، چې په موجوده ودانيو کې د لومړني انرژي لګښت د 

په کال کې د غېر  kwh/m² 30ی، او د خاصو زړو ودانيو د پاره چې اصالح کوونې ته ضرورت د منځ په کال کې 

 فعاله کورونو د پاره ټاکل کيږي.

  

 موجوده کور

 V 82تودوخي ساتنه 

  V 95تودوخي ساتنه 

 کم انرژي کور

 په کتار جوړ شوي کورونه              ځانته والړ يو فاملي کور                        ډېر فاملي کور     
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 Hauptmerkmaleنښې  عمومي سپما د انرژي د کې ودانۍ ېوې په  - 3

energiesparenden Bauens (Main features energy-saving construction)  

 Einflussgrößen auf den لید اغيزناکه اندازې زياتوا په لګښت انرژي د  تودوخي د        - 3.1

Heizenergieverbrauch (Variables influencing the heating energy consumption)  

شکل او د تخنيکي آلو له مخې پالنيږي، کوم  يساختماند يوی ودانۍ د تودوخي د انرژي لګښت، د ودانۍ د 

 ږي.چې د ساختمان پر مخ وړلو او د ودانۍ د استفادی د پاره ټاکل کي

 ډېرې مهمې اغيزې په الندې ډول دي:

 د ودانۍ د شکل ګڼوالی )متراکم(

 د يوې ودانۍ د پوښ تودوخي ساتنه

 د تودوخي پول )چېرته چې تودوخي ضايع کيږي( څخه ډډه )مخنيونه(

 د يوې ودانۍ د پوښ د درزونو بندوالی

 د هوا بدلونې رقم او طريقه

په واسطه او د داخلي ساختماني برخو ذخيره کوونکو کتلو په  سوېل )جنوب( خوا ته ورکړل شوو کړکۍ ګانو

 ( د لمر د انرژي څخه استفادهPassivواسطه غېر فعاله )

د يو معين وخت سره يا  په دوامداره ډول د داخلي تودوخي د ټيټېدو په واسطه د ودانۍ په ساحه کې شمال خوا 

 ته د کوټو تنظيم 

 زهد تودوخي په جوړولو کې د انرژي اغي

 د تودوخي په ذخيره کولو او وېشلو )تقسيمات( کې د انرژي ضايع

د کوټې د تودخي، د هوا بدلېدو، د ګرمو اوبو د لګښت، د غېر فعاله د سوالر د انرژي څخه استفادې، په داخل 

کې د ډېرې تودوخي څخه ګټې او د ماشينونو د تخنيک څخه د استفادې د طريقې په برخه کې د اوسېدونکو 

 .چلند

 

 Gravierende Veränderung derد حساب زښت ډېر تغير  يپه ودانۍ کې د تودوخ    - 3.2

Gebäude-Wärmebilanz (Serious change in the building heat balance)  

په يوې ودانۍ کې د تودوخي ډېر ژور )عميق( تغير ښايي. دا چې کومې نتيجې د  د انرژي سپما سره ساختمان

کې ښودل شوي، کوم چې  په موجوده ودانۍ کې په منځني ډول د يو فاميلي کور د  انځورندې هدف دي، په ال

د کمترينې انرژي سره، کوم چې د ګرمېدو ضرورت فقط يو پر پنځه  اندازهکلنی د تودوخي مقايسوي پاره 

 وښانه کيږي: تغير په الندې ډول ر اندازې( ته ښکته شوی دی. د کميت او جنسيت له لحاظه د تودخي د 1/5)

د تودوخي د انتقال ضايع، کېدی شي چې د بيروني ساختمان د تودوخي د انتقال برخې چې د ډېر ښه تودوخي 

( ټيټه شي. د بيروني ساختماني برخو د 1/3ساتنې سره جوړ شوي وي، په مروجه کورونو کې تر يو پر دري )

 ه کمولو يوه اغيزناکه اقدام دی.تودوخي ساتنې زياتونه، د يوی ودانۍ د کلني ګرمولو ضرورت پ

د تودې هوا بدلونې ضايع د هوا د بدلېدنې په واسطه، کوم چې د پاکوالي له لحاظه الزمي اقدام دی، يو پر درې 

( کميږي. خو سره ددې بيا هم ددې د مجموعي ضايع فيصدي برخه په واضح ډول لوړيږي. نو ځکه په کم 1/3)

د تودوخي بېرته الس ته راوړنه، د کميت له لحاطه د تودوخي د ضايع کېدلو انرژي کورونو کې د چټلې هوا څخه 

 مخنيونې د پاره د زړه پورې ونډی ته ضرورت دی.
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د استفادې وړ تودوخي الس ته راوړنه، د لمر د وړانګو څخه او د انسانانو او ماشينونو څخه منځ ته راغلې 

نو کېدی شي چې د مياشت په بدلېدو کې فقط ډېره کمه تودوخي په کم انرژي لرونکو کورونو کې کم دی، ځکه 

برخه د دغې وړيا تودوخي څخه د کوټې د ګرمولو د پاره استفاده وشي. د کم انرژي کورونو د تودوخي په حساب 

 کې د هغه نسبي اهميت بيا هم په زياته اندازه ډېريږي.

سره، د تودوخي مجموعي ضايع فقط د  په کم انرژي کورونو کې د تودې هوا بدلونې بېرته الس ته راوړنې

نيمايي څخه کم جوړېدلی شي. دا د تودوخي د جمع کولو خاصيت په سختۍ سره الس ته راوړي، کوم چې دا د 

 کوټې د تودوخي په تغير کې په خاصه توګه ډېر ژر عکس العمل ښکاره کوالی شي.

 
 

 

 

 څلورم شکل

ستراتژي مکملې اغيزې ښه د ستۍ نتيجه: د انرژي سپما کوونکي ودانۍ برابرونې ورو اندازېد تودوخي د 

 امکانات، د ساختماني تودوخي ساتنې سره د تودوخي په انتقال کې د تودوخي  ضايع کېدنه کموي.

 Baulicher Wärmeschutz (Structural thermal ساتنه يپه ساختمان کې د تودوخ     - 3.3

insulation)  

طبقه د ودانۍ پوښ د لسو کلونو د پاره فقط په کم لګښت سره په ښه شان ساتي؛ چې دا د  د تودوخي ساتنې

يوې ودانۍ د انرژي د سپما يقيني او بقالرونکی اقدام دی. دغه حقيقت د انرژي د سپما په تنظيم کې په نظر کې 

و هم په تودوخي ضرورت اکلنی لومړنی انرژي د نيول کيږي، چېرته چې غېر د اعظمي اجازه ورکړل شوي 

 انتقالونکي شاوخوا سطح اعظمي اجازه ورکړل شوی د تودوخي د انتقال ضايع څخه زيات نه شي.
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اندازی ) Uپه يوې ودانۍ کې د تودوخي د انتقال ضايع د 
1Wert -U څه رنګوالی ښکاره کوي. د تودوخي د )

اخلي برخې او بيروني برخې د ( سره ښايي، کوم چې د دWattد تودوخي جريان په واټ ) Uتېرېدلو ضريب 

( څخه تېريږي. ددې واحد په m²( د ساختماني برخې په هر متر مربع سطح )kelvin 1تودوخي فرق يوه درجه ) 

W/m²K  سره ښودل کيږي. څومره چې دU .اندازه وړه وي، هومره د ساختماني برخې د تودوخي ضايع کميږي 

U x 10  اندازه =  د ساختماني برخې په هرm² سطح او په کال کې د تېلو ليتر 

 ګاز )غاز( m³سطح او په کال کې  m²د ساختماني برخې په هر                                

 د مثال په ډول:

24 cm :ډبل دېوال چې د درنو ساختماني ډبرو څخه جوړشوی وي 

U = 1,8 W/(m²K): 

 په کال کې، او يا: m²ليتره تېل پر  18

18 m³ پر  د ځمکې ګازm² په کال کې 

17,5 cm  15ډبل دېوال چې د درنو ساختماني ډبرو څخه او cm :د تودخي ساتنې طبقې څخه جوړشوی وي 

U = 0,24 W/(m²K): 

 په کال کې، او يا: m²ليتره تېل پر  2,4

2,4 m³  د ځمکې ګاز پرm² په کال کې 

( د تودوخي د انرژي m²په هر متر مربع )پورتنی فرمول د يوې ودانۍ د بيروني دېوالونو او بامونو د پاره 

کلني اندازې سره يوه بسيطه قاعده ده، کوم چې د تودوخي د انرژي  Uضرورت ښايي. په دی فرمول کې د 

 ضرورت د ساختماني برخو په واسطه احاطه د بيروني هوا د پاره محاسبه کيږي.

طبقه يي( دېوال د پاره چې د تودوخي د  تودوخي تېرېدونکی ضريب د يو پوټکي )يو  Uپه الندې ګراف کې د 

طبقې  سيستم سره تړلی دی، د تودوخي د طبقې د ډبلوالي پورې اړه لري. دغه څرګندوونه د تودوخي د طبقې د 

حده ډېر اهميت لري، چې د تودوخي د انتقال په وخت کې د تودوخي ضايع په ښکاره ډول کموي. د سوچه دېوال 

ډبل تودوخي ساتونکي طبقې سره  cm 16اوسي، د  W/(m²K) 2,2اندازه يې  U پوټکي په مقايسه ، کوم چې د

د  16cmته ښکته کېږي نظر مخکني اندازې ته. که چېرته لږ څه نور لګښت وشي او د  %10د تودوخي ضايع 

د تودوخي ساتنې طبقه ورکړل شي، نو په بيروني دېوالونو کې  cm 8تودوخي ساتنې طبقې مخې ته نور اضافي 

 تودوخي د انتقال په وخت کې د تودوخي ضايع نيمايي کيږي.د 

د تودوخي ساتنې د طبقې اغيزې د پاره ډېر مهم شرط دادی چې په ودانۍ کې سوري او تش ځايونه ښه بند 

 اوسي.

د انرژي سپماکوونکو ودانيو د پاره دا حتمي ده چې د تودوخي پول
2

څخه مخنيوی وشي، که دقيق وويل شي،  

 مخنيوی وشي. ددی د اغيزې

                                                             
 1

 - Wert -U ( دا په يوی ودانۍ کې د تودوخي د تېرېدو اندازه ښايي، چې پخوا به پهWert -k ښودل کېده. دا په )W/m²K  اندازه

 کيږي.

 2
مستقيماً په ارتباط کې  ي برخو سرهبيروند انۍ کې داخلي ځايونه د ودانۍ د تودوخي پول څخه مطلب هغه ځايونه دي، چې په ود 

 وي.
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 پنځم شکل

 Kompaktheit des Gebäudes (Compactness of the building))تراکم(  والیټينګد ودانۍ         - 3.4

د ځانګړو ساختماني برخو تودوخي ساتنې په خوا کې د يوې ودانۍ د سرني سطح په زياته اندازه د تودوخي 

چې د تودوخي د  اړه لريباندې زښت ډېر تاثير لري. دا دې پورې  ورکوونه ده، کوم چې د تودوخي په ضرورت

انتقال په وخت کې د تودوخي ضايع د شاوخوا ساختماني برخو د سرني سطح د تودوخي انتقال سره تناسب 

د يوې وړې  Vₑساختماني حجم  يزيات شي. د يوې ودانۍ ټينګ )متراکم( شکل، کوم چې ددی د ګرمېدونک

ولري، نو په دې صورت کې د تودوخي په انتقال کې د تناسب سره  Aشاوخوا سطحې  تودوخي انتقالونکي

تودوخي ضايع کمه وي او دې سره د انرژي له لحاظه خاصه اغيزه منځ ته راځي. غېر ددې نه ساختماني لګښت 

 ده.تناسب ټينګوالی د يوې ودانۍ د انرژي ارزښت د پاره ډېره مهمه نښه  / Vₑ Aهم کميږي. نو ځکه د  

د تناسب د مختلفو ودانيو په درجه بندي کې معمولي برخې پرمخ وړل شوي دي.   A / Vₑپه الندې شکل کې د 

 دې سره د ودانۍ د جوړښت د هرې برخې درجه د لوړ، متوسط او ټيټ ټينګوالي سره تقسيم شوی دی.

ب
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ل 
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د ت

 

  S     د تودوخي د ساتنې طبقې ډبلوالی

 کم انرژي کور

 د دېوال پوټکی

 ه کثافتځان ت

د تودوخي د 

 انتقال توان

 د تودوخي ساتنې طبقه

 ځان ته کثافت

  0,04W (mk)   د تودوخي د انتقال توان 
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 شپږم شکل

 

د  % 25برخې هر يو تقريباً  ارتباطيزيات او همدارنګه د کم  احاطه کوي، د % 50ي برخه تقريباً ارتباطد منځني 

 Aودانۍ د مربوطه وخت درجې احاطه کوي. د مثال په ډول يو زيات فاملي کور  د څلورو پوړو )منزلونو( سره د 

/ Vₑ  0,60د تناسب اندازه m²/m³  جوړوي. ددې په مقابل کې يو کور چې په همدغې درجې  ارتباطي برخهد کم

جوړوي، ددې د شاو خوا سطح د  ارتباطي برخهسره يو منځی  m²/m³ 0,40د تناسب اندازه  A / Vₑچې د سره 

 زيات دی. % 50کې تقريباً  m³تودوخي انتقال نظر د ودانۍ حجم ته په هر 

د راوتلي ځای، په د يو تړلي ساختماني جسم څخه مطلب د ودانۍ د مغلق نما )فاساد( او بام، په دېوال کې 

 ، د مهمې برخې او تېره کونجونو څخه ډډه کول دي.وبرخ يراوتل وال کې د کوټدېو

 

 

 

 

 

ودانۍ چې يو د بل سره کم تړلي دي. دغه برخه د مربوطه وخت د 

 احاطه جوړوي % 25  کورونو درجه بندي تقريباٌ

ودانۍ چې يو د بل سره متوسط تړلي دي. دغه برخه د مربوطه 

 احاطه جوړوي % 50  بندي تقريباٌ وخت د کورونو درجه

 
ودانۍ چې يو د بل سره زيات تړلي دي. دغه برخه د مربوطه وخت د 

 احاطه جوړوي % 25  کورونو درجه بندي تقريباٌ
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 د تناسب برخې A/Vₑ  د هستوګنی د ودانۍ
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 Bedarfsgerechte undبدلونه  هوا پاره د سپما د انرژي د او اليحيه ضرورت د        - 3.5

energiesparende Lüftung (Demand-oriented and energy-saving ventilation)  

نه د پاکوالي په لحاظ او د روغتيا )صحت( په اساس او همدارنګه د کوټې د لنده بل په کورونو کې د هوا بدلوو

په نظر کې نيولو سره ضرور دی. دا د استفاده شوي ګازونو او د بويناکه موادو، د اوبو د بخار همدارنګه د 

 ساختماني موادو څخه انتشار او د کور د موادو د پاره ښه په کار وړل کيږي.

ما تنظيم له مخې د انرژي ثبوت د پاره د هوا د بدلونې پروسه اضافي په نظر کې نيول کيږي. دلته د انرژي د سپ

څخه )د کړکۍ ګانو د هوا د بندونې د ثبوت نه  hˉ¹ 0,7يوه انرژي ارزښت لري چې د هوا د بدلونې مقياس تقريباً  

 ه(  نيول کيږي.پورې )د هوا د بندوې سره، د هوا د ويستلو آلې سر hˉ¹ 0,55غېر( تر  

د کړکۍ ګانو هوا په واسطه چې کړکۍ ګانې يا مکمل خالصې وي او يا نيمايي، نو د هوا د بدلونې زيات 

په مطابق د  ېې د زيات تودوخي ساتنې سره او ددمقياس سره توده هوا زياته ضايع کيږي. په کم انرژي ودانيو ک

لګښت پر کنترول الندې راولي او د تودوخي د انرژي تودوخي د ضايع کم انتقال سره کېدی شي چې هوا د خپل 

 باندې اغيزه وکړي.

پر مخ وړل کيږي، چې د کورونو هوا په غېر کافي اندازې سره  ېد کورونو اوسنی حالت اکثراً داس که څه هم

انه کوټو بدلول کيږي. چې دا د دورځې له خوا نه په کور کې د انسانانو د نه موجوديت په وجه او  نه د شپې له خو

 ته کومه خاصه هوا بدلونه ورکول کيږي. ددې په وجه بيا لنده بل منځ ته راځي او چڼاسی )پپونک( پېدا کيږي.

ستوګنځي د ضرورت په اد يوې  ، نونه لريود کړکۍ ګانو له الرې د ضرورت باوري هوا بدلوونه امکان که 

 ی.مطابق د هوا بدلونې د پاره ميخانکي هوا بدلونې ته ضرورت د

په ساده او هم په کم انرژي کورونو کې د ضرورت په اساس د هوا بدلونې د پاره ګټور ثابت شوی سيستم ، په 

لو و کانال په سر تمخانيکي ډول د هوا ويستنې سيستم دی، چې دې کې يو د هوا ويستلو بادپکې د هوا و

فه شوې هوا بيرون ته راښکل ورکول کيږي، چې ددې په واسطه د تشنابونو، حمامونو او د پخلنځيو مصر

خپله تنظيم شوي بيروني دېوالونو له الرې ناستې کوټو او خوب کوټو ته  په کيږي. يوه برخه د تازه هوا د خاصو 

جريان کوي. د ناستې کوټې، د ماشومانو کوټې او د خوب کوټې دا ډول د هوا جريان، د هوا په بدلېدو کې دا 

کې په متوسطه هوا بدلېدنه کې زياتی راځي. په مختلفو درجو د بادپکي د ډول عواقب لري،  کوم چې په کوټو 

کي ځای خالصولو يا بندولو سره هوا يا زياتيږي او يا کميږي. ددې د پاره چې وتونلګولو له الرې، يا د هوا نن

ه ننوتونکي تازه هوا ننوتل ښه تنظيم شي، نو ددې د پاره د ودانۍ ټول درزونه ښه بند اوسي، چې دې سره هوا پ

ځای کې چې نه کنتروليږي، جريان ونه شي کړی. ديوې اضافي ونډې امکانول د انرژي سپما ته د هوا ننويستلو 

چې تودوخي ورسره ساتل کيږي. يوه زياته برخه توده هوا، کوم چې په وتونکي هوا کې  ،او ويستلوآله ده

ضرورت کميږي. دلته د ودانۍ د درزونو ښه ې هوا ا ته انتقاليږي، چې دې سره د تودموجوده ده، تازه هو

 بندوالی د انرژي پر اغيزې د هوا بدلونې مهم شرط دی.
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 Passiv Solarenergienutzung  ( انرژي څخه استفادهSolarغېر فعاله د سوالر )        - 3.6

(Passive solar energy use)  

که دقيق وويل  ،هم لمر خوا ته تنظيم شوي کړکۍ ګانيد غېر فعاله د سوالر انرژي څخه استفادې د پاره ډېر م

رونکو کورونو کې د لر وړانګې کوی شي چې په کم انرژي شي ښيښې دي. په کوټو کې مستقيم او پراګنده د لم

 ( برخه د تودوخي د سوالر په واسطه برابره کړي. الندې اغيزې اهميت لري:⅓تودوخي ضايع يو پر دريمه )

ه د انرژي د تېرېدلو مجموعي يابي(، غټوالی او د کړکۍ ګانو او همدا رنګه د ښيښوڅخ خوا پېدا کوونه )جهت

 .درجه

 .ني برخو د تودوخي ساتنې ښه جنسيتد روښانه او تورتمو ساختما

 .ي برخو د تودوخي ذخيره کولو تواند ساختمان

 د مختلفو هدفونو د پاره د کوټو تنظيم.

ادې نور امکانات عبارت دي د: نه ګرمېدونکي د ژمي باغچې د غېرفعاله د سوالر انرژي څخه د استف

 )ګلخانې(، د ښيښې څخه د کورونو جوړوونه او روښانه د تودوخي ساتنې طبقې.

د ژمي باغچه او مخکې جوړه شوې د ښيښې کوټه هغه دي چې د استوګنې کوټه احاطه کوي که دقيق وويل 

چې هغه ګرمولو ته ضرورت نه لري او خپله ځانته يو ډول شي، د ودانۍ د بيروني دېوالونو مخ ته کوټې دي، 

اقليم جوړوي. ددې روښنايي او شينوالی يوه طبعي چاپېريا )اتموسفېر( جوړوي چې دا نظر بيروني باغچې ته 

ډېر وخت او دوامداره پاتې کېدی شي. خو بيا هم دا ډېره کمه د تودوخي انرژي سپما کوي. د ودوانۍ د انرژي 

به بې ګټې وي که چېرته دغه د ژمي باغچې يا تکيا شوي د ښيښو کوټې د مرکزګرميو سره مجهز سپما کوونه 

شي، ددې د پاره چې په ټول کال کې د استوګنې کوټو څخه استفاده وکړای شي او يا بوټي په ټول ژمي کې 

 پرېښودل شي.

دېوال ته د تودوخي په واسطه د يو تورتم بيروني دېوال مخې ته د روښانه تودوخي ساتنې طبقې جوړوونه ، 

دسوالر انرژي د وخت له پلوه ځنډوي چې د هغې شاته پراته کوټې ورڅخه استفاده وکړي. دلته د انرژي سپما په 

نسبت د تودوخي داخل ته جريان کولو د پاره په لوړه کچه اضافي لګښت ته ضرورت دی، نو يو علت همدا دی 

 نيو د پاره هيڅ روښانه د تودوخي ساتنې طبقه نه ورکول کيږي.چې د انرژي سپما کوونکو د استوګنې ودا

 

 Bedeutung der Fensterorientierung  تيپه ودانۍ کې د کړکۍ د خوا)جهت( اهم    - 3.6.1

(Meaning of window orientation)  

ګانو تنظيم او هم د په يوې کوټې کې د لمر د انرژي څخه د وړانګو د پاره د ښيښو لويوالی او اسمان ته د کړکۍ 

( ډېر ارزښت لري. کړکۍ ګانې نظر ددې د زښت ډېر د تودوخي د تېرېدلو gانرژي د تېرېدنې مجموعي درجه )

( ته او هم يو دوه وارې )ډبل( تر لس وارې دومره زيات د تودوخي د انتقال ضايع لکه د تودوخي Uʷضريب )

سوالر انرژي استفادې ته يو ارزښتناکه قضاوت  څخه پوخل شوي سطح غوندې ښودل کيږي. د يو غېر فعاله

 دی، نو ځکه دا د تودوخي د الس ته راوړلو او ضايع نتيجه ښايي.

نظر په الندې شکل کې د کلکو ودانيو د يوې منځنۍ کوټې د ډېرې تودوخي د کلني ضرورت نتيجه اخستنه ده 

ره، چې د کړکۍ ګانو د سطحو د برخو ( د پاUᴬʷد دوه مختلفو تودوخي تېرېدنو ضريب ) ،بيروني دېوال ته

( پورې اړه لري، چې Uʷپورې اړه لري چې وښودل شي. د کګليجونو ليکې د تودوخي د تېرېدنې د ضريبونو )

 نيول کيږي. W/(m²K) 1,0او  K) 2W/(m 1,6 .مختلفو خواوو ته کړکۍ ګانو د پاره  
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 اوم شکل

 په پورتني اوم شکل کې:

_____ Uʷ = 1,6 W/(m²K)    )سوېل )جنوب_____ Uʷ = 1,0 W/(m²K)  

------- Uʷ = 1,6 W/(m²K)  لويديځ \ختيځ  Uʷ = 1,0 W/(m²K) -------  

……. Uʷ = 1,6 W/(m²K)                      شمال……. Uʷ = 1,0 W/(m²K)  

 سره ښودل شوې ده. د نما )فاساد( په پلنوالي کې د ژوروالي او جګوالي 6m x 4m x 2,5mد کوټې اندازه  

د کګلېجونو د ليکو اخري نقطې کيڼې خوا ته د بې کړکېه دېوال په واسطه، او ښي خوا ته د يو مکمل ښيښه 

 لرونکي دېوال په واسطه ټاکل کيږي. د ليکو د مقايسې څخه الندې نتيجې منځ ته راځي:

و سره او  د مساوي ښيښو سره، برخ يپه مساوي ډول د کړکۍ ګانو د سطح د تودوخي ساتنې طبقې سره دېوال

بې ددې چې د نما )فاساد( د خوا تنظيم پورې اړه ولري، د کوټې د تودوخي ضرورت کم ښودل کيږي. نو ځکه په 

 بيروني دېوال

 بيروني دېوال
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 و برخهد کړکۍ ګانو د سطح

 د کړکۍ ګانو د سطحو برخه
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متوسط ډول د تودوخي ساتنې طبقې سره په لويو سطحو لرونکو کړکۍ ګانو د پاره ښه تودوخي ساتنه جوړوي. 

 قه نظر د لمر د انرژي څخه غېر فعاله استفادې ته مخکې والی لري.د المان په اقليم کې د تودوخي ساتنې طب

د يو دېوال چې کړکۍ ګانې فقط سويل )جنوب( خوا ته تنظيم شوي وي، د ډېر ښه تودوخي ساتنې سره د 

تودوخي ضرورت کم وي نظر د بې کړکيه دېوال ته چې د غېر فعاله سوالر انرژي څخه استفاده کيږي. دلته بايد 

 ( ولري.Uʷ = 1,0 W/(m²K)ې ډېر ښه د تودوخي ساتنه )د مثال په ډول کړکۍ ګان

اندازه، کېدی شي چې ډېر لوی سويل )جنوب( ته تنظيم شوي کړکۍ ګانو  Uʷد دغې غوښتنې سره يوه کمه د  

سطحې، بې ددې چې د تودوخي په ضرورت باندې کومه منفي اغيزه وکړي، ورکړل شي؛ خو بيا هم د کال په 

 نو کې د اوړي ګرم لمر مخنيونی د پاره اغيزناکه اقدامات ضرور دي.ګرمو وختو

پورې انرژي کومه  %40ختيځ او وليديځ خواته د ښه بندونکي طبقې خاصيت سره د سطح د برخې نه تقريباً تر 

ښکاره خرابه نتيجه نه ده ورکړې. ددې څخه سړی دا ويلې شي، چې کم انرژي لرونکي کورونه د لوی سطح 

 کړکۍ ګانو سره ډېر ضرور نه دی چې سويل )جنوب( خوا ته تنظيم شي.لرونکي 

شمال خوا ته د کړکۍ ګانو سطحې بايد د انرژي د نتيجې په لحاظ د غېر فعاله سوالر انرژي استفادې ته د 

امکان په صورت کې کمه اندازه شي. د اصولو له مخې د کړکۍ د پاره تش ځای د ساختماني پالن د مساحت يو 

( برخه اوسي. د معيار )نورم( له مخې د استوګنې کوټو د پاره په هغه وخت کې يوه اندازه د کړکۍ ⅛مه )پر ات

ګانو لويې سطح ته هدايت دی، چې په کافي اندازه د ورځې د رڼاسطح او بيرون ته يو ښه مناسب ليدنه )نظر( 

 Uʷاصه اندازه د تودوخي ضايع )د ولري. شمال خواته تنظيم شوي کړکۍ ګانو د پاره دغه غوښتنه لږ څه په خ

 ټيټه اندازه( په نظر کې نيول کيږي.

 

 Bedeutung derاهميت   اندازې د ساتلو د تودوخي د کې ودانۍ په    - 3.6.2

Wärmespeichermasse des Gebäudes (Importance of heat storage mass of the 

building)  

   -د پاره په زياته اندازه د تودوخي سپما کولو توان د داخلي ساختماني د غېر فعاله د لمر انرژي څخه استفادې 

 برخو او همدا رنګه د بيروني ساختماني برخو سطحې چې د کوټې دننه خواته واقع دي، دا ډول ګټې لري:

ل نيوبرخه  هپورې ژور cm – 10 cm 8د  کوټه کېپه د تودوخي سپما ته، په خاصه توګه  د پخو ساختماني برخو 

 .کيږي

او ماښام او دشپې له  ،بخار جوړويمنځ ته راځي او خوانه د لمر وړانګو سره د حده ډېره ګرمېدنه له دورځې    -

 خوانه سپما شوې تودوخي بېرته ورکوي او د ګرمي په حېث استفاده کيږي.

کېدونکي برخې استفاده  د تهد لمر د لګېدونکو وړانګو انرژي  يو اوچته تودوخي سپما کوونکی توان    -

د پاره وي  ۍکوم چې په ګرمو ورځو کې آرام ،او د بخارېدو له الرې د تودوخي کم اوزياتېدنه )تغير( ،وياتزي

 .جوړيږي په خاصه توګه د اوړي په ورځو کې چې زښت ډېر د لمر وړانګې لګيږي ده، چې دا ښه کوونه

د د تودوخي نه شي. نه ډېر اټکل پاره بايد د حد خو د تودوخي د سپما د توان مفهوم د ګرمې انرژي سپما د    -

د کوټې د کمترينې تودوخي کوم چې استفاده وشي،  په حېثکېدی شي چې فقط د ذخيره شوي کتلې نه مقدار 

، څومره هدوخي سپما دومره زيات اغيزناکه دڅخه پورته نيول کيږي. د لمر د انرژي څخه د استفادې د پاره د تو

 .اجازه ورکويکم او زياتېدنه )تغير( ته سړی چې د کوټې د تودوخي 
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په قطار جوړ شوي ودانيو کې د اخري کور د پاره د تودوخي د سپما د ظرفيت اغيزې په الندی ګراف کې چې د    -

کلني تودوخي ضرورت د پاره دی، ښودل شوی. د پاخه او خام ساختماني ډولونو تر منځ د تودوخي د ضرورت 

 جوړوي. % 8کمېدنه کمترکمه فقط 

ت د پاره د ذخيرې ورد يوې ودانۍ په مقايسه چې د تودوخي ساتنې طبقه لري، د ډېر زيات ګرمې انرژي ضر

 غېر مهم رول لري.يو کتله فقط 

ساختماني برخو  له الرېتوان کولو د سپما د لمر د وړانګو د لګېدو سره د لمر د انرژي څخه يوه ښه استفاده،    -

يو شرط دی، کوم چې د تودوخي په لوړېدو کې ډېر په تېزۍ سره د ګرمي څخه د  ورراتته د کوټې د تودوخي مق

 ګټې اخستنې کمېدو په وخت کې عکس العمل ښکاره کوي.

په کافي که د کوټې تودوخي پوخ ساختمان چې د مرکزګرمي سيستم ګل شوی وي، د يو د ګرمۍ په دوره کې    -

 ې تظمينوي.نو فقط تر دوه ورځو پور ،اندازه زيات شي

د کړکۍ ګانو د سطحو په برخو کې کېدی شي چې د ودانۍ زيات ګرمېدنه د اوړي په اوږود  لویڅخه  % 30د    -

 موسم کې، که دا پوخ ساختمان هم وي، د لمر د مخنيونی څخه د استفادی نه غېر هم بايد سړی صرف نظر نه شي.

 

 اتم شکل

کلنی ېدو د توان اغيزه ښايي چې د يو فاميلي کور د پاره د تودوخي پورته ګراف د ودانۍ د تودوخي د سپما ک

 .ضرورت دی

 

  

 سپک ساختمان

 پوخ ساختمان
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  Gʷ ͥͬᵏ  اغيزناکه د تودوخي د سپما توان
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 Bedeutung der Gebäudeorientierungاهميت  سيمې د او( جهت)خوا د ودانۍ د   - 3.6.3

und Zonierung (Importance of building orientation and zoning)   
د کلني تودوخي کمترين ضرورت او دې سره لوړترين  (فاساد) خې متنظيم شوودانۍ سويل )جنوب( خوا ته د 

څخه اخستل کيږي. که چېرته د ودانۍ ځمکه اجازه ورکړي، نو د  انځوراوم تېر غېر فعاله دسوالر انرژي ګټه د 

ودانۍ اساسي برخو، چې د قاعدې له مخې د ناستې کوټه او نورې کوټې دي، د کړکۍ ګانو د سطحو لوړې 

له مخې د سويل او شمال خوا ته د يوې ودانۍ د کوټو  د  انځوراوم تېر يل خوا ته تنظيم شي. د برخې بايد سو

تودوخي د ضرورت فرق په څرګند ډول ښکاري، چې دا د ټولې ودانۍ په نظر کې نيولو سره په ښکاره ډول کم 

 .يوې خوا ته ونه ښودل شي (فاسادودانۍ مخ )دی، کوم چې يوه ودانۍ فقط يوه کړکۍ د 

کورونو د کيڼې خوا کور  د پاره، کوم چې د ودانۍ د خوا )جهت(  (ډبلدوه وارې )د  انځورد بلې خوا نه الندې 

مخ تنظيمېدنه نظر  د کلني د تودوخي ضرورت ته ليکل شوی، ښودل کيږي. د سويل نه بلې خوا ته د اصلي 

 دی. % 13وي نو  ډېرهکه چې  ،ضرورت زياتېدنهد د تودوخي  د پاره تنظيمېدنې (فاساد)

 

 نهم شکل

که د ودانولو د پاره د ځمکې ډول، د ساختمان پالن، د ګاونډ د ودانۍ سيوری، شاوخوا ته ښکارېدنه او داسې 

نور سويل )جنوب( خوا ته اجازه ور نه کړي، نو دا معنی نه لري چې د ودانۍ د انرژي ضرورت زښت ډېر لوړيږي. 

ې طبقې اغيزه دا ممکنوي چې د هستوګنځايونو د پاره، که دا په هر حالت ساختماني برخو کې د تودوخي ساتن

 کې وي، کمه انرژي په ستندرد سره ساتي.
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 شمال               ختيځ                   سويل         شمال              ولېديځ           

 د خوا )جهت( تنظيم )جهت ورکوونه(( Fassade) د اصلي مخ
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د غېر فعاله د لمر د انرژي څخه د استفادې په وجه او د اوړي د ډېرې ګرمۍ څخه د مخنيونې سره او هم د ډېر لږ 

ته ددې په مطابق ځای ورکړل شي. د انرژي له نظره چې ودانۍ  ،يا د کمې تودوخي سره يوځايي کوټې ګټورې دي

 بايد نقشه په الندې ډول پالن شي:

پاره کوټې، د باد مخنيونکي کوټې همدا رنګه ډېر کم ګرموونکي د د تاکاونو اضافي کوټې، د پوړکيو )زينو( 

 کوټې لکه د ساعت تېرولو کوټې يا د ملمنو کوټې بايد شمال خوا ته ورکړل شي.

 ي کوټې لکه د خوب کوټې او پخلنځي بايد ختيځ )شرق( خوا ته ورکړل شي.لږ ګرموونک

د ناستې کوټي، د ماشومانو کوټې او نور د استوګنې کوټې بايد سويل )جنوب( يا لويديځ )غرب( خوا ته 

 ورکړل شي.

د تودوخي ګرموونکې کوټه بايد د امکان په صورت کې په پورتني پوړ د ودانۍ په مرکزي برخه کې پالن شي. دا 

د ضايع څخه بېرته د تودوخي په حېث استفاده امکانوي او دې سره د تودوخي ضايع او د ګرمو اوبو د يخېدو 

 مخنيوی کوي. او هم د لوګي د وتلو د پاره اضافي لګښت کموي.

 

 Effizente Bereitstellung der Wände (Efficient  د اماده کولو اغيزه يد تودوخ        - 3.7

provision of the walls) 
دې کې د تودوخي د ساتنې تخنيک يوځای په د انرژي د سپما تنظيم د ودانۍ د انرژي نه ډکې درجې کي او هم 

نظر کوي. په ودانۍ کې د اخري انرژي ضرورت )تېل، ګاز، برق(، د انرژي تيارولو په وخت کې ددې د ضايع په 

ه ددی نه د انرژي لومړنی ضرورت، د ودانۍ څخه بهر د څېړنه امکانوي. عالو يکې نيولو سره يو ښه معيار

انرژي بدلوونه او د انتقال سره د مرستې کوونې د پاره د انرژي د لګښت په نظر کې نيولو سره د انرژي د ذخيرې 

 eᵖد لګښت تعداد  نو(ونماشيآلو )، د مقياساغيزې د څخه استفاده کيږي. د تودوخي ساتنې د پاره د انرژي 

نظر د  ،د مرکزګرمي او ګرمو اوبو د پارهاو يو تناسب د لومړني انرژي مجموعي لګښت دا ې دي، کوم چ

تودوخي څخه داستفادې ضرورت ته څرنګوالی ښکاره کوي. د انرژي بېرته جوړېدلو سره د تودوخي تيارونې 

 اغيزه لوړوي.

 Energiesparende Wärmeerzeugung  د انرژي سپما د پاره تودوخي جوړونه    - 3.7.1

(Energy-saving heat generation) 
په کم انرژي ودانيو کې د ضروري تودوخي لګښت په مقايسه د موجوده هستوګنځايونو په متوسط ډول تقريباً 

د يو کم انرژي او څخه کم ،  kW 8اکثراً د يو فاملي کور د پاره د دا چې ضريبو په اندازه رالويږي )ټيټيږي(:  3د 

 څخه کم پکار دی. kW 3د پاره نظر هر کور ته د زيات فاملي کور 

د تودو اوبو ټانکۍ ته د يوې لوړې انرژي استفادې د پاره د اور د اندازې تخنيک څخه کار اخستل کيږي. دې 

تودوخي سره په ګاز کې )لوګي کي( موجوده د اوبو د بخار يوه برخه مايع حالت ته بدليږي )متراکميږي( او د 

خي د ضرورت له منځه وړلو د پاره استعماليږي. د يو تودوخي تقسيمونکی سيستم د بېرته تراکم د ګرمې تودو

 شاته تللو کمې تودوخي سره د اوبو د بخار تراکم او د انرژي الس ته راوړنه لوړوي.

هغه ټانکۍ چې د ګاز په واسطه ګرمول کيږي، دا په زياته اندازه د تغير خوړونکي اور سره کار کوي، په کوم 

په مداوم ډول د  kW 4ت چې د تودوخي جوړونې ګرمېدونکی لګښت د پورته څخه تر ښکته پورې تقريباً عل

اوسني وخت د تودوخي د ضرورت سره مطابقت کوالی شي او د انرژي څخه استفاده د يو اندازه کار په وخت کې 

 اضافه کيږي.
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برقي پمپونکي څخه کار د پاره وخي تودد  ،د کم انرژي کورونو د پاره د تودوخي د لګښت کم ضرورت ته

جوړه شوې تودوخي د مرکز  % 75اخستنه اقتصاداً ښه دی. د چاپېريال ساتنې تودوخي د استفادې څخه تقريباً 

ګرمي او د تودو اوبو د پاره د انرژي بېرته جوړېدلو څخه منځ ته راځي؛ او باقي تودوخي د برقي انرژي څخه منځ 

ه جوړېدنې زياتې برخې سره بيا هم د لومړني انرژي اندازې ته د ماشين انرژی هم ته راځي. د دغې انرژي بېرت

 پکار وړل کيږي. 

پورې د سوالر د تختو استعمال څخه  % 60څخه تر  %50د تودو اوبو تيارولو د پاره کېدی شي چې تقريباً د 

يو فاميلي کور د پاره د  څخه اخلي. د يو کم انرژيچې الزمي تودوخي د لمر د انرژي  استفاده وشي، کوم

د انرژي بېرته جوړېدنې سره مطابقت کوي. دا د تودوخي ضرورت  % 15مجموعي تودوخي تيارونې ضرورت 

ته د انرژي اغيزه لوړوي. خو دغه لوړه اغيزه په يوې برخې کې وي، کوم چې د اغيزې ښه کېدو ته دغه بل اقدام 

او دحرارتي تش ځای د ودانۍ په ساحه کې د   ،و تيارونې آلودی. د مثال په ډول د مرکز ګرمي او د تودو اوب

. نو ځکه د سوالر د تختو څخه کار اخستنه د اغيزې د ښه ده تقسيم شوي نلونوله الرې د تودوخي د ضايع کمېدنه

 کېدنې د پاره په مجموعي پالن کې د تودوخي منځ ته راتلو تخنيک سره تړلی دی.

لو حالت په وجه د سوالر غټې تختې د اضافي مرستې د پاره دوړانګو د لګې د ګرمۍ په وخت کې د غېر مناسبه

مرکز ګرمي ته ورکول کيږي، چې دغه د مرستې برخه د ضرورت په اندازه د تودوخي تيارونه د کوټې مرکزګرمي 

يارونې ، کوم چې د کم انرژي کورونو د پاره په مجموعي تودوخي تده % 10د پاره د نمونې په ډول فقط تقريباً 

پورې لوړيږي. اخري انرژي سپما او لومړني انرژي  % 25څخه تر  % 20کې د انرژي د بېرته جوړونې برخه د 

 سپما په مساوي غټوالي سره ترتيبيږي.

 

وېشونکی   او کونکی ذخيره تودوخي د ورکړي، السه د تودوخي چې ددې بې    - 3.7.2

Verlustarme Wärmespeicherung und –Verteilung (Low-loss heat retention and 

distribution)  

د دې سره چې  ،په مرکزګرمي او  په ګرمو اوبو تياروني آلو کې د تودوخي تقسيمات او سپما ضايع کېدی شي

 ي. الندې اقدامات د ضايع په کمونې کې برخه اخستالی شي:يږانرژي ضرورت زښت ډېر لوړ

ودانۍ د برخو په دننه کې د تخنکي آلو نصبول. د تودوخي جوړونې، د تودوخي ساتنې طبقی سره عايق شوي    -

د استوګنې کوټې شاوخوا ته  په تودولو د ګرمېدو په جريان کې سپما کوونې او د تقسيمات نلونو سرنۍ سطح 

 .اخستنهکې برخه 

 د نقشي په پالنولو کې د تودو اوبو نلونو د پاره لنډه الر په نظر کې نيول.   -

 روني دېوال کې د اوږود نل ورکولو څخه ډډه کول.په بي   -

 نيولو څخه ډډه کول. ونو دد سپما کوونکو او  د تقسيموونکو نلونو په سر د قالبو   -

 د انرژي د سپما تنظيم د غوښتنې په اساس د نلونو شاوخوا پوښښ ورکوونه.   -

حرارت چاالنونه. دا په خاصه توګه هغه  د مرکزګرمي او ګرمو اوبو ماشينونه د امکان په صورت کې په کم   -

ځايونو پورې اړه لري، چې د ودانۍ د تودې ساحې څخه بهر وي، نو ځکه په تاکاو کې چې د تودوخي د طبقې 

 سره عايق شوی نه وي، مخنيوی ونه شي.

 هم وي. د تودو اوبو  د جريان څخه ډډه کوونه، که دقيق وويل شي، کمتر کمه که د يو وخت د پاره محدود   -
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 Energiesparende Regelung (Energy-saving  د انرژي د سپما تنظيمونکی    - 3.7.3

control)  

د لمر د وړانګو د انرژي او  دننه په ودانۍ کې تغير خوړونکی د تودوخي منبع څخه )د انسانانو او ماشينونو 

د کمې تودوخۍ ضرورت د زيات تغير  د کم انرژي کورونو ،څخه تودوخي ورکوونه( د تودوخي الس ته راوړنه

ځې دا چې فقط په نسبي ډول په ورو ورو اخوړلو څخه ساتي. دا په دې معنی چې د تودوخي الزمي لګښت نه يو

تغير خوړونکي بيروني حرارت پورې اړه لري، بلکه د دغې تودوخي الس ته راوړنې په سرعت سره تغير خوړنې 

خالص ځای کې ژر عکس العمل وښايي، ددې د پاره چې د غېر الزمي  پورې هم اړه لري. مرکز ګرمي بايد په

 ددې د پاره الندې اقدامات په نظر کې نيول کيږي:نو ځکه انرژي لګښت څخه ډډه وشي. 

د تودوخي جوړونې مقررات په نظر کې نيوونه، کوم چې د ودانۍ ديناميکي د تودوخي حالت پکې درجول    -

که چېرته کومې تودوخي ته ضرورت سره سم مطابقت وکړي، او همدارنګه کيږي او د ګرمو اوبوحرارت د 

 .مرکزګرمي بايد په مکمل ډول ګل شي ، نوضرورت نه وي

د تودوخي تنظيموونکي سيستم )ترموستات( واننچه د مرکزګرمي د لويوالي په مطابق  ښه اوچت تنظيم    -

 شي.

جسم ، کوم چې دې سره د ګرمو اوبو د جريان بندولو څخه  کم کتله ييد کمو اوبو درلودلو سره د مرکزګرمي    -

 وروسته تودوخي ورکوونه ژر ټيټيږي.

مرکزګرمي  يد تودوخي د تقسيمونکي سيستم د حرارت ټيټه سطح. په کم انرژي کورونو کې د ځمکې د فرش   -

په وخت کې ډېره کمه ، کوم چې ددې لويه برخه د ګرمۍ نهحرارت امکانود کوټه کې د ګرمې سطح په په واسطه 

درجه د کوټي پر حرارت راځي. ددې له الرې تودوخي ورکونکي ته خپله تنظيم شوې اغيزه منځ ته راځي، کله چې 

 د ازادې تودوخي په واسطه د کوټې تودوخي )حرارت( لوړيږي.

 

 Einfluss des Nutzers auf denپه لګښت باندې د استفادې اغيزه   انرژي د        - 3.8

Energieverbrauch (Influence of the user on the energy consumption)  

اغيزې څخه کار اخلي. په کم انرژي کورونو کې د کم حساب  دلګښت د زښت ډېرې د ګرمې انرژي اوسيدونکې 

شوي ضرورت په وجه د ګټې اخستونکي اغيزه په خاصه توګه زيات وي. دا کېدی شي چې په لګښت کې 

برابره حالت ته راشي. د ګرمې انرژي کم لګښت يواځې په ودانۍ کې داغيزمنې انرژي او د کور  مختلف، تر درې

تخنيک سره نه شي کېدی چې پوره شي، بلکه د اوسېدونکو چلند د انرژي په سپما کې هم ډېر ضرور دی. د 

 ي:انرژي د لګښت په لوړېدو باندې د استفادې له مخې اغيزه په الندې خاص ډول منځ ته راځ

د کوټې د تودوخي د لوړوالي سره. دا چې په کم انرژي کورونو کې اساسي تودوخي ورکوونه په داخل د    -

په کوټه کې د هوا منځنۍ تودوخي چې د نو ودانۍ کې د تودوخي د منبع او د لمر د وړانګو څخه پوره کيږي، 

20ᵒ C  پورې په هره درجه کې لوړوي. %15څخه تر  %10څخه پورته وي، يو زښت ډېر د ګرمې انرژي لګښت د 

د هوا د بدلېدنې لوړوالی. د پاکوالي په اساس او د لنده بل جريان ته الزمي د هوا د بدلولو ضرورت، د هوا    -

بدلوونه دوه برابره لوړول کيږي. په کم انرژی کورونو کې د ګرمې انرژي لګښت بې د تودوخي د الس ته راوړنې 

 پورې دی. %50څخه تر 

په کوټه کې د لمر د وړانګو منل. که چېرته د ليدو د مخنيونې په اساس، د تېزې رڼا په وجه د سترګو وهنه يا    -

په کوټه کې د شيانو د رنګونو انعکاس، کوم چې د کړکۍ د پردو په وجه، د کړکۍ په مخ کې د جالۍ په شان 
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، چې دې سره د سوالر د انرژي څخه غېر پردې او يا د کړکۍ کرکره لرونکې پردې په وجه د لمر وړانګې کميږي

 فعاله ګټه اخستنه کموي.

د نه اوسېدو په وجه يا د کوټو څخه د ګټې نه اخستو په وجه د تودوخي د ډېر وخت د پاره په کور کې    -

محدوديت. دلته د مرکزګرمي ريموټ کانترول څخه مرسته اخستنه دا امکانات برابروي، چې ماشين چاالن 

 وساتلی شي.

د ګرمو اوبو د لګښت لوړوالی. دا د اوسيدونکو د تعداد او عمر، د ژوند خصلت او آرامۍ پور اړه لري. دوه    -

په ځای  12,5kWh/(m²)برابره د ګرمو اوبو ضرورت په مقايسه د ستندارد ضرورت ته د انرژي د سپما تنظيم )

 %20څخه تر  %10جموعي کلنی لګښت د چې په کم انرژي کورونو کې م ،( ته لوړيږي25kWh/(m²)په کال کې 

 پورې لوړيږي.

د فعاليت له مخې تخنيکی آالت )ماشينونه(. په دې کې په خاصه توګه په يو فاملي کور کې د تودوخي په    -

سيستم باندې د مرکزګرمي او ګرمو اوبو د پاره شخصي اغيزه، د مرکزګرمي ګلونه، د ګرمو اوبو دوران او د 

 د پاره نظارت برخه لري. ماشينونو د کنترول

چې د يو څخه  ،درجوونه او محاسبه نېمناسب ډول د علت ګرځېدپه په کورونو کې د ګرمې انرژي د لګښت    -

 تشويقول کيږي. د پارهد انرژي سپما کوونې  وزياتو استوګنځايون

 

جوړيږي   نوي چې کې ودانېو هغه کوونکی ساختمان،په سپما انرژي د         - 4

Energiesparendes Bauen beim Neubau (Energy-saving construction in 

new buildings)  

 Anforderungen derد انرژي د سپما تنظيم د پاره غوښتنې           - 4.1

Energiesparverordnung (Requirements of the Energy Saving Ordinance)  

اره د انرژي سپما د تنظيم له خوانه ټاکل کيږي. دا مخکينی کمترين معيار د انرژي سپما کوونکي ودانۍ د پ

او د مرکزګرمي د ماشين تنظيم يوځايي او نومول شوی معيار په خپل  ،بااعتباره د تودوخي ساتونکي تنظيم

 چوکاټ کې نيسي، کوم چې ددې ثبوت د غوښتنې په نظر کې نيولو د پاره پرمخ وړل کيږي.

د نوي ترتيب شوو ودانيو د  ،ه کافي اندازه د انرژي سپما کولو د پاره غوښتنېد انرژي سپماد تنظيم له مخې پ

(، او همدارنګه په تودوخي تېرونکي شاوخوا سطح کې د تودوخي د Qᵖپاره په کال کې لومړني ضرورت )

 (  په اساس ورکول کيږي.Hᵧانتقال ضايع )

لومړني انرژي اړتيا له مخې په نظر کې نيول  داغيزې  زياېپه نوي ساختمان کې د انرژي ضرورت د پاره ټولې 

کيږي، لکه د تودوخي ساتنې طبقه، د تودوخي د انتقال ځايونه، بند درزونه، هوا بدلوونه، د لمر انرژي، 

مرکزګرمي، د ګرمو اوبو ساتنه او مرستندويه انرژي. د دغې لويې اغيزې نتيجه د انرژی د تاثير په واسطه 

لومړنی ضرورت الزمي سرحد په زياتو حاالتو کې د يوې کمترينې تودوخي ساتنې کېدی شي چې د کلني انرژي 

(، د خاصو ګټورو ګرموونکي سيستم سره په ارتباط DIN 4108- 2سره چې په معيار برابر وي )د الماني معيار 

 ساتل کيږي.

په يم د شاوخوا د انرژي سپما کوونې تنظ ،د دغه اقتصادي او د ساختمان فزيکی خاصيت نامناسبه حلوونه

سطح باندې د تودوخي د انتقال اضافي ضرورت مخنيوی کوي، چېرته چې د تودوخي د تېرېدو سره د تودوخي 

ضايع ځای نيسي. دغه غوښتنه د ودانۍ سوريو ته په پورته د تودوخي د انتقال منځني ضريب سره مطابقت 
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کوم چې د تودوخي ساتنې اصولو کې  کوي. په دې وجه دا داسې تظمينيږي چې ساختماني تودوخي ساتنه،

 شاوخوا ته بايد ښه شي. % 5ورکړل شوی، نه شي کېدی چې د الزمي حد څخه ټيټ شي، بلکه تقريباً د 

 

د انرژی سپما کېدونکو ودانېو د پاره د مختلفو مفهومونوتعريف او غوښتنې         - 4.2

Anforderungen bei Energiesparhäusern unterschiedlicher Begriffsdefinition 

(Requirements for energy-efficient houses with different Definition)  

د مختلفو مرستندويه پرګرامونو له الرې د ډېرو اوچتو رانغښتي غوښتنو سره، د ډېر وخته په قانون برابر زيات 

ختلف عالقه منده ګروپونه، د مثال انرژي سپما کوونکی ساختمان او تخنيکې آلې پرمخ وړل شوي دي. او هم م

په ډول اينجينرانو، د پالنې شرکتونه يا موسسو، ودانۍ جوړوونکو د انرژي سپما کوونکو ودانيو په برخه کې 

 خپلو څېړنو ته پرمختګ ورکړ.

پالنونکي او د ساختمان مالک ته دا ګرانه ده چې د کم انرژي کورونو، د ډېر کم انرژي کورونو، د صفر انرژي 

 ليتره کورونو او داسې نورو تر منځ د مفهوم فرق وکړي او يا سره مقايسه يې کړي. 6يا  3کورونو، د 

ددې د پاره چې عمومي نظر راټول کړی شو، نو د انرژي سپما کوونکو ودانيو او ددې عمومي نښو د پاره راټول 

ثبوتونو د پاره استفاده شوي شوي مطالب په راتلونکي دوهم جدول کې درج شوي دي. او هم دې سره مطابق 

 راټولې طريقې ورکړل شويدي.

انرژي سپما کوونکي کورونو او غېر د استفاده کېدونکي مفهوم ، د کم انرژي کورونو په راتلونکي کې اکثراً 

 واضح کيږي.د پاره فعاله کورونو 

 

  Niedrigenergiehaus (Low-energy house)کم انرژي ودانۍ     - 4.2.1

د تودوخي د ساتنې مقرراتو )  ،ژي کورونو معيارد کم انر
3WSVO’95 په مقايسه، په وروستيو کلونو کې د )

کلونو کې په اکثرو نقشو کې  90پورې د تودوخي د انرژي د کمېدو سره تعريف شوېدي. په  % 30څخه تر  % 25

پالن د پاره قانوني ارزښت په  د ودانيو د خالُ ګانو ښه کوونه د تودوخي ساتنې سره دا هدف تر السه شو. د دغې

( ورکړل شوی، کوم چې په ودانيو کې د کم انرژي کورونو Uالندې اول جدول کې د تودوخي د تېرېدلو ضريب )

معيار د منځني څخه تر لوړ تراکم پورې د نوي تعريف شوي کم انرژي کور )
4RAL( او کم انرژي کور )

5HEA )

 اړتيا پوره کوي.

نو کې ميخانکي د هوا بدلولو آلې جوړول کيږي، کوم چې د تودوخي ساتنې اصولو له په بعضی کم انرژي کورو

مخې د تودې هوا بدلونې ضرورت په نظر کې نيول کيږي. په صحيح پالنونه، صحيح پر مخ وړنه او د تودوې هوا 

 د بدلونې د ضرورت استعمال کې دهوا بدلونې آلې کمې پکاريږي.

  

                                                             
 3

  .WSVO‘ 95 .په المان کې د تودوخي ساتنې هدايت دي 

 4
 .(RAL) Richtlinien für den Ausbau von Landstraßen  د سړکونو پراخوونې د پاره اصول او مقررات، چې دا د ودانيو د پاره

 هم اعتبار لري.

 5
 .(HEA) Handbuch für Energie und Anwendung د انرژي او استعمال د پاره السي کتاب 
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 اول جدول

 Uتودوخي د تېرېدو ضريب د  ساختماني برخې

  W/(m²K)په 

 0,30..…0,20 بيروني دېوالونه، کوم چې د بيروني هوا سره احاطه شوي وي

 ≤0,30  بيروني دېوالونه، کوم چې د ځمکې څخه احاطه شوي وي

 ≤0,15  بامونه ، د بامونو مېالن

 ≤0,15  چتونه، کوم چې د بام الندې کوټې نه وي جوړې شوي

 ≤0,30  نه او چتونه د سړو )يخو( کوټو په مقابل کېد تاکاو چتو

 ≤0,35  د سړو )يخو( کوټو په مقابل کې دېوالونه

 ≤1,30  کړکۍ ګانې

 

د هوا بدلونې آلو سره تړلی په ودانۍ کې د بندو درزونو د غوښتنو سره ښه نتيجه الس ته راتلی شي. د الماني 

( د فشار فرق سره د کړکۍ ګانو له الرې د هوا بدلوونه Pa 50پاسکاله ) 50( له مخې په DIN 4108-7معيار )

څخه تجاوز ونه کړي. د يوې ودانۍ د پاره د ميخانکي هوا  hˉ¹ 1,5او د موجوده هوا بدلونې آلې د  hˉ¹ 3,0د

 هدايت کيږي. 1,0( که زيات وي نو په هر ساعت کې n50بدلونې سره د هوا بدلونې قسط )

کې نه تر سره کيږي. دا د ساختماني برخو د ديتايلونو نا مکمله پالن او هم دغه غوښتنې اکثراً په عمل 

غېرمسلکي ساختمان پرمخ وړلو پورې اړه لري، کوم چې جوړوونکي د انرژي سپما کولو د پاره الزمي د 

 درزونو بندوونه او د ساختماني تاوانونو مخنيونې ته يې ال خاصه پاملرنه نه ده کړې.

و کې د ودانۍ په ټول پوښښ کې د تودوخي ساتنې ښه يقيني کولو د پاره بايد د تودوخي د په کم انرژي کورون

پول څخه )هغه ځای چې تودوخي او يخني ژر انتقالوي( مخنيوی وشي، څومره چې کېدی شي ددې اغيزې کمې 

ني فزيک پوه شي. دا د مهنډس له خوا نه د ديتايلونو پالن ته ضرورت دی، د ضرورت په حالت کې د يو ساختما

په واسطه راښکل شي، داسې نه چې په اخره کې د تودوخي د پول له الرې منځ ته راغلی لنده بل او چڼاسي څخه 

 مخنيوی وشي.

د يو اغيزه کوونکي انرژي سره مرکزګرمي او د ګرمو اوبو تيارونکي د پاره د باارزښته د اور داش يا د تودوخي 

لري، هدايت کيږي. دغه تخنيکي آلې بايد د ودانۍ په وسره تړاو  پمپ چې د کمې تودوخي )حرارت( سيستم

 پوښښ کې د تودوخي ساتنې طبقې څخه د تودوخي ضايع کېدل کم کړي.

له مخې کم انرژي کورونو ته.  HEAله مخې په کم انرژي کورونو کې غوښتنې يوه اندازه ډېرې دي نظر د  RALد 

ي کور وړاندی کړي، نو اخستونکی بايد تل ځان خبر کړي، چې که ساختماني شرکت يا پالنونکی کوم کم انرژ

 کوم ډول کم انرژي کور معرفي کوي.
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 دوهم جدول

د يوځای کولو  عمومي غوښتنې د مفهوم

 طريقه

 جانبي غوښتنې –تبصره  سرحدي اندازه

کم  WSVO‘ 95د )

 انرژي کور

د مرکزګرميو له الرې د 

 تودوخي ضرورت

د تودوخي 

 ساتنی هدايت،

95 

(WSVO`95) 

 %25الندی د  QHد 

 پورې %30څخه تر 

د لوړې تودوخي ساتنی او د هوا 

 بدونی آلی په واسطه تر السه کيږي

بيرون ته د وتلو په وجه  کم انرژي کور RALد 

 د تودوخي ضايع

د انرژي د سپما 

کولو هدايت 

(EnEV) 

 %30الندې تر  HTد 

 پورې

  1,0l/h ≥n50د هوا ګڼوالی 

 هوا بدلوونی آله ميخانکي د

 اغيزناکه مرکزګرمي

 کنترول ته ضرورت

د مرکزګرميو او ګرمو  کم انرژي کور HEAد 

اوبو د پاره د انرژي 

لومړنی ضرورت، د 

 مرستنديه انرژي سره

د انرژي د سپما 

کولو هدايت 

(EnEV) 

د اندازې  QPد 

 %15الندې تر 

 پورې

 HTڅخه   HTته د  EnEVهدايت: 

30%  

 ي کور،ډېر کم انرژ

 ليتره کور 63

د مرکزګرميو د پاره د 

انرژي لومړنی 

ضرورت، د مرستنديه 

 انرژي سره

 الماني معيارونه

 DIN 4108-6 

DIN4701-10  

د لومړني اندرژي 

ضرورت 

34kWh/m²≥  په

 کال کې

34 kWh  ليتره تېلو د لومړني  3د

 ضرورت سره مطابقت کوي

7
انرژي سپما کوونکی 

  60کور 

کوونکی )انرژي سپما 

 (40کور 

د مرکزګرميو او ګرمو 

اوبو د پاره د انرژي 

لومړنی ضرورت، د 

 مرستنديه انرژي سره

د انرژي د سپما 

کولو هدايت 

(EnEV) 

QP ≤ 60kWh/m² 

 په کال کې

(QP ≤ 

40kWh/m²)  په

 کال کې

دلته بايد د لګښت سرحدي اندازه 

 وساتل شي

د کوټې تودوخي،  غېر فعاله کور

تندويه ګرمې اوبه، مرس

انرژي، د کور برېښنا 

)برق(، د انرژي لومړنی 

 ضرورت

د غېرفعاله کور 

نقشه شوی 

 (PhPPپارسل )

د مرکزګرمي له 

الرې د تودوخي 

 ضرورت 

Qh ≤ 15kWh/m² 

 په کال کې

  n50≤0,6l/hد هوا بندوالی 

د هوا وتلو سره د تودوخي بېرته 

  >%75الس ته راوړنه 

 بی د تودوخي پول څخه

چې د تودوخي هغه کور 

 انرژي يې صفر وي

د مرکزګرميو او ګرمو 

اوبو د پاره د انرژي 

 وروستی ضرورت

مرکزګرمي د سوالر تخنيک او د   

مربوطه موسم دسپما سره مناسب 

 دی

مرستندويه انرژي په کال کې 

5kWh/m²≥  

د مرکزګرميو، ګرمو  صفر انرژي کور

اوبو،مرستنديه انرژي 

او د کور برېښناد پاره د 

 نرژي اخري ضرورتا

مرکزګرمي د سوالر تخنيک او د   

مربوطه موسم دسپما سره مناسب 

 دی

 د سوالر له الرې برېښنا )برق(

 

 ( څخه مطلب الندې کړنې دي:PhPP) بستېپه پورته جدول کې د غېر فعاله کور نقشه شوی 
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 د پاره درې ليتره تېل پکاريږي. m²ليتره کور څخه مطلب دادی، چې په کال کې د هر  3. د 

 7
ژي سپما کوونکي څخه مطلب هغه کور دی، چې د انرژي ضرورت يې کم دی نظر ترتيب شوي انر 60. انرژي سپما کوونکی کور 

 قانون ته.
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 قشه کوونهند آرامه هوا بدلونې 

 هد مرکزګرميو او سړوونکو آلود وزن سمبالوون

 د نوي انرژي سيستم، د منبع او نورو ډېرو استفاده کوونکو ماشينونو د پاره د مالي ګټې اټکل

د غېر فعاله کورونو د تقوي د پاره، د مربوطه ځای د تقويه يې پروګرامونو د پاره او همدارنګه بيا ودانولو ته د 

 پور )کرېدت( جوړولو ثبوت

 د انرژي سپما کوونې له مخې ساده شوی ثبوت

 

( 40)انرژي سپما کوونکې ودانۍ  60انرژي سپما کوونکې ودانۍ     - 4.2.2

Energiesparhaus 60 (Energiesparhaus 40) (Energy-efficient house 60)  

څخه زيات نه شي، نو  kWh/m² 60ضرورت د  یکلن( د لومړني انرژي NAکه چېرته د ودانۍ د استفادې سطح )

د انرژي سپما کوونکي  Qpګښت دی. دغه د انرژي سپما کوونې کلنی ضرورت کم لد يوې وانۍ د پاره دا 

هدايت له مخې ټاکل کيږي. که د تودوخي د پول اغيزه د ودانۍ په تودوخي ساتنې د معيار له مخې او يا په 

د لګښت له مخې نه ټاکل کيږي. د انرژي لومړنی ضرورت د محاسبې  نو دا ځانګړي محاسبې سره کمول کيږي،

د يوې کې ږي، چې د ودانۍ په پوښښ واسطه د انرژي سپما کوونکي هدايت )اصولو( له مخې ګرنټي کي په

مزورې تودوخي ساتنه په صحيح ډول په نظر کې نيول کيږي. همدارنګه دا ښه اغيزه کوي، که دا د هدايت ک

شوي کنترول سره چې د )
8Test-Door-Blowerا نه.( په واسطه کيږي، په پام کې ونيول شي ي 

که د انرژي سپما کوونې اصول د انرژي لومړنی ضرورت نظر د هرې ودانۍ رقم ته لوړترينه اندازه تقريباً د 

80kWh/m²  140څخه ترkWh/m²  په کال کې اجازه ورکړي، نو دلته د لګښت د ضرورت پروګرام د مختلفو

نجه ور دی. که چېرته دغه ودانۍ وي، ال 60kWh/m²استوګنځايونو د پاره چې لوړترينه اندازه په کال کې 

انرژي لومړنی يوځايي راټول اوسي، نو بايد د انرژي سپما کوونی اصولو له مخې لوړترين اجازه ورکړل شوی د 

 ضرورت په الندې ورکړل شوي فيصدي سره ټيټول کيږي:کلنی 

 پورې %60څخه تر  %50ځانته والړ يو فاملي کور د 

 پورې %50خه تر څ %40د کتار )قطار( اخري کور د 

 پورې %40څخه تر  %35نی کور د ځد کتار من

 څخه کم %40د زيات فاملي کورونو د پاره د 

( غوښتنه د حده ډېره النجه وره ده نظر کم انرژي کور ته. دې څخه 40) 60نو ځکه د انرژي سپما کونکی کور 

انرژي قېمت د انرژي سپما په  داسې معلوميږي، چې د پانګونی زيات لګښت د جوړ شوي کم انرژي کورونو د

 ي.ي دشو واسطه د ټول عمر د پاره استهالک

 

  Passivhaus (Passive House)غېرفعاله ودانۍ    - 4.2.3

د نمونې )سمپل( ودانيو په پالن کې ټاکل شوی اساس، چې د صفر ګرمی انرژي يا صفر انرژي کورونه فقط د 

تړلی اقتصادي لګښت، کوم چې زمونږ اقليمي حالت پورې زښت ډېر تخنيکي استفادې سره او هم دې پورې 

عملي کېدونکی دی، د غېر فعاله کورونو د پاره په ستندرد انکشاف ورکړل شوی. دا فقط ډېرې کمې تودوخي 

څخه کم دی. دا د ودانۍ د رقم )تيپ( او پکې ورکړل شوي تخنيکي  kWh/m² 15د په کال کې ته ضرورت، چې 
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 څخه مطلب هغه آله ده چې ددې په واسطه په ودانۍ کې د هوا بندوالی اندازه کيږي. Test-Door-Blower. د 
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 kWh/m² 20ضرورت د مرکزګرمي، هوابدلونی او ګرمو اوبو د پاره د  لنیکلومړنی انرژي آلو پورې اړه لري. د 

 پورې دی. kWh/m² 40څخه تر 

د يوې ودانۍ د انرژي د سپما ټولې اساسي نښې په نظر کې نيولو سره، غېر فعاله کور د اولني شرط ډېر مهم 

نې دوخي ساتنی طبقه او د هوا د بدلوه د تواساس جوړوي. په خاصه توګه د ودانۍ د شاوخوا د پوښښ ډېره ښ

آله د ډېرې لوړې اغيزې سره چې توده هوا بېرته الس ته راوړي، کوم چې د هوا د حجم د جريان په واسطه اضافي 

تودوخي بې د موجوده هوا بدلونی آلې هم د ډېرې کمې تودوخي ضرورت رفع کوالی شي. د يوې خاصې تودوخي 

نظر په وجه د سپما شوي سرمايه ګذاري لګښت کېدی شي چې د اضافي  تقسيمونکي آلې څخه د صرف

تودوخي ساتنې د طبقې او د هوا بدلوني د آلې استفاده شوي تخنيک د اضافي لګښت يوه برخه بېرته برابره 

 کړي.

اتنې د غېر روښانه ساختماني برخو ته د مثال په ډول بيروني دېوالونه او همدا رنګه کړکۍ ګانو ته د تودوخي س

طبقې د غوښتنې سطح ډېره اوچته ده نظر کم انرژي کورونو ته. د بيروني ساختماني برخو د تودوخي د انتقالولو 

 ضريبونو قانوني اندازې په الندې جدول کې ورکړل شوي دي.

 

 دريم جدول

د منځ څخه د تودوخي بېرېدنې  ساختماني برخې

 W/(m²K)په  Uضريب  

 0,15..…0,08 وخوا يې خالص ويبيروني دېوالونه، کوم چې شا

 ≤0,15  بيروني دېوالونه، کوم چې شاوخوت يې ځمکه وي

 پورې 0,15څخه تر  0,06د  بامونه، د بامونو ميالن

 ≤0,15  د بې استفادې د بام کوټې الندې چت

 پورې 0,15څخه تر  0,10د  د تاکاو چتونه او د نه ګرمېدونکو کوټو چتونه

 ≤0,15  په مقابل کې دېوالونهد نه ګرمېدونکو کوټو 

 ≤0,8  کړکۍ ګانې

 

د ډېر اوچته اغيزناکې درې ښيښو او د تودوخي د پول  ،تودوخي ساتنې طبقې ته ېيو ،د کړکۍ ګانو چوکاټونه

د د څنډو کم ارتباط بيروني دېوال ته ضرورت لري. ښيښې بايد د منځ څخه د تودوخي تېرېدلو وړوکی ضريب او 

ېرېدلو لوړه درجه په ثبوت ورسوي، ددې د پاره چې د ودانۍ د تودوخي د ضرورت زياته مجموعي انرژي د ت

 برخه د غېر فعاله سوالر انرژي استفادې سره پوره کړی شي.

د ودانۍ هغه برخې چې د تودوخي ساتنې طبقې سره پوښل شوي، بايد بې د تودوخي پول څخه اوسي، نو ددې د 

څخه زيات اجازه نه شته. د هوا  W/(mK) 0,1ته د  ψپول د ضايع ضريب  پاره بيرون ته راوتلی د تودوخي د

ري. ددې د لکړي او کم د برېښنا )برق( لګښت وبدلونې آلې بايد ډېر ښه اغيزناکه د تودې هوا وتنه بېرته تر السه 

مکه کې د څخه زيات اوسي. دلته هدايت کېږي، چې بايد په ځ % 75تودوخي بېرته الس ته راوړلو درجه بايد د 

هوا بدلونی کانال له الرې د تودې هوا راتلل پالن شي. دغه د ځمکې په برخه کې د هوا بدلېدونکي څخه کېدی 

شي چې د اوړي په موسم کې د تازه او سړې هوا د پاره استفاده وشي. د ښه اغيزناکې هوا بدلونې آلې سره 

 50nد اجازه ورکړل شوي هوا بدلونې  ه،ېرېدناو ښه هوا نه ت ېخاص ېځای د ودانۍ شاوخوا پوښښ ته د يويو

 کيږي ضرور دی. hˉ¹ 0,6سره چې 
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په کوټه کې د سطح سرنۍ تودوخي او په يو طبع برابر د کوټې اقليم د  ،د کوټې په تودوخي څه ناڅه زيات شوی

شکل يو پاره مستريح هوا د کمې انرژي سره غېر فعاله کورونه ګرنټي کوي. د مهنډسي له لحاظه د ساختمان 

راټول شوی ساختمان په نظر کې نيول کيږي، د مثال په ډول په بيروني برخو کې ورکړل شوي حرارتي د پوښښ 

 تغير خوړونکي دي. د پارهعناصر، او ساختماني پالنونه د غېر فعاله کورونو 

 

 Mehrkosten vonد انرژي سپما کوونکو ودانېو اضافي لګښت        - 4.3

Energiesparhäusern (Additional costs of energy-efficient houses)  

 موجودهد معادلو ودانيو منځ ته راغلی قيمت يو د بل سره فرق لري، چې دا د هرې منطقې ودانيو او د هغې 

ودانۍ څخه د کار اخستنې فعاليت پورې آړه لري. دې سره د کورونو، چې يو رقم د انرژي لګښت لري، خو 

پکې کارول شوي، په ساختماني قيمت کې يې زښت ډېر فرق موجود دی. کېدی شي مختلف ساختماني مواد 

چې سړی بل ډول اند )فکر( هم ولري، د مثال په ډول د انرژي سپما کوونکي ودانۍ د پاره لويي کړکۍ ګانې 

په سهېل )جنوب( خواته په نظر کې ونيسي، يا د استوګنې ښه کولو د پاره ترکيبي عناصرو ورکولو سره قيمت 

د مختلفو انرژي سپما کوونکي کورونو د يو اندازه زيات قيمت د )ذکر( يينې انظر کې نه نيول کيږي. الندې و

مخته وړلو کې اساس ګرځي، نو ځکه د مربوطه ودانيو د قيمتونو په په  ېمحاسبد ودانۍ پاره، کوم چې د 

 فيصدي کې فرق منځ ته راځي.

پورې دی. د يو او  %3څخه تر  %0,5لي کورونه جوړوي، زيات قيمت د د کم انرژي ودانيو د پاره چې زيات فام

پورې لوړيږي. دغه  %5څخه تر  %2دوه فاملي کم انرژي کورونو د پاره دغه منځ ته راغلی قيمت تقريباً د 

 قيمتونه د ودانۍ داخلي تجهيزاتو له مخې تغير خوړونکي دي. د کم انرژي کورونو د پاره زياته پانګه اچوونه د

څخه زيات  %25خپرېدنه د  CO2ودانۍ مالک له خوا کيږي، چېرته چې د انرژي سپما او د کاربندای اکسايد 

 شي او ددې د پاره اقدامات د دايمي عمر په اختيار کې ورکول کيږي.

 څخه %10د ودانۍ په جوړونی کې د  ،زيات قيمت واو غېر فعاله کورون وليتره کورون 3لوړترينه ثابته انرژي د 

پورې دی. دغه زيات قيمت د استفادې په دوام کې د انرژي قيمت فقط په غېر مناسب بهير سره   %20تر 

خپرېدنه تر ډېر حده  CO2دا ډول ودانۍ د کاربن دای اکسايد د خو بيا هم استهالکيږي. د چاپېريال د پاره 

 .ميالن پېدا کويکمېدو ته 

ت تخنيک په کار وړل کيږي، ددې زيات قيمت تقريباً صفر ګرمی انرژی کورونه، چې ددې د پاره زياد 

500€/m² .دی، نو په همدې وجه دا د ودانۍ مالک ته غېر اقتصادي دی 

 

 Energiesparendes Bauenد پخواني ودانېو د پاره د انرژي د سپماجوړونه         - 5

beim Altbau (Energy-saving construction in old building)  

 انرژي سپما کولو سره د ودانۍ نوي کولو اساس د    - 5.1

  Gründe für die energiesparende Bauerneuerung 

 (Reasons for the energy-saving building renovation)  

کالو څخه زيات عمر لري. د دغو  25برخې د  ¾ميلونه استوګنځايونو څخه شاوخوا  34په المان کې د تقريباً 

څخه زيات مصرفيږي. په نوي ودانيو کې چې  %90تودوخي د انرژي مجموعي لګښت څخه د  کورونو د پاره د

څخه زيات نه دی. نو دا روښانه ده چې د دغې  %1کمه او اغيزناکه انرژي په مصرف رسيږي، کلنی لګښت يې د 

ې تړلی او په زياتې مجموعي انرژي کموونه چې د تودوخي د پاره په مصرف رسيږي، د تياره والړو ودانيو پور
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والړو ودانيو کې فقط جامع اقدامات کوی شي د ودانيو په برخه کې د تودوخۍ هدف د پاره الزمي انرژي ټيټه 

 کړي.

زمونږ په هيواد کې دا ډول اقداماتو ته هيڅ پاملرنه نه کېږي. زاړه کورونه خو څه چې نوي ودانۍ چې په همدی 

 ې نه نيسي.عصر کې جوړې شوي، هم د انرژي سپما په نظر ک

د يوې ودانۍ د پاره د بيروني دېوالونو په اخېړ کې، په کړکۍ ګانو کې، د بامونو په پټولو کې اضافي کار او 

پورې د انرژي د سپما د هدايت د غوښتنې  %30څخه تر  %20نوي کوونه د اقتصاد له مخې اضافي لګښت د 

ري چې مصرف شي. دې سره د تودوخي له لحاظه په سره د بيا جوړونې او د تودوخي د ښه کوونې د پاره امکان ل

 طبع برابره استوګنه هم اضافه کيږي.

کلونو په دوره کې د تخنيکي آلو نوي کوونه د مرکزګرمو او ګرمو اوبو د پاره د انرژي لګښت په  20څخه تر  12د 

تې ودانيو کې د موجوده زياته اندازه ټيټيږي. هغه تخنيکي آلې چې د ګاز )غاز( په واسطه فعاليت کوي، په پا

 تودوخي تقسيموونکي سيستم سره په تودوخي جوړونې کې د تودوخي ضايع نور هم کميږي.

د دوهمې نړيوالې جګړې د لسيزو کلونو وروسته د زړو ودانيو ساختماني مواد راتلونکي نسل ته پاتې 

وښتنو سره په هيڅ ډول شويدي. د هغه وختونو ساختماني پالنونه او ساختماني تخنيک د اوسني وخت غ

تطابق نه کوي. د قاعدې له مخې بايد په دغه ودانيو کې تغيرات منځ ته راشي، همدا رنګه د دغو ودانيو بيروني 

برخي او تخنيکي آلې بايد نوي شي. نو ددې د پاره د هر اړخه اقدامات بايد د انرژي سپما کولو پالن د پاره په 

ډېرې استفادې په وجه ډېر قيمته تمامه شي، نو د نوي ودانيو د انرژي  نظر کې ونيول شي. ددې د پاره چې د

راتلونکي لسيزو بېرته ترميم شوي زاړه ودانيو غوښتنې د  هپاره د انرژي له لحاظ سپما کوونکو کورونو د

 .يکلونو سره صحيح د

 

  Bestandsanalyse (inventory Analysis)پاتې تحليل       - 5.2

لکه په اوس وخت کې په قانون  ،و د انرژي ضرورت په منځني ډول دوه برابره دومره لوی دید پاتې شوي وداني

ضرورت د کلنی برابر اجازه ورکړل شوي نوي ودانيو ته. په الندې دواړو ګرافونو کې محاسبه شوی د تودوخي 

رنګه مختلف سلو څخه زيات د يو فاملي او زيات فاملي کورونو يوه برخه چې مختلف عمرونه  او همدا 

جوړښت او د استفادې مساحت لري، ښودل شويدي. د اول ګراف څخه دا معلوميږي چې د خاصو کلونو د 

په کال کې ډېر سره فرق لري او د ودانۍ د مساحت څخه د  kWh/m² 260تودوخي د ضرورت منځنۍ اندازه 

د تودوخي کلنی  د پارهودانيواستفادې پورې کوم ارتباط نه دی ورکړل شوی. په دوهم ګراف کې د همدا ډول 

)مساحت پر ګرمېدونکی ساختماني حجم( د تناسب له مخې ټاکل کيږي. د تيوري له  A/Veضرورت د هغی د 

د تناسب سره خو بيا هم د تمايل په اساس   A/Veمخې توقع شوی د تودوخي کلني ضرورت په زياتېدو او د  

س په نظر کې نه نيول کيږي. دا دې پورې اړه لري چې زاړه موجود دی، خو مختلف ودانۍ د عصر د تقاضا په اسا

او په بعضو برخو کې د وخت په تېرېدو سره د انرژي له لحاظه په  ،ودانۍ د انرژي مختلف کيفيت جوړوي

 مختلفو اقداماتو تخنيکي ښه والی راغلی دی.
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 لسم شکل

برخې کې ورکړل شوي الرښوونو څخه  5.1نو ځکه کېدی شي چې عمومي هدايت د انرژي سپما کولو د پاره د 

بهر د ودانۍ په نوي کولو کې فقط محدود ورکړل شي. دلته هدايت کېږي چې هرې ودانۍ ته بايد اول اساسي 

تحليل ولټول شي. د تخنيکي اندازو سره د ودانۍ تيپ په ګروپ کې راوستل، ساختماني وخت ته دا امکان 

د انرژي د سپما مجموعي قوې محاسبه لوړه شي، خو بيا هم دا نه شي  ورکوي چې د اقتصاد له لحاظه راتلونکي

 کېدی چې يو کور د انرژي سپما د پاره دا يو ټاکلی پالن اوسي.

 

 

 

 يولسم شکل

د ځانګړو ساختماني برخو سطحې بايد تنظيميدونکي اوسي او د ساختماني برخو جوړونې د هغې د طبقه يي 

ي. د انرژي نه ډک د آلو يا ماشينونو د تخنيک مهمې نښې ، د مثال په ډول د پوښښ او موادو سره وټاکل ش

ساختمان ډول يا رقم، شکل ورکوونه او د تودوخي جوړوونې حالت، د نلونو غځوونه او د تقسيموونکي 

تودوخي ساتنه، شکل ورکوونه او د ګرمې سطح نه کار اخستونکی حرارت، تر اوسه پورې د انرژي لوړترين 

 چې درجيږي. ،نه ديلګښتو
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 د جوړېدو کال

 دېوالونه

 کړکۍ ګانې

 بامونه، د بامونو چتونه

 چتونه، د تاکاو چتونه

 U   د منځ څخه د تودوخي تېرېدو ضريب
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د دغو يادوونو سره کېدی شي چې اول د ساختمان بيروني برخو د تودوخي د تېرېدلو ضريب وټاکل شي. په 

اندازې )د تودوخي د تېرېدلو ضريب( منځني او تقسيمېدونکې  Uپورته شکل کې د څېړل شوو ودانيو د 

لرونکي کړکۍ ګانې تر زياته حده د عايق  اندازې ښايي. خصوصاً په کړکۍ ګانو کې معلوميږي چې ساده ښيښه

سره برابر او يا کم  W/(m²K) 3,0شوي دوه ښيښه يي کړکۍ ګانو سره، چې د تودوخي د تېرېدلو ضريب يې د 

برخې وروسته بيا د اوسني وختونو د  ې( بدل شوي دي. د دېوالونو او بامونو هم يو نيمW/(m²K) 3,0 ≥وي )

 طبقې ورکړل شويدي. غوښتنو سره سم د تودوخي ساتنې

د تودوخي تېرېدونکي ضريبونو سره او د پالن څخه يا په خپل ځای کې د ساختماني برخو د اندازو له مخې د 

تودوخي کلنی ضرورت ټاکل کيږي. ددې د پاره چې د ځانګړو ساختماني برخو اغيزه د ټولې ودانۍ د پوښښ د 

وخي د ضايع کېدو برخې وڅېړل شي. په الندې شکل تودوخي ضايع اټکل کړی شو، نو هدايت کيږي چې د تود

 کې د تودوخي د انتقال ضايع په څلورو مختلفو ودانيو کې د مثال په ډول ښودل شويدي.

 

 دولسم شکل

د  ځکه چې، هد ېساختماني برخو جوړښت سره نيول شودلته هم ښکاره ده چې هره ودانۍ د هغې د اندازې او د 

 د پاره اړتيا او د انرژي سپما کولو د پاره د ودانۍ نوي کوونی اغيزې په مطلق ډول اټکل کړی شي.اقدام 

تخنيک هم کوالی شي چې دلته د ترميم د پاره  یموجوده ګرموونک ،په مرستهمهمو برخو د نښو د انرژي 

 .ولريمخکېوالی 
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 يو خواته اباد شوی قطاري کور ځانته والړ يو فاميلي کور

 زيات فاميلي کور دواړو خواوو ته اباد شوي د قطار کور
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 دامد انرژي سپما کولو سره د ودانۍ نوي کولو د کار اق     - 5.3

Vorgehensweise bei der energiesparenden Bauerneuerung 

 (Approach to energy-saving building renovation)  

زاړه ودانۍ هم کېدی شي چې د ساختماني تخنيک او د آلو يا ماشينونو د تخنيک لګښت سره په يو انرژي 

ني موادو د محدوديت په وجه بايد د سپما کوونکي عصري کور بدل شي. د زړو ودانيو په بعضو ساختما

او تخنکي آلې نوي کول غواړي،  ،تودوخي ساتنې طبقې د ودانۍ په نورو برخو کې لږ څه ډبل ورکول کيږي

ضرورت د نوي ودانيو سره  یکلنانرژي لومړنی ترڅو ددې څخه کار اخستل اغيزناکه اوسي، چې دې سره د 

د هغه په بيروني مخ يا فساد کې ډېرې برخې محدودې دي  مطابقت وکړي. خصوصاً تاريخي ودانۍ، کوم چې

چې تغير ورکولو ته اجازه نه شته، د مثال په ډول د کړکۍ ګانو لويوالی، د ودانۍ مخ )نما(، د بام راوتلې برخې 

، او هم ديمحدود پر مخ وړلو امکانات  و او داسې نور. نو ځکه په دغه ودانيو کې د انرژي سپما کولو اقدامات

رو ودانيو د پاره چې هلته انرژي سپما کوونکي اقدامات د اقتصاد له لحاظه د ډېر لګښت په وجه پرمخ نه نو

 وړل کيږي، د انرژي سپما کولو امکانات شته.

د موجوده ودانيو د پاره د انرژي له لحاظه درجه په نظر کې نيولو سره الندې کارونو د پاره د اقدام کولو هدايت 

 ورکړل شوی:

 ودانۍ د بيروني برخو د تودوخي تېرولو ضريب وټاکل شي، د   -

 په ساختماني برخو کې د تودوخي په انتقال کې د تودوخي د ضايع برخه وټاکل شي،   -

 آلې وڅېړل شي او د هغې د ضايع برخې اټکلي )تقريبي( وڅېړل شي، ېد مرکزګرمي او ګرمو اوبو تيارون   -

نوي کوونې د پاره د انرژي له لحاظه په زحمت الس ته راغلي معيار خواص  بې د هغې هم د پالن شوي انرژي   -

 وښودل شي،

 د لګښت، استفادې د کار له لحاظه د اضافي انرژي ښه کوونې د پاره پالن،   -

 متقابل يو بل پورې تړلي اقدامات )د مثال په ډول نوي کړکۍ ګانې په ترميم شوي بيروني دېوالونو کې(،   -

 لګښت کې د يوې برخې کار په غاړه اخستلو امکانات کنترولول. په خپل   -

دغه نتيجې د نورو څخه د وړاندې توب ټاکنه امکانوي. په اوله کې بايد د ودانۍ د شاوخوا پوښښ د 

ساختماني ترميمېدونکي برخې، ددې د پاره چې نور زيانونو مخنيوی وشي، په خپل حالت کې ساتل او هم د 

ره په کافي اندازه تودوخي ساتنې مجهز شي. که د اقتصاد له لحاظه امکانات وو، نو راتلونکي غوښتنو س

 نورې ساختماني برخې د تودخي د انتقال په وخت کې د تودوخي ضايع د انرژی نه ډک ښه شي.

د ساختمان له لحاظه ترميمي اقداماتو کارونه عملي کول، ډېرې لويې مرکزګرمي د کمې تودوخي ضرورت په 

کې د استفادې لوړې درجې سره د آلو )ماشينونو( بدلول دي. که چېرته د ودانۍ شاو خوا پوښښ يو ترميم مقابل 

ال خالص نه وي، خو بيا هم د يو زوړ، اکثراً د ډېر لويې لوښي بدلول ګټور دی، کوم چې په وروسته کې د 

وي، هم کومه تاواني اغيزه تودوخي د ضرورت کمېدنه د عصري لوښي سره چې تغير خوړونکي د اور بټۍ سره 

 نه لري.
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 د انرژي سپما کولو سره د ودانۍ نوي کولو اقتصادي اهميت     - 5.4

Wirtschaftliche Bewertung der energiesparenden Bauerneuerung 

(Economic evaluation of energy-saving building renovation)  

ک د راتلونکي جدول )چې د انرژي د سپما هدايت کې راځي( په مطابق د ودانۍ په نوي کولو کې د ودانۍ مال

موظف دی، چې د انرژي سپما کوونې هدايت د اصولو له مخې د تودوخي د تېرېدلو لوړترين ضريب په نظر کې 

ونيسي. ددې نه غېر هغه اختيار لري چې د تودوخي د ضايع کېدو د ال هم کمولو د پاره د تودوخي ساتنې ډبله 

 ه ورکړي.طبق

د اقتصاد له لحاظه دا تل ګټور دی او هم د لګښت له لحاظه مناسب دی، چې د ودانۍ د موادو د انرژي له لحاظه 

رميم يا عصري کوونه وشي. که چېرته د ساختماني تجهيزاتو د تښه کوونه غېر د پاتې اوسېدلو ښه کارونو سره 

نو او چتونو د اخېړ )پوښښ( لرې کوونه، د ودانۍ د پاره لګښت )قيمت(، د خوازي جوړولو کارونه، د دېوالو

مخ )فاساد( نوی اخېړوونه او داسې نور، د ښه ساتلو قيمت لوړوي. دې څخه دا نتيجه الس ته راځي چې د 

 %10تودوخي ساتلو طبقې د پاره وروسته اقدامات د غېر الزمي ترميمي کارونو په مقابل کې لوړ قيمت د 

 پورې دی. %50څخه تر 

په الندې جدول کې تصديقيږي، کوم چې د ډېر مهم تودوخي انتقالونکو ساختماني برخو د پاره او ښه ساتنې دا 

ته قيمت او د اقتصادي تودوخي ساتنې د پاره زيات لګښت )قيمت( ورکړل شوي دي، کوم چې د نوي ودانيو 

 معيارونو سره متطابقت کوي.
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 څلورم جدول

د پاره قيمت  m²د ساختماني برخو د سطح هر   اتنې طبقې د پاره اقداماتد تودوخي س

 د منتاژ او مالي سره

د بندونکي  

طبقې 

 ډبلوالی

(λ=0,04 

W/mK) 

cm 

 زيات فاميلي کور يو فاميلي کور

د  ښه ساتنه

تودوخي 

ساتلو د 

پاره 

زيات 

 قيمت

د  ښه ساتنه

تودوخي 

ساتلو د 

پاره 

زيات 

 قيمت

 بيروني دېوال

(، منرالي تارونه EPSد پردې په شکل د ودانۍ مخ )فاساد(: پولېسترول )

(MFبندونکي تختې، شاته هوا بدلونه، بيروني پوښښ ) 

مخنيونکي  MFاو د  EPSد تودوخي ساتنی طبقې پورې  تړلی سيستم: د 

 تختې په زوړ اخېړ باندې، د سيمي جالۍ سره نوی اخېړ

بندونکي تختې، د بخار  MFاو  EPSدننه خوا ته بندونکی طبقه: د 

 مخنيونکی، پوښونکې طبقه

مغزي بندونکی طبقه: د دوه پوټکي دېوال په تش ځای کې د بندونکي موادو 

 پو کوونه

 
 

12 

 
 

12 
 
 
6 
 
 

12 

 
 
- 
 
 

50 -60 
 
 

30 -40 
 
 

40 -50 

 
 

- 
 
 

25 – 35 
 
 

15 – 20 
 

 
25 - 35 

 
 

90 – 110 
 
 

50 – 70 
 
 

30 – 40 
 

 
- 

 
 

15 – 25 
 
 

15 – 25 
 
 

15 – 20 
 

 
- 

 تاکاو

 بندونکي تختې سره سرېښول کيږي EPSد تاکاو چت: الندې برخه د 

د تاکاو د پاره بندونکې طبقه: د کوټې تودېدونکي دېوالونه او ساړه چتونه د 

EPS بندونکې تخته، د بخار مخنيونه او د پوښښ طبقه په نظر کې نيول 

څخه د قدمونو د  EPSوونه: د د لومړي پوړ )منزل( د ځمکې فرش نوی ک

 (مثالهغږونو مخنيونی تختې، خوځېدونکی شوته )
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 ميالني بام

رونکي وي، د د بام په ميالني برخو کې او د پانه يي تيرونو سره چې د باد نه تې

MF  بندونکي موادو ورکوونه، دوه واري کوونه، د بخار مخنيوونې طبقه

 )په نوي پوښښ کې(

بندونکي طبقې ورکوونه، باد نه  MFد ميالني تيرونو په منځ او الندې د 

 تېرونکی، د بخار مخنيونکی )د نورو کوټو جوړونې يا داخلي پوښښ د پاره(

نه يي تيرونو سره چې د باد نه تېرونکي وي، د د بام په ميالني برخو کې او د پا

MF )اضافي بندونکي مواد )د نوي پوښښ د پاره 

د بخار  PUR(λ=0,03W/mK)د ميالني تيرونو د پاره خاص بندونکي مواد 

 مخنيونکي او د لرګي قالب سره )نوي پوښښ ته(
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اضافي موجوده عايق شوي ښيښې د دوو ښيښو سره چې د تودوخي ساتنې 
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 دوهم فصل

 د انرژي سپما کوونې د پاره هدايت

Energieeinsparverordnung – EnEV (Energy Saving 

Regulation)  

 مخکې ويينه )مقدمه(  - 1

 په انرژي سپما کوونې هدايت کې اساسي نوښت د پاره عمومي نظر   - 2

 د انرژي محاسبې ته توسعه ورکوونه  - 2.1

 د انرژي سپما کولو غوښتنو ته نوی پالن يا نوی اصول  - 2.2

 نونې ته په صحيح ډول نوی فکرد انرژي له لحاظه د ودانۍ پال  - 2.3

 د لګښت تعداد سره د اغيزناکې انرژي د څرنګوالي ښودنه  - 2.4

 د انرژي د ضرورت مستندوونه  - 2.5

د پاتې ودانۍ )زړه ودانۍ( د انرژي په لحاظ ترميمونې د پاره د تنظيمي قانون په اساس   - 2.6

 هدايتونو ته توسعه ورکونه

 ددې په خوا کې د معيارونو څخه کار اخستنه د کار اخستنې ساحه او  - 3

 نوې جوړه شوې ودانۍ ته غوښتنې  - 4

 پورې تړلي غوښتنې  A/Veد ودانۍ د لويوالي    - 4.1

 عمومي غوښتنه: د کلني انرژي د اولي ضرورت محدوديت  - 4.2

 فرعي غوښتنه: د تودوخي د انتقال په وخت کې د خاصې تودوخي د ضايع محدوديت  - 4.3

 داخلي نورمال حرارت سره د ودانۍ د غوښتنو استثنأيي مقررات  - 4.4

 د داخلي کم حرارت سره د ودانۍ د پاره غوښتنې  - 4.5

 د کم حجم سره د ودانۍ د پاره غوښتنې  - 4.6

 د اوړي تودوخي ساتنې د پاره غوښتنې  - 4.7

 د موجوده ودانيو د پاره )چې تيار جوړې شوي وي( غوښتنې  - 5

 بيروني برخو ته د تغير ورکوونې د پاره غوښتنې  - 5.1

 د آلو )ماشينونو( او ودانيو د بېرته مجهزونې مکلفيت  - 5.2

 د انرژي سپما کوونې هدايت ثبوت د پاره د سنجش طريقې  - 6

 د طريقې په هکله عمومي نظر  - 6.1

 خي د ضرورت محاسبهد ساختماني تخنيک د انرژي له لحاظه ارزښت ورکونې ته د تودو  - 6.2

 د محاسبې اساس او ډېر مهم د اغيزې زياتوالی  - 6.2.1
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د  - 6.2.1.1
9

 تودوخي په پولونو کې د تودوخي د انتقال په وخت کې د تودوخي ضايع

 کوټې هوا ته د هوا ننوتلو د حجم د جريان اندازهښه بند چې هوا تېره نه شي او  - 6.2.1.2

 ته کتارونه )قطارونه(د ودانيو يو بل خوا - 6.2.1.3

 ساده طريقې/ د ګرمې مرحلې نه نتيجه اخستونکي طريقې  - 6.2.2

 مفصل د مياشتني حساب طريقه  - 6.2.3

 د ګرمو اوبو د تودوخي کلنی ضرورت  - 6.3

 او لومړني انرژي د ضرورت محاسبه -د اخر   - 6.4

 د محاسبې منظم روش  - 6.4.1

 خنيکي آلو د انرژي درجه بنديګرافيکي طريقې سره د ت  - 6.4.2

 د جدول د طريقې سره د تخنيکي آلو د انرژي درجه بندي  - 6.4.3

 طريقې سره د تخنيکي آلو د انرژي درجه بندي)ديتايل( د جزئياتو   - 6.4.4

 د برقي ذخيره کوونکي مرکزګرمي د انرژي درجه بندي  - 6.4.5

 اقدام د انرژي سپما کوونې هدايت د ثبوت د طريقې  - 7

 په يو عملي مثال کې د مختلفو اقداماتو اغيزي   - 8

 د ګازي کم حرارته لوښي توصيه يي حالت د پاره د ساختماني تخنيک غوښتنې  - 8.1

 د توصيه يي حالت انرژي برابروونه  - 8.2

 د تودوخي بندونکي طبقې سره د ودانۍ په پوښښ کې د تودوخي جوړېدنه او تقسيمات  - 8.3

تودوخي د ضرورت د محاسبې په طريقې او همدارنګه د هوا نه تېرېدنې او د تودوخي د پول  د - 8.4

 د ثبوت اغيزه

 د تودوخي جوړونې او هوا بدلونې د تخنيک اغيزې  - 8.5

 د کتاري )قطاري( ودانيو خصوصيات - 8.6

 د کم انرژي کورونو مقايسه د انرژي سپما کوونې هدايت له مخې  ودانيو ته - 8.7

 د انرژي د ضرورت پېژندپاڼه - 9

 مخکې ويينه )مقدمه( - 9.1

 د انرژي د ضرورت پېژندپاڼې جوړېدنه او محتوي )موضوع( - 9.2

 د انرژي ضرورت او د انرژي لګښت )مصرف( - 9.3

 د انرژي د سپما کووني د هدايت ثبوت د پاره کمپيوټري پروګرام - 10

 

 

 

                                                             
 9

. د تودخي پول څخه مطلب په ودانۍ کې هغه برخې دي چې د بيروني برخو سره ټړلي دي او تودوخي ډېره ضايع کوي. د مثال په ډول د 

 کون(، د کوټې کنجونه اوداسې نوربام چوتره )بال
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  Einführung (introduction)  مخکې ويينه )مقدمه( - 1

 د خپرېدو )پخشېدو( باعث ګرځي.  CO2( د مجموعي 1/3) مهپه المان کې د ودانيو ګرمېدو سره يو پر درې

)کاربن دای اکسايد(  CO2کال پورې د  2005چې تر  لالمان دولت د اقليم ساتنې پروګرام په نظر کې لرد 

ډېر مهم عناصر دادي، چې په پخواني )زړو( ودانيو  شاوخوا ته کمه کړي. دلته %25کال ته د  1990خپرېدنه نظر 

 او همدا رنګه په نوي ودانيو کې د اضافي انرژي ضرورت کم شي. ،کې د انرژي لګښت کم شي

د تصويبېدو سره خبر ورکړل شو چې د ورکړل شوو لسو ورځو  (WSVO `95) 95`ساتنې هدايت  يد تودوخ

ورونو معياري غوښتنې اضافي عالوه شي )د مرکزګرمي کلنۍ پای پورې د نوي ودانيو د پاره د کم انرژي ک

او د زړو ودانيو د پاره د انرژي له لحاظه د عصري کولو  ،پورې ټيټه شي( %30څخه تر  %25تودوخي د 

 په نظر کې ونيول شي. ،اقتصاد په پام کې نيولو سره ، دغوښتنې

وخي ساتنې هدايت او د مرکزګرميو آلو ( تر اوسه پورې د تودEnEVپه انرژي سپما کوونکي هدايت کې )

غوښتنو ته نور پرمختګ  سره همدا ډول( ې)طريق ېالرله هدايت يوځايي په لست کې نيول شوي او د هغې 

ورکړل شو. نو همدې په وجه اوس ډېره ښکاره قانوني غوښتنه )فرمايش( وجود لري، نه يواځې فقط د ودانيو 

 رژي اغيزه هم ښه شي.تودوخي ساتنه، بلکه د تخنکي آلو د ان

 

 په انرژي سپما کوونې هدايت کې اساسي نوښت د پاره عمومي نظر  - 2

Die wesentlichen Neuerungen der EnEV im Überblick 

(The main innovation of energy saving regulations at a glance)  

 Erweiterung der Energiebilanz د انرژي محاسبې ته توسعه ورکوونه - 2.1

(Expansion of the energy balance)  

د تودوخي د انتقال په وخت کې د تودوخي د ضايع او د  ،سره د تودوخي کلنی ضرورت سنجش WSVO `95د 

هوا بدلونی محاسبې او همدارنګه ددې د استفادې او د غېر فعاله سوالر تودوخي الس ته راوړنه وړاندې وړل 

 شوي.

وسه ټاکل شوي تودوخي د ضرورت ثبوت څخه بهر دی، کوم چې د ا ( د ترEnEVايت )انرژي سپما کوونکی هد

نورمال داخلي حرارت سره جوړشوي ودانيو د پاره د ګرمې انرژي د کلني ضرورت اضافي سنجش او دې سره د 

محاسبې په اضافي مقايسه وي نورې د پاره  WSVO `95د کلني انرژي لومړنی ضرورت غوښتل کيږي. دلته 

 ر کې نيول کيږي، چې په الندې ډول دي:نظ

 په استوګنو ودانيو کې د ګرمو اوبو تيارولو د پاره د تودوخي ضرورت -

 د تودوخۍ په تيارولو کې د تخنکي آلود تودوخي ضايع -

 د تخنکي آلو مرستندويه برقي انرژي ضرورت )پمپونه، د اور داش، تنظيمونکی او داسې نور( -

 دنې انرژيکي اغيزېد هوا بدلونی مېخانکي چاالنې -

د تودوخي بېرته جوړېدنې د پاره د تخنکي آلو څخه استفاده کول )د مثال په ډول د تودونکو پمپونو يا  -

 د سوالر په واسطه د لمر څخه انرژي(

هغه ضايع کوم چې د ودانۍ څخه بهر د استخراج، د بدلېدنې او د ترانسپورت د پاره چې د انرژی  -

 منځ ته راځي.دي،  انتقال ته )تېل، ګاز، برق(
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 شکل 1

 د انرژي محاسبې سيستماتيک کړنه او مفهوم

 

 

 

 

————————  ꞊ ep = Qp / (Qh+Qw)    )د لګښت تعداد –آلې )ماشينونه 

 

 

 په پورته فرمول کې:

ep  -   د لګښت تعداد –آلې 

Qp  - د انرژي لومړنی ضرورت 

Qh  - د ګرمېدو دپاره د تودوخي ضرورت 

Qw  - د ګرمو اوبو د تودوخي ضرورت 

 

 

 

 

 

 د انرژي لومړنی ضرورت

د اخری انرژي د پاره )د ځمکی کاز، د 

خاورو تېل، ډبرو سکاره، د مغزياتو 

 سوځونکي مواد(
 د انرژي تيارونې ضايع

)استخراج، تيارونه، بدلونه، 

 ترانسپورت(

 د ودانۍ سرحد

د ګرمی انرژي او د ګرمو اوبو 

 انرژي ضرورت

وي اخري انرژي ته )تېل، ګاز، اخستل ش

برق( د مرکزګرمي او ګرمو اوبو د پاره د 

 مرستندويه انرژي سره )برق(

د تخنکي آلو بېرته انرژي 

 جوړوونه

)سوالر انرژي،د چاپېريال 

 تودوخي، بيولوژکي انرژی(

 تخنکي آلو د انرژی ضايع د

)د تودوخي جوړونې ذخيره، 

تقسيمات،ورکوونه، د 

مرستندويه انرژي ضرورت سره د 

پمپونو، هواکشونو، تنظيمونو 

 سره(

د تودوخي او د ګرمو اوبو د 

 تودوخي ضرورت

د کوټې او ګرمو اوبو د حرارت استفاده 

 کېدونکې تودوخي

 مجموعي لګښت

 ګټه
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 اصول يد انرژي سپما کولو غوښتنو ته نوی پالن يا نو - 2.2

Neue Systematik der Anforderungen zur Energieeinsparung 

(New classification of requirements for energy saving)  

اخلي حرارت يې نورمال سرحدي اندازه ( د هغه ودانيو د پاره چې دWSVO `95د تودوخۍ ساتنې هدايت )

لري، د لوړترينې اجازه ورکړل شوي د تودوخي کلني ضرورت ته امتياز ورکوي. د استوګنې ودانيو د پاره تر 

دوه پوړو پورې چې د درې واحده استوکنو څخه زيات نه وي، د ساختماني برخو د تودوخي تېرولو لوړترين 

 )تناوب( سره اجازه نه شته چې زيات شي.کې بدلېدونکي منځوضريب ته په منځو 

انرژي سپماکوونکی هدايت د ټولو جوړشوو ودانيو د پاره د نورمال داخلي حرارت سره په سرحدي لوړترينې 

 ضرورت ته نوی اساسي غوښتنې جوړوي.کلني انرژي لومړنی اجازه ورکړل شوي 

 يوې ودانۍ کې جوړيږي.په دې منځ کې يوه مستقيمه اړيکه د انرژي د زېرمې لګښت ته په 

د همدغه ډول نوي جانبي غوښتنو سره خاص د تودوخي په انتقال کې شاوخوا سطح ته تېرېدونکي د تودوخي 

 ضايع محدوديږي.

دا د يو لوړترينې اجازه ورکړل شوي تودوخي د تېرېدو منځني ضريبونه د ودانۍ په پوښښ کې فزيکي مطابقت 

 WSVOي، چې ساختماني تودوخي ساتنه د تودخي ساتنې هدايت )کوي. د دغو غوښتنو سره بايديقيني ش

 ( سره منځ ته راغلي معيار څخه کم نه اوسي.95`

 

 د انرژي له لحاظه د ودانۍ پالنونې ته په صحيح ډول نوی فکر - 2.3

Neue ganzheitliche Betrachtungen bei der energietischen Gebäudeplanung 

(New holistic considerations in energy-matic Building Design)  

د  ،ټولې الرې د انرژي د محاسبې د توسعه ورکونې له الرې د پارهپه نوي ودانيو کې د انرژي د لګښت کمولو 

 انرژي سپما کوونې هدايت په نظر کې نيسي او اهميت ورکوي:

 د ساختمان له لحاظه تودوخي ساتنه -

 ېد تخنکي آلو اغيز -

 دوخي بېرته جوړونې څخه ګټهد چاپېريال د تو -

 تودوخي ساتنې ته د لومړني انرژي اغيزه -

 په مخ وړل کيږي: (طرز)دا د يوې ودانۍ  انرژيکي نقشې دي چې په پالنولو کې د يو نوي فکر 

دلته کېدی شي چې تر ډېره حده ازاده پرېکړه وشي، د کوم ډول مختلفو ساختماني موادو د ګډونې  -

و تخنکي ساتنې اقدامات، کوم چې د انرژي لومړني ضرورت ته ورکړل )مخلوط( ، د تخنکي آلو ا

 شوي سرحد ته رسيږي.

دا د يو خاص انرژي سپما کوونکي تخنکي آلې او د نوي ډول انرژي څخه کار اخستنې حقيقت ته قوي  -

 جذابيت دی.

کمپيوټري  معيارونو او دد د انرژي سپما کوونکي هدايت د پاره مختلفې وسيلې چې په اصولو برابر  -

په اختيار کې ورکونه، اقتصاد په نظر کې نيولو سره د ودانيو مخلوط  ،پروګرامونو سره تړاو لري

 جوړښت، تودوخي ساتنه، د تودوخي تيارونې تخنيک او د انرژي د انتقال د ډول ټاکل دي.
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ر ددې نه غېر دغه وسيلې دا ممکنوي، چې ودانۍ د قانوني ورکړل شوي سرحدي اندازې څخه به -

ورکړل  هورت کمولو په برخه کې اضافاو مسلکي وينا ګانې د انرژي د ضر ،انرژي مناسب وګرځوي

 شي.

د د انرژي سپما کوونکی هدايت مجموعي مفکورې مفکورې په ځاې د انرژي له اړخه  دسپما  دتر اوسه پورې 

ېر تغيرات ورکول کيږي. ټولې مرسته کوي، کوم چې په پالنولو او بدلولو کې زښت ډ هد ودانۍ زيات کارون پاره

 انرژي سپما کولو هدف ته رسيږي.ډول د پالن شوي ودانۍ ښه مناسب 

 

 د لګښت تعداد سره د اغيزناکې انرژي د څرنګوالي ښودنه - 2.4

Beschreibungen der energietischen Effizienz mit Aufwandszahlen 

(Descriptions of energy efficiency with cost-Nazi figures)  

په تخنکي آلو کې دا معمول دې، چې د يو سيستم انرژی اغيزه ددې د تاثير درجې سره )د ورکړل شوي لګښت 

تناسب نظر اخستل شوي لګښت ته( يا د ګټې اخستلو درجه )د ورکړل شوي انرژي تناسب نظر اخستل شوي 

ښت )مصرف( د نوي اغيزه کونکي نښې انرژي ته( تعريفول کيږي. د انرژي سپما کوونکی هدايت د دا ډول لګ

 په حېث واردوي.

دا د انرژي د لګښت )د نوي سيستم نه غېر( او د انرژيکي ګټې اخستنې تناسب ښايي، چې دا د ګټې د درجې 

 سره مطابقت کوي(. 2د لګښت د تعداد  0,5معکوس عدد سره مطابقت کوي )د مثال په ډول د ګټې درجه 

ته مهم ترين د پېژندل کېدو نمره د لومړني انرژي ته راجع شوي تخنيک د لګښت د انرژي سپما کوونکي هدايت 

 دی: epتعداد 

ep = Qp / (Qh + Qw)  

)د ځمکې ګاز، د خاورو تېل،   Qpدا د ضرورت له لحاظه استفاده شوي لومړني انرژي مجموعي لګښت 

د پاره د  Qwاو ګرمو اوبو  Qhمي ډبروسکاره، د زړو يا دانو انرژی( د تناسب څرنګوالی ښايي نظر مرکزګر

کې ښودل شوی. د ډېر مهم پېژندل کېدو نمرې په  انځورتودوخي الزمي لګښت ته، لکه څنګه چې په پورته اول 

يو مستقيم، بې د ابعادو د مجموعي اغيزې په پرتله، که دقيق وويل شي د   epحېث د آلو د لګښت تعداد 

پورې تړلی تخنيک او د انرژي ساتنې سره امکانول دي. دغه د لومړني مختلفو ودانيو لومړنی انرژي او د هغې 

يوې  epانرژي د لګښت تعداد بايد د اقتصاد په نظر کې نيولو سره تر امکان پورې وړوکی اوسي. څومره چې د 

( نمرې ته نږدې کيږي، هومره ددې سيستم د انرژي ضايع ضعيفه ده. په تودوخي ساتنې کې د نوي سيستم 1)

کې ښودل  انځور 7( څخه کم شي لکه څنګه چې په راتلونکي 1ي سره کېدی شي چې د لګښت نمره د يو )انرژ

 شوی.

 

 Dokumentierung des Energiebedarfs د انرژي د ضرورت مستندوونه - 2.5

(Documentation of the energy demand)  

ت ورکړل شوي  زړو ودانيو د پاره په قانوني تودوخي )حرارت( سره د نوي ودانيو او زښت ډېر تغيرا ېد نورمال

اصولو کې د انرژي د ضرورت پېژند پاڼه ورکول کيږي. په دې کې الندې د انرژي پورې تړلي نښانې ورکړل 

 شويدي:

 د لومړي انرژي کلنی ضرورت، -

 د ځانګړو انرژي ورکوونکو له مخې د اخر انرژي ضرورت -
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شاوخوا سطحو د په حېث ع د تودوخي انتقالونکي د تودوخي په تېرېدلو کې د خاصې تودوخي ضاي -

 پورې تړلي پېژندل شوي لوېوالې،

 .epد آلو د لګښت تعداد  -

او هم د تودوخي ساتنې تخنيک او  ،دې سره انرژي د کيفيت له لحاظه ودانيو ته ډېر ښه روښانه ارزښت جوړوي

 يو اضافي پرېکنده مرسته د اخستونکي او کرايې د پاره ښه ګټور دی.

 

ودانۍ )زړه ودانۍ( د انرژي په لحاظ ترميمونې د پاره د تنظيمي قانون په  والړېد   - 2.6

 Ausweitung der ordnungsrechtlichen Vorschriften هدايتونو ته توسعه ورکونه ،اساس

für die energetische Sanierung des Gebäudebestands 

(Expansion of regulatory requirements for improving the energy efficiency of 

existing buildings)  

د زړو ودانيو د پاره د ګرمې انرژي کمولو ته او په عصري اقداماتو سره انرژي د پاره ضرورت کمولو ته د انرژي 

برخې کې ښودل شوي  5سپما کوونکي هدايت نوي تيارې شوي وضيفې په نظر کې نيولي دي. دا په راتلونکي 

 دي.

 

 د کار اخستنې ساحه او ددې په خوا کې د معيارونو څخه کار اخستنه - 3

Anwendungsbereiche und flankierende Normen 

(Applications and supporting standards)  

انرژي سپما کوونکی هدايت، جوړشوو ودانيو ته چې د کوټو داخلي تودوخي يې نورمال وي او هم يا داخلي 

هغې د مرکزګرمي او د کوټې تخنکي هوا او هم د ګرمو اوبو تيارونکي  آلو ته غوښتنې  د ،تودوخي کمه وي

 و کېپه پراګرافوند انرژي سپما کوونکي هدايت  ،د دا ډول ګټې اخستنې ساحې هدايت تهپه المان کې جوړوي. 

 چې په الندې جدول کې ښودل شويدي: ،عمومي معلومات ورکړل شوي

 

 اول جدول

انرژي سپما  نيو ته غوښتنېنوي جوړشوي ودا

 کوونکی هدايت

نوي جوړشوي ودانيو ته چې داخلي حرارت يې نورمال وي، لکه د استوګني ودانۍ، د دفترونو او  -

 دولتي ودانۍ، ښوونځي، روغتونونه او داسې نور

څخه  19º Cڅخه زيات او د  12º Cنوي جوړشوي ودانيو ته چې داخلي حرارت يې کم وي، يعنې د  -

 لکه د فابريکې، ډيپوګان او داسې نورکم وي، 

 متر مکعب څخه کم( m³ 100ودانۍ  چې حجم يې کم وي )د  -

 د ودانۍ بندوالی )تراکم( )د ودانۍ د بيروني پوښښ څخه هوا تېرېدنه( -

 کمترينه د هوا بدلونې محافظت هد روغتيايې له پلوه مهم -

ني برخو کم ترينه تودوخي ساتنه د ساختمان خرابېدلو مخنيوي ته د تودوخي انتقالونکو ساختما -

 په نظر کې نيول

د ساختمان خرابېدلو مخنيوي ته د تودوخي د پول اغيزې کمونه، او همدا رنګه د ګرم حرارت  -

 کلني ضرورت کمونه

 موسم کې د يو انرژي سپما کونکي تودوخي ساتنې حفاظتپه د اوړي  -

 د پېژندلو نمرې پېژندپاڼه د انرژي او تودوخي ضرورت ته او همدارنګه د انرژي د لګښت -

 

§ 3  

 

§ 4  

 

§ 7  

§ 5  

 

§ 5  

 

§ 6  

 

 

§ 6  

§ 3  

 
§ 13  
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انرژي سپما  پخواني ودانيو ته غوښتنې

 کوونکی هدايت

 د پخواني ودانيو د تودوخي انتقالونکي ساختماني برخو جوړونه، بدلونه يا نوې کوونه -

کې جوړونه، پوړ  څخه لوی(، لکه په خوا m³ 30د پخواني ودانيو ساختمان له لحاظه پراخونه )د  -

 د هغه کوټو جوړونه چې تر اوسه نه ګرمېدل ا)منزل( ورکونه ي

 څخه مخکې جوړ شوي يا درول شوي 1978د مرکزګرمي د لوښي بدلونه، کوم چې اول د اکتوبر  -

 هپه نه ګرمېدونکو کوټو کې د مرکزګرميو او تودو اوبو نلونو ته د تودوخي ساتنې پوښ ورکون -

نه ګرځېدل کيږي، خو پورتني منزل ته د تلو الر ته د تودوخي ساتنې  ورباندېد هغه ځايونو چې  -

 پوښ ورکونه

 د بيروني ساختماني برخو انرژيکي کيفيت ساتل، که دقيق وويل شي ددې کيفيت پورته کول -

§ 8 

 

§ 8  

 

§ 9  

§ 9  

 
§ 9  

 

§ 10 

انرژي سپما  غوښتنې د پارهتخنکي آلو 

 ايتکوونکی هد

ښه )صحيح( شرايط، د مرکزګرميو او ګرمو اوبو د آلو د کنترول او جوړونې په وجه ليدنه او په ښه  -

 شان ساتنه

 د جوشېدونکي لوښي په کار اچوونه او فعاليت -

 په نوي او پخواني ودانيو کې د مرکزي مرکزګرمي د تقسيمونکي تجهيزاتو په مخ بيوونه -

 دوخي ورکوونې محدوديت، نلونه او فلزي ميلېد جريان پمپ چاالنوونه، د ذخيرو تو -

§ 10  

 

§ 11  

 

§ 12  

§ 12  

 

 په پورته انرژي سپما کوونکي هدايت کې ورکړل شوي نمرې په الندې ډول دي:

 په استوګنو ودانيو کې د تخنکي حرارت وضع، د ګرمې انرژي د ضرورت محاسبه. – 1

 انرژي سپما کوونکی هدايت

1 

2 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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 شرايطو سره. د جانبيي د ضرورت کلنی محاسبه د المان د پاره او د ګرمې انرژ تودوخيد ګرمې  – 2

 څېړنه، د تخنکي آلو ګرمه او حجمي هوا. درجېد انرژي درجه بندي ته د پېژندل شوي  – 3

 .ېنيو د پاره د انرژي د لګښت اندازد ودا – 4

 د تودوخي پول پالني مثالونه. – 5

 ېوالونه( د تودوخي تېرېدلو د ضريب څېړنه.د غېر روښانه ساختماني برخو )لکه بېروني د – 6

 .Veاو د ودانۍ حجم  Aتودوخي انتقالونکي شاوخوا سطح  – 7

 ،کمترينه د تودوخي ساتنه، د اوړي په موسم کې د تودوخي د محاسبې اجازه ورکړل شوي د لمر انتقالونکی – 8

 پېژندل شوی اندازه.

 د ودانۍ د سوريو د بندولو غوښتنې. – 9

 کړکۍ ګانو کې د تودوخي د تېرېدو د ضريب څېړنه.په  – 10

 د ښيښو د منځ نه د مجموعي انرژي د تېرېدو درجه. – 11

 په ښيښو کې د تودوخي د تېرېدلو د ضريب څېړنه. – 12

د ټاکنې نه لري، لکه   ېنورلويوالی د پاره  ل شويد محاسبې په طريقه د پېژندد انرژي سپما کونکی هدايت 

خاص ضايع، د ګرمې تودوخي کلنی ضرورت، د لومړني انرژي کلنی ضرورت او همداسې ل تودوخي د انتقا

پورته په ترتيب سره  نور. دا نور هم ډېر ملي )د المان( او بېن المللي معيارونه )نورمونه( او قاعيدې لري، چې

تکميليږي، معيار په حېث ورکړل شوي، چې دا بيا وروسته د په دې کې يوه برخه مخکې  .ورکړل شويدي

په يو ټاکلي وخت کې نه  ،ورباندې کار کيږي او يا بدلول کيږي. نو ځکه د انرژي سپما کوونکی هدايت بدلونه

کيږي. د مربوطه انرژي سپما کوونکي هدايت ثبوت د پاره بايد پالنونکی دا دقيق کړي، چې ددې له خوانه 

او استفاده شوی پروګرام )سفت  ،معيار ٌ دي لويوالی ٌ تخنکي لواستفاده شوې محاسبوي طريقه او د پېژند

 وېر( په اوسني چوکاټ کې مطابقت کوي.

 

 غوښتنې د پارهنوې جوړه شوې ودانۍ  - 4

Anforderungen an neu zu errichtende Gebäude 
(Requirements for newly constructed buildings)  

 

 پورې تړلي غوښتنې  A/Veد ودانۍ د لويوالي   - 4.1

Abhängigkeit der Anforderungen von der Gebäudekenngröße A/Ve  

(Depending on the requirements of the building parameter A / Ve)  

، کوم چې د د پارهد کافي اندازه انرژي سپما کوونې په نظر کې نيولو د پاره غوښتنې د بېرته نوي شوو ودانيو 

مدا رنګه په تودوخي تېرېدونکي شاوخوا سطح پورې مربوط د تودوخي لومړني انرژی کلنی ضرورت او ه

 ،( نوي غوښتنېWSVO `95تېرېدنې سره د تودوخي ضايع وړاندې کيږي. لکه څنګه د تودخي ساتنې هدايت )

پر تړل شوي حجم باندي د ودانۍ  ،د تودوخي تېرېدونکي شاوخوا سطح تقسيم ،د انرژي د ضرورت محدودول

(A /Veد تناس )چې الماني معيار د  ،ب پورې تړلی ټاکل کيږي. شاوخوا سطح او د ودانۍ حجمDIN EN ISO 

 د ودانۍ د بيروني اندازي څخه ټاکل کيږي. ،له مخې 13789
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)هغه ودانۍ چې يوځای وي( پېژندل شوی اندازه ده. لکه څنګه چې په د پاره تناسب د ګڼو ودانيو  A/Veد 

دا د ودانۍ د رقم او غټوالي پورې او همدا رنګه دا د بيروني دېوال د سطح  ،کې ښودل شوی انځورالندې دوهم 

تنظيم او ترتيب پورې لکه مخکې او شا ته راوتلې برخې، برنډې، مخکې يا شاته ورکړل شوي وړې کوټې )لکه 

ګڼوالی د د تناسب په لويدو سره ګڼوالی کميږي. د يوۍ ودانۍ کم  A/Veپنجره( او راوتلی بام پورې اړه لري. د 

نو ځکه  برابر  ساختماني تخنيک سره  ،برابر حجم سره زښت ډېر تودوخي انتقالونکی شاوخوا سطح جوړوي

 او زښت ډېر د تودوخي د انتقال په وخت کې د تودوخي ضايع منځ ته راځي. ،ساختماني قېمت لوړيږي

 

 دوهم شکل

 

او د انرژي سپما کوونکو نورو  ،ر اخستلو سرهدغه لوړترينه ضايع فقط د زښت ډېر تودوخي ساتنې څخه کا

امکاناتو له الرې برابريږي )جبرانيږي(. انرژي سپما کوونکی هدايت د اقتصاد تر الر ښوونې الندې د انرژي د 

د لومړني انرژي ضرورت پورته ختلو ته اجازه ورکوي. نو  ،تناسب سره A/Veاقداماتو کې د  ولګښت په کم

د امکان په صورت  ،ودانۍ د انرژی سپما کوونکيپه نظر کې نيول شوي هدايت کيږي چې ددې د پاره په هر وار 

شي، چې ترڅو د بيروني برخو سطحې د يو اساسي مفکوري سره کم تر السه  ېکې يوځايي )سره نښتي( جوړ

اً پورې د عيناً بندونکي طبقې معيار سره تقريب m²/m³ 0,1د درجې يا اندازې کمېدونه تر  A/Veشي. د 

5kWh/(m².a)  په اندازه کميږي، او د ساختماني موادو او د بندونکي موادو څخه کار اخستنې سره بيروني

 سطح متناسب کميږي.

 

 ضرورت محدوديتد کلني انرژي لومړني عمومي غوښتنه: د  - 4.2

 ځان ته والړ يو فاملي کورونه

 په قطار يا جوړه کورونه

 زيات فاملي کورونه

A/Ve تناسب په m²/m³ متر پر مترمکعب 
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Hauptanforderung: Begrenzung des Jahres-Primärenergiebedarfs 

(The main requirement: limiting the annual primary energy demand)  

ضرورت محدوديت کلني د انرژي لومړني د  ،غوښتنې ېمهمتريننوي د انرژي سپما کوونکي هدايت قانوني 

په حېث د وظيفې  ېلوړترينه اجازه ورکړل شوې انداز تناسب A/Veدی. په انرژي سپما کوونکي هدايت کې د 

ضرورت محدوديت په خاصه توګه د اقتصادي څېړنو په وجه په  کلنيد رژي ان لومړني ورکړل شويدي. دغه د

مختلفو نمونه يي ودانيو کې ټاکل شويدي. لوړترينې اجازه ورکړل شوي اندازې، د هغه محاسبو څخه تمرکز 

 اخلي، کوم چې د ساختمان له لحاظه او د تخنکي آلو د ډېر وار استفادې د استهالکي دوره، چېرته چې تر اوسه

 کلونو څخه زيات نه شي. 25پورې معياري استفاده کيږي، د قاعدې له مخې د غېر مناسبه د ودانيو هندسه د 

 ،دی ANارتباطي لويوالی د لومړني انرژي ضرورت د پاره په استوګنو ودانيو کې استفاده کېدونکی مساحت 

دی. لکه څنګه چې په   Veه( حجم او په هغه ودانيو کې چې استوګنه نه کيږي، د ودانۍ عمومي )د هر څه سر

کې معياري شوی، په ودانۍ کې استفاده کوونکی مساحت د  WSVO `95تودوخي ساتنې هدايت 

 استوګنځايونو د پاره په الندې فرمول ټاکل کيږي:

AN = 0,32 x Ve     (AN  پهm²) 

د استوګنې ودانيو د پاره معيار له مخې دا د استوګنې د مساحت محاسبې سره مطابقت نه کوي.  DIN 277-1د 

( سره او د هغه ودانيو د پاره چې استوګنې پکې نه kWh/(m².a))په  ´´Qpد لومړني انرژي کلنی ضرورت په 

 ( سره ښودل کيږي.kWh/(m².a))په  ´Qpکيږي 

د مرکزګرمي، ګرمو اوبو او  ´´Qpد لومړني انرژي کلنی ضرورت لوړترينه اجازه ورکړل شوې سرحدي اندازه 

کې ګرافکي ښودل  انځوربدلونې د پاره د استوګنو ودانيو د پاره مرستندويه انرژي سره په الندې دريم  هوا

 شوې دی.

 

 دريم شکل

 

 

 

 په پورته ګراف کې:

— AN =   100 m² 
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 ----- AN =   250 m² 

—  AN = 5000 m² 

 زښت ډېر برقي د ګرمو اوبو تياروونکي —

د ګرمو اوبو د پاره د انرژي سپما کوونکی هدايت  ،ي انرژي برخهپه سرحدي اندازې کې موجود د لومړن

(EnEv)،  د مرکزي ) زښت ډېر د سوځېدونکي موادو سره ګرمونکي( او د غېر مرکزي برقي ګرمو اوبو

، کوم چې د استفاده کوونکي سطح تياروونکي تر منځ فرق کوي. دلته په مرکزي ګرمو اوبو تياروونکو کې

د استفادې د مساحت په زياتېدو سره د استفادې  ،خي د تقسيمېدو سره د تودوخي ضايعمربوطه د تودو ورېپ

سپما کوونکي هدايت کې هم د لوړترينې اجازه ورکړل شوي لومړني په د انرژي او سطح برخه برخه کميږي، 

 نکي سطح په زياتېدو سره مطابق کميږي.ېدود استفاده ک ،انرژي ضرورت

د  ېد غېر مرکزي برقي ګرمو اوبو تيارونکي د پاره د برق جوړون ،نرژی ضرورتاجازه ورکړل شوی لومړني ا

د لومړني انرژی ضريب، کوم چې په راتلونکي اوم جدول کې ښودل شوی، په نظر کې نيول کيږي. خو دلته 

نه شته. د برقي ګرمو اوبو کوم تشويش مرکزي زښت ډېر تودوخي ذخيره کوونکی او د تقسيمات ضايع د پاره 

په  kWh/(m².a) 15پرته د هر څه نه تقريباً  ،يارونکي د پاره لوړترين اجازه ورکړل شوی لومړني انرژي ضرورتت

 اندازه لوړيږي.

 

 خاصې ضايع محدوديتتودوخي د فرعي غوښتنه: د تودوخي د انتقال په وخت کې د  - 4.3

Nebenanforderung: Begrenzung des spezifischen Transmissionswärmeverlusts 

(Ancillary requirement: Limiting the specific transmission heat loss)  

تودوخي انتقالېدونکي شاوخوا د ضرورت په خوا کې د يوې فرعي غوښتنې له الرې کلني د لومړني انرژي 

سره  ضايع د ډېر لوړې اجازه ورکړل شوي اندازې هاضافي خاصسطح په ارتباط د انتقالېدونکي تودوخي 

 کې د استوګنې ودانيو د پاره محدوديت ښايي. انځورڅلورم په محدوديږي. الندې 

 څلورم شکل
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د بيروني ساختماني برخو د انتقالېدونکي  ،د خاصې انتقالېدونکي تودوخي ضايعکې ودانۍ  په يوې

ځي. دغه تناسب د څخه الس ته را Aتودوخي انتقالونکی شاوخوا مساحت  ، دضايع تقسيم پرتودوخي مجموع 

ضريب سره مطابقت کوي. د بيروني ساختماني برخو د فزيکي منځني ودانۍ د پوښښ د تودوخي تېرېدونکي 

تودوخي د انتقال ضايع د بيروني ساختماني برخو د تودوخي د تېرېدلو ضريب څخه، کوم چې د بيروني اندازې 

سپما کوونکي هدايت له مخې ټاکل کيږي. د پورې تړلې سطح او د تودوخي د اصالحاتو ضريب دی، د انرژي 

تودوخي تېرېدونکي ضريب په محاسبه کې د ساختماني موادو او ساختماني برخو اټکلي اندازې 

مجموعي تودوخي د استعمالولو دي. د تودوخي انتقالونکي ساختماني برخو بيروني اندازې او د ودانۍ د

معيار له مخې )چې دا الماني معيارونه دي( ټاکل  DIN EN ISO 13789د  Aانتقالونکي شاوخوا مساحت 

 کيږي.

د  A/Veد لومړني انرژي ضرورت غوښتنې په خالف لوړترينه اجازه ورکړل شوي د تودوخي د انتقال ضايع د 

تناسب په زياتېدو سره کميږي، نو ځکه د کم راټول ودانۍ زياتې تودوخي ساتنې ته ضرورت لري. سره ددې چې 

پورې تړلی د تودوخي دانتقال ضايع کمه ده، خو دا په ودانۍ کې د ګټې اخستنې سطح  Aد شاوخوا مساحت 

NA  په مطابق زياتيږي. دا د اجازه ورکړل شوي لومړني انرژي ضرورت په لوړېدو کې هم برخه لري. )دغې پورته

د  A/Veيو کې د سطح کې د تخنکي آلو لوړه ضايع او وړو ودان ه کيدونکيتلو د پاره نور علتونه په استفادخ

 .تناسب زياتېدل دي(

تودوخي ساتنه، کوم چې  ساختماند جانبي غوښتنه د تودخي انتقالېدونکي ضايع محدوديت تظمينوي، چې 

( کې ټاکل شوی وو، نور نه خرابيږي. نو ځکه په خاص اغيزناکه WSVO ´95) 95´په تودوخي ساتنې هدايت 

نرژي څخه ډېر قوي استفاده د ودانۍ د پاره ښه ساختماني تخنکي آلو کې او د نوي سيستم اپه انرژيکي 

تودوخي ساتنه ګرنټي کوي. خو دا جانبي غوښتنه دا مانا )معنی( لري، چې ځانګړي ساختماني د تودوخي 

( کې ليکل کيږي، چې د انرژي سپما کوونکي WSVO ´95) 95´ساتنې سطح په تودوخي ساتنې هدايت 

ضرورت د تودوخي ساتنې کلنی انرژي معيار، کوم چې د ګرمې تودوخي هدايت په واسطه د ساختماني کم 

پورې ضرور دی، حتمي نه ده چې  %30څخه تر  %25( د غوښتنو په مقابل کې نور د WSVO ´95) 95´هدايت 

لومړني دستور ورکړل شي. فقط په هغه ودانيو کې، کوم چې د تودوخي په ساتنه کې د کمې اغيزې په وجه د 

نه ترسره کيږي، نو د تودوخي ساتنه بايد د يو اضافي ښه محدوديت مجموعي غوښتنې رت ضرود انرژي 

سطح څخه ټيټه  WSVO ´95د ګرمې تودوخي ضرورت په ښکاره د تودوخي ساتنې هدايت ) ،کوونې له الرې

 کړی شي.

ودانيو د پاره  د مرکزګرمي د تخنيک په خالف، د بل نسل د پاره د تودوخي ساتنې فکتور منځ ته راځي. د نوي

کېدی شي چې لوړه تودوخي ساتنه د ساختماني کم انرژي معيار په مطابق د منلو وړ  زياته استفاده د يو ډېر 

اوږود راتلونکي د پاره اضافي انرژي سپما ګرنټي شي. د ودانۍ سرته رسېدو نه وروسته دا فقط د زښت زيات 

. نو ځکه دلته هدايت کيږي، چې د انرژي سپما ساختماني او مالي )اقتصادي( استفادې ته رسېدلی شي

 کوونکي هدايت د غوښتنې له الرې نه غېر ساختماني کم انرژي معيار عملي کړی شي.

 

 داخلي نورمال حرارت سره د ودانۍ د غوښتنو استثنأيي مقررات - 4.4

Ausnahmeregelungen bei den Anforderungen an Gebäude mit normalen 

Innentemperaturen 
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(Exemptions from the requirements for buildings with normal indoor 

temperatures)  

 55/45ºCسيستم حرارت د د که چېرته يو يا دوه فاملي کورونه د کم حرارته لوښي سره مجهز شي، او د هغې 

ينه اجازه ورکړل شوې د څخه واوړي، په هغه بيروني دېوالونو کې چې د يو ډول ډبرو څخه جوړشويدي، لوړتر

څخه لوړ شي. دغه قاعده تر پنځو کلونو پورې محدود شوی  %3ضرورت ته اجازه ده چې د کلنی لومړني انرژي 

 دی.

په نظر ضرورت کلني د ودانيو د پاره الندې ورکړل شوي ګرمونکي رقمونه بايد هيڅ کوم ثبوت د لومړني انرژي 

 کې نيولو د پاره ور نه کړل شي:

د  %70 کمترکمه -
11KWK څخه جوړ شوي تودوخي ساتنه 

د نوي سيستم انرژي له الرې، کوم چې پخپله تودوخي جوړوي )د مثال په ډول  %70کمترکمه  -

 اوتومات د لرګو مرکزګرمي(، تودوخي ساتنه

د ځانګړو کوټو يا د څو کوټو )د مثال په ډول کاشي بخارۍ چې د ودانۍ په منځ کې ودرول کېږي او د  -

 سره د هوا کش له الرې ارتباط لري( د پاره ځانګړي بخاريو له الرې په زياته اندازه ګرموونه.نورو کوټو 

 د برقي آلو سره تودوخي جوړېدنه، کوم چې دې د پاره ال تخنکي کومه قاعده نه ده ورکړل شوې. -

وې، د د ځانګړو بخاريو او تودوخي جوړونکو د پاره، کوم چې ورته تخنکي کومه قاعده نه ده ورکړل ش

تودوخي ساتنې ته ډېرې غوښتنې راجع کيږي: هغه دا چې په خاص ډول، د تودوخي انتقالونکي شاوخوا سطح 

څخه، لکه څنګه چې په پورته څلورم  %76پورې مربوطه د تودوخي انتقالېدونکې ضايع ته اجازه نه شته چې د 

 اندازې څخه زيات نه شي. ، دکې ښودل شوی انځور

حجم څخه زيات مجهز شوی وي او دا په تياره زړو ودانيو کې د  m³ 100ودانۍ برخه د  نوې ېيود که چېرته 

ضرورت ساتنې د پاره ثبوت څخه کلني موجوده مرکزګرمي آلو سره پالنه وشي، نو اجازه ده چې د لومړني انرژي 

تقالېدنې صرف نظر شي، که چېرته خاص د تودوخي انتقالېدونکي شاوخوا سطح پورې مربوطه د تودوخي ان

 څخه زيات نه شي. %76ضايع هم د 

 

 د داخلي کم حرارت سره د ودانۍ د پاره غوښتنې - 4.5

Anforderungen an Gebäude mit niedrigen Innentemperaturen 

(Requirements for buildings with low internal temperatures)  

هغې نه د ګټې اخستلو د هدف په مطابق حرارت د  ودانۍ چې داخلي حرارت يې کم وي، هغه ودانۍ دي، چې د

12º C  19اوº C  تر منځ فقط د څلورو مياشتو د پاره په کال کې ګرمول کيږي.  لکه  د تودوخي ساتونکي هدايت

´95 (WSVO ´95 په شان د دا ډول ودانيو د پاره يواځې د تودوخي انتقالېدونکی ضايع محدودول کيږي. په )

هدايت کې خاصه لوړترينه اندازه د تودوخي انتقالېدونکي شاوخوا سطح پورې مربوطه انرژي سپما کوونکي 

د تناسب له مخې ورکول کيږي. ددې په خالف ودانۍ چې داخلي  A/Veد  ´HTد تودوخي د انتقال ضايع 

دا ډول ودانيو د پاره د ( په مقايسه WSVO ´95وي، د )کتودوخي يې نورماله وي، دلته غوښتنې کمزوره 

ضرورت په نظر  یکلنواځې يوه اندازه فيصدي پکې زياتول کيږي. لوړترينې اجازه ورکړل شوي لومړني انرژي ي

 کې نه نيول کيږي.

                                                             
 11

  ،Kopplung)-Wärme-KWK (Kraft  دا په مساوي ډول د ميخانکي انرژي الس ته راوړنه ده، کوم چې دا د قاعدې له مخې

 مستقيماً په الېکترونکي برق بدليږي او د استفادې د پاره تودوخي جوړوي.
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هغه ودانۍ چې ورڅخه مختلفه استفاده کيږي )د مثال په ډول زيات فاملي کورونه چې په اول پوړکې يې 

ره د مفهوم تعريفونو په مطابق د ودانيو ورکشاپ وي(، کېدی شي چې د انرژي سپما کوونکي هدايت د پا

 برخې د نورمال او کم داخلي حرارت سره جوړ شي. د ثبوت مخته وړلود پاره په الندې ډول پرمخ تګ وشي:

 د ځانګړو تودوخي ساحو ته د يو منځني جوړښت اجازه نه شته. -

يوځای د تودوخي ساحو ته سرحدي سيستم داسې وټاکل شي، چې ټول ګرمېدونکي کوټې پکې  -

 اوسي.

وروسته د برخود پاره د د ځانګړو ودانيو  ،د نورمال او کم داخلي حرارت لرونکي ودانيو د پاره ثبوت -

غوښتنو څخه جدا راځي. د مختلفو تودوخي ساحو تر منځ جدا سطحو د عالج د پاره د تودوخي د 

 د انرژي سپما کوونکي هدايت څخه په نظر کې نيول کيږي. ،اصالح کولو ضريب

نورمال داخلي حرارت سره ودانيو د پاره د زياتو غوښتنو په وجه کېدی شي چې د مجموعي ودانۍ د  د -

پاره ثبوت صورت ومومي، دا د ودانۍ د برخو د پاره د نورمال داخلي حرارت له منځه وړلو ته هم 

 صورت مومي.

 

  د کم حجم سره د ودانۍ د پاره غوښتنې - 4.6

Anforderungen an Gebäude mit geringem Volumen 

(Requirements for buildings with low volume)  

کلني څخه کم وي بايد د لومړني انرژي  m³ 100د نوي ترميم شوي ودانيو د پاره چې د ودانۍ د ګرمېدلو حجم د 

ما ضرورت لوړترينې اندازې د کمېدو د پاره ثبوت ونه ښودل شي. د دا ډول وړو ودانيو غوښتنې د انرژي سپ

کوونکي هدايت تر سره کوي، که چېرته ددې د تودوخي تېرېدونکی ضريب د لوړترين اجازه ورکړل شوی لوړه 

اندازه د ودانۍ تغير ورکونې د پاره زيات نه شي. عالوه ددې نه بايد د انرژي سپما کوونکي هدايت د تخنکي 

 .مرکزګرميو آلو او همدا رنګه د ګرمو اوبو آلو غوښتنې هم ترسره کړي

 

  تودوخي ساتنې د پاره غوښتنېپه موسم کې د اوړي  - 4.7

Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz 

(Requirements for the summer heat protection) 
الماني معيار په مطابق د انرژي سپما کوونکي هدايت په دريم پرګراف کې د ودانيو د پاره چې  DIN 4108-2د 

څخه زيات وي، د اوړي په موسم کې د تودوخي ساتنې سپما د پاره ثبوت  % 30د سطحو برخه د  د کړکۍ ګانو

غوښتونکی دی. په دې کې لوړترينه اجازه ورکړل شوې د لمړ د وړانګو اخستونکی معلومه اندازه اټکل شوی، 

 ي ضرورت پوره کوي.کوم چې د کوټې اقليم په اوړي کې بې د کوم ارکنډېشن څخه د کار اخستنې د اضافي انرژ

معيار له مخې ثبوت د ٌ انتقادي ٌ کوټو د پاره که دقيق وويل شي، د کوټو هغه برخو د پاره پر مخ  DIN 4108-2د 

 % 7وړل کيږي، کوم چې د پالن پورې تړلي د کړکۍ ګانو د سطح برخه د کړکۍ د مېالن او جهت پورې مربوط د 

 پورې ولري. % 15څخه تر 

ې په طبع برابر د کوټي اقليم د استوګنځي په جوړولو کې د لرګو څخه جوړه شوې د کړکۍ د اوړي په موسم ک

مخې ته پردې پالنول ښه مناسب دی، چې دا د ليدلو څخه مخنيوی کوي. په خاصه توګه د بام کړکۍ ګانو د پاره 

و يا دوه فاملي د بيرون څخه د لمر مخنيونې د پاره ضرور دی. د پورتني معيار له مخې کېدی شي چې په ي

 کورونو کې د اوړي د موسم تودوخي ساتنې ثبوت څخه صرف نظر شي.
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 د موجوده ودانيو د پاره )چې تيار جوړې شوي وي( غوښتنې - 5

Anforderungen an bestehende Gebäude (Requirements for existing buildings)  

ويه کچه انرژي سپما کوونکې قوه موجوده ده، چې د تودوخي دلته په خاصه توګه د زړو ودانيو په بقأ کې په ل

( په مقايسه انرژي سپما کوونکی هدايت د ودانۍ په تغير ورکولو او ترميمولو د WSVO ´95ساتنې هدايت )

پاره د تودوخي ساتنې ضرورت ډېر زيات په نظر کې نيسي. ددې نه غېر د زړو مرکزګرميو او د پورتني پوړ 

 ونه حتمي ده.چتونو بېرته جوړ

 

 بيروني برخو ته د تغير ورکوونې د پاره غوښتنې - 5.1

Anforderungen bei Änderung von Außenbauteilen 

(Requirements for change of external components)  

ه لوړترينه انداز Uد زړو ودانيو بېروني برخو د پاره انرژي سپما کوونکی هدايت د تودوخي تېرېدونکي ضريب 

ورکوي، په دې شرط چې دا ډول ساختماني برخې اول وار د پاره جوړې شوي وي )د مثال په ډول اضافي کړکۍ 

 ګانې(، بدلول کيږي او يا نوي جوړول کيږي. دا په الندې ورکړل شوي دوهم جدول کې ښودل شوي.

دوخي تېرونکي استثنأ ددې نه واړه سطح لرونکي عصري کارونه دي. د لوړترينې اجازه ورکړل شوي تو

 الندې برخو پورې اړه نه لري:د ضريبونه 

په بېروني دېوالونو، کړکۍ ګانو، ښيښه لرونکي دروازو او د بام په کړکۍ ګانو کې تغيرات، که  -

 څخه کم وي. % 20چېرته د هغوۍ برخې د مجموعي ساختماني برخو سطح سره په برابر جهت د 

پوړ چتونو يا د بام سطحو جوړونه )اصالح کوونه(، که چېرته  د ځمکې د فرش، د تاکاو د چتونو، د پورتني -

 څخه کم وي. % 20اصالح کوونکي برخه نظر مربوطه وخت مجموعي ساختماني برخو سطح ته د 

( په مقايسه په الندې جدول کې تر اوسه پورې اعتبار لرونکی ضرورت WSVO ´95د تودوخي ساتنې هدايت )

دوخي تېرونې ضريب ښايي، چې دا غوښتنې يا خو هيڅ او يا ډېر کم لوړ د لوړترينې اجازه ورکړل شوي تو

شويدي. د بيروني دېوالونو بندولو ته )د تودوخي ساتنې طبقه( دا دا مانا )معنی( لري چې دا په عمل کې تقريباً 

ه لري چې ه زياتيږي، او دا د موجوده ساختماني موادو پورې اړبپه اندازه د بندونکي موادو ډبلوالي  cm 1د 

 پورې وي. cm 8څخه تر  cm 6ډبلوالی د 

 دوهم جدول

لوړترينه تودوخي تېرونکی  ساختماني برخې کرښې

 . W/(m²په  Umaxضريب 

k)  

1a  بيروني دېوالونه )د بيروني دېوالونو بدلونه او اول ځل د پاره جوړونه، دننه خواته تخته

 نو کې نوې طبقه ورکوونه(بندي يا پوښښ ورکوونه، د لرګو څخه جوړشوي دېوالو

0,45 

1b  بيروني دېوالونه )د بيرون خوانه پوښښ، تخته بندي، مخ ته ورکړل شوی د خښتو پوښ، د

 (U˃0,9 W/(m².k)بندونکي طبقې جوړونه، د دېوالونو نوي کوونه د بيروني اخېړ سره 

0,35 

2a لونې او اول ځل د کړکۍ ګانې، ښيښه لرونکي دروازې او د بام د سطح کړکۍ ګانې )د بد

 پاره جوړونې او همدارنګه اضافي مخکې يا په داخل کې کړکۍ ګانې(

1,7²ʾ 

2b  کړکۍ ګانې، ښيښه لرونکي دروازې او د بام د سطح کړکۍ ګانې )د ښيښو بدلونې

 (3aسره،غېر ددې نه د خاصو ښيښو د پاره 

1,5³ʾ 
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2c  جوړونې سره او همدارنګه د ډکون د پردو نما يا فاساد )د بدلونې او اول ځل د پاره

 بدلونه(

1,94ʾ 

3a  کړکۍ ګانې، ښيښه لرونکي دروازې او د بام د سطح کړکۍ ګانې د خاصو ښيښو

د بدلونې او اول ځل د پاره جوړونې او همدارنګه اضافي مخکې يا په )  5ʾسره 

 (داخل کې کړکۍ ګانې

2,0²ʾ 

3b  سطح کړکۍ ګانې )د خاصو ښيښو کړکۍ ګانې، ښيښه لرونکي دروازې او د بام د

 سره بدلونه(

1,6³ʾ 

3c  5د پردو نما د خاصو ښيښو سرهʾ  د بدلونې او اول ځل د پاره جوړونې سره او(

 همدارنګه د ډکون بدلونه(

2,34ʾ 

4a  عمود په شکل بامونه )د بدلونې، اول ځل د پاره جوړونې، نوی پوښښ يا تخته

همدې پا شان نور، چتونه کوم چې د هغې په بندي، د بندونکي طبقې جوړونه او د 

سر کوټه نه وي جوړې شوي، دېوالونه او بامونو مېالن، د بيروني هوا په مقابل کې 

 ګرمو کوټو ته احاطه ور کوونه (

0,30 

4b  ،هوار بامونه )د بدلونې، اول ځل د پاره جوړونې يا د بام د پوټکي نوی کوونه

 همدې په شان نور د ګرمو کوټو په سر(پوښښ، د بندونکي طبقې جوړونه او 

0,25 

5a د  د نه ګرمېدونکو کوټو په مقابل او د ځمکې په مقابل کې دېوالونه او چتونه(

بيرون خوا ته پوښښ يا تخته بندي، د لنده بل په مقابل کې عايق يا کانالونه او 

 همدارنګه په يخ طرف کې د چتونو پوښښ ورکوونه(

0,40 

5b و کوټو په مقابل او د ځمکې په مقابل کې دېوالونه او چتونه )د د نه ګرمېدونک

بدلونې، اول ځل د پاره جوړونې، د دېوالونوداخل خوا ته پوښښ يا تخته بندي، د 

 ګرم ځای خوا ته د ځمکې د فرش نوی کوونه يا د بندونکي طبقې جوړونه(

0,50 

 په دې جدول کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 ني برخو څخه د تودوخي تېرېدنې ضريب، چې په نوي او زړو ساختمانونو کې په نطر کې نيول کيږي.، د ساختما1

 DIN EN ISO، د کړکۍ ګانو څخه د تودوخي تېرېدنې ضريب؛ دا د خاص تخنکي حاصل څخه اخستل کيږي او يا د 2

 معيار له مخې څېړل کيږي. 10077-1

معيار  DIN EN 673خاص تخنکي حاصل څخه اخستل کيږي او يا د  ، د ښيښو څخه د تودوخي تېرېدنې ضريب؛ دا د3

 له مخې څېړل کيږي.

 ، د ودانۍ مخې ته )فاساد( پردو څخه د تودوخي تېرېدنې ضريب؛ دا د قبول شوي تخنکي قاعدو له مخې څېړل کيږي.4

ه خاص عايق غږ بندونکي اندازې سر RWR ≥ 40 dB، خاصې ښيښې، چې دا د غږ مخنيونکي ښيښې دي، او د 5

شوی، چې د منځ څخه نه تېرېدونکی، په منځ کې نه ماتېدونکی، او داسې نور لکه د اور په مقابل کې کلکې ښيښې چې 

 وي، جوړيږي. mm 18د ځانګړو عناصرو ډبلوالی يې 

د تاکاو  يي، او که د ګرمېدونکي پوړ سره ورکړل شوی ونکه په نه ګرموونکي تاکاو کې چت د ګرموونکي لومړ

تودوخي بندونکې طبقه بيرون خوا ته ورکړل شوی وي، نو د انرژي سپما کوونکي هدايت له مخې د تودوخي 

په   W/(m². k) 0,5دتودوخي ساتنې هدايت له مخې د  W/(m². k) 0,4تېرېدونکي ضريب ته اجازه نه شته چې  

تودوخي ساتنې طبقې  ( په مطابق دWLGمقايسه تجاوز وکړي. دا د هر تودوخي انتقالېدونکي ګروپ )

پورې لوړيږي. د کانکرېټ څخه ساختماني برخې، چې تر اوسه د تودوخي ساتنې  cm 2څخه تر  cm 1ډبلوالې د 

د تودوخي  ،وي cm 6ادو ډبلوالی چې کم ترکمه ورکړل شوی، د تودوخي بندونکي مو طبقه نه وي
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( ورکول کيږي، PURيم سره کلک شوی استعمال د پاره )دواړه ډډې د المون WLG 025انتقالېدونکي ګروپ 

استعمال د پاره )د مثال په ډول پليسترول،  WLG 040پورې د تودوخي انتقالېدونکي ګروپ  cm 10تر او 

 منرالي تارونو يا قف لرونکي ښيښې( ورکول کيږي.

ازه کۍ چوکاټونه ال روغ او جوړ وي، بايد د تودوخي ساتنې ښيښې د اندړد ښيښې په بدلونې کې چې د ک

 څخه کم استعمال شي. W/(m² . k) 1,5د تودوخي انتقالېدونکي ضريبونو سره د  ،کوونی درجه

غوښتنې بايد وساتل شي، په دې شرط  4bد هوارو بامونو د سر پوښښ په نوي کولو کې د دوهم جدول څخه د 

. که د ډېر طبقه يي قير چې د بام نوی پوښښ بيدون د پخواني جوړ شوي بام څخه په مستقل ډول بام ښه بند اوسي

څخه عايق د ښه کوونې د پاره يو نوې طبقه د عايق ورکړل شي، نو ضرور نه دې چې د تودوخي ساتنې ته د انرژي 

 سپما کووني هدايت غوښتنې  په نظر کې ونيول شي.

ې انرژي سپما کوونکی هدايت د هغه چتونو د پاره کومې غوښتنې نه لري، کوم چې ګرمېدونکي کوټې الند

په خوا ته د بيروني هوا په مقابل کې احاطه شوی وي؛ د مثال په ډول د لويو دروازو د منځ څخه تېرېدنه او يا 

النديني پوړ کې راوتلي کوټې. دلته د ساختمان فزيکي حالت غوښتنې زياتې دي نظر نه ګرمېدونکي کوټو 

قابل کې د چتونو د پاره د تودوخي بندولو چتونو ته، که د ساختمان يوې برخې نوي کولو کې د بيروني هوا په م

و د سړېدو د مخنيونې هدايت ښاو د پ مخنيوی طبقه وروسته ورکړل شي، نو دلته د ساختماني ضررونو څخه

 څخه تجاوز ونه کړي. W/(m² . k) 0,4کيږي. د تودوخي انتقالېدونکی ضريب بايد د 

( ترميمونه د اضافي رنګ سره او يا د اخېړ استر د انرژي سپما کوونکي هدايت په مفهوم کې د اخېړ )پلستر

ورکوونې سره د اخېړ نوې کوونه نه ده، بلکه دا د موجوده اخېړ د ساتلو اقدامات دي. خو که بيا هم پخوانی اخېړ 

له مخې د تودوخي  b 1له کاره وتلی وي، نو د انرژي سپما کوونکي هدايت د غوښتنې په مطابق د دوهم جدول 

 سيستم وساتل شي.بندونې تړلی 

که د لرګو څخه په ودانۍ کې د لرګو تر منځ ورکړل شوي دېوالونه، کوم چې بيرون خوا ته ښکاري بدل کړای شي، 

په مطابق د تودوخي انتقالېدونکي ضريبونو غوښتنې وساتل شي. که د ودانۍ a 1نو بايد په دوهم جدول کې د 

معيار له مخي په  DIN 4108-3تر اغيزې الندې وي او د  کوم چې نوی جوړ شوی او د سخت باران ،مخ )فاساد(

II  اوIII  ګروپ کې تنظيم شوي وي، بايد بيرون خواته د ورښت )باران( لګېدو په مقابل کې ښه ټينګ پوښښ او

په مطابق د  1bيا مناسب بيروني اخېړ ورکړل شي. په دې حالت کې ډېرې سختې غوښتنې په دوهم جدول کې د 

 وساتل شي. W/(m² . k) 0,35خي انتقالېدونکي ضريب سره لوړترينې تودو

الندې ورکړل شوي استثنأيي اصول اعتبار لري، بې ددې چې په انرژي سپما کوونکي هدايت کې ورکړل شوی  

 په مطابق يو خاص معافېدونکې غوښتنليک )عريضه( ورکړل شوی وي. 17 §

ه وخت اعتبار لري، کله چې تش ځای په مکمل د موجوده دوه طبقه يي دېوال د منځ بندونې غوښتنه هغ -

 ډول د تودوخي بندونکي موادو څخه ډک شوی وي.

 2,9د بيروني ورونو )دروازو( په نوي کوونه کې بايد د تودوخي انتقالېدونکی ضريب که زيات وي نو  -

W/(m² . k) .ونيول شي 

ونکی، کوم چې دننه خوا ته په مېالني بامونو کې د مېالني تيرونو )ګاډرونو( تر منځ تودوخي بند -

مجوده استر ساتل شوی وي، ددی غوښتنې هغه وخت اعتبار لري، چې څومره کېدی شي د بندونکي 

 طبقې ډبلوالی زيات ونيول شي.
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په ګرمېدونکي کوټو کې د ځمکې د فرش نوي کونې کې غوښتنې هغه وخت اعتبار لري، کله چې د  -

( سره په مخ يوړل WLG 040بندونکي موادو ډبلوالي )ځمکې د فرش نوي کوونه د ډېر امکان سره د 

 شي، داسې چې د دروازې د لوړوالي مطابقت ته هيڅ ضرورت نه وي.

 په کېدو سره تر غوښتنو برخو ساختماني د کې ضريبونو تېرېدونکو تودوخي په مخې له جدول دوهم د

 لومړني د چې کله لري، تباراع  وخت هغه حېث په کېدو منل د هم هدايت کوونکي سپما انرژي د ،ځای

 لرونکی اعتبار پاره د ساختمان نوي د چې کوم ضايع،خاصې  انتقال د تودوخي د او ضرورت یکلن انرژي

 د الر بله کې ترميمولو يا جوړولو بېرته او ورانولو په ځکه نو .شي نه زيات څخه  40.% د سرحددی،

 نوي د دا چې څنګه لکه لري، امکان پاره د ۍودان ټولې د ثبوت يو هم او دی، ثبوت برخو ساختماني

 .دي کم دا مقايسه په غوښتنو دغو د چې کوم کيږي، غوښتل پاره د ودانيو

 د غېر نه دې .دی مهم ډېر جوړونه بېرته ډک څخه انرژي د اندازه پراخه په توګه خاصه په ثبوت، نور دغه

 په دجوړونې فرش د مقابل په ځمکې د لډو په مثال د) مخې له واقعتونو اجباري موجوده ځای مربوطه

 اقدامات اقتصادي غېر مخې له جدول دوهم تېر د مخوړنهرپ ددې چې کوم ،(لرل نه لوړوالي اندازه کافي

 .کړي برابر يو واسطه په دېوال بيروني يا بام د ډول په مثال د بندونکي، اضافي د دا ممکنوي،چې

 تودوخي د کې ساتنې تودوخي کم په سره سره غوښتنې دکمې  چې ونيسي، پام تل ته دې بايد مګرسړی

 ساتل کې ځای هر په پاره د برخې ساختماني دهر مخې له معيار DIN 4108-2 د ضايع انتقالېدوخاص

 .کيږي

 دضرورت انرژي او دتودوخي پاره د ثبوت هدايت سپماکوونکي انرژي يو د کې ودانيو موجوده په

 DIN V 4701-10او  DIN V 4108-6 د شي،چې ونيول پام بايد هم بيا ته اخستنې کار څخه محاسبې

کې د هغې د نوي ودانيو د پاره تعريف شوي شاوخوا شرايطو سره په زړو  اصول په  محاسبېمعيارونو د 

ودانيو کې لږ څه حقيقي نتيجه واخستالی شي. د يو ساختماني ټيټه تودوخي ساتنه معياري شوې سرحدي 

 ،دی، چې دا يو غېر واقعي محاسبه ده ᵒ C 10ورځو د ګرمې مرحلې په مطابق فقط  185 دفقط  ،ګرمه تودوخي

والړو په د کمې تودوخۍ ضرورت د پاره. غېر ددې نه داسې کومه تخنکي قاعده نه شته، چې دې سره د تياره 

ښت د )زړو( ودانيو کې ساختماني تخنيک د انرژي له لحاظه صحيح ارزښت ناکه اوسي )د مثال په ډول د لګ

 اندازې جوړوونه، د تقسيم په وخت کې ضايع او د يو زوړ مرکزګرمي مرستندويه انرژي ضرورت(.

که چېرته د يوې ګرمېدونکي تياره والړې ودانۍ ساختماني حجم د 
330 m لوی شي، نو د زيات  هم څخه نور

 دې شي.  دغې نوي ساختماني برخې د پاره بايد يو ثبوت لکه د جوړه شوي ودانۍ د پاره وړان

 

 د آلو )ماشينونو( او ودانيو د بېرته مجهزونې مکلفيت - 5.2

Nachrüstverpflichtungen bei Anlagen und Gebäuden 

(Retrofit obligations at facilities and buildings)  

بق د انرژي برخې په مطا 5.1د تېر  ،نو نه غېرتښه کولو غوښد په ترميمولو يا عصري کولو کې د تودوخي ساتنې 

د آلو په راتلونکي کال کې  ،په خاصه توګه .د بېرته مجهزېدنې وړانديينه کوي سپما کوونکي هدايت

)ماشينونو( او د ودانيو برخو د پاره اقتصادي اقدامات. د دغې بېرته مجهزونې څخه هغه اوسيدونکي مستثنأ 

( کال نه مخکې پکې 01.02.2014) 2014دي، کوم چې خپله ددې ودانۍ مالکان دي او د فبروري اولې 

اوسېدل. که چېرته دغه ودانۍ پلورل کيږي، نو نوی مالک چې هغه هم خپله پکې اوسيږي، د انرژي سپما 

 کوونکي هدايت له خوا نه د ټاکل شوي وخت يعنې د دوه کالو په منځ کې بېرته مجهزېدنه په نظر کې ونيسي.
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 ات ورکړل شوي دي:د بېرته مجهزونې مکلفيت د پاره الندې اقدام

که چېرته د ټولو نه پورتني پوړ )منزل( د چت په سر که ګرځېدل هم نه کيږي، خو ورته تلل کيږي، بايد د       -

د دسمبر پورې داسې د تودوخۍ د طبقې سره بند شي، چې په چت کې د منځ څخه د تودوخي د  31کال  2018

ډبل تودوخي بندونکي طبقې سره چې د  cm 12دا د څخه لوی نه وي.  K) 20,30 W/(m .تېرېدني ضريب د 

وي، مطابقت کوي. دا د اقتصاد له لحاظه ښه ګټور دی، او د  K)20,04 W/(m.تودوخي د انتقالولو توان يې 

همدې په شان په سر يې ګرځيدونکی او فقط د ذخيره کوونکي هدف د پاره استعمالېدونکي چتونه چې پورتنی 

 م د تودوخي بندونکي سره مجهز شي.پوړ يې جوړ شوی نه وي، ه

 1990ګرم )حرارتي( لوښی )ديګ( چې د تېلو يا ګاز )غاز( په واسطه ګرمول کيږي او اول د اکتوبر       -

( کال 31.12.2018) 2018د دسمبر  31شوي يا اودرول شوي، بايد تر  ې( کال څخه مخکې جوړ01.10.1990)

ځای عصري، بې ضرره آله )ماشين( ودرول شي. دغه مهلت  پورې د فعاليت څخه وغورځول شي او ددې په

( کال پورې هم وغځول )اوږود( شي، که چېرته سوځونکی 31.12.2020) 2020د دسمبر  31کېدی شي چې تر 

( کال نه وروسته نوی 01.11.2009) 2009وايي( د اول د نومبر  Burnerپه انګريزي کې ورته  Brennerډبی )

مرجع له خوا نه په هر کال کې کنترول شوی وي چې د اجازه ورکړل شوي د ګاز سرحدي  شوی وي او يا د مربوطه

 -اندازې يا درجې څخه نه وي اوښتی. بدلولو ته ضرورت نه شته، که چېرته دغه زوړ لوښی )دېګ( کم حرارتي

 400يې د ګرم لوښی يا هغه لوښی چې د سوځونکي ډبي په سر ورکړل شوی وي، او يا ټاکل شوې تودوخي درجه 

kW .څخه زيات وي 

که چېرته تودوخي تقسيمونکی او د ګرمو اوبو نلونه يا فلزي ميلې په ګرمېدونکي ځای کې نه اوسي او ورته      -

( کال پورې د الندې ورکړل شوي جدول په مطابق د 31.12.2018) 2018د دسمبر  31تلونکي وي، بايد دا تر 

ته بايد سړی هم پام وکړي، چې دغه ورکړل شوی کمترين ډبلوالی د  تودوخي ورکوونکي طبقې سره بند شي. دې

 پخوانيو هدايتو او معيارونو، کوم چې د نل داخلي قطر جوړوي، ور څخه بدل دی.

په نه ګرمېدونکو کوټو کې د تودوخي تقسيمولو او ګرمو اوبو نلونو، همدارنګه فلزي ميلو د تودوخي 

 دې جدول کې ورکړل شوي:بندونکي طبقې کمترين ډبلوالی په الن

 

د بندوونکي طبقې کمترين ډبلوالی د نلونو يا د فلزي ميلو ډول يا رقم شماره
1) 

 mm 20 پورې mm 22داخلي قطر يې تر   1

 mm 30 پورې mm 35څخه پورته تر  mm 22داخلي قطر يې د   2

 اويد داخلي قطر سره مس پورې mm 100څخه پورته تر  mm 35داخلي قطر يې د   3

 mm 100 څخه پورته mm 100داخلي قطر يې د  4

نلونه او فلزي ميلې د اولې شمارې څخه نيولی تر څلورمي  5

شمارې پورې د دېوالونو او چتونو په منځ کې، د صليب 

 په شکل نلونه او داسې نور

د اولې شمارې څخه تر څلورمې شمارې پورې د 

 کمترين ډبلوالي نيمايي

ر منځ مرکزګرميو د پاره نوي نلونو د استوګنځايونو ت 6

 نصبونه

د اولې شمارې څخه تر څلورمې شمارې پورې د 

 کمترين ډبلوالي نيمايي

د شپږمې شمارې په مطابق د ځمکې په فرش کې نلونو  7

 ورکوونه

6 mm 
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 تودوخي انتقالونکی توان سره بندونکي مواد دي. که چېرته W/(mK) 0,035کمترين ډبلوالي څخه مطلب د  1)

دغه بندونکي مواد يو بل ډول د تودوخي انتقالونکی توان په کار ويسي، نو بايد دغه تودوخي بندونکې طبقې 

 ډبلوالی داسې مطابقت وکړي، چې د تودوخي د تېرېدلو مقاومت سره هيڅ کوم کمښت منځ ته رانه شي.

 د انرژي سپما کوونې هدايت ثبوت د پاره د سنجش طريقې - 6

Berechnungsverfahren für den EnEV-Nachweis 

(Calculation methods for EnEV-proof)  

 

 د طريقې په هکله عمومي نظر - 6.1

Überblick über die Verfahren (Overview of the process)  

لکه څنګه چې په تېرې دريمې برخې کې هم يادونه )ذکر( شوی، د انرژي سپما کوونکی هدايت د مختلفو، 

نوي ملي او بېن المللي معيارونه په ځان کې ځای کړي دي، چې په هغې کې د انرژي سپما کوونکي اکثراً 

 هدايت ثبوت د پاره محاسبه هم موجوده ده.

 د دغې محاسبې اصولو د پاره راوتلي بنسټونه )اساس( عبارت دي له:

-      DIN EN 832   )په ودانيو کې د ګرمې انرژي د  د تخنيک له لحاظه د تودوخي حالت»الماني معيار )نورم

 .«ضرورت محاسبه؛ د استوګنو ودانۍ

 د الماني شرايطو د چوکاټ په مطابق الندې نور مخ ته راغلي معيارونه دي چې ورکړل شوي دي:

-     DIN V 4108-6   تودوخي ساتنه او په ودانۍ کې د انرژي سپما د پاره د کلني تودوخي او د کلني  »معيار

 .«د ضرورت محاسبه دهګرمې انرژي 

-     DIN V 4701-10   مرکزګرمي، د څښلو  -د تودوخۍ او د تخنيک له لحاظه د کوټې د هوا د آلې »معيار

 .«اوبو ګرموونه او هوا بدلونې ته د انرژي له لحاظه اهميت ورکوونه

( کې د PCر )د دغه وسيع معيارونو خاصې محاسبې په ديتايلونوکې ډېر مرکب او ښکاره دي. په کمپيوټ

ثبوتونکي پروګرام د استعمال په واسطه، کوم چې د دغو شرطونو په چوکاټ کې د نورو خواوو نه اضافي 

 معيارونه ځای شوي دي، دغه محاسبې او د ثبوتونو پر مخ وړنه په ډېره کچه اسانه کړې ده.

و درجو محاسبې ته اجازه د انرژي سپما کوونکي هدايت او پورته ورکړل شوي معيارونه د مختلفو ديتايلون

ورکوي. په الندې دواړو جدولونو کې د مختلفو طريقو او د هغو استعمال په برخه کې عمومي نظريات څېړل 

 شوي دي.

 

  N/ A h= Q h, q hQمعيار له مخې د ګرمې تودوخۍ کلنی ضرورت   DIN V 4108-6د  

( او د IQ( همدا رنګه استفاده کېدونکي داخلي )VQ( او هوا بدلونې )TQپه ودانۍ کې د انتقال ) الر )طريقه(

 ( تودوخي الس ته راوړلو له الرې د تودوخي د ضايع کېدو توازن برابروونه:SQسوالر )

)S+ Q I(Q ᵑ - V+ Q T= Q hQ 

 د الس ته راغلي تودوخي څخه د استفادې درجه ده.  ᵑدلته  
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د انرژي سپما کوونکي هدايت د اول ارتباط د 

ساده طريقه/ د ګرمي په  له مخېدوهم جدول 

 دوره کې د حساب طريقه

مفصله معيار له مخې  DIN V 4108-6د 

 طريقه / مياشتنی د حساب طريقه

او د دورځې  ᵒ C 10دګرمې تودوخۍ سرحد د  د توازن اساس

ورځو د  185سره د  Kd 2900د درجې تعداد 

ګرمي دوره. د تودوخي الس ته راوړنې 

 = ᵑدونکی درجه  ستندرد شوې استعمالې

0,95  

د تودوخي الس ته راوړني او ضايع مياشتنۍ 

مجموعي حساب. د تودوخي الس ته راوړنې 

استفاده کوونکې مياشتنی تغير خوړونکې 

 درجه

کار اخستنه 

 )استعمال(

د اخر انرژي او لومړني انرژي د ضرورت 

ګرافکي څېړنې ته د دياګرام طريقې سره 

 ړاو لومړيتوبمربوطه د مخکې پالن شوي پ

په ودانيو کې د ټولو تودوخي د ضرورت 

اغيزناکه نښو د فرق اهميت. تصديق شوی د 

 .ت( د محاسبې پروګرام ضرورPCکمپيوټر )

بې د ديتايلونو محاسبې څخه ډېر ژر نتيجه  ګټه

 الس ته راتلل

هر اړخيزه طريقې. اوچته دقيق والی. محاسبه 

م شوې د تودوخي ضرورت د قاعدې له مخې ک

 نظر په ساده ډول طريقې ته.

د کار اخستنې محدوديت. د قاعدې له مخې  نيمګړتيا

په ساده ډول شاوخوا شرايط د ضرورت درجه 

 لوړوي.

 زښت ډېر د کار د پاره ضرورت

 

  N/ A w= Q w, qwQد تودو اوبو د ګرمولو ضرورت   –کلنی  

  a) 2= 12,5 kWh/(m wq .تندرد شوی ضرورت  د انرژي سپما کوونکي هدايت له مخې، س د استوګنو ودانۍ

هغه ودانۍ چې 

استوګنه پکې نه 

 کيږي

 د تودو اوبو د ګرمولو ضرورت په نظر کې نه نيول کيږي.

 اول جدول: په عمومي نظر د انرژي سپما کوونکي هدايت او د هغې استعمال ته د محاسبې طريقه

 د تودوخي د ضرورت محاسبه

ر له مخې د ګرمې انرژي کلنی ضرورت )د انرژي اخري ضرورت( معيا DIN V 4701-10د  

N/AE=QE,qEQ  

“ N/ A P= Qد لومړي انرژي کلنی ضرورت  
P, QPQ  

الر 

 )طريقه(

EQ د انرژي ضايع کېدنې او د انرژي الس ته راوړنې )بېرته انرژي جوړېدنې، بېرته تودوخي الس ته   :

رنګه په برقي مرستندويه انرژي ضرورت کې د ګټې او تاوان  راوړنې( په واسطه د آلو په تخنيک او همدا

 نوره نتيجه.

PQ.د لومړني انرژي ضريب سره د مخکې نه د زنځير په شکل د انرژي انتقال په نظر کې نيونه   : 

 محاسبوي څېړنه ګرافکي څېړنه

 ټوټه يي )ديتايلي( طريقه د جدول طريقه د دياګرام طريقه

بنسټ 

 )اساس(

رکړل شوو آلو د پاره دياګرام، مخکې و

د هغو څخه چې د مخکې نه څېړل شوي 

د تودوخي ضرورت د پاره چې د 

ودانۍ د استفاده کونکي سطحې 

معيار  DIN V 4701-10د اخر انرژي او لومړني انرژي ضرورت د 

د څلورمې برخې له مخې د ځانګړو آلو ترکيب شوي اجزأو د 

پورې مربوطه د محاسبوي پاڼو په  Aپېژندل شوي درجې څخه د 

 مرسته يا د تصديق شوي کمپيوټري پروګرام په مرسته محاسبه.



 

54 

 

پورې او د آلې  Eqاخري انرژي ضرورت 

پورې اړه لري،  Peد استعمال تعداد 

لوستل کېدلی شي. د لومړني انرژي 

 د  PQضرورت 

N) . AW+ q h. (q P= e PQ س څخه ال

 ته راځي.

پورې  C. 4څخه تر  C. 1د 

آلو  رخې څخه د ستندردب

ترکيبي اجزأو د پاره پېژندل 

 شوي درجې

د توليدونکي او د امکان په 

صورت کې د يوې ودانۍ خاص، 

چې ستندرد شوی نه وي د آلو 

پالن د مطلقو آلو مرکب اجزأو د 

 پاره پېژندل شوي درجې

ګټه او 

 استعمال

بې د ديتايل ورکونې څخه راساً نتيجه 

توګه د مخکې  الس ته راځي. په خاصه

نه پالن شوي مرحله کې د ژر برابر شوي 

الرو څخه  6ارزښتونو د پاره اعتبار.د 

د ستندرد آلو د پاره د دياګرام 

-DIN V 4701تياروالی )امدګي( د

کې او د  C. 5معيار له مخې په  10

نورو ستندردي آلو د پاره معيار ته په 

اوله پاڼه کې. او  توليدونکي ته د 

ياګرام هم جوړول محصول خاص د

 کيږي.

د دياګرام د طريقې په 

مقايسه د آلو په يوځای کونه 

کې د تغير امکانات. د 

ځانګړو آلو د تخنکي 

اقداماتو د اغيزې له الرې 

 زښت ډېر انتقال.

ديتايلي اجرأ شوو پالنونو کې د 

غېر ستندردي آلو محاسبه د 

خاصو انرژي جوړونکو 

 محصوالتو سره.

 انيمګړتي

 )تاوان(

د آلو محدود تعداد. د آلو په يوځای 

ير امکانات . غکوونه کې هيڅ کوم د ت

معياري دياګرام ستندردي آلو په 

ترکيب کې د ډېر اوچت ضرورت سره 

 وجود لري.

د ستندرد آلو د ترکيب 

معيار ې د پېژندل شوی درج

الندې د انرژي په لحاظ د 

بازار په منځنۍ سطح تنظيم 

 او د اوچته ضرورت نتيجه.

د آلو ديتايلونه بايد معلوم 

اوسي. ډېر اوچته د محاسبې 

څخه کار اخستنه، که چېرته د 

محصوالتو او د پالن اسنادو 

څخه د پېژندنې درجه خپله 

 ټاکلېدونکی وي.

 دوهم جدول: په عمومي نظر د انرژي سپما کوونکي هدايت او د هغې استعمال ته د محاسبې طريقه

 ژي د ضرورت محاسبهد اخرې انرژي او لومړي انر

 

د ساختماني تخنيک د انرژي له لحاظه ارزښت ورکونې ته د تودوخي د ضرورت  - 6.2

 Berechnung des Heizwärmebedarfs zur energetischen Bewertung der محاسبه

Bautechnik (Calculation of the heat demand for the energetic evaluation of 

Structural Engineering)  

 Berechnungsbasis und د محاسبې اساس او ډېر مهم د اغيزې زياتوالی    - 6.2.1

wesentliche Einflussgrüßen (Calculation base and main influencing factors)  

،  hQورکړل شوی د ګرمې تودوخي کلنی ضرورت کې ( WSVO `95لکه څنګه چې په تودوخي ساتنې هدايت )

او همدا رنګه استفاده  ،( په وجهVQ( او هوا بدلونې )TQې د تودوخي ضايع د انتقالېدنې )په ودانۍ ک

( سره د تودوخي الس ته راوړنې په وجه الس ته راغلې د ګټې او تاوان SQ( او د سوالر )IQکېدونکي داخلي )

نکی هدايت د دغې موازنه، لکه څنګه چې په پورته اول جدول کې ښکاري، محاسبه کيږي. د انرژي سپما کوو

 موازنې جزئيات په الندې ډول تفصيلوي:
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د تودخي د انتقاېدلو په وخت کې د تودوخي د ضايع په څېړنه کې د تودوخي پول په نظر کې نيونه )دا په      -

 برخې کې واضح شوی(. 6.2.1.1راتلونکي 

د هوا په بدلونې کې د تودوخي د ضايع په څېړنه کې د      -
1-0,1 h دازه کمه د هوا بدلونه په نظر کې نيونه، په ان

 6.2.1.2که چېرته د ودانۍ پوښښ ته د هوا بندوالي پرمخوړنه په ثبوت رسېدلی وي )مفصل تشرېح په الندې 

 کې ورکړل شوی(.

د تودوخي د انتقال په وخت کې د تودوخي د ضايع په محاسبه کې د منځ څخه د تودوخي د تېرېدلو ضريبونو د 

درجې استعماليږي،  Uدرجې په ځای د نوي اروپايي قاعدو ټاکل شوي د  kاني استعمال شوي د پاره په پخو

 د درجو څخه کم فرق کوي. kددې لويوالی د 

د تودوخي د ضرورت توازن د معياري شوي شاوخوا شرايطو د اقليم په برخه کې )بيروني تودوخي، د لمر د 

نکی )داخلي تودوخي، د شپې له خوا نه کمېدنه، د هوا وړانګو لګېدنه، د تودوخي دوام( او ګټه اخستو

بدلونه، ګټه اخستونکي سوالر او داخلي تودوخي الس ته راوړنه( اساس جوړوي، کوم چې د حقيقي تودوخي 

 برخې کې ورکړل شوی(. 9.3لګښت د پاره د نتيجه اخستنې شرايط برابروي ) مفصل تشرېح د

 

 د تودوخي د انتقال په وخت کې د تودوخي ضايع د تودوخي په پولونو کې     - 6.2.1.1

Transmissionswärmeverluste der Wärmebrücken 

(Transmission losses of thermal bridges)  

د يوه زياته برخه ، کوالی شي چې د تودوخي پول له الري ه لرياوچته تودوخي ساتن چېهغه ودانيو کې په 

راوړي؛ نو دې ته اجازه نه شته چې نوره بې  منځ تهقالېدو په وخت کې تودوخي ضايع د مجموعي تودوخي د انت

 غوري وشي.

پول اغيزه کېدی شي چې حتماً په انرژي سپما کونکي هدايت د د تودوخي  ،د ګرمې تودوخي په کلني ضرورت

 نمرې سره په الندې مختلفو جزئياتو کې په نظر کې ونيول شي: 2.5کې د اولې ضميمې د 

پالن کې د تودوخي پلونه په وړو برخو )ديتايل( نه وي ښودل شوی، لکه څنګه چې تر اوسه پورې د  که په     -

قاعدې له مخې د سر ته رسيدلي ودانۍ تسليمېدنه مروجه وه، دغه د تودوخي پول د يوې اضافي حق الزاحمې 

څخه د تودوخي د  د مجموعي تودوخي تېرېدونکو شاو خوا سطحو د منځ،  K) 2= 0,10 W /(m WBΔU .سره 

 تېرېدلو منځني ضريبونه په نظر کې نيول کيږي.

معيار د دوهم مخ  DIN 4108که چېرته د يو پالن يا نقشې د مسودې مؤلف له خوانه د تودوخي د پول اغيزه د  -

ي )ديتايل( سره وښودل شي، نو فقط نيمايي اضاف اجزأوواو دا په  ،له مخې د پالنونو مثالونو په مطابق کم شي

د مجموعي تودوخي تېرېدونکو شاو خوا سطحو د منځ څخه د  K) 2= 0,05 W /(m WBΔU .ضميمه د 

ضريب جوړوي. دغې طريقې د پاره هدايت کيږي، چې ددې الرې څخه نه )متوسط( تودوخي د تېرېدني منځني 

کار اخستنې په  يوازې دا چې د انرژي لګښت کميږي، بلکه دا هم ګرنټي کيږي، چې معموالً د کورونو څخه د

 په شکل د اوبو تاوان منځ ته نه راځي.)شبنم( وخت کې هيڅ کوم د پرښې 

معيار له مخې کېدی شي چې د تودوخي د پول اغيزو نور دقيق ثبوتونه د تخنيک نورو  DIN V 4108-6د      -

تقريباً ډېر  0ψيبونه د ضايع ضر –پېژندل شويو قوانينو پورې مربوطه پر مخ والړ شي. دغه ثبوت د تودوخي پول 

وخت ته ضرورت لري، چې تر څو د هر تودوخي پول اوږودوالی درج شي. دې ته اجازه ده چې  فقط په پالن کې د 

 .تمام شياقتصادي  دا انرژي سپما کولو يا په غېر فعاله کورونو کې
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سره اجازه ده چې په نظر د تودوخي د پول اغيزه د يوې ودانۍ د پاره فقط د مخکې ورکړل شوو درې واړو طريقو 

معيار سره ضميمه دوهمې پاڼې له مخې ښه نه   DIN 4108کې ونيول شي. کېدی شي چې يوه برخه )ديتايل( د 

، ددې د پاره چې هلته ښودل شوی نه دی، نو بايد د ټولو تودوخي پلونو د پاره د اضافي حق الزحمې سره د اوسي

. K) 2= 0,10 W /(m WBΔU شي. نو ځکه د دا ډول حالت د پاره د پالن څخه د زيات کار  په نظر کې ونيول

اخستلو سره سره د تودوخي د پلونو د ضايع ضريبونو په واسطه برخې برخې شوي )ديتايل شوي( محاسبو ته 

 هدايت کيږي.

 ښه بند چې هوا تېره نه شي او د کوټې هوا ته د هوا ننوتلو د حجم د جريان اندازه      - 6.2.1.2

Luftdichtheit und Luftwechselrat (Airtightness and air change rate)  

په جريان کې فقط د هر څه سره دې ته اشاره شوې ده، چې د ودانۍ  WSVO ´95د تودوخي ساتنې هدايت 

معيار له مخې معياري  DIN V 4108-7پوښښ ښه بند شوی پر مخ وړل شوی دی، چې په اوس وخت کې د 

( په واسطه د درزونو د بندوالي Blower-Doorدانۍ د درزونو بندوالي کنترولونکي آلې )دي. او هم د و يشو

معيار کې نوی تشرېح شوی. د انرژي سپما کوونکي هدايت له خوانه د  DIN EN 13829کنترول طريقه په 

و بيا هم درزونو بندولو ټسټ ته کوم امر نه دی شوی. د ميخانکي هوا بدلونکو آلو د استعمال په وخت کې خ

اجازه ده چې د کوټې هوا ته د هوا ننوتلو د حجم د جريان کمه شوې اندازه او همدا رنګه يوه تودوخي هغه وخت 

 الس ته راوړل کيږي، که چېرته د ودانۍ د درزونو بنداوالی په ثبوت رسېدلی وي.

ثبوت کې د هوا د ( ټسټ سره د درزونو بندوالي په Blower-Doorد درزونو بندوالي کنترولونکي آلې )

په  50nتېرېدني د حجم پورې مربوطه، کوم چې دا د اندازه شوي کوټې هوا ته د هوا ننوتلو د حجم د جريان اندازه 

50 Pa .فشار توپير سره دی، د الندې ورکړل شوو اندازو څخه تجاوز ونه کړي 

1-= 3,0 h 50n   وي ورکړل شوی )خو د کړکۍ د يوې ودانۍ د پاره چې په کوټه کې د هوا بدلونې آله نه

 له خوا نه هوا بدلونه کيږي(.

1-= 1,5 h 50n   .د هغه ودانۍ د پاره چې په کوټه کې د هوا بدلونې آله ورکړل شوې وي 

له مخې د معياري شوي کوټې هوا ته د هوا ننوتلو د  DIN V 4108-6د ګرمې هوا ضايع کېدو محاسبې د پاره د 

 دې ډول ورکړل شوي دي:په الن nحجم د جريان اندازه 

1-n = 0,7 h   د درزونو بندونکي ته )د تودوخي ساتنې هدايت په مقايسه، کوم غېر د ثبوت څخه

چې 
1-n = 0,8 h ،)کيږي، دا کم دی 

1-n = 0,6 h  ( د ثبوت سره د درزونو بندونکي ته، هوا بدلونه د کړکۍ له الرې
1-≤ 3,0 h 50n او د )

دوخي الس ته راوړنې سره )هوا بدلونکو آلو د بېرته تو
1-≤ 1,5 h 50n،) 

1-n = 0,6 h  ( د ثبوت سره د درزونو بندونکي ته، د هوا ويستنې آلې سره
1-≤ 1,5 h 50n.) 

نې په د هوا بدلو ،سپما کوونکي هدايت کې د هوا بدلونکو آلو سره د تودوخي بېرته الس ته راوړنهپه د انرژي 

ا رنګه د ګرمې تودوخي د کلني ضرورت په نظر کې نه نيول کيږي، بلکه او همد هوخت د تودوخي د ضايع کموون

دلته د آلې تخنيک د ګرمې انرژي د کلني ضرورت په کمولو کې او د آلو د استعمال تعدادو ونډو منل دي، لکه 

 برخې کې واضح شوی دی. 6.4څنګه چې په راتلونکي 

ښودل شوی، په دي وجه ګټور دي، چې په  کې يوودان يمثالپه برخې کې  8راتلونکي  دڅرنګه چې دغه محاسبې 

کوټې هوا ته د هوا ننوتلو د حجم د دې کې په عمومي ډول د درزونو بندوالی په ثبوت رسېدلی وي، چې دې سره 

د جريان اندازې، د ګرمې تودوخي کلني ضرورت په محاسبه کې د 
1-0,1 h او د کلني اندزي  ،شاوخوا کمېږي

شاوخوا ته ټيټيږي. په هغه ودانيو کې چې آلې يې مروجه تخنيک  a) 210 kW/(m .د  لومړنی ضرورت تقريباً
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څخه زيات  معادللري، کوالی شي چې د کنترولونکي آلې ټسټ د پاره د ودانيو يا آلو په تخنيک کې سپما د 

 .اط لريارتب. په عېن حال کې د ټسټ سره يوځای د ودانيو په پوښښ کې د الس په واسطه کنترول هم اوسي

 

 

 

 

 

 Aneinanderreihung von Gebäuden د ودانيو يو بل خواته کتارونه )قطارونه(     - 6.2.1.3

(Juxtaposition of buildings)  

د يوبل سره په کتار کې ورکړل شوو ودانيو د پاره د ګرمې تودوخي کلني ضرورت محاسبه، د ودانيو تر منځ 

، نه د منځ څخه د تودوخي تېرېدنې  په حېث. د نيول کيږي  ارت په حېثبېلونکي دېوالونه د نورمال داخلي حر

ودانۍ بېلونکی دېوال د ودانۍ شاوخوا سطح تودوخي تېرېدونکي پورې ارتباط نه لري. که په عين وخت کې د 

ودانونکي له خوا کتار کورونه جوړول کيږي، نو دې ته اجازه ده چې د انرژي سپما کونکي هدايت د ثبوت له 

خې د ټولې ودانۍ کتارونه د يوې ودانۍ په حېث وپېژندل شي. دلته د استفاده کونکي د پاره ټولو کتاري م

نيونه ده، چې د کتار  کورونو ته د لوړترينې اجازه ورکړل شوي لومړني انرژي کلنی ضرورت اغيزه په نظر کې

ودانيو د پاره په ثبوت کې د  کلنی ضرورت، کوم چې د ځانته اوچتواقعيي لومړني انرژي  و داخري کورون

لوړترينې اجازه ورکړل شوي درجه ده، د منځني کور په حېث په ثبوت ورسول شي. د ودانيو کنترولونکی دفتر 

 او د هرې ځان ته ودانۍ د پاره ثبوت وغواړي. ،کوالی شي چې د اټکل کولو نه وروسته ددې څخه تېر شي

ودانيو ودانونې ته امر وشي، او په عېن وخت کې جوړېدونکي که چېرته د ودانولو پالن نه وروسته کتاري 

بايد بيلونکي دېوالونه د پېژندل شوي قانوني تخنيک له مخې نو ګاونډ ودانۍ ته کوم صحت والی ونه لري، 

 پرمخ والړ شي. ې سرهه د لږې مناسبې تودوخي ساتنې طبقکمتر کم

او دې سره مختلف داخلي حرارت بايد د ګرمې  ،تفادهڅخه مختلفه اس  ود ودانيو تر منځ د بېلونکو دېوالون

د ودانۍ بېلونکی دېوال د تودوخي انتقالونکي ساختماني برخې په  ،تودوخي کلني ضرورت په محاسبه کې

 حېث په نظر کې ونيول شي.

 

 ساده طريقې/ د ګرمې مرحلې نه نتيجه اخستونکي طريقې     - 6.2.2

Vereinfachtes Verfahren / Heizperiodenbilanzverfahren 

(simplified method / Heating period balance method)  

معيار د اولې پاڼې د ضميمې په دوهم جدول  DIN 4108-6د ګرمې مرحلې نه نتيجه اخستونکي طريقې د پاره 

ټاکل  ثبوت د پاره hQغوښتنو سره د ګرمې تودوخي کلني ضرورت  جانبيد  ،کې د انرژي سپما کونکي هدايت

دغه انرژي سپما کونکي هدايت ساده طريقې څخه د استوګنو په ودانيو کې، کوم چې د کړکۍ ګانو د شوی دی. 

کار ور څخه واخستل شي. دلته د ګرمې تودوخي د کلني چې څخه زياته نه وي، اجازه ده  % 30د سطح برخه د 

الندې ورکړل  پهاقليم پورې مربوطه  ورځو ګرمی دورې د پاره په جرمني کې د توصيه شوي 185د  hQضرورت 

 په واسطهشوي مساوات 

)S+ Q I0,95 . (Q –) V+ H T= 66 . (H hQ  

، د هوا بدلونې په وخت کې د  THد اولې ضميمې دوهم جدول له مخې د انتقال په وخت کې د تودوخي ضايع 

وخي الس ته راوړنې څخه له الرې د تود SQڅخه او د سوالر  IQاو همدا رنګه د داخل  VHتودوخي ضايع 
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په  ي تودوخيضريب څخه د کار اخستنې مطلب دادې، چې د خپله داخل 0,95حسابيږي. په پورته فرمول کې د 

واسطه او د سوالر په واسطه منځ ته راغلې تودوخي بې ددې چې د ګرمې مرحلې په جريان کې د سختو 

ې درجې ورځني اندازه ضريب استفاده کيږي. د ګرم % 95ساختمانې طرحو پورې اړه ولري، 

(Heizgradtagzahlfaktor  )66  د
112900 Kd ( ګرمې درجې اندازهHeizgradzahl ،څخه اخستل شوی دی )

( سره مطابقت کوي. د تودوخي ساتنې Heizgrenztemperaturګرمې سرحدي تودوخۍ ) ᵒ C 10چې دا د 

ايسه، چې په دې کې د ګرمې درجې ( له مخې د ګرمې تودوخۍ د کلني ضرورت په مقWSVO ´95هدايت )

دغه سبې ا. د محيږيته را ټيټ 66څخه  85جوړوي، د ګرمې درجې ورځني اندازې ضريب د  Kd 3500اندازه 

نتيجه خو بيا هم نه شي کېدی چې د ورکړل شوي اندازې په مطابق ټيټ شي، چېرته چې د تودوخي د پول په نظر 

او د تودوخي الس ته  ،ه وخت کې د تودوخي ضايع په کار وړل کيږيکې نيولو سره يوه اوچته خاصه د انتقال پ

و ودانيو کې ياو د محاسبې نوي قاعدو سره کميږي. په مروجو استوګنځ ،راوړنه د ګرمۍ د لنډې مرحلې په وجه

پورې وړوکی د ګرمې تودوخۍ  % 10څخه تر  % 5تقريباً د  ،( په خالفWSVO ´95د تودوخي ساتنې هدايت )

 ي.يږرت جوړکلنی ضرو

محدوديت پورې تړلې ده. دا په خاصه توګه د معلوماتي محاسبې  کار اخستنې ساده طريقه د الندې معلوم شوي

او د ګرافيکي طريقې )دياګرام طريقې( سره يا د جدولي طريقې سره د  ،پالن شوي پړاو کېنه په مخکې  دد پاره 

ډېر ژر مختلفو ساختماني تخنيک او د آلو تخنيک ته  د آلو تخنيک ته ارزښت ورکوونې سره ،کمپيوټر له الرې

يوه پالن شوې طرح جوړيدی شي. ددې نتيجه د جزيأتو د تفصيل د طريقې په مقايسه تظميني خوا لري. خو بيا 

 هم دا د ساختمان وړاندې وړلو د پاره اوچت لګښت ته ضرورت لري.

 .دغه طريقه يواځې فقط د استوګنو ودانيو د پاره اجازه لري -

 څخه زيات شي. % 30سطح ته اجازه نه شته چې د برخې د کړکۍ د  -

معيار په دوهمې پاڼې کې د امتياز ورکوونې په مطابق د هغې  DIN 4108د تودوخۍ پلونه بايد د  -

اغيزه محدوده شي. د تودوخۍ کمه ضايع کېدنه د ښه ديتايل جوړونې په واسطه نه شي کېدی چې په 

 نظر کې ونيول شي.

، دا چې د ګرمې هوا حجم دې  Vې د ودانۍ ټيپ په نظر کې ونيول شي، ځانته يا خاص حجم بې ددې چ -

فرمول له مخې ټاکل کيږي. دغه په اکثرو حاالتو کې په يو فاملي   eV = 0,8 . Vد عمومي حجم څخه د 

نظر هغه محاسبې ته چې د  ،او دوه فاملي کورونو کې زښت ډېر د ګرمي هوا ضايع کېدنه جوړوي

 شتني محاسبوي طريقې سره کيږي.ميا

ودانيو )که دا پاخه کلک ودانۍ دي يا سپک د لرګو څخه جوړ شوي  ودانۍ دي( د  ود مختلف -

خپلمنځي يا داخلي او غېر فعاله سوالر سره د تودوخي الس ته راوړنې باندې د استفادې د درجې 

 اغيزه په نظر کې نه نيول کيږي.

و همدا رنګه سر خوا ته په بندونکي طبقې د انتقال په وخت کې د د ځمکې د فرش مختلفو لويو تختو ا -

 تودوخي د ضايع اغيزه په نظر کې نه نيول کيږي.

د کړکۍ ګانو له الرې د غېر فعاله سوالر په واسطه تودوخي الس ته راوړنه په هغه وخت کې په نظر کې  -

ړکۍ )چې په مېالني بامونو نيول کيږي، چې کړکۍ يو ښه مناسب خوا )جهت( ولري. د پورتني بام ک

درجو مېالن څخه الندې يوه اوچته د سوالر الس ته راوړنه په نظر کې نيول  30کې ورکول کيږي( د 

                                                             
 11

- Kd  دا دKelvintag وخي واحد دی.لنډيز )مخفف( دی، چې دا د تود 
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درجو څخه پورته د مېالني کړکۍ د تودوخي الس ته راوړنه لکه د عمودي کړکۍ ګانو په  30کيږي؛ د 

 شان دی.

نکي طبقې او داسې نورو باندې د غېر فعاله د ژمي په نا ګرمېدونکو باغچو، روښانه تودوخي بندو -

کېدی شي چې ددې اغيزه د ګرمې تودوخي په کلني ضرورت باندې په  ،سوالر تودوخي الس ته راوړنه

 نظر کې ونه نيول شي.

د جذبونکي سوالر اغيزه په تورتم يا په غېر روښانه سطحو باندې د انتقال په وخت کې د تودوخي  -

 .ضايع کېدنه نه څېړل کيږي

د سيوري اغيزه د سوالر له الرې تودوخي الس ته راوړنې باندې د توازن په برابرولو کې په نظر کې نه  -

 نيول کيږی.

 

 

 Ausführliches Monatsbilanz-Verfahrenمفصل د مياشتني حساب طريقه      - 6.2.3

(Detailed month balance method)  

ضايع او د تودوخي الس ته راوړنه د مکملې ګرمې مرحلې له الرې د ساده طريقې په مقايسه، کوم چې د تودوخي 

معيار له مخې د مياشتني حساب طريقې سره په ودانۍ کې د تودوخۍ تخنکي  DIN V 4108-6حسابيږي، د 

حالت په اجزأوو )ديتايلونو( تفصيل شوی او دې سره واقعت ته نږدې تعريف شوی دی. دلته د ګرمې تودوخي 

اشتې مجموعي حساب څخه، کوم چې د تودوخي ضايع او د تودوخي الس ته راوړنې نه کلنی ضرورت د مي

برخې ساده طريقې کې ورکړل  6.2.2جوړيږي، څېړل کيږي. ټول هغه ورکړل شوي بنديځونه، کوم چې په تېر 

 شوي، له منځه ځي. دې سره د مياشتني طريقه، په ودانۍ کې په زياته اندازه توپير لرونکي ارزښتونو د

تودوخۍ د ضرورت ټولې اغيزناکه نښې ممکنوي. دغه موازنه په مختلفو جهتونو ورکړل شوو ودانيو پر سطح 

باندې د مياشتني بيروني حرارت او د مياشتني د لمر د وړانګو لګېدنې په المان کې د توصيه شوي اقليم په 

د خپلمنځي )داخلي( او نۍ د پخې وداجدول له مخې اساس ګرځي.  D.5معيار د  DIN V 4108-6مطابق د 

چې د ګټې او تاوان تناسب پورې اړه لري، د  ،مياشتنۍ استفاده کونکې درجه راغلېسوالر له الرې السته 

 مربوطه مياشتې د پاره ټاکل کيږي.

خاص حجم محاسبه د مياشتني حساب د د هوا بدلونې په وخت کې د تودوخي ضايع ته د هوا جريان لرونکي 

 وعي حجم څخه په الندې ډول څېړل کيږي:طريقې سره د مجم

eV = 0,76 . V      ( ودانيو پورې،3تر درې )( پوړه )منزله 

eV = 0,80 . V      .د لويو ودانيو د پاره او د هغه ودانيو د پاره چې نورو شيانو د پاره ورڅخه استفاده کيږي 

ټو د جمع شوي خاص حجم له الرې محاسبه د ټولو کو ،دلته دې ته هم اجازه ده، چې د دقيق ګرم شوي هوا حجم

شي. دا کېدی شي چې په خاصه توګه په وړو ودانيو کې د هوا حجم او د هوا په بدلېدو کې د تودوخي ضايع کمه 

 کړي.

د توپير ورکړل شوو محاسبو په وجه کېدی شي چې د مياشتني حساب په طريقې د ګرمې تودوخي کلنې 

ي، نظر په ساده طريقې سره. دا په ساختمان کې مخکې وړلو د پاره دا کړل شضرورت په ښکاره ډول ټيټه ور

معنی لري، چې د ساختماني تخنيک او يا د آلو د تخنيک کم کار اخستلو سره د لوړترين اجازه ورکړل شوي 

پانګونې قېمت د زيا قېمت څو واره  ېلومړنې انرژي کلنی ضرورت ساتل کېدی شي. دې سره سپما شو

 رسولو په واسطه جوړيږي.په ثبوت د ې د ساده طريقې په خالف د مياشتني طريقې له مخې جوړيږي، کوم چ
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 Jhres- Warmwasserwärmebedarf د ګرمو اوبو د تودوخي کلنی ضرورت - 6.3

(Annual hot water heating requirements)  

ده، چې په يو کال کې د ټاکل د ګرمو اوبو د تودوخي کلنی ضرورت هغه استفاده کېدونکي د تودوخي محتوي 

له الرې د ګرمو اوبو څخه الزمي ګټه اخستل کيږي. دا د استفاده کېدونکي اغيزې، همدا رنګه د  نوشوو نلو

لګښت عادتونو له مخې ټاکل کيږي. په همدې وجه کېدی شي چې ددې لويوالی د انسانانو د تعداد او د هغوی 

نسانان ژوند کوي د ګرمو اوبو د تودوخي منځنی )متوسط( کلنی ډېر مختلف اوسي. په يو کور کې چې زيات ا

 (.kWh/(Person . Jahr) 400سړي سر دی )په کال کې  kWh 400ضرورت 

د يو انتسان دورځی ليتره  L 24اوسي مطابقت کوي د  ᵒ C 50دا د ګرمو اوبو متوسط ضرورت چې تودوخي يې 

 (.Liter/Person . Tag 24)د پاره 

په منځني )متوسط( ډول  NAانسان دپاره د ودانۍ مساحت  که چېرته د يو
232 m  ونيول شي، نو په دې صورت

په يو متر مربع  kWh 12,5کې د ګرمو اوبو تيارونې د پاره د منځنۍ استفاده کېدونکي تودوخي کلنی ضرورت 

انرژي سپما کوونکی . دغه مقدار د استوګنو ودانيو د پاره د نيول کيږي212,5 kWh/(m) (Jahr .په کال کې )

 د اضافي حق الزحمې په حېث تعريفوي. wqهدايت د ګرمو اوبو تودوخي کلنی ضرورت 

په 
240 m  یمنځند اوسيدونکو د پاره يوه استفاده کېدونکي مساحت کې په سړي سر، دا په المان کې 

 30و ضرورت د مساحت دی، چې دا د انرژي سپما کوونکي هدايت له خوانه ټاکل شوي ګرمو اوب)متوسط( 

تودوخي د ګرمو اوبو د او همدا رنګه  ،کې ᵒ C 50( سره په Liter/(Person . Tag) 30سړي سر )ليتره دورځې 

 ( سره سمون خوري.kWh/(Person . Jahr) 500ړي سر )سپه کال کې  kWh 500کلني ضرورت کې د په 

او داسې نور(، ددې د پاره د ګرمو اوبو د په هغه ودانيو کې چې انسانان پکې ژوند نه کوي )دفترونه، ښوونځي 

تودوخي ضرورت ډېر کم په نظر کې نيول کيږي، که دقيق وويل شي دا کېدی شي چې په بل ځای کې معياري 

 شوي معلوماتي درجې سره د مثال په ډول د سپورت په حالونو کې ونيول شي.

يونې سره واقعې حساب هغه وخت کې نيول د انرژي له لحاظه نوي مروج شوي ګرمو اوبو د پالنې په نظر کې ن

کيږي، چې په ودانۍ کې ډېر اوچته د ګرمو اوبو په ساتنې کې د ګرمو اوبو د تودوخي کلنی ضرورت نسبت د 

پورې اوسي. د مرکزي ګرمواوبو پالونکي سيستم د پاره د  % 20څخه تر  % 15ګرمې تودوخي ضرورت ته د 

ی لري، دا چې په پام کې نيول شوی د ټول کال د پاره ګرمو اوبو ذخيره اخري او لومړني انرژي ضرورت پوره معن

او د ګرمو اوبو د پالنې د تقسيمات په وخت کې ضايع، کوم چې د ګرمو اوبو د استفادې ضرورت په شان 

 لويوالی ولري، د انرژي ضرورت ډېر اوچته دی، نظر ذخيرې او په مرکز ګرمي کې د تقسيمات ضايع ته.

 

 او لومړني انرژي د ضرورت محاسبه -اخر  د   - 6.4

Berechnung des End- und Primärenergiebedarfs 

(Calculation of the final and primary energy demand)  

 

  Berechnungssystematik (calculation system) د محاسبې منظم روش   - 6.4.1

انرژي ضرورت محاسبه، د انرژي له لحاظه د مرکز معيار په اساس د اخر او لومړني  DIN V 4701-10د 

تعريف په مختلفو طريقو سره ګرميو، ګرمو اوبو په تيارونکو او د هوا بدلونکو مختلفو تخنيکونو ارزښتونه 
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شويدي. دغه محاسبه په الندې شکل کې چې د انرژي د جريان يوه طرحه شوی منظم سيستم اساس جوړوي، 

 ښودل شوی.

انرژي ضرورت د تودوخۍ تيارونې محاسبې ته د طرحه شوي انرژي د جريان انځور )بې د برقي د اخر او لومړني 

 انرژي څخه(:

          

 

 د انرژي د نتيجې مساوات په الندې ډول دی:

  rQ – h,lQ – h,wQ – t+ Q w+ Q h= Q EQ  اخري انرژي

  g+ Q s+ Q d+ Q c,e= Q tQ تخنکي سيستم ضايع

 : د لومړني انرژي ضريب دیp. f E= Q pQ            (pf)  مړنۍ انرژيلو

برخو کې  6.3او  6.2څخه مخکې )کوم چې مخکې د  wQاو  hQد ودانۍ د پاره ټاکل شوی د تودوخي ضرورت 

 ښودل شوی( يوې برخې ته، کوم چې د پورته انځور کيڼې خواته ورکړل شوي، د تودوخي الس ته راوړنه کموي.

-   h,wQ  يوه د ګرمو اوبو تيارونې ته د ګرمې تودوخي منل شوي پېسې، دا د ګرمو اوبو آلو ته د تودوخي ورکولو

 جوړوي. کې تودوخيکوټو په په جريان کې د ودانۍ حرارتي پوښښ تر منځ  ېبرخه ده، کوم چې د ګرمې مرحل

-   h,lQ ته راوړنې په واسطه يا د يوې  د تودوخي بدلونکي، د تودوخي پمپونکي سره د تودوخي بېرته الس

 ګرمې هوا ننوتونکي په واسطه يوه موجوده ميخانکي هوا بدلونې ونډه ده.

-   rQ .د استفادې د پاره د چاپېريال څخه د بېرته انرژي جوړونې د موجوده آلې ونډه ده 
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 لومړنۍ انرژي

ضايع، تغير خوړنه، 

 ترانسپورت

 اخره انرژي

ضايع د تودوخي په 

 جوړوونې کې

ضايع د تودوخي  په 

 سپما کوونه کې

ضايع د تودوځي په 

 مات کېتقسي

کوټو ته د تودوخي په 

 انتقالونې ګې ضايع

 استفاده کوونکی انرژي

 د تودوخي ضرورت

 مرکز ګرمي + ګرمې اوبه

 د ودانۍ سرحد

 بېرته د انرژي جوړوونه

 د اوبو د تيارونې ضرورت

 د کوټو سرحد

د تودوخۍ ضرورت ته 

 ميخانکي هوا بدلونې ونډه

د ګرمې تودوخي منل شوي 

 پېسې، د ګرمو اوبو تياروونه
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ودانۍ څخه بهر د د آلو ترکيبې اجزأ او د  tQد پورته انځور ښي خوا ته ورکړل شوي تخنکي د سيستم ضايع 

په الندې ډول سره يوځای  tQتخنکي سيستم ضايع د انرژي د تيارونې ضايع، د انرژي ضرورت لوړوي. دغه 

 کيږي:

-   c,eQ  (control, emission کنترول، انتشار(، د کوټې د تودوخي )حرارت( تنظيموونه چې ډېر ښه نه وي )د( )

محدود شوي تنظيم دقيق والی( ضايع او د  Thermostatventileمثال په ډول د تودوخي تنظيمونکي آلې نلۍ 

 تودوخي د ورکولو ضايع )د مثال په ډول د بيروني دېوالونو او د مرکزګرمي جسمونه(.

-   dQ (distribution  د مرکزګرمي، ګرمو اوبو او هوا بدلونې د پاره د تودوخي د تقسيمات په ،)تقسيمات

د ضرورت پوښلو ونډه نه لري )د مثال په ډول د ودانيو په نه ګرمېدونکو  سيستم کې ضايع، کوم چې د تودوخي

 نلونو تېرونه يا نلدواني(.د ځايونو کې 

-   sQ  (storage  ذخيره کوونه يا ساتنه(، د تودوخي په ذخيره کوونې کې ضايع )د مثال په ډول د ګرمې مرحلې نه

 و د ذخيرې ضايع(.بهر يا د ودانۍ په نه ګرمېدونکي ځای کې د ګرمو اوب

-   gQ  (genration د تودوخي په توليدونې کې ضايع، ځکه چې په چ )النولو، تيارولو اجوړوونه يا توليدوونه

 او په دقيق تنظيمونې کې د تودوخي د جوړونې ضايع )د مثال په ډول د ګرم لوښي ضايع(.

څخه  QEه د اخري انرژي د ضرورت سر fpد لومړني انرژي د ضريب د مرستې ،  pQد لومړني انرژي ضرورت 

  p. f E= Q pQالس ته راځي.            

د لومړني انرژي ضريبونه، کوم چې په الندې جدول کې ورکړل شوي، د ودانۍ څخه بهر )تقويه کوونه، 

 تياروونه، تغير ورکوونه، ترانسپورت( د انرژي انتقالېدنې د ضايع اندازه معلوموي.

  pfجدول له مخې د لومړني انرژي ضريبونه  C. 4-1د معيار  DIN V 4701-10د 

  pfد لومړني انرژي ضريب  انرژي ورکوونکي

 

 اور اخستونکي مواد

 EL  1,1سوځونکي تېل  

 H  1,1ځمکني ګاز يا غاز  

 1,1 اوبلن ګاز يا غاز

 1,1 ډبروسکاره

 1,2 نصواري سکاره

 0,2 لرګي

 -تودخي -د نږدې او لېرې نه تودوخي د قوت

-Kraft-Wärme( KWKارتباط )

Kopplung  

د حيواناتو د جسدونو څخه پاتې شوني اور اخستنکې 

 مواد

0,7 

 0,0 د نوي کوونې له الرې اور اخستونکي مواد

د حيواناتو د جسدونو څخه پاتې شوني اور اخستنکې  د مرکزګرميو څخه د نږدې اولېرې تودوخي

 مواد

1,3 

 0,1 اور اخستونکي مواد د نوي کوونې له الرې

 3,0 برېښنا )برق(/مخلوط برېښنا )برق(

 

د آلو د تخنيک محاسبه په مسلسل ډول د ګرمو اوبو تياروونې، ميخانکي هوا بدلونې، مرکزګرميو کې د 

ځانګړو سيستمونو د پاره بېل بېل پر مخ وړل کيږي. ددې له الرې کېدی شي چې د ګرمو اوبو تيارونې او د هوا 

نې د تودوخي اندازې، کوم چې د مرکزګرمي د پاره منل شوي پېسې جوړوي، په نظر کې ونيول شي. که بدلو
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چېرته د ودانۍ مختلفې برخې د مختلفو آلو سره مجهزيږي )د مثال په ډول د ګرمو اوبو د پاره هر ډول تودوخي 

 جوړونکی(، نو په دې حالت کې د سيستم يوه برخه ځان ځان ته محاسبه کيږي.

ېژندل شوي لويوالي پورې اړه لرونکي په وجه د انرژي د ضرورت پد ډېرو  NAودانۍ د استفادې د سطح  د

سره نه کيږي، بلکه د مساحت پورې تړلي درجې  Qمحاسبه په بالکل يا قاطع درجې 
12q کيږي سره. 

 د محاسبې ميتود په الندې ډول دی:

ور له مخې قدم په قدم طريقې سره محاسبه کيږي. د ي ضرورت د تېر انځژد تودوخي د ضرورت څخه بهر د انر

 د پاره د تودوخي تيارونه د الندې فرمول له مخې الس ته راځي: Eqاخري انرژي ضرورت 

g) . es+ q d+ q c,e+ q hlq – h,wq – h= (q Eq  

ول کيږي. پورته اضافي مواد په نظر کې ني hqتودوخي ضايع د پاره د تودوخي ضرورت  sqاو د  d, qc,eqځکه د  نو

د قوس په منځ کې مجموعه د تودوخي توليدونکي د تودوخي د تيارونې ضرورت جوړوي. د تودوخي د توليد 

د يوې اضافي جمع کېدونکي په واسطه نه، بلکه د تودوخي تيارونې ضربول د توليدونکي د کار  gqضايع 

تودوخي توليدونکي اخري انرژي پرمخ  سره، الس ته راځي. دا د تيار شوي تودوخي ته د geاخستنې تعداد 

 وړنې تناسب دی )د توليدونکي د استفاده کېدنکي درجې بېرته ګرځېدونکی درجه(.

د يو څخه زيات د تودوخي جوړونکو په آلو کې )د مثال په ډول د سوالر آلې جمع اضافي مرکزګرمي سره د ګرمو 

هغې پورې مربوطه د جوړونې د استعمال تعداد په تودوخي تيارونې کې د  gɑاوبو تيارونکی( د هغې برخې 

 سره ضربول کيږي او د تودوخي تيارونې ته د اخري انرژي مجموعي ضرورت څېړنه جمع کيږي.

 ،ديو جوړونکي استفادې د تعداد په واسطه ،څخه استفاده په تودوخي جوړونې کې rQبېرته د انرژي جوړونې 

)د سوالر آلو( د  0رګی د سوځونکي موادو په حېث( او همدا رنګه )ل 0,2د يو څخه وړوکی )د تودوخي پمپونه(، 

د پاره په نظر کې نيول کيږي. ددې په مطابق د يوې برخې پوښښ د د تودوخي د ضرورت  ،بېرته جوړونې سيستم

 اخري انرژي ضرورت کميږي.

په  ،اخري انرژي ضرورتقدم د تودوخي تېارونې ته د لومړني انرژي د ضرورت محاسبه ده. دې سره د  5د طريقې 

. د يو نه ډېرو په تودوخي  p. f E= q pqانرژي وړونکي کې د لومړني انرژي ضريب سره ضربول کيږي:  شويراجع 

جوړونکو کې ددې برخې د اخري انرژي تيارونه د دې پورې مربوطه د لومړني انرژي ضريب سره ضربول کيږي او 

 کيږي. ټاکلد جمعې په واسطه  د پارهتودوخي تېارونې  د ،دې نه غېر د لومړني انرژي مجموعي ضرورت

څېړنه په يو موازي  HEqد استفاده کېدونکي سطح پورې مربوطه د الېکتريکي مرستندويه انرژي ضرورت 

محاسبه کې پر مخ وړل کيږي، کوم چې په دې کې د مرستندويه انرژي د ځانګړو تعامل برخو سره جمع کيږي. د 

د برېښنا )برق( د پاره با ارزښته د لومړني انرژي مرستندويه د  ،سره د ضربولو له الرېلومړني انرژي د ضريب 

 انرژي ضرورت جوړوي.

د تخنکي آلو کوالی شي چې لومړني انرژي ضرورت څخه ډېر د  pqد لومړني انرژي د کلني مجموعي ضرورت 

د پاره يوځای شي. له دې نه د او د لومړني انرژي ضرورت د مرستندويه انرژي  د پاره،تودوخي تېارونې 

)w+qh/(qp=qpe مال مجموعي تعداد عسره د لومړني انرژي پورې مربوطه د آلو د استpe جوړوي. 

  

                                                             
 12

- q  10دا د سطح پورې مربوطه د انرژي کلنۍ اندازه ده، چې د-DIN V 4701  په معيار کې ورکړل شوی. خو د انرژي سپما کوونکی

 سره. p= Q pqسره ښايي، چې   pQهدايت بيا دا د سطحې پورې مربوطه د لومړني انرژي ضرورت 
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 ګرافيکي طريقې سره د تخنيکي آلو د انرژي درجه بندي     - 6.4.2

Energetische Bewertung der Anlagentechnik mit dem Diagrammverfahren 

(Energetic evaluation of plant technology with the diagram method)  

د دغې ساده ثبوتېدونکي طريقې د پاره د نمونه يي مکمل د مرکز ګرمي آلو چې  د ګرمو اوبو تيارونه هم پکې 

وي، د انرژي له لحاظه د محاسبې اخري نتيجه په ګراف کې ښودل کيږي. د اضافي ميخانکي هوا بدلونکو سره 

لې او همدا رنګه د سوالر له الرې د ګرمو اوبو تيارونه يا د مرکزګرمي تقويه کوونه هم په ګراف کې بل ډول آ

او د  hqد ودانيو د پاره څېړل شوي ګرمې تودوخي کلني ضرورت  ،په تړاووينا ورکړل شوي. د نه مخکې 

آلو د استعمال تعداد شي چې د لومړني انرژي پورې مربوطه  ، کېدی NAګرمېدونکي ودانۍ د استفادې سطح 

pe د سطح پورې مربوطه د لومړني انرژي ضرورت ،pq  او د سطح پورې مربوطه د اخري انرژي ضرورتWE,Eq  د

سره تودوخي تيارونې د پاره )د مرستندويه انرژي نه غېر د ګاز، تېلو او د برېښنا انرژي لرونکی ضرورت( 

پورې مربوطه د  NAه انرژي ضرورت د استفادې د سطح ولوستل شي )ګرافيکي ټاکنه(. د الکتريکي مرستندوي

 جدول څخه اخستل کيږي.

معيار کې ورکړل شوی، چې   DIN V 4701-10پورې مربوطه په  C. 5د شپږو ستندردي آلو د پاره دغه ګراف د 

 مثال يې په الندې ګراف کې ښودل شوی:

 

 د ګراف د طريقې ګټې:
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نو )ديتايلونو( د محاسبې څخه ئتيجه په لنډترينې الرې او غېر د جزد انرژي څخه ډک د آلو د ارزښت ن   -

 مستقيماً په اختيار کې لري.

 ونېد مخکې نه په پالن ،ضرورت څېړنه د ګراف په طريقېکلني د ساده طريقې پورې مربوطه د تودوخي د    -

 ډېر ژر درجه بندي ممکنوي.مرحله کې د انرژي نه ډک د مختلفو ساختماني او د آلو تخنکي بل ډول اغيزو ته 

قانوني د انرژي سپما کونکي هدايت د پاره اعتبار لري، کله چې د آلو تخنيک -دغه طريقه د ښکاره )علني(   -

 او دې سره مخکې ورکړل شوی جوړونه پر مخ والړ شي. ،په ګراف کې اساس جوړکړي

 د ګراف د طريقې نيمګړتياوې:

خت تعريف شوي آلو يا سامانونو د ترتيبونې خاص رقم پورې اعتبار دغه نتيجه خاص الخاص د مربوطه و   -

لري. ځانګړي تغير خوړونکي سطحې، لکه د ترکيبې اجزأوو پېژندل شوي درجې، د وېشونکو 

)تقسيماتوونکو( د تغير خوړنې رقم، حرارتي سيستم، نه شي کوالی چې تغير وخوري. دلته يواځې محدود 

 لري، نو ځکه نه شي کوالی چې ټول بدل شوي شکلونه پټ کړي.تعداد ګرافونه په اختيار کې 

ستندرد ترکيبي اجزأو اساس جوړوي، کوم چې دده د انرژي  د پاره،د آلو د ترتيبونې خاص رقم معيار )نورم(    -

له لحاظه جنسيت په بازار کې د متوسط نه ښکته سره مطابقت کوي. دلته ډېر اوچته د استعمال اندازه او د 

درجه جوړوي. نو ځکه د تودوليدونکو له خوا نه معيارونو ته د امتياز ورکولو نه وروسته يونيم  ضرورت

 د پېژندل شوو درجو سره په خپل محصول کې پرمختګ )انکشاف( ورکړی دی. د پارهګرافونو 

ه راتلنې په دلته د ګراف طريقې فقط د انرژي له لحاظه د درجه بندي اخري نتيجه ښايي، د دغې نتيجې منځ ت   -

تړاو هيڅ کوم تفاهم نه څېړل کيږي. په ځانګړي ډول د بل ډول ګرافونو په مقايسه د همدې په شان د آلو خاص 

بيرون او دننه  د پارهترتيبونه )د مثال په ډول تودوخي جوړوونه او د ودانۍ په پوښښ کې تودوخي بندوونکي 

 کړي.تقسيمات( کوالی شي چې دټاکلو اقداماتو سره اغيزې و

معيار اول مخ له مخې د ګرافونو څخه د آلو د استعمال تعداد يا اندازو تنظيمونه په الندې  DIN V 4701-10د 

 انځور کې ښودل شوی.

 

معيار اول مخ څخه د آلو بدل  DIN V 4701-10د  peد لومړني انرژي پورې مربوطه د آلو د استعمال تعداد 

يې  NAد پاره چې د استفادې سطح شکلونه، د مثال په ډول هغه ودانيو 
2150 m  او

2500 m اخستل کيږيوي ،. 

 د آلو د استعمال تعداد يا اندازه

1- NT  + لوښېTW  ،د ګرمو اوبو څخه بهر ذخيره. پوښښHK 70/55 ᵒ C  د دوران ،

 سره، د کړکۍ له الرې هوا بدلونه

  BWلوښي په ځای   NTلکه د اول په شان، خو بيا هم د  -2

 ذخيره د ګرمو اوبو سره، پوښښ TWلوښې +  BWپه شان، خو بيا هم  2لکه د  -3

 په شان، خو بيا هم بې د دوران څخه 3لکه د  -4

 

تودوخي  % 80، خو بيا هم د کړکۍ نه هوا بدلونې په ځای د هوا بدلونې آله د  3لکه د  -5

 الس ته راوړنهبېرته 

 ، خو بيا هم د سوالر سره اضافه د ګرمو اوبو تيارونه 2لکه  -6

ذخيره د ګرمو اوبو څخه بهر. پوښښ،  TWد تودوخي پمپ + -د ځمکې ساحه/ اوبه -7

FBH 35/28 ᵒ Cبې د دورانه، د کړکۍ له الرې هوا بدلونه ، 
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 په پورته انځور کې:

NT        ( ټيټه تودوخي يا حرارتNiedertemperatur) 

BW     ( د اور اخستو درجهBrennwert) 

TW     ( د څښلو اوبهTrinkwasser) 

HK     ( د مرکزګرمي جسمHeizkörper) 

FBH   د ځمکې د فرش ال( ندې مرکزګرميFußbodenheizung) 

 د معيار اول مخ څخه د آلو نمرې دي. DIN V 4701-10په انځور کې د دايرو په منځ کې ورکړل شوي شمېرې )عددنه(، د 

 

يې  NAدا د هغه ودانيو د پاره اعتبار لري، چې د مثال په ډول د استفادې د سطح مساحت 
2150 m  او

2500m  په

اوسي. دا په واضح ډول ښکاري، چې د اغيزه لرونکي  a) 260 kWh/(m .کې  hqورت ګرمې تودوخي کلني ضر

تخنيک په واسطه د استفادې تعداد يا اندازه زښت ډېر کميږي او همدې سره د يوې ودانۍ د تودوخي پالنه د 

تودوخي  -لومړني انرژي پورې مربوطه اغيزې په ښکاره ډول ښه کېدی شي. په خاصه توګه د ځمکې ساحه / اوبه

پمپونه مناسبه نتيجه ورکونکي دي، کوم چې د چاپېريال د تودخي له الرې استفاده د لومړني انرژي ارزښت 

 ( ته رسيږي.1سره سره بيا هم د برق په واسطه د انرژي قوت نه د استفادې اندازه تقريباً  يو )

لويېدو سره  NAسطح د مساحت  دا چې د استفادې د سطح پورې مربوطه د تودوخي ضايع د استفاده کېدونکي

 کميږي، د لويو استفاده کوونکو سطحو د پاره د استفادې ټيټه اندازه جوړيږي.

 

 د جدول د طريقې سره د تخنيکي آلو د انرژي درجه بندي     - 6.4.3

Energetische Bewertung der Anlagentechnik mit dem Tabellenverfahren 

(Energetic evaluation of plant technology with the table method)  

دا امکان وجود لري، چې هغه آلې، کوم چې د ګراف د  له مخېمعيار   DIN V 4701-10د جدول په طريقو د 

پاره تيارې نه دي، په محاسبې باندې درجه بندي کيږي. دلته بايد د ځانګړو ترکيبي اجزأو د سيستم )تودوخي 

د تودوخي د ورکولو سيستم، د ګرمو اوبو د تيارېدنې ترکيبي اجزأوې، هوا  جوړونه، تودوخي تقسيمونه او

په ضميمه کې د محاسبې له الرې معيار ته د  Aاو د  ،بدلونه، د سوالر تخنيک( پېژندنې درجه ورکړل شي

 په برخې کې تعريف شوي محاسبې مېتود په مطابق يو د بل سره ونښلول شي. 6.4.1مخکې 

محصول د پاره د پېژندنې  يپورې ضميمه د ستندرد C. 4څخه تر  C. 1عيار کې د م DIN V 4701-10په 

د جدول په شکل ورکړل شوی. دغه محاسبه د دغه ستندرد پېژندنې درجې سره د جدول طريقې په نوم  ،درجه

 پورې مربوطه ورکول کيږي. دلته د آلو د NAياديږي. اکثراً د پېژندو درجه د ګرمېدنکي استفادي د سطح 

غټوالي اغيزه په نظر کې نيول کيږي. دغه محاسبه نظر اصلي هدف د پاره د کمپيوټر د پروګرام سره پرمخ وړل 

 کيږي.
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په  geد ستندرد شوي لګښت د اندازې  ې،الندې ورکړل شوی جدول د يو مثال په حېث د تودوخي جوړېدن

 واسطه ښودل شوی.

  geد لګښت اندازه  –د تودوخي جوړونې  

 برقي د تودوخي پمپ لوښی )د تودوخي بندونکي پوښښ نه غېر( ګرم

ي
خ

و
د

و
 ت

ق
ر

 ب
د

 

ې
آل

ر 
ال

و
س

د 
 

ثابته 

 تودوخي

ټيټه 

 تودوخي

 هوا وتنه/اوبه د ځمکي ساحه/اوبه د اور اخستو درجه

 ټول ټول 35/28 55/45 35/28 55/45 35/28 55/45 70/55 ټول ټول  ᵒ Cد ګرمۍ درجه، 

ي
م

ر
ګ

ز
ک

ر
م

 

2= 100 m NA 1,38 1,15 1,08 1,05 1,00  

 

 

0,27 
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0,0 

2300 m 1,27 1,12 1,06 1,04 0,99 

21000 m 1,20 1,10 1,05 1,02 0,99 
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2= 100 m NA 1,82  

1,21 

 

1,17 

 

 

 

 

0,27 

 

 

 

 

 

 

 

0,29 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

0,0 

2300 m 1,56  

1,17 

 

1,13 

21000 m  

1,36 

 

1,14 

 

1,10 

 

  

 د جدول د طريقې ګټې:

 د ګراف دطريقې په مقايسه، د جدول په طريقې د آلو د تغيراتو بيا تنظيمونې امکانات برابروي.     -

نوي د محاسبې ځانګړي قدمونه د ځانګړو ترکيب شوو اجزأوو يا د برخو د سيستم په برخه کې قضاوت ممک     -

 )د مثال په ډول مرکزګرمي، د ګرمو اوبو تياروونه(.

 د جدول د طريقې نيمګړتياوې:

 د پېژندل شوي درجې ټاکنې ته بايد د آلې د تخنيک اجزأ )ديتاېل( معلوم اوسي.     -

 معيار پېژندل شوې ستندردي درجه په بازار کې د انرژي له لحاظه د متوسط څخه ښکته مؤقعت لري. لکه په     -

 اوچته اندازه او د انرژي د ضرورت درجه جوړوي.د لګښت د ګراف د طريقې په شان په دې الرې 

 

 د جزئياتو طريقې سره د تخنيکي آلو د انرژي درجه بندي     - 6.4.4

Energetische Bewertung der Anlagentechnik mit dem detaillierten Verfahren 

(Energetic evaluation of plant technology with detailed procedures)  
د مخکې نومول شوو نيمګړتياوو په وجه د ډېر باارزښته آلو د ترکيب شوو اجزأوو په استعمال کې د 

محصوالتو د خاص پېژندل شوو درجو استعمال ته هدايت کيږي، کوم چې د توليدوونکو له خوانه د معيار 

د توليدونکي له خوانه خاص ترکيب شوی د پېژندنې درجې د  امتياز ورکوونه وروسته څېړل شوی وي. او هم

ځانګړو ترکيب شوو اجزأوو د پاره، او معياري درجې د نورو د پاره اجازه لري. د محاسبې د پاره لکه د جدول د 

ضميمې د محاسبې پاڼې په اختيار کې لري، کوم چې دا د کمپيوټري په  A( څخه د مطريقې په شان د معيار )نور

 رام کې هم استعمالېدونکي دي.پروګ
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برخې امتياز نه وروسته د دغو جزئياتو )ديتايلي( طريقې د تصديق شوو محصوالتو څخه د  5د معيار )نورم( د 

پېژندل شوي درجو خپله محاسبه يا په ودانۍ کې د آلو د پالن خاص جزئيات )ديتايلونه( په نظر کې نيونې 

 امکانات برابروي.

اجزأوو خاص انرژيکي اغيزې د پاره د جزئيا تو )ديتايلي( طريقې استعمال په واسطه، د آلو د ترکيب شوو 

کېدی شي چې د انرژي د ضرورت ثبوت د پاره فېصلې ښه اوسي، که دقيق وويل شي، د ساختماني اقداماتو کم 

 لګښت سره غوښتنې تر السه کېدی شي.

 

 جه بنديد برقي ذخيره کوونکي مرکزګرمي د انرژي در     - 6.4.5

Energetische Bewertung elektrischer Speicherheizungen 

(Energy efficiency of electric storage heaters)  

يا ددې څخه زيات(د برقي ذخيره کوونکي  % 80هغه ودانۍ، کوم چې اکثرآ )د مرکزګرمي مجموعي لګښت 

چې د تودوخي بېرته الس ته راوړنې سره  سيستم په واسطه ګرمول کيږي او د يو ميخانکي هوا بدلونې سره

برخې په اساس د لومړني انرژي د کلني  2.1.2تجهيزيږي، د انرژي سپما کوونکي هدايت د اولې ضميمې د 

په  3,0معيار د درجې  DIN V 4701-10د  2,0ضرورت په محاسبه کې د برق د پاره د لومړني انرژي ضريب 

 کال پورې(. 2022د جنوري  11کلونو پورې محدوديږي )تر  وشپږ خالف محاسبه کيږي. دغه خاص مقررات تر

د ذخيره کونکي مرکزګرمي د پاره  3,0دا د يو پس منظر اساس دې، چې د برق د پاره يوه د لومړني انرژي ضريب 

، ددې دپاره چې د  تودوخي ساتنې کې په کار وړل شوی ودانۍ پهيو غېر اقتصادي اوچت لګښت چې بايد د 

کړل شوي لومړني انرژي ضرورت د خپل حد څخه ډېر نه شي. بل خوا نه ودانيو ته د لومړني انرژي د اجازه ور

 -)د مثال په ډول د قوت ېضريب تر اوږدې مودې پورې د برق د پاره د نورو الرو د برق توليدونې اغيزو ښه کوون

ا برق جوړېدنې زياتېدو له الرې په او د بيا بي له الرې، ارتباط په واسطه اوچته د انرژي کارېدنه( -تودوخي

ښکاره ډول کميږي، د مثال په ډول د ګاز په سوځونکي تخنيک په جريان کې د انرژي څخه لوړترينه استفاده 

الس ته راتلې شي. غېر ددې نه په راتلونکو کلونو کې بايد د خاصو مقرراتو سره نور اقتصادي پرمختګونه په 

مرکب سيستم استعمال او د تودوخي بېرته الس ته راوړنه، کوم چې  استوګنځيو کې د هوابدلونې سره د

 الکتريکي اقتصاد د پخوانه تقويه شوی وو، مرسته کوي.

 

 د انرژي سپما کوونې هدايت د ثبوت د طريقې اقدام - 7 

Vorgehensweise beim EnEV-Nachweis 

(Procedure for Energy Conservation Act-proof)  

د ساختمان تخنکي او هم د آلو تخنکي پرمخ  د پارهکوونکی هدايت د يوې جوړې شوي ودانۍ د انرژي سپما 

وړنې ته غوښتنې لري. د ساختماني تخنيک د پاره غوښتنې هغه وخت تر سره کيږي، کله چې د خاص اجازه 

کې د په سر د تودوخي انتقالېدو په وخت  ېورکړل شوې لوړه درجه، د تودوخي انتقالونکي چاپېره سطح

پورې مربوطه د الزمي حد څخه ټيټه اوسي. د ودانۍ د اجازه ورکړل شوي لومړني انرژي  max´TH,تودوخي ضايع 

د موجوده ساختماني تخنيک په نظر کې نيولو سره، د آلو د کمترينې  max``,pQد کلني لوړترين ضرورت 

ژي سپما کوونکی هدايت دثبوت په غوښتنې له مخې ټاکل کيږي. دې څخه دا نتيجه تر السه کيږي، چې د انر

( کې د ساختماني تودوخي ساتنې WSVO´ 95صرف په تودوخي ساتنې هدايت ) ،خوا کې د همدې په شکل

موجوده ثبوت ته چې ښه اغيزناکه شي، دوهم ثبوت پکار دی چې په ودانۍ کې الزمي تودوخي د مرکزګرمي او 
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کوونکي هدايت د ثبوت طريقه په الندې انځور کې ښودل ګرمو اوبو د پاره بايد صورت ومومي. د انرژي سپما

شوی دی. دا د ودانيو او آلو د تخنيک د پاره د کار اقدام کوونې )پالنول، څېړل او په ثبوت رسول( طبقه بندي 

 ده.

 

 د انرژي سپما کوونکي هدايت د ثبوت طريقه

 ي:په پورته انځور کې طبقه بندي شوي شمارې په الندې ډول د 

 د ودانۍ د پالن مسوده     -1

 (VN, Ae, A/VeA, V ,د انرژي سپما کوونکي هدايت پورې مربوطه لويوالی )     -2

 خاصې غوښتنې EnEVد انرژي سپما کوونکي هدايت      -3

 ((max,́TH)د انتقال په وخت کې د تودوخي خاصه ضايع )         

 (axm´´,pQ)د لومړني انرژي کلنی ضرورت          

 ()د تودوخي د پول کمونې او د درزونو د بندونې طرحې سرهد تودوخي ساتنې طرحه      -4

  TH´د انتقال په وخت کې د تودوخي خاصه ضايع      -5

6-     max,́T ́≤ HTH  

 په ثبوت رسول څېړل يا ټاکل پالنول

 / د ودانۍ نقشې ته تغير ورکول د تودوخي ساتنې ښه کول

 نه

 اوو

 نه

 

 رکولپالن شوي طرحې ته تغير و
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 جانبي غوښتنې تر سره کېدل     -7

  w, QhQمعيار له مخې د ګرمي او تودوخي ضرورت  DIN V 4108-6د      -8

 (مرکزګرمي، دګرمو اوبو تيارونه، هوا بدلونه، چاپيرېال / سوالر تودوخيد آلو د تخنيک طرحه )     -9

  pQ´´معيار له مخې د لومړني انرژي ضرورت   DIN V 4701-10د   -10

11   max´ ,́p´  ́≤ QpQ  

 عمومي غوښتنه تر سره کول – 12

 

هندسي له لحاظه د ودانۍ د پېژندل شوي لويوالي  د ودانۍ د پالن مسودې د تيارونې نه وروسته، کوم چې د

څخه ټاکل کيږي، نو بايد د تودوخي ساتنې د پاره يوه طرحه په پالن کې ونيول شي. د بيروني دېوالونو د منځ 

څخه د تودوخي د تېرېدنې ضريبونو په خوا کې د تودوخي د پول کمونې د پاره او همدارنګه د ودانۍ د پوښښ 

د پاره يوه طرحه وټاکل شي. د پېژندل شوي درجې څخه د تودوخي انتقالېدونکي شاوخوا  د درزونو بندوالي

 EnEVوسط خاص ضريب ټاکل کيږي او د انرژي سپما کوونکي هدايت تته د منځ څخه د تېرېدنې م TH´سطح 

ايسه د ټاکنې سره مق max´,THد تناسب پورې مربوطه د لوړترينې اجازه ورکړل شوي درجې  eA/Vله مخې د 

کيږي. که چېرته غوښتنه تر سره شي، نو بيا کېدی شي چې کلنی د ګرمی تودوخي ضرورت د لومړني انرژي د 

 کلني ضرورت د ثبوت د پاره د يو بنسټ يا بنياد په حېث وشمېرل شي.

راتلونکي پالنونو په طبقه بندي کې د آلو د تخنيک طرحه ټاکل کيږي. ددې له پاره همدا اوس د ګرمې د 

وخي په کلني ضرورت کې د ګرمې انرژی / اخرې انرژي سرته رسېدل او د لومړني انرژي کلنی ضرورت د تود

تناسب پورې  eA/Vمعيار له مخې ټاکل کيږي. که د  DIN V 4701-10مرکزګرمي او ګرمو اوبو د پاره د 

ي، نو د انرژي سپما مربوطه ټاکل شوي لوړترينې اجازه ورکړل شوي لومړني انرژي کلنی ضرورت تجاوز ونه کړ

د ثبوت نه دا ښودل کيږي؛ چې دغه پالن شوې ودانۍ د ساختماني تخنيک او د آلو  EnEVکوونکي هدايت 

 تخنيک د يوځای جوړښت سره د انرژي سپما کوونکي هدايت غوښتنې تر سره کوي.

حده واوړي، نو بايد د که چېرته د لومړني انرژي د کلني ضرورت د پاره د اجازه ورکړل شوي لوړترينه درجه د 

ودانۍ د پالن په مجموعي طرحې بېرته فکر وشي )تجديد نظر(، دا چې نه يواځې د اغيزناکه د آلو د تخنيک له 

الرې، بلکه د ساختماني تودوخي ساتنې ښه کولو له الرې هم يا د ودانۍ د نقشې په جوړښت کې د بدلون 

مېدنه تر السه کېدی شي. د پالن شوي تغيراتو د ټاکنو نه راوستلو له الرې د لومړني انرژي د کلني ضرورت ک

وروسته بايد د لومړني انرژي کلنی ضرورت د سره )بېرته( وڅېړل شي او د لوړترينې اجازه ورکړل شوي درجې 

 سره مقايسه شي، تر څو دا د الزمي حد نه ټيټ شي.

او د  ،په ښکاره ډول د الزمي حده ټيټ شي که چېرته د لومړني انرژي د ضرورت لوړترينه اجازه ورکړل شوی مبلغ

په نظر کې  max´,THتودوخي ساتنې د نرخ په کمېدو کې کوښښ وشي، نو دغه کمېدل او ددې نه وروسته د 

 نيونې د پاره نوی ثبوت منځ ته راځې.

د انرژي له الزمي سرحدي اندازه د الزمي حد څخه ټيټ نه شي، نو بايد يا خو د ودانۍ نقشه  max´,THکه چېرته د 

لحاظه مناسب )د مثال په ډول د ودانۍ د مخ يا نما کې مخ ته يا شاته د راوتلي ځای څخه صرف نظر کېدو له 

او يا خو د بيروني برخو د تودوخي ساتنه زياته شي. د تغيراتو نه وروسته بېرته د منځ څخه د  ،الرې( جوړ شي

شي او امتحان شي، چې ايا دغه لوړترينه اجازه محاسبه پرمخ والړ  TH´تودوخي تېرېدنې خاص ضريبونو 

. د منځ څخه د تودوخي د تېرېدنې خاصو ضريبونو په يانه ورکړل شوې اندازه د الزمي حد څخه ټيټه شوې ده

څېړنه کې د هر اصالح کوونې نه وروسته د تودوخي انتقالونکي چاپېره سطحې بايد وروسته بيا امتحان شي، 
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انرژي کلني ضرورت د پاره لوړترينه اجازه ورکړل شوی اندازه د الزمي حد څخه زيات ددې د پاره چې د لومړني 

 نه شي.

په دې اخرو لسيزو کلونو کې عمالً دا ښودل شوی، چې د ودانۍ د جوړښت او د ساختماني تخنيک په برخه کې 

ه انرژي سپما کوونکي اکثراً مهنډسانو او د ودانيو مالکانو له خوا نه ټاکلي نظرونه وړاندې شوي. دا چې پ

کې د ساختماني تخنيک غوښتنې ډېر کم اوچته دي نظر تر اوسه پورې د تودوخي ساتنې هدايت  EnEVهدايت 

WSVO´ 95  غوښتنې ته، نو بايد پالنونکی د انرژي سپما کوونکي هدايت په ثبوت کې د تغير د شکل سره د

 د پاره مصروف شي. آلو د تخنيک انتخاب او جوړښت د مرکزګرمي او کرمو اوبو

 

 په يو عملي مثال کې د مختلفو اقداماتو اغيزي - 8

Auswirkungen unterschiedlicher Maßnahmen an einem Praxisbeispiel 

(Effects of different measures on a practical example)  

ک او هم د آلو تخنيک د دا چې د انرژي سپما کوونکي هدايت په واسطه او همدا رنګه د ساختماني تخني

ګرمولو، هوا بدلولو او د ګرمو اوبو تيارونې د پاره د انرژي له لحاظه ارزښت ورکول کيږي، دلته زښت ډېر 

امکانات وجود لري، چې د لومړني انرژي کلني ضرورت غوښتنې تر سره کړي. د مثال په ډول په الندې انځور 

تلفو اقداماتو د محاسبې په نتيجه کې کوم ډول اغيزې کې کتاري يا قطاري کورونه ښودل شوي، چې د مخ

 وجود لري.
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 د ګازي کم حرارته لوښي توصيه يي حالت د پاره د ساختماني تخنيک غوښتنې  - 8.1

Anforderungen an die Bautechnik für Referenzfall Gas-Niedertemperaturkessel 

(Requirements for the construction technology for the reference case gas low 

temperature boiler)  

د انرژي سپما  ،ودانۍ د پاره د انرژي سپما کوونکي هدايت د اولې برخې د اولې ضميمې له مخې يمثالد 

 کوونکي هدايت د غوښتنو په نظر کې نيولو سره الندې سرحدي درجې ټاکل شوي دي:

  . K) 2= 0,55 W/(m max´, TH  

  . a) 2= 105 kWh/(m max´´,pQ  

 په زياته اندازه د برق له الرې د ګرمو اوبو تيارونه.    a) 2= 118 kWh/(m max´´,pQ . او همدا رنګه

په کافي اندازه د يوې انرژي سپما کوونې ثبوت په توصيه يي حالت کې د ساده طريقې سره د ګرمې تودوخي د 

صورت  د پارهد طريقې سره د لومړني انرژي کلني ضرورت ټاکنې او د ګراف  د پاره،کلني ضرورت محاسبې 

څخه تجاوز  a) 2105 kWh/(m .مومي. ددې د پاره چې د اجازه ورکړل شوي لوړترينې لومړني انرژي ضرورت د 

ونه کړي، او دا يو اساس ونيسي، نو د انرژي له لحاظه فقط يوه اندازه اغيزناکه او د حرارتي پوښښ نه بهر د 

 د سويل )جنوب( له خوا ليد )نما( د شمال له خوا ليد )نما(

په غوښتنه د اېسېن د  Allbau AGد المان په بيلېفلد کې د  غوڅ شکل )برش(

Trappmann Partner  نقشه مهنډسي دفتر له خوا نه د کتاري کورونو

ده. دغه  m x 10,615 m 6,135، د بنسټ مساحت )زيربنأ( يې کړېده

تاکاو، دوه مکمل پوړ )منزل( او يو جوړ شوی د سر بام پوړ )منزل( 

لري. د انرژي سپما کوونکي هدايت په مطابق دغه ودانۍ الندې 

 هندسي پېژندل شوي اندازې لري:

  m eV 572 =3ګرمېدونکی د ودانۍ حجم          -

  m eA/V 0,60 =-1              تراکم                                  -

  m NA 183 =2د استفادې سطح يا مساحت       -

په تخنکي پروسه کې د نښه شوو لويوالو د توصيې حالت د پاره نيول 

شوي دي، چې د استوګنو کوټو ګرمونه په يخ تاکاو کې والړ د ګازي کم 

، ورسره ودرول ᵒ C 70/55حرارت لرونکي لوښي، مجهزېدنې حرارت 

وي، غېر مستقيم ګرمېدونکی مرکزي د څښلو اوبو ذخيرې  له الرې ش

منځ ته راځي. مرکزګرمي او د څښلو اوبه )د دوران سره( په افقي ډول د 

حرارتي پوښښ نه بهر تفسيميږي. د تودوخي ورکوونه د وړانګې 

( په واسطه د بيروني دېوال په ساحه کې د Radiatorورکوونکي آلې )

د دقيقې  K 1ونکي آله کې د واننچې سره د تودوخي د تنظيم کو

 قاعدې سره صورت مومي.
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رمي او د ګرمو اوبو د تيارونې آلې د پاره د ودانۍ د پوښښ تودوخي ساتنې ته ضرورت دی. د بيروني مرکزګ

 ساختماني برخو د پاره الندې ورکړل شوي د تودوخي د تېرېدنې ضريبونه ضرور دي:

  k) 2U = 0,22 Wh/(m .  د تاکاو چتونه

  k) 2U = 0,12 Wh/(m .   بامونه

  k) 2U = 0,17 Wh/(m .  دېوالونه

  k) 2U = 1,3 Wh/(m .  کړکۍ ګانې

  g = 0,65د مجموعي انرژي د تېرېدنې درجه     

ډبل د تودوخي بندونکې طبقه ولري او د تودوخي  cm 28او بام  cm 14ددې مانا )معنی( داده، چې د تاکاو چت 

 = Uېرېدنې ضريب ګروپ څخه بايد اوسي. ددې د پاره چې د منځ څخه د تودوخي د ت WLG 035انتقالونکي 

. k) 20,17 W/(m :په دېوال کې تر السه کړی شو، نو کوالی شو چې الندې ورکړل شوي توضېحات انتخاب کړو 

20,09W/(m  .وي او د تودوخي د انتقالولو توان يې  cm 48د غټو ځانګړو ډبرو څخه دېوال، چې ډبلوالی يې    -

k) .اوسي 

-   17,5 cm  20ډبرو دېوالونه، چې د ډبل د اهکو او شګو څخه د cm  ډبل د تودوخي تړلي سيستم سره او د

WLG 035 .بندونکي مادې سره 

په اندازه ډبل تودوخي بندونکې  cm 16( ډبل، چې په منځ کې يې د cm + 11,5 cm 24دوه پوټکی دېوال )   -

لو توان يې که زيات وي، د باروړونکي دېوال د تودوخي انتقالو WLG 035طبقه ولري او بندونکي مواد يې 

 اوسي. k) 20,21 W/(m .وي، نو بايد 

وي، د لرګو څخه  WLG 035ډبل د تودوخي بندونکي سره چې بندونکي مواد يې  cm 12سپکې ودانۍ د    -

 څخه. WLG 035د تودوخي بندونکي تړلی سيستم د  cm 8پايو په منځ کې او 

د مثالي ودانيو دپاره په تودوخي انتقالونکي چاپېره د انرژي سپما کونکي هدايت د جانبي غوښتنې په حېث 

جوړوي.  k) 20,55 W/(m .سطح باندې د لوړترينې اجازه ورکړل شوې د انتقال په وخت کې د تودوخي ضايع 

اغيزې  ېمعيند ددې د پاره چې په موجوده توصيه يي حالت کې فقط د مرکزګرمي او ګرمو اوبو تيارونې آلې 

د کلني ضرورت ته محدوده عمومي غوښتنه تر السه شي، نو ساختماني برخو ته مخکې سره د لومړني انرژي 

بايد زښت کم د انتقالېدو په وخت کې د تودوخي خاصه ضايع فقط  ونهنومول شوو تودوخي تېرېدونکي ضريب

. k) 20,32 W/(m .اوسي 

 

 Energiebilanzierung des Referenzfallesد توصيه يي حالت انرژي برابروونه    - 8.2

(Energy balancing of the reference case)  

او لومړني انرژي د ضرورت له  -دا چې په منځو منځو کې د ګرمې تودوخي د ضرورت نه غېر مستقيماً د اخر

منځه وړنې ته د ګراف د طريقې څخه کار اخستنه پر مخ وړل کيږي، دا واضح نه ده، چې څنګه په ځانګړو حاالتو 

ر السه کيږي. ددې په خالف د جدول په طريقې بل ډول امکان لري، د آلو د ترکيبي اجزأوو د پېژندل کې نتيجه ت

 جوړوي.ځان ته اوسط  شوو اندازو څخه د انرژي برابروالی )تعدل( د ځان

الندې ورکړل شوی انځور د مثالي ودانيو د توصيه يي حالت د پاره د مرکزګرمي او ګرمو اوبو تيارونې او همدا 

 نګه د برقي مرستندويه انرژي د انرژي د نتيجو جزئيات ښايي.ر
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ددې څخه داسې نتيجه الس ته راځي، چې د مرکزګرمي او ګرمو اوبو د پاره د تودوخي د ضرورت په پوره 

رمي د پاره مجهز شوي د مرکزګ ᵒ C 70/55کوونې کې زښت ډېر ضايع منځ ته راځي، کوم چې په خاصه توګه د 

آلې د کم حرارته لوښي او په خوا کې والړ د ګرمو اوبو ذخيرې سره په يخ تاکاو کې بېرته په شا تلونکي دي. دلته 

 د مثال په ډول درې چنده انرژي پکاره ده، ددې د پاره چې د ګرمو اوبو د تودوخي ضرورت پوره شي.

لوړترينه سرحدي اندازه  دغه اوچته ضايع دا عاقبت لري، چې د لومړني انرژي مجموعي ضرورت

. a) 2105kWh/(m  او د ګرمې تودوخي ضرورت تر. a) 243 kWh/(m  پورې بايد ټيټه شي، ځکه چې

 ساختماني تخنيک بايد د يو ډېر ښه کم انرژي ستندردي کور سره مطابقت وکړي.

 

د تودوخي بندونکي طبقې سره د ودانۍ په پوښښ کې د تودوخي جوړېدنه او     - 8.3 

 يماتتقس

Wärmeerzeugung und –Verteilung innerhalb der wärmegedämmten 

Gebäudehüll 

(Heat generation and distribution inside the thermally insulated building 

envelope)  

مو د مرکزګرميو او ګر ،او دې سره تړلی د لومړني انرژي کلني ضرورت ټيټوونه ،د يوې ضايع زښت ډېر کموونې

اوبو تيارولو آلو د ټاکنې او همدا رنګه د ګرمېدونکي ودانۍ په حجم کې د هغې تقسيمات په واسطه تر السه 

ي پورتني اخر پوړ کې جوړې شوي وي، نو په کشوي ودانۍ کې تخنکي آلې په ګرمېدون ټاکلکيږي. که په يوې 

 تودې اوبه

 مرستندويه انرژي                               تودوخي

 مرکزګرمي

 تودوخي        مرستندويه انرژي                       

 

 لومړنۍ انرژي

 اخره انرژي

 د تودوخۍ ضرورت
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 لومړنی انرژي

 اخره انرژي

 د ګرمو اوبو ضرورت

د لومړني انرژي مجموعي 

 ضرورت

. a) 2105 kWh/(m 

 لومړنی انرژي

 اخره انرژي

 

 لومړنی انرژي

 اخره انرژي

 د ګرمې تودخي منل شوي پېسې 

 وبهګرمې ا

 ضايع

 تسليموونه

 ضايع

 تقسيموونه

 ضايع

 سپما کوونه

 ضايع

 تودوخي جوړوونه

 ضايع

 انرژي تياروونه
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نرژي کلنی ضرورت د تقريباً دې صورت کې د مرکزګرمي او د ګرمو اوبو تيارونې د پاره د لومړني ا

. a) 222kWh/(m .شاوخواته عواقب لري 

دغه زېرمې کېدې شي چې په ودانۍ کې د تودوخي بندونکي کمېدنې د پاره پکار شي، کوم چې دې سره د اجازه 

وساتل شي. په الندې انځور کې د  a) 2105 kWh/(m .ورکړل شوي د لومړني انرژي د ضرورت لوړترينه اندازه 

ګرمي او ګرمو اوبو د پاره د تودوخي تيارونې او د مرستندويه انرژي د دواړو تخنکي آلو يوځايي حساب مرکز

 يو ډول يو بل ته د يو بل په مقابل کې ښودل شوی.

 د مرکزګرمي او ګرمو اوبو د تيارونې آله

 

ته لوړيږي او د  2h/(m62 kW (a .څخه  m)/a) 243 kWh .د اجازه ورکړل شوي ګرمې تودوخي ضرورت د 

ته لوړيږي. د ودانۍ د پوښښ د تودوخي  0,48څخه  0,32د  TH´انتقال په وخت کې د تودوخي خاصه ضايع 

کېدی شي چې د مرکزګرمي او ګرمو اوبو تيارونې آلې يواځې د ځای بدلولو سره د تودوخي  ،بندونکې طبقه

ه چې د تودوخي د زېرمې او تقسيمونکي د لويې برخې بندونکي په ساحه کې د اقتصاد له لحاظه کم شي، ځک

 پخواني ضايع د کوټو د تودوخۍ د پاره پکار وړل کيږي.

د کړکۍ د منځ نه د تودوخي تېرېدنې د ضريبونو د ساتلو عاقبت دادی، چې د ټولو تورتمو ساختماني برخو د 

مثالي ودانۍ د پاره د تودوخي د  شاوخوا ټيټېدلی شي. د K) 23, 0 W/ (m .تودوخي د تېرېدني مقاومت د 

او همدا رنګه د تاکاو چت د پاره  20,19 W/(m (K .، د بام  m)/K) 20,35 W .تېرېدنې ضريب د دېوال 

. K) 20,60W/(m  اجازه ده. که سړی د تودوخي بندونکي طبقه دWLG 040  څخه ونيسي، کېدی شي چې په

ره په ودانۍ کې تقريباً ګرمېدونکو ساحو کې د تخنکي آلو د ځای بدلونې س
336 m  د تودوخي بندونکي مواد

سپما شي. په همدې وخت کې د بيروني اندازو په معادل استفاده کېدونکي د استوګنې مساحت تقريباً د 
210m 

شاوخوا ته لوړيږي. دا نه يواځې د انرژي له نظره دی، بکه په خاصه توګه د اقتصاد دنقطې نظره هم مهم دی، چې 

 ې او تقسيمونکی په ګرمېدونکي ساحه کې ځای په ځای شي.تخنکي آل

  

د تودوخي بندونکي سره د وداني د 

 پوښښ په دننه کې

د تودوخي بندونکي سره د وداني د 

 پوښښ څخه بهر )توصيه يي حالت(
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 د لومړني انرژي مجموعي ضرورت

. a) 2105 kWh/(m  

 لومړنۍ انرژي

 اخره انرژي

 ګرمې اوبه

 د تودوخي ضرورت

 د ګرمی تودوخي ضرورت

 مرستندويه انرژي مرستندويه انرژي اوبهتودوخي      مرکزګرمي     او    ګرمې 

 
 د تخنکي آلو ضايع

 د تودوخي ضرورت

 د انرژي تياروونې ضايع

 د مرستنديه انرژي د پاره  د لومړني انرژي ضرورت
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د تودوخي د ضرورت او همدارنګه د هوا نه تېرېدنې او د تودوخي د محاسبې په طريقې     - 8.4

 د پول د ثبوت اغيزه

Einfluss des Wärmebedarf-Berechnungsverfahrens sowie des Luftdichtheits- 

und Wärmebrückennachweises 

(Influence of the heat demand calculation method and the airtightness and 

thermal bridge detection)  

معيار پورې مربوطه د دوو مختلفو محاسبوي طريقې د  DIN V 4108-6د انرژي سپما کوونکی هدايت د 

تني حساب طريقه ده. عالوه پر ګرمې تودوخي کلني ضرورت د پاره ممکنوي، چې دا د ګرمۍ مرحله او د مياش

په مرسته د هوا د بندوالي  Blower-Door-Testدې د هوابدلونې سره د تودوخي ضايع د کمېدو له الرې د 

ثبوت په نظر کې نيسي. او د انتقال په وخت کې د تودوخي په ضايع د تودوخي د پول اغيزه هم کېدی شي چې په 

کلني ضرورت باندې اغيزه په مثالي ودانيو کې د توصيه په انرژي  مختلفو جزئياتو سره چلند وشي. د لومړني

 تخنکي آلې په الندې انځور کې ښودل کيږي.سره يي حالت 

د انرژي سپما کوونکی هدايت د مروجېدنې نه وروسته هم د هوا بندونې ټسټونه نه دي ټاکل شوي. خو سره ددې 

هوا بندوالي )د درزونو بندوالي( )د کړکۍ په واسطه هوا اجرأ کولو او د ودانۍ د  Blower-Door-Testهم د يو 

بدلوونه 
1-≤ 3,0 h 50n هدايت کيږي. ددې له الرې په محاسبه کې د هوا بدلونې سره د تودوخي ضايع ته د هوا )

بدلونه د 
1-0,7 h  په ځای

1-0,6 h  اساس نيول کيږي. د لومړني انرژي کلنی ضرورت د توصيه يي حالت په خالف

 دوهې شمارې کې ښودل شوی(. پهشاوخوا ته ټيټيږي )لکه څنګه چې د الندې انځور  % 8د  تقريباً

کلني ضرورت ټاکنه د مياشتني حساب په طريقه صورت و مومي، نو دلته د ګرمې مرحلې د که د ګرمې تودوخي 

 % 2يباً د د طريقې په خالف )توصيه يي حالت، لکه څنګه چې د انځور په اولې شمارې کې ښودل شوی( تقر

شاوخوا ته د لومړني انرژي ضرورت کميږي )لکه څنګه چې د الندې انځور په دريمې شمارې کې ښودل شوی(. 

دلته تقريباً کم فرق منځ ته راځي، خو کېدی شي چې په ودانۍ کې، کوم چې ټاکل شوي محدوديتونه ډېر قوي 

 اغيزې وکړي، په ښکاره ډول لوی اوسي.

 

په ځای  2ΔU = 0,05 W/(m (K .خي د پول کمېدنه )د تودوخي د پول اصالح شوی اندازه د بې د ثبوته د تودو

. K) 2ΔU = 0,1 W/(m ( د مياشتني حساب طريقې سره د لومړني انرژي کلنی ضرورت )لکه څنګه چې په
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معيار د دوهمې  DIN 4108(  توصيه يي حالت، د ګرمې مرحلې حسابي طريقه، د 1

 پاڼې په مطابق د تودوخي د پول ثبوت

 ( د درزونو د بندوالي ثبوت سره د ګرمې مرحلې حسابي طريقه2

د تودوخي د  معيار د دوهمې پاڼې په مطابق DIN 4108د ( مياشتني حساب طريقه، 3

 ثبوت پول

 ( د تودوخي د پول د ثبوت نه غېر د مياشتني حساب طريقه4

 

  K) 2U = 0,02 W/(mΔ .( د مياشتني حساب طريقه، د تودوخي د پول اجزأ  5

د تودوخي د  معيار د دوهمې پاڼې په مطابق DIN 4108د ( مياشتني حساب طريقه، 6

 او د درزونو بندوالي ثبوت پول ثبوت

 K) 2U = 0,02 W/(mΔ .، د تودوخي د پول د ثبوت اجزأ  ( مياشتني حساب طريقه7

 او د درزونو بندوالي ثبوت

 لومړني انرژي ضرورتد 
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چې  شاوخوا د دريمې شمارې په خالف لوړيږي، دا داسې  % 7پورته انځور څلورمې شمارې کې ښودل شوی( د 

په ښکاره ډول د لوړترينې اجازه ورکړل شوي مقدار په سر واقع دی. ددې په مطابق بايد د تودوخي ساتنه نوره 

 هم ښه شي او يا يوه اغيزناکه تخنکي آله انتخاب شي.

ضريبونو له الرې د تودوخي د پول کوونکي ضايع تودوخي د د جزئياتو د ثبوت سره د ځانګړي تودوخي د پول د 

شاوخوا د لوړترينې اجازه  % 6د لومړني انرژي کلنی ضرورت د  ،سره K) 2ΔU = 0,02 W/(m . د کموونه

شمارې کې ښودل شوی( کم واقع دی. که د درزونو  5ورکړل شوي اندازې څخه )لکه څنګه چې د پورته انځو په 

رې په دې کې فرق پو % 15نو حتأ تر  ،سره صورت ومومي Blower-Doorبندوالي د پاره يوه اضافي ثبوت د 

راځي. په الندې انځور کې سړې په واضح ډول د محاسبې له لحاظه د تودوخي د ضايع د نښې په کمېدنې، د 

 جزئياتو پورې مفصل د تودوخي پول او د درزونو د بندوالي په ثبوت پوهېدی شي.

 

 

 

ېدی شي چې د ټولو بيروني د درزونو د بندوالي او د تودوخي پول د ثبوت جزئياتو په يقيني کوونې کې ک

شاوخوا ته راټيټه شي، بې ددې چې د اجازه ورکړل  cm 8ساختماني برخو د تودوخي بندونکي طبقې ډبلوالی د 

شوي لوړترين لومړني انرژي ضرورت د خپل حد څخه تجاوز وکړي. د يو دېوال د منځ څخه د تودوخي د تېرېدنې 

په اندازه ډبل د غټو ځانګړو ډبرو  cm 36,5ې دې د پاره هم يو د د پاره کېدی شي چ K) 20,26 W/(m .ضريبونه 

( له مخې د دغه د منځ څخه د WSVO ´95څخه بيروني دېوال پر مخ وېوړل شي. د تودوخي ساتنې هدايت )

 % 27سره د  a)255kWh/(m .تودوخي تېرېدنې ضريبونو سره د ګرمې تودوخي ضرورت ټاکل کيږي، چې دا د 

کيږي، الندې واقع دی. ودانۍ د کم انرژي  a) 275 kWh/(m.زه ورکړل شوي اندازې څخه چې  شاوخوا ته د اجا

( غوښتنې لږ تر لږه د WSVO´ 95ستندردي کورونو سره مطابقت کوي، نو ځکه د تودوخي ساتنې د هدايت )

 شاو خوا ته د خپل الزمي حد څخه کميږي. % 25

 

 تخنيک اغيزې د تودوخي جوړونې او هوا بدلونې د     - 8.5

Auswirkungen der Wärmeerzeugungs- und Lüftungstechnik 

(Effects of heat generation and ventilation technology)  

د توصيه يي حالت نه راوتلی )لکه څنګه چې د تېر انځور په اولې شمارې کې ښودل شوی( د کتاري )قطاري( 

ه الرې تودوخي ساتنه اوس زيات ښودل کيږي، لکه څنګه چې د کورونو د پاره د اوچته ساختماني تخنيک ل

ګرمونې د پاره مختلفې آلې، ګرمو اوبو تيارونه او هوا بدلونه په محاسبه شوي لومړني انرژي په کلني ضرورت 

 د هوابدلونې او همدارنګه  د انتقال په وخت کې د تودوخي ضايع

 بې د درزونو د بندوالي ثبوت څخه د هوا په بدلونې کې د تودوخي ضايع

 د درزونو د بندوالي ثبوت سره ټيټېدنه

 

 ل په وخت کې د تودوخي ضايعبې د تودوخي د پول ثبوت څخه د انتقا

معيار د دوهمې پاڼې په مطابق د تودوخي د پول د ثبوت له الرې  DIN 4108د 

 کمېدنه

 د جزئياتو پورې مفصل د تودوخي د پول د ثبوت له الرې کمېدنه
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معيار له مخې د ګرافي طريقې په استعمال کې د  DIN V 4701-10کې اغيزه کوي. په الندې انځور کې د 

 ونو اغيزې ښايي.مختلفو سيستم

 

وي، هغه لوښی چې  ᵒC 55/45که د يو کم حرارته لوښي په ځای چې ګازي داش ولري او راوتونکی حرارت يې 

شاوخوا ته را  % 7وي، ورکړل شي، نو د لومړني انرژي کلنی ضرورت د  ᵒC 70/55راوتونکی حرارت يې 

کاري(. که دغه د اور داش د حرارتي پوښښ په ټيټيږي )لکه څنګه چې د پورته انځور په دوهمې شمارې کې ښ

منځ کې واقع وي او په ودانۍ کې د هوا ننوتنه او وتنه د کړکۍ له الرې صورت ونه مومي، بلکه د يو مرکزي هوا 

د تودوخي بېرته الس ته راوړنې سره )لکه څنګه چې د پورته انځور په دريمه  % 80بدلونکي آلې په واسطه د 

 شاوخوا ته نظر توصيه شوي آلو ته راټيټيږي. % 32(، د لومړني انرژي کلنی ضرورت د شماره کې ښودل شوی

مرکزګرمۍ د پاره د ځمکې په ساحه کې د مالګينې ګرمو اوبو د پمپ استعمال )چې را وتونکی حرارت يې 

35/28 ᵒC  اندازه د  په % 60وي( او د ودانۍ مرکزي د اوبو پمپ د لومړني انرژي کلني ضرورت نوره کموونه د

يو ګازي کم حرارته لوښي توصيه يې حالت درجې ته رسېدلی شي )لکه څنګه چې د پورته انځور په څلورمې 

 شمارې کې ښودل شوی(.

برقي ذخيره کوونکی مرکزګرمي د هوا بدلونی آلې او د برقي غېر مرکزي ګرمو اوبو تيارونې سره پرېږدي چې 

پورته واقع دی. دا چې د  % 2ضرورت د توصيه يي حالت څخه فقط د ګډ عمل وکړي. دلته د لومړني انرژي کلنی 

انرژي سپما کوونکي هدايت )د اولې ضميمې د اول جدول( د برق په واسطه د ګرمو اوبو تيارونې د پاره ډېره 

اوچته اجازه ورکړل شوی لوړترينه د لومړني انرژي کلنی ضرورت ته مخکې والی ورکړي، کېدی شي چې د 

دوخي ساتنه لکه د ګازي د اور داشونو د استعمال په شان کمه شي )لکه څنګه چې د پورته انځور په ودانۍ د تو

 دوهمې شمارې کې ښودل شوی(.

 

 Besonderheit bei Reihenhausbebauungد کتاري )قطاري( ودانيو خصوصيات      - 8.6

(Special feature of terraced houses)  

د ځانګړو ودانيو په ځای د  ،ې د انرژي سپما کوونکي هدايت د پاره ثبوتکتاري کورونو ته مجاز دی چ

مجموعي کورونو کتار وړاندې شي. لکه څنګه چې په الندې انځور کې ښودل شوی، د تر اوسه پورې د توصيه 

يي حالت )لکه څنګه چې د الندې انځور په اولې شمارې کې ښودل شوی( په مقايسه د ځانته په نظر کې نيول 

ي کتاري اخري کور اغيزې په لومړني انرژي کلني ضرورت د هرې ودانۍ د منځني کور د پاره د محاسبې پر شو

 ته زيات دي.  کتاري کورونو 5او همدا رنګه د  3مخ وړنه د جوړه يي کور او همدا رنګه په ودانۍ کې د 
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 د لومړني انرژي کلنی ضرورت

د  په ودانۍ کې  ᵒC 70/55ې (  توصيه يي حالت، ګازي کم حرارته لوښ1

 د څښلو اوبو ګرموونې سره

د په ودانۍ کې د څښلو اوبو ګرموونې  ᵒC 55/45(  ګازي د اور داش 2

 سره

د حرارتي پوښښ په منځ کې او د هوا  ᵒC 55/45(  ګازي د اور داش 3

 د تودوخي بېرته الس ته راوړنه % 80بدلونې آله د 

 

 ښلو اوبو ګرمونکي سره مرکب(  د مالګينې ګرمو اوبو پمپ د څ4

د تودوخي  % 80(  د تودوخي زېرمه کوونې او د هوا بدلونې آله د 5

 بېرته الس ته راوړنې سره



 

79 

 

 

 

او د ودانۍ ې اندازې په مطابق ختلفتناسب مد  eA/Vد  ،د لوړترينې اجازه ورکړل شوي لومړني انرژي ضرورت

دوهمې  دمطابق فرق لري. د محاسبه شوي لومړني انرژي ضرورت د پورته انځور په  NAد استفادې مساحت 

 3شمارې له مخې په يو منځني کور کې د کمې ګرمې تودوخي د ضرورت په وجه کميږي. د پورته انځور د 

 DIN Vړني انرژي د ضرورت کمېدنه زياتيږي، ځکه چې د شمارې پورې د محاسبه شوي لوم 5شمارې څخه تر 

معيار د ودانۍ د استفادي د مساحت لويېدو سره د تودوخي کمه جوړېدنه، د تودوخي د ذخيره او د  4701-10

 تودوخي د تقسيمات سره د تودوخي ضايع د يو مرکزي مرکزګرمي او د ګرمو اوبو تيارونې اساس جوړوي.

شمارې پورې  5څخه تر  3ره نښتې ودانيو په حېث )لکه څنګه چې په پورته انځور کې د په محاسبه کې د يو بل س

ښودل شوی( کوالی شي چې د ځانته محاسبې په مقايسه د تودوخي ساتنه )لکه څنګه چې د پورته انځور په 

اولې او دوهمې شمارې کې ښودل شوی( دومره زيات کم شي، چې تر څو د محاسبه شوي لومړني انرژي 

ورسيږي. د کتاري )قطاري( کورونو رانيونکی  پورېرورت  تر لوړترينې اجازه ورکړل شوي درجې ض

)اخستونکی( بايد تل دې ته پاملرنه وکړي، دا چې د ودانۍ د پاره ځانګړي ثبوت وړاندې شوي، ځکه چې نو 

کيفيت هم ښه دی.  وروسته د ساختماني تخنيک غوښتنې النجه ور دي او دې سره د ودانيو د انرژي له لحاظه

غېر ددې نه هم د محاسبې تنيجه د يو کور اصلي ضرورت سره مطابقت کوي او نه د متوسط مرکزي 

 ګرمېدونکي مجموعي سطري کورونو.

 

 

 د کم انرژي کورونو مقايسه د انرژي سپما کوونې هدايت له مخې  ودانيو ته    - 8.7

Niedrigenergiehaus im Vergleich zum Gebäude nach der Energiesparverordnung 

(Low energy building compared to the building by the Energy Conservation 

Act)  

په اخري کلونو کې کم انرژي کورونه د هغه ودانيو په حېث ښودل شويدي، کوم چې د هغې ګرمی تودوخي کلنی 

( له مخې د لوړترين اجازه ورکړل WSVO ´95پورې د تودوخي ساتنې هدايت ) % 30څخه تر  % 25ضرورت د 

 شوي درجې څخه ټيټ واقع وي.

کال کې مثالي ودانۍ د کم انرژي کورونو په حېث وړاندې شويدي. ددې اصلي دېوالونه د تهکاونو  2001په 

وي جوړ شوي.  W/(m . k) 0,10سره د سوري لرونکي کانکرېټونو څخه چې د تودوخي انتقالونکی توان يې 

 ګازي د داش لوښی په تهکاو کې د تودوخۍ سره بند شوي فضأ په منځ کې  مؤقعت لري.دلته د 
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 د لومړني انرژي کلنی ضرورت

 (  د جوړه يي کور نيمايي او همدارنګه د کتار اخري کور1

 (  د کتار منځنی کور2

 

 (  جوړه يي )ډبل( کور3

 ودانۍ( 3(  د کتاري کورونو سطر )4

 ودانۍ( 5(  د کتاري کورونو سطر )5
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کال کې بې د کوم تغيره جوړې شوی. دې سره د همدغې  2002په نورو ساختماني برخو کې هم دا ډول کورونه په 

انرژي سپما ساختماني تخنيک او د آلو تخنيک په شان، لکه څنګه چې د اولې ساختماني برخې په ثبوت کې د 

کوونکي هدايت له مخې د کتاري کورونو د پاره د الندې نتيجې په اساس، کوم چې په الندې ورکړل شوي 

 جدول کې ورکړل شوي دي، پر مخ وړل کيږي.

 

 ´´pQ  په. a) 2kWh/(m  ´TH  په. k) 2W/(m 

د انرژي سپما کوونکي هدايت له مخې لوړترينه اجازه ورکړل شوی 

 درجه

98,6 0,58 

 0,40 84,7 د ګرمی مرحلې طريقه

 0,36 78,1 د مياشتني حساب طريقه

 0,36 71,9 د درزونو بندوالي ثبوت سره د مياشتني حساب طريقه

 

د توصيه شوي ودانيو نه بدل )کوم چې د مثالي ودانيو په انځور کې ښودل شوی( بل ډول ودانۍ د تهکاونو 

او دې سره د لوړترينې جوړوي وړوکی تناسب  eA/Vجم چې د حودانۍ  د ونکي طبقې سرهد تودوخي بند ،سره

او د انتقال په وخت کې د تودوخي د ضايع  max´´,pQاجازه ورکړل شوي لومړني انرژي کلنی کمترين ضرورت 

منځ ته راځي. د انرژي سپما کوونکي هدايت له مخې د اجازه ورکړل شوي لومړني  max´,THخاص زياتوالی 

و د انتقال په وخت کې د تودوخي خاصه ضايع مقايسه د محاسبې نتيجې سره ښکاره انرژي کلني ضرورت ا

کوي، چې د تودوخي ساتنې د هدايت په اساس په ساختماني بازار کې د کم انرژي کورونو د معلومداره ښه 

تودوخي ساتنه او ښکاره د لومړني انرژي کم ضرورت ښايي، نظر د انرژي سپماکوونکي هدايت غوښتنې ته 

چې ضرور دی. د مثالي ودانيو د پاره د انرژي سپما کوونکي هدايت د غوښتنې سره د کمې انرژي ستندرد منځ 

 ته راتلل نه تر السه کيږي.

 

 Energiebedarfsausweis (Energyد انرژي د ضرورت پېژندپاڼه      - 9

Performance Certificate)  

 

  Einführung (introduction)مخکې ويينه )مقدمه(      - 9.1

يې کم وي، بايد ورته يوه د تودوخي د ضرورت يېژندپاڼه جوړه  (د ودانيو د پاره چې داخلي تودوخي )حرارت

شي. د هغه ودانۍ د پاره چې کمترين حجم يې که چېرته زيات وي تر 
3100 m  پورې د انرژي سپما کوونکي

و د تودوخي د ضرورت پېژند پاڼې د پاره الزمه نه پرګراف له مخې د انرژي د ضرورت پېژندپاڼې ا § 7هدايت د 

والړو ودانيو د پاره د نورمال داخلي حرارت سره، کوم چې  پخوانيده چې جوړه شي. پرته پردې يا عالوه له دې د 

زښت ډېر تغير ورکول کيږي، بايد ورته د انرژي د ضرورت پېژند پاڼه جوړه شي. زښت ډېر بدلونونه )تغيرات( 

 3شاوخوا څخه زيات  ګرمونه، او همدا رنګه کمترکمه د  % 50د ودانۍ په حجم کې د  ،عبارت دي له

ساختماني تخنيکونو د پرمخ وړنې اقدامات )بيروني دېوال، کړکۍ، بام يا تهکاو( د يو کال په منځ کې د 

 ګرمونکي لوښي نوي کوونې سره په تړاو.
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، بلکه رانيونکی او کرايه ته ښودل کيږيمرجع د انرژي د ضرورت پېژند پاڼه نه يواځې فقط ساختماني 

 اخستونکی هم حق لري چې دا وګوري.

 د انرژي د ضرورت پېژندپاڼې جوړېدنه او محتوي )موضوع(     - 9.2

Aufbau und Inhalt des Energiebedarfsausweises 

(The structure and content of the energy requirement ID)  

 د پاره د انرژي د ضرورت پېژندپاڼه په دريو برخو پورې تړلی: د جوړ شوي ودانيو

I       د نقشې د څرنګوالي ښودنه 

II     د انرژي ضرورت 

III    عالمې. ېنورد انرژي پورې مربوطه 

د انرژي د ضرورت پېژندپاڼې موضوع ته امر کوي، چې د ښودنې د پاره ورکړل شوي نښې  هادارعمومي قانون د 

ل په سلو کې نه دي. د تېر مثالي ودانيو د انځور په مرسته د آلو د تخنيک سره په توصيه يي حالت خو بيا هم س

 کې تر يو امکان پورې د انرژي د ضرورت پېژندپاڼې جوړېدنه په الندې جدول کې ښودل کيږي.

او  IIورته د انرژي د ضرورت په پېژندپاڼې کې کېدی شي چې هغه آلې ضميمه شي، کوم چې په خاصه توګه د پ

III  برخې په مطابق مسند شي. دا کېدی شي د مثال په ډول د درزونو د بندوالي اندازې د کنترول د سند په حېث

 DIN V 4701-10د انرژي له لحاظه درجه ورکوونې د پاره د  ،خه کار واخستل شي. او يا د آلو د تخنيک تهڅور

 معيار له مخې د محاسبې پاڼې اوسي.

محدود شوي استثنأيي قاعدې، کوم چې په محاسبه کې د منځني )متوسط( د منځ څخه  د وخت له لحاظه

د حد څخه زيات ، چې  pQ´´او همدا رنګه د لومړني انرژي کلنی ضرورت  TH´تېرېدونکي د تودوخي ضريبونه 

د پاره په اجازه ورکړل شوې لوړه درجه جوړوي، بايد د انرژي د ضرورت په پېژندپاڼه کې څرګند شي. د ودانيو 

ثبوت کې د برقي زېرمه کوونکي مرکز ګرمي سره او په استوګنو کوټو کې دکنترولونکي په واسطه هوا 

بايد د مثال په ډول حساب شوي درجې ته هم د يو لومړني انرژي  ،ره د تودوخي بېرته الس ته راوړنېبدلوونې س

سره د استثنايي قاعدې څرګندونې سره  3,0سره او هم د نتيجې په حېث د يو لومړني انرژي ضريب   2,0ضريب 

 .ړل شيپه انرژي سپما کوونکي هدايت کې ورک
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 له مخې د انرژي د ضرورت پېژندپاڼه په الندې ډول ده: § 13د انرژي سپما کوونکي هدايت د 

Iد نقشې د څرنګوالي ښودنه  . 

 د استوګنې ودانۍد استفادې رقم                                                                         وړ تهکاو سره کور د س  3ودانۍ                                                

 -----------------                  نمره                کورسرک، د                                                       کوزکنړ 45257کود نمره او ځای                              

 ------------------په ساختمان کې د تغير کال                                                                                       2002د جوړېدو کال                                  

 هندسه يي ويېنې

 د استوګنو ودانيو د پاره                                                                                               تودوخي انتقالونکي       

               2m183      د ودانۍ څخه د استفادې مساحت                                                                 2m342احاطه شوې سطح                           

               2m158د استوګنې مساحت                                                                                                 eV   2m572د ودانۍ ګرمېدونکی حجم  

        m0,60-1تناسب                                 eA/Vد 

 ه او د ګرمو اوبو تيارونهګرمون

 څخه پورته، د حرارتي ᵒC 70/55د کم حرارته لوښي             د ګرمو اوبو               په تهکاو کې د  ᵒC 70/55کم حرارته لوښی د ګرمونې رقم                              

 پوښښ څخه بهر غېر مستقيم په ګرمېدونکي زېرمې،            تيارونې رقم               پوښښ څخه بهر، د حرارتي پوښښحرارتي                                                             

 د حرارتي پوښښ څخه بهر تقسيموونکی، د دورې سره څخه بهر افقي تقسيمونکی، په بيروني دېوال                                                                                                            

 کې د تودوخي ورکونکی آله، حرارت                                                            

  K 1کنترولونکی                                                            

 د انرژي بېرته الس ته                                                                          د استفادې رقم                               

 خۍ ضرورت سرهد ګرمې تودو %____                   د انرژي بېرته الس ته راوړنه                                                                                  راوړنې برخه     

IIد انرژي ضرورت  . 

 د لومړني انرژي کلنی ضرورت

 اجازه ورکړل شوی لوړه درجه                                                                              محاسبه شوی اندازه

                                           . a) 2kWh/(m105,17                                                                         . a) 2kWh/(m105,17                    

  2انرژي وړونکی                                                          1انرژي وړونکی  د انرژي ورکوونکواستعمال له مخې د اخري انرژي ضرورت                       

 برق                                                                      ګاز د اخرې انرژي ضرورت )مطلق(                                                                           

      a) 2kWh/(m16204                                         . a) 2kWh/(m477 .                     اخري انرژي ضرورت په مطابق د                                                  

      a) 2kWh/(m                                                     . a) 2kWh/(m .په نه اوسېدونکو ودانيو کې        د ودانۍ ګرمېدونکی حجم                                     

        NA               . a) 2kWh/(m88                                                       . a) 2kWh/(m3د استوګنو په ودانيو کې              د ودانۍ استفاده کوونکی مساحت  

      a) 2kWh/(m                                                     . a) 2kWh/(m .نې مساحت                                                   د استوګ                                                          

 معلومات:

و او د ودانيو نقشه په نظر کې نيول کيږي. دا د لومړني انرژي کلني ضرورت او د انرژي ضرورت ورکړل شوي اندازې په تېره بيا د مقايسه شوي اټکلي قضاوت د وداني

ځکه چې د دغو اندازو محاسبه هم لږ څه د  .انرژي لګښت نتيجو ته اجازه ورکويد پالن د اسنادو اساس ټاکل کيږي. دا فقط تر يوې معينې اندازې پورې د حقيقي 

دوخي الس ته راوړنه او د ګرمو اوبو ضرورت،معياري شوو جانبي شرايطو په نظر کې اقليم، د ګرمي دوام، د داخلي حرارت، د هوا بدلونې، د سوالر او داخلي د تو

 : DIN V 4108-6معيار کې او باقي پاتې په  DIN V 4701-10 : 2001-02 Nr. 5نيونې اساس جوړوي. دغه معياري شوي جانبي شرايط د آلو د تخنيک د پاره په 

د ودانيو برخو ته  دغه ويناوي د ودانيو پورې اړه لري او فقط تر يو حده پوري د ځانګړو استوګنځايونو اوپه ضميمه کې ټاکل شوی دی.  Dمعيار د  2000-11

 انتقاليدی شي.

IIIد انرژي پورې مربوطه نورې نښې  . 

 د انتقال په وخت کې د تودوخي ضايع

 محاسبه شوې اندازه                            اجازه ورکړل شوی لوړه اندازه                                                

                                          . k) 2W/(m 0,55                                                                                                 . k) 2W/(m 0,32    

 د آلو تخنيک

  peد آلو د استعمال تعداد  

                                          1,88  

 ضميمې له مخې محدود شوی 5د تودوخۍ او د تودو اوبو د تقسيمات نلونو تودوخي ورکوونه د انرژی سپما کوونکي هدايت د   □

 د تودوخي د پول په نظر کې نيونه

 د توپير لرونکي ثبوت سره  □                       20,05 W/(m (K .ي ډول د په عموم  □                     m)/K) 20,10 W .په عمومي ډول د   □
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  08-1998 :2معيار د  DIN 4108د                                                                                                 

 له مخې د مثالي پالن په استعمال کې                                                                                                

 د محاسبې سره مل  □                                                                                                                                                                                          

 د درزونو بندوالی او هوا بدلوونه

 نمرې ثبوت سره 2ضميمې  4د انرژي سپما کوونکي هدايت   □بې د ثبوته                                                               □

 د اندازه کوونې پروتوکول ورسره مل  □                                                                                     

 کمترينه هوا بدلوونه جوړيږي د

 بل ډول د هوا بدلوونه  □                                                     ميخانکي هوا بدلوونه  □                              د کړکۍ سره هوا بدلوونه  □

                                                                                                                                                                                                   _________  

 په اوړي کې د تودوخي ساتنه

 د لمر د لګېدو د درجې محدوديت  □       ثبوت ته ضرورت نه شته،                            □

 ثبوت پرمخ وړل کيږي                                  %30ځکه چېد کړکۍ سطحه د 

 څخه زيات نه وي

 نمرو له مخې د آلو سره جوړ 2.9.2د اولې ضميمې   □                                    محاسبې ورسره مل دي                      □                                                                                     

 شوي د نه استوګنو ودانۍ. داخلي سړه هوا کميږي                                                                                                                                                                                                   

 ځانګړي ثبوتونه، استثنأوې، ازادونې يا خالصونې

 پرګراف له § 17هدايت د د انرژي سپما کوونکي   □                               § 16د انرژي سپما کوونکي هدايت د   □د انرژي سپما کوونکي هدايت                            □

 دوونه )معافونه( ورکول کيږي. دا ديپرګراف له مخې د ځانګړو                        پرګراف له مخې اجازه ورکړل شوی                                           مخې ازا § (3) 15د 

 استثنأ. عبارت دي له     ثبوتونو پرمخ وړنه د.....د پاره                                 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 خبر )اطالع( ورسره مل دي  □دي                                              ثبوت ورسره مل   □

 د دغې وينا د پاره مسؤل

 13.05.2008                                نېټه                                                                                                   ښاغلې ........... نوم                    

  __________________________امضأ                                                                        د سختماني انرژي چابيريا ساتنهشرکت              

  __________________________ټاپه                                                                                     ____________________پته                    

                             ____________________  

 

 

 د انرژي ضرورت او د انرژي لګښت )مصرف(     - 9.3

Energiebedarf und Energieverbrauch (Energy demand and energy consumption)  

)خريدار( او په کرايه نيونکي ته دا امکانات  يپه بيه اخستونکد انرژي د ضرورت د ثبوت هدف، د ودانۍ 

د  ېمحاسبې نتيجورکوي، چې د انرژي له لحاظه د مختلفو ودانيو کيفيت سره مقايسه کړي. د معياري شوي 

انرژي ضرورت د انرژي د ضرورت په  اجازه نه شته، چې د اخري )توقع( جانبي شرايطو په وجه بيا هم د تمې

، د مثال په ورکول کيږي  حقيقي انرژي لګښت تهد پېژند پاڼه کې شامله اوسي. د مرستندويه انرژي ضرورت 

لګښت د پاره د نتيجې اندازې په حېث  يکېدونکي ګرمې انرژي کلن )توقع( د ځمکې ګاز )غاز(. د تمه ،ډول

هيڅ مناسب نه دی. دغه محاسبه د ترکيبي اقليم يو متوسطه الماني محاسبه شوې ګرمې انرژي ضرورت تقريبأ 

د يو معياري شوي استفادې د حالت او د تخنکي آلو معياري کار اخستنو اساس جوړوي. چې ستندرد جوړوي، 

 15ضميمې کې د ټاکل شوو ځايونو د اقليم اغيزې په وجه اقليمې معلومات د  Aمعيار په  DIN4108-6د 

 ېپورې د ګرمې مرحلې د دورځې د مختلف % 42 +څخه تر   % 12-يونو د پاره په المان کې د توصيه شوي ځا

 دې نه زياتده.  Kd 2900درجې تعداد پر مخ وړلو سره په انرژي سپما کوونکي هدايت کې ټاکل شوې درجه 

متوسط( درجې کېدی شي چې د کال پورې مربوطه د بيروني هوا حرارت او د لمر وړانګې زښت ډېر د منځني )

څخه تغير وخوري. داخلي حرارت، هوا بدلونه، د ګرمو اوبو لګښت، خپله انرژي الس ته راوړنه او د استعمال له 

لحاظه د آلو تخنيک )د مثال په ډول د سيستم حرارت، د مرکزګرمي ګلونه، د ګرمو اوبو دوران، مراقبت( د 

ې له الرې کېدی شي چې د انرژي لګښت د ټاکلي اوسېدونکو پورې اړه لري. يواځې د استفاده کېدو اغيز
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پورې فرق وکړي، سره ددې چې ستاتکي ارزښتونو سره ښايي، چې د  ونوضريب 3ځايونو ټاکلي کورونو ته تر 

 د حساب شوي درجې سره ښه لګيږي )سر خوري(. ېنتيجيوې زياتې برخې منځنۍ درجه 

تماني اجرأتو کې بېرته نيمګړتياوې منځ ته راوړي. د انرژي د لګښت لوړه شوې درجه هم کېدی شي چې په ساخ

پالن بدلونې ته دخودمختاره کنترول هدايت کيږي، کوم چې د انرژي ضرورت د پاره  يامتيازنو ځکه دلته د 

محاسبه اساس جوړوي. د مخکې نومول شوو اغيزو په وجه بايد د انرژي د ضرورت په پېژندپاڼه کې يوه اشاره 

 .والړ شيد حقيقي لګښت په اندازو کې پرمخ  ،نتقالولو محدوديتد محاسبوي اندازی ا

اول د اضافي محاسبو، کوم چې په هغو کې د اقليم او استفادې پورې مربوطه اصالحات د محاسبوي طريقې 

سره په نظر کې نيول کيږي، د پرنسيب له مخې امکان لري، چې د ضرورت او د لګښت درجې يا اندازې د يو بل 

 بقت وکړي.سره ښه مطا

 

 د انرژي د سپما کووني د هدايت ثبوت د پاره کمپيوټري پروګرام     - 10

PC-Programme für den EnEV-Nachweis 

(PC programs for the Energy Saving Ordinance proof)  

وده ودانې فقط د جوړ شوي ودانيو د پاره په ثبوتونو کې د ساده ګرمې مرحلې او د ګرافي طريقې سره او په موج

کې د بيروني ساختماني برخو تغير ورکوونې سره او همدا رنګه په هغه جوړ شوو ودانيو کې چې کم حجم لري، د 

اقتصاد له لحاظه محاسبه يې د السي حساب ماشين په واسطه کېدی شي. خو په عمل کې د دغې ثبوت د پاره 

رام څخه هم استفاده کيږي. دغه پروګرام پالنونکي او د مفصلې طريقې د پاره په زياته اندازه د کمپيوټري پروګ

په ډېر کم کار سره خپل هدف ته رسوي، بې ددې چې دا په مل شوو معيارونو کې د څرګندو پروګرامونو او 

 وپېژني. يجدولونو سره سخت

د زښت ډېرو محاسبوي طريقو په وجه د انرژي سپما کوونکی هدايت ته او د محاسبې په جزئياتو کې د 

نونکي مختلفې غوښتنې بايد سړی د کمپيوټري پروګرام رانيولو نه مخکې د الزمي غوښتنو پروفيل پال

او ځان د پروګرام الزمي استعمال څخه خبر کړي. د مرستې په حېث په الندې جدول کې يو چک لست  ،وټاکي

 ورکړل شوی دی.

 

 طريقې

 ودانۍ

 نوې ودانۍ   ○

 زړه ودانۍ   ○

 دوخي )حرارت( سرهد داخلي نورمال تو   ○

 د داخلي کمې تودوخي سره   ○

 د ګرمې تودوخي ضرورت

 د ګرمې مرحلې حسابي طريقه   ○

 د مياستني حسابي طريقه   ○

 د اخري انرژي او د لومړني انرژي ضرورت

 ګرافي طريقه   ○
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 جدولي طريقه   ○

 د تفصيلي يا د جزئياتو په طريقې   ○

 نهپه اوړي او ژمي کې د تودوخي سات

 هيڅ نه   ○

 معيار څخه د امتيازاتو او پروګرامونو سره DIN 4108-2د    ○

 اساسي اسناد، غوښتن ليک او جوړښتونه –معلومات 

 ګڼ شمېر څېړنې

 مالتړ څخهد بې د پروګرام    ○

 همرنګه فورمې   ○

 څخه رسمونه CADد    ○

 د منځ څخه د تودوخي تېرېدنې ضريبونو ټاکنه

 مالتړ څخهد م بې د پروګرا   ○

 د محاسبې پروګرام سره   ○

 په داخل کې د ساختماني موادو او ساختماني برخو جدول سره   ○

 د نورو ساختماني موادو او ساختماني برخو جدولونو زياتېدو سره   ○

 د تودوخي د پول تفصيل يا جزئيات

 هيڅ نه   ○

 سرهمعيار د دوهمې پاڼې څخه د پالن مثالونو  DIN 4108د    ○

 ضريبونو خاص محصوالتو سره -ضايع -د تودوخي د پول   ○

 د همرنګه شوو تودوخي د پول کتالک سره   ○

 مرکزګرمي، د څښلو اوبو ګرموونه، هوا بدلوونه

 د ازاده غوښتن ليک سره   ○

 معيار څخه د معلومات سره DIN V 4701-10د    ○

 ت سرهمعيار د اولې پاڼې څخه د معلوما DIN V 4701د    ○

 د توليدونکي وينا سره   ○

 لګښت -معلومات 

 فقط د کمپيوټر په پردې   ○

 د چاپونکي )پرينټر( سره   ○

 د چاپونکي سره چې د انرژي د ضرورت پېژندپاڼه پکې وي   ○

د چاپونکي سره چې ساختماني برخې او د آلو لومړني ساده رسمونه پکې    ○

 .وي

 

او همدې په شان نورو څخه  DIN V 4108-6, DIN V 4701-10ه ، کوم چې د امنيت ساتنې ت د اصالحي بدلون

تصديقيږي. د پکې زښت ډېر وسېع محاسبوي پرګرامونه په نظر کې نيول کيږي، کوم چې کمپيوټري پروګرام 

معيارونو په کميسيون کې مناسبه اساسات په زحمت سره کارول شوي دي. ايا د تصديق شوي پروګرام 
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په  او د ساختماندا د هيوادونو موضوع ده  ؟رژي د ضرورت پېژندپاڼې مسودې ته موظفه شياستعمال د ان

 قانون کې تنظيم شوي دي.

د سوال څخه بې ارتباطه، چې ايا د موادو کيفيت د تصديق له الرې ښه کيږي، د جوړونې په ثبوت کې ډېر مهم 

. نو ځکه بايد استعمالونکی د نوي يې دی، چې ايا استفاده کوونکی دغه معلومات صحيح څيړي او ورکوي

کنترول شي. ګټوره دا دی، چې بايد د تنظيم شوي وړ کمپيوټري پروګرام د استعمال نتيجه بايد تل د منلو سره 

معيارونو سره مصروف شي،  او يو زياته اندازه مختلفې پروژې محاسبه شي او دا د ساده طريقې سره په الس يا 

 پروګرام په واسطه کنترول شي. د يوې ساده جدولي محاسبې

د اعتبار په دوام کې مختلف پروګرامونه د عملي استعمال د پاره په  WSVO´95لکه د تودوخي ساتنې هدايت 

ددې د استعمال د توان په برخه کې د استعمال ساحه  ،اختيار کې ورکوي. ددې د پاره چې يو ښه د نظر ټکی

 درجې سره تقسيمات شوي دي. ممکنه کړو، په الندې جدول کې په مختلفې

هدايت کې په تفصيل سره د محاسبې طريقه وجود نه لري، بلکه دې پورې مربوطه  يسپما کوونکپه د انرژي 

زښت ډېر ملي او بين المللي معيارونه اخلي. دا په غېر منظم فاصلو سره حسابيږي، پکې اصالحات راوستل 

وسي. د ي( په کار Updateام وړاندې کوونکي د اوپډېد )کيږي يا بدلول کيږي. دلته مهم دی، چې د پروګر

ه د دغې پروګرام څخه د کار اخستنې نپروګرام څخه استفاده کوونکی بايد د پروګرام وړاندې کوونکي له خوا 

 د پاره اضافي لګښت په نظر کې ونيسي. Updateي او د تر السه کړپه برخه کې معلومات 

 

 د استفادې ساحهد استعمال توان،  د پروګرام رقم

د انرژي سپما کوونې 

هدايت ته هرې خوا نه 

 مرسته

د ساختماني موادو توليدونکو له خوانه بې پېسو )مفت( پروګرامونو په اختيار 

کې ورکوونه، کوم چې د نمونه يې د استوګنو ودانيو د پاره چې د بيروني 

د انرژي سپما  ساختماني برخو ته د هرې خوا نه د تودوخي ساتنه ورکوي، دې سره

کوونکی هدايت مرسته تر السه کوي. دغه پروګرامونه د نقشې مخکې او د نقشې 

د پاره، کله چې د ساختماني رقم )د مثال په ډول سوري سوري کانکرېټ( د 

فرمايش کوونکي له خوانه مخکې د مخکې ورکړل شوی وي. د انرژي سپما 

  کوونکي هدايت له مخې کوم ثبوت ته ضرورت نه شته.

د انرژي سپما کوونکي 

هدايت ته د جدولي 

 محاسبې پروګرام

تر يو حده په انترنت کې بې پېسو پروګرامونه په اختيار کې ورکول کېدی شي، 

کوم چې د انرژي سپما کوونکي هدايت له مخې  د استوګنو ودانيو د پاره د ساده 

څېړنې او د طريقې سره او يا د مياشتني حساب طريقې سره امکان لري. مجموعي 

منځ څخه د تودوخي د تېرېدنې د ضريب ټاکنه بايد په خاص ډول اوسي. د آلو 

تخنيک د ګرافي يا جدولي طريقې له الرې د ستندردي آلو د پاره په نظر کې نيول 

کيږي. د تودوخي د پول د تفصيل )جرئياتو( ټاکنه د اوړي په موسم کې د کوټې د 

قاعدې له مخې امکان نه لري. ددې د پاره د اقليم د پاره ثبوت او داسې نور د 

پالنونې په مرحله يا پړاو کې د وړو استوګنو ودانيو د پاره چې ټول د انرژي د 

ضرورت پېژند پاڼې د پاره مهم دي، د دا ډول مناسب پروګرام معلومات بايد 

 وڅېړل شي.

د ساختماني موادو 

توليدونکې له خوا نه د 

د مختلفو ساختماني موادو توليدونکو له خوا نه د مختلفو پروګرامونو په 

وړانې کولو کې د اسانه استعمال سره، کوم چې په دې کې ټولې الزمي محاسبې د 
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انرژي سپما کوونکي 

 روګرامونههدايت پ

يو ثبوت د پاره او د انرژي سپما کوونکي هدايت له مخې د استوګنو ودانيو د 

څېړنه او د ساختماني کتالکونو د پاره ټاکل کېدی شي، ورسره يوځای مجموعي 

يوې برخې استعمال د مربوطه وخت توليدونکو له خوا نه وړاندې کيږي. د 

تودوخي پولونو د جزئياتو محاسبه فقط د توليدونکو له خوا نه  ستندردي 

يوځای کېدنو سره امکان لري. د ستندردي آلو څخه تخنکي آلې د ګرافي او 

کې نيول کيږي. د قاعدې له مخې د انرژي د جدولي طريقو په مرسته په نظر 

 ضرورت پېژند پاڼې ښودنه امکان لري.

که ودانۍ د ساختماني موادو توليدونکي له خوا نه د ټاکل شوي هدايت په 

ايرو(  € 50مطابق جوړ شي، نو دلته دغه پروګرام په مناسب قېمت سره )تقريباً 

زمي محاسبې او ثبوتونه پکې امکان لري، چې د استوګنې ودانيو د پاره ټولې ال

 ځای دي.

غېر مربوطه د انرژي سپما 

کوونکي هدايت 

 پروګرامونه

دغه پروګرامونه کوالی شي چې د مختلف استعمال سره د انرژي سپما کوونکي 

هدايت له مخې د ټولو ثبوتونو د پاره الزمي محاسبه په تفصيل سره پرمخ والړ 

کمپيوټر کې موجودې دي، کوم چې  شي. ددې د متوسطې برخې يوه اندازه په

ددې اندازې مستقيماً د انځور يا رسم څخه اخستل کېدی شي. د پروګرام په ځان 

ځان ته برخو کې معلوماتي ځايونه دي، کوم چې د ځانګړو پېژندنې درجو سره 

حسابيږي، نښلول کيږي. د ودانيو ټول رقمونه او د ساختماني تخنيک او د آلو د 

ريقې کېدی شي چې په نظر کې ونيول شي. دا دې پورې اړه تخنيک محاسبوي ط

لري چې د محاسبې د جزئياتو نښه د اوړي له خوانه د کوټو د اقليم د پاره غوښتنې 

يا د لومړني انرژي پورې مربوطه د آلو د استعمال مجموعي تعداد د توليدونکې 

وګرامونه د محصول خاصې درجې سره د ځانګړو اجزأوو ترکيب ټاکي. دا ډول پر

د ساختماني فزيک دفترونو د پاره مناسب دي، کوم چې احتماالً  د کورونو د 

تخنيک دفترونو پورې مربوطه د مختلفو ودانيو څخه مختلفې ګټې )استفادې( 

د پالن تر جزئياتو پورې کار وکړي. د يو اوږود کار د پاره هغه وخت انتظار کېدی 

د دغو پروګرامونو ارزښت )قيمت( شي، چې يوه صحيح محاسبه منځ ته راشي. 

 شاو خوا ته دی. € 200تقريباً  

غېر مربوطه د انرژي سپما 

کوونکي هدايت 

پروګرامونه جمع اضافي 

 آله

کو ند انرژي سپما کوونکي هدايت له مخې په ثبوتونو کې د ټولو تغير خوړو

کوم امکاناتو په خوا کې دغه پروګرام نورې محاسبې او ثبوتونه وړاندې کوي، 

معيار له مخې د  DIN 4108-2چې د کمو اضافي غوښتنو سره امکان لري. دا د 

معيار له مخې د لنده بل ثبوت، د  DIN 4108-3کمې تودوخي ساتنې ثبوت، د 

تودوخي د پول د محاسبې جزئيات، د کلني خپرېدنې )انتشار( څېړنه يا په 

د انرژي نه ډک اقتصادي ودانيو کې د ترميم اقداماتو د پاره ارزښت ورکوونې ته 

محاسبې دي. نظر هر پروګرام ته، وړاندې کوونکې کوالی شي چې دغه ځانګړې 

اضافي پروګرام هم وړاندې کړي او د يوې برخې له الرې د انرژي سپما کوونکي 

 هدايت سره ونښلول شي.

دغه پروګرامونه د ساختماني فزيک د پاره او يا د انرژي مشوره ورکوونکي د 
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اسب دي، کوم چې په صحيح ډول د ودانيو د پاره پاملرنه کوي.  د دغو پاره من

 ايرو تر منځ دی. € 2000او  € 200پروګرامونو نرخ )قيمت( د 

 دريم فصل

  Wärmedämmstoffe (thermal insulation)تودوخي بندونکي مواد  

 مخکې ويينه )مقدمه(     - 1

 تعريف     - 2

 صيتونهد پېژندلو نښه او خا     - 3

 د تودوخي انتقالېدو توان    - 3.1

 د کار اخستنې ډول )ټيپ(    - 3.2

 د ساختماني موادو درجه )کالس(    - 3.3

 خام مواد     - 4

 عمومي معلومات    - 4.1

 د چاپريال پېژندنې اړخ    - 4.2

 د يو شي نه جوړشوي )توليدات(     - 5

 کلونهد جوړونې )توليد( او د انتقال ش    - 5.1

 د اجازه ورکړل شوي ساختماني نظارت سره د تودوخي بندونکي موادو سرسري معلوماتو ته اشارې    - 5.2

 سرسري معلوماتو ته اشارې TWDد روښانه تودوخي بندوونکو     - 5.3
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 Wärmedämmstoffeتودوخي بندونکي مواد 

(thermal insulation materials) 
 

  Einführung (introduction)قدمه( مخکې ويينه )م     - 1

ددې د پاره چې د ودانۍ په پوښښ کې د تودوخي ساتنې د پاره د تېرو کلونو زياتېدونکو غوښتنو ته ورسېدلی 

 شي. په نظر کې ونيولتل يوه لوړه اندازه  هد اضافي تودوخي بندونکي طبق د ودانۍ په جوړونې کې بايدشو، نو 

په هوا کې د تودوخي  ېد ټولو نه مخک، تودوخي بندونکي اغيزهو د استفاده شوي بندونکي موادد 

، کوم چې په اساسي موادو سوريو کې احاطه شوي دي، نو په حقيقت کې هغه هلته  ويکمتوان  يانتقالېدونک

نه شي خوځېدی. نو ځکه دا امکان لري چې تودوخي بندونکي مواد د  برابرې اغيزې سره د مختلفو اساسي 

 جوړ شي.موادو څخه 

سره  % 29( څخه او د Mineralfasernسره د منرالي تارونو ) % 57په بازار کې د بندونکي  موادو زياته برخه د 

( څخه الس ته راځي. د چاپېريال ساتنې د پاره د Polystyrolhartschaumد کلک قف لرونکي پوليستيرول )

څخه منځ ته راغلي توليدات دي، لکه د بوټو د  وګړو زياتې پاملرنې ته بله د حل الره د ژويو او چاپېريال

 دېوالونو د حجراتو مواد او د پسونو وړۍ دي چې د بازار يوه برخه نيسي.

تارونو څخه بندونکي  د جوړوي. د بوټو د دېوالونو حجراتو % 4د مجموعي بازار يوه برخه د دغو موادو څخه 

د هغه  ،ختلفو څرګندو پالنونو د اجرأتو څخه وروستهڅخه کم بازار ته وړاندې کيږي. د م % 1موادو برخه د 

وخت راهيسې روښانه تودوخي بندوونکي مواد هم په پخو کلکو دېوالونو کې د تودوخي بندوکي ته روښانه 

)چې د منځ څخه ليدل کيږي( د اضافي مادې په حېث د ښيښو د پاره بازار کې پېدا کيږي. د تودوخي بندوونکي 

هغه مواد کوم چې احاطه شوي هوا لرونکي سوري يا عمودي د هوا طبقې لري، دا  اغيزې په خوا کې نور

 ممکنوي چې روښانه تودوخي بندوونکي مواد هم د لمر د وړانګو څخه ګټه اخستنه د تودوخي ضرورت کموي.

 

  Definition (definition)تعريف      - 2

ې هغه مواد د بندوونکي موادو په حېث پېژندل معيار له مخې تودوخي ساتنه په لوړو ودانيو ک DIN 4108د 

څخه زيات يا کم وي. د ټولو نه ښه مواد چې  W/(mk) 0,10کيږي، کوم چې د هغې د تودوخي انتقالولو توان د 

ښودل شوی دی. اکثراً په ودانيو کې په کار  W/(mk) 0,025په بازار کې دي، ددي د تودوخي د انتقالېدلو توان 

 دی. W/(mk) 0,035يا  W/(mk) 0,040موادو د تودوخي انتقالېدلو توان وړل شوي بندوونکي 

 

 Kennzeichnung und Eigenschaftenد پېژندلو نښه او خاصيتونه      - 3

(Identification and properties)  

بندوونکي مواد فقط په هغه وخت کې ورکول کيږي، کله چې د ساختمانۍ له لحاظه اجازه ورکړل شوی وي. 

لته د ډېرو بندوونکو موادو ډولونو د پاره د موادو معيارونه ورکړل شويدي، کوم چې غوښتنې په توليداتو د

مناسبوالی له د ساختماني  دېکې ټاکل شويدي. که چېرته کوم محصول ته معيار نه وي ورکړل شوی، نو بايد د

 شي. د مربوطه مرجع يا دفتر له خوانه په ثبوت ورسول ،نظره اجازه ورکوونه
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توليداتو د مال څارنه ورکړل شوی دی.  په قانون کې د ،د موادو د خاصيت په امن )محافظت( ساتلو ته

توليدوونکي وظيفه لري چې د خپل توليداتو د هر واحد کوتۍ )قوطۍ( په سر کمتر کمه الندې ورکړل شوي 

 نښې په نظر کې ونيسي:

 د تودوخي انتقالېدوونکی توان -

 د استعمال ډول )تيپ( -

 د ساختماني موادو درجه )صنف( -

 جوړوونکی يا توليدوونکی -

 د مال د څارنې ځای -

تودوخي بندوونکي مواد غير د دغه پورته ورکړل شوو وېناګانو او غېر د ساختمانۍ له لحاظه اجازه ورکوونی 

 نه اجازه نه لري چې په ودانيو کې ورڅخه کار واخستل شي.

 

  Wärmeleitfähigkeit (thermal conductivity) د تودوخي انتقالېدو توان    - 3.1

 زښت ډېر د الندې برخو پورې اړه لري: λد تودوخي بندوونکي موادو د تودوخي انتقالېدو توان 

 د اساسي موادو د تودوخي انتقالېدو توان پورې، -

 د سوريو تعداد، ترتيب او غټوالي پورې، -

 د ګڼوالي پورې، -

 )نم( پورې.د تودوخي بندوونکي موادو د لنده بل  -

چې دا  ،د يوې تودوخي بندوونکي مادې د تودوخي د انتقال توان ، د توليداتو ترجې او لنده بل پورې اړه لري

 λد تودوخي انتقالېدو توان  د معياري کولو د پاره د هر تودوخي بندوونکي مادې نو ځکه ډېر نږدې توپير لري. 

يږي، کوم چې د تودوخي ساتنې په محاسبه کې په کار معياري شوی اندازه کېدونکې درجې سره پرمخ وړل ک

د تودوخي د انتقال توان سره برخې په مطابق، درجې د اندازو   W/(mk) 0,005وړل شويدي. د ورکړل شوو 

 برخې د تودوخي بندوونکي مواد په تودوخي انتقالېدونکي توان په ګروپ کې وېشل کيږي.

 اول شکل

 

 

 بندوونکې ماده
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 کې بندوونکي مواد عبارت دي له:په پورته ورکړل شوي انځور 

Baumwolle (cotton) –   پمبه؛Blähton (Expanded clay) –   پراخېدونکې خورځنه خاوره؛Flachs (flax) –   زغر، کتان؛ 

Holzweichfaser (Wood fiber) –   د لرګو څخه پاسته تارونه؛Holzwolle (excelsior) –   د لرګو وړۍ؛Kalziumsilikat 

(calcium silicate) –   کلسيوم سيليکات؛Kork (cork) –   کارک؛Mineralfaser (mineral fiber) –   منرالي تارونه؛Perlite 

)perlite( –   د مېده شوي سيليکاتي ډبرو څخه جوړشوی قف؛)Expanded polystyrenePolystyrol expandiert (EPS) ( –  دا

دا هم قف ډوله مواد دي؛   – () Polystyrol extrudiert (XPS)( دی؛  EPSيې ) منو روښانه سپين قف ډوله مواد دي چې راکړه ورکړې

Polyurethan (PUR) –  دا يو ډول مصنوعي مواد دي چې دDialkohlen  که دقيق وويل شي دpolyolen  تعمل دPolyisocyanate  

 – Vermikulit (Vermiculit)جوړه شوی ښيښه؛   د قف په شکل – Schaumglasد پسونو وړۍ؛   – Schafwolleسره منځ ته راځي؛  

د بوټو د حجراتو د دېوالونو اصلي  – Zellulosefaser( څخه منځ ته راغلي ډېر کم يافته منرالي مواد دي؛  Silikateدا د سليکاتو )

 موادو څخه تارونه.

 

پاڼې په ډول ورکول ( د موادو د نښې په حېث د قوطۍ سره د WLGدغه د تودوخي انتقالونکي توان ګروپ )

ٌ دا مانا )معنی( لري، د مثال په ډول دا چې دا ماده د تودوخي د انتقالولو توان  WLG 040کيږي؛  ٌ 

0,040W/(mk)  جوړوي. په اکثرو تودوخي بندوونکي موادو کې د تودوخي انتقالوونکي توان د پاره د اندازه

 .ېدېړل شودرجې عمومي معلومات په پورته اول شکل کې ورکد کوونی 

 ښودل شويدي: (تيپډول )استعمال لنډيزو نښښو په الندې اول جدول کې د تودوخي بندوونکي د 

 

 د استفادې مثالونه نښښې د استفادې ځای

 د بام يا چت بيروني بندوونه )عايق(، د پوښښ الندې بندوونه DAD چت، بام

DAA دوونهد بام يا چت بيروني بندوونه )عايق(، د پوښښ الندې بن 

DUK )د بام بيروني بندوونه، هوار بام )تود بام 

DZ د دوو مېالني تيرونو په منځ کې عايق، چې په پورتني چت په سر ګرځېدو اجازه نه وي 

DI  عايق يا د بام دننه خوا څخه )الندې( د چت 

DEO هد اخېړ )پلستر( الندې دننه خوا ته د چت عايق، بې د غږ مخنيونې غوښتنو څخ 

DES د اخېړ )پلستر( الندې دننه خوا ته د چت عايق، د غږ مخنيونې غوښتنو سره 

 د دېوالونو د پوښښ شاته بيروني بندوونه )عايق( WAB دېوال

WAA )د سوريو بندوونې شاته بيروني بندوونه )عايق 

WAP )د اخېړ )پلستر( الندې بيروني بندوونه )عايق 

WZ نه )عايق(مرکزي )هسته يي( بندوو 

WH )د لرګو څخه چوکاټونو او د لرګو څخه ساختماني برخو بندوونه )عايق 

WI )دننه خوا ته بندوونه )عايق 

WTH د کورونو تر منځ د بېلونکي دېوال بندوونه )عايق( د غږ مخنيونې غوښتنو سره 

WTR )د کوټو تر منځ د بېلونکو دېوالونو بندوونه )عايق 

 د بند شوو سوريو څخه بهر د ځمکې په مقابل د دېوال بندوونه )عايق(  PW شاوخوا احاطه

PB بندوونه )عايق( ود بند شوو سوريو څخه بهر د ځمکې په مقابل د ځمکې د فرش تخت 

 

  Anwendungstyp (application Type) د کار اخستنې ډول )ټيپ(    - 3.2

ې د استعمال ځای له مخې فرق لري. په مېالني بامونو کې دد ،زياتره وخت د تودوخي بندونکو موادو غوښتنې

د مېالني تيرونو تر منځ بندوونکي ته د فشار په واسطه کلکوونې ته ضرورت نه شته. ددې په خالف د ځمکې د 
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څخه بيا د استفادې د  ېته ضرورت دی، ځکه چې دا مواد وروسته د سمټونکې دې ی نبندوپه فرش د تختې 

ددې لنډې نښې په پورته اول جدول کې ښودل شويدي. د استفادې د پاره غيزې الندې راځي. پاره د فشار تر ا

د اجازه ورکړل کې حالت په دوامداره لنده بل کې اجازه ده چې فقط د استفادې په عالوه پر دې د ډېر وخت د پاره 

 شوي تودوخي بندونکي موادو څخه کار واخستل شي.

 

  Baustoffklasse (building material class) جه )کالس(د ساختماني موادو در    - 3.3

په برخهکې   (ٌٌ ساختماني موادو او ساختماني برخو د اور حالت  )معيار کې چې دپه  DIN 4102دا د الماني 

الندې ساختماني مواد د اور د اخستلو په مطابق صنفبندي شويدي. دلته بايد سړی د اور نه اخستونکو دي،

 Bدی تر منځ او د اور اخستونکو موادو چې د ساختماني موادو صنف  Aاختماني موادو صنف موادو چې د س

 دی فرق وکړي. د دغو ساختماني موادو د صنفبندي فرق په الندې دوهم جدول کې ښودل شوی:

 دوهم جدول

د ساختماني موادو 

 صنف

 اهميت

A1 

 

A2 

 پکې وجود ونه لري. اور نه اخستونکي ساختماني مواد، چې د اور اخستلو برخې

 اور نه اخستونکي ساختماني مواد، چې ډېر کم د اور اخستلو برخې پکې وجود لري.

B1 

 

B2 

 

B3 

 سخت لمبه کېدونکي ساختماني مواد.

 نورمال لمبه کېدونکي ساختماني مواد.

 

 په اسانه لمبه کېدونکي ساختماني مواد.

( د مثال په ډول د کاغذونو د حجراتو څخه B3ي مواد )په پورته جدول کې په اسانه لمبه کېدونکي ساختمان

جوړ شوي مواد فقط په ودانۍ کې په هغه وخت کې په کار وړل کيږي، کله چې د ضرورت له لحاظه د نورو 

 ( غوندې کار واخستل شي.B2ساختماني موادو سره يوځای يعنې کمتر کمه د نورمال لمبه کېدونکي مواد )

 

  Rohstoffe (raw Materials)خام مواد      - 4

  Übersicht (survey)عمومي معلومات     - 4.1

په بازار )مارکت( کې موجوده تودوخي بندوونکي مواد مختلف جوړښتونه لري. دلته فقط ډېر کم محصوالت 

دي، کوم چې مکمل يو ډول د خام موادو څخه جوړشوي وي، د مثال په ډول د مېده شوي سليکاتي ډبرو څخه 

)د پېرليت ډبرې چې د کلک شوي الوا کتلو څخه وي(. زياتره مواد د  Perliteقف ډوله مواد جوړ شوي 

مکملېدو د پاره نور اضافې موادو ته ضرورت لري، لکه محرکه قوه يا د اور څخه محافظتي مواد. په راتلونکو 

، ديلومړني خام موادبندوونکو موادو کې د بنسټيز خامو موادو په حېث په تودوخي بندونکي موادو کې فقط 

 پورې په کې اضافې د نورو خامو موادو ګروپ څخه ګډېدلی شي. % 30کوم چې تر 

دلته دوه ډوله خام مواد غېر عضوي او عضوي مواد دي، کوم چې بيا دا هر يو په ترکيبي او طبعي په خامو 

دا په بازار کې خاص کوم موادو وېشل کيږي. د عضوي او غېر عضوي موادو په خوا کې نور مواد هم شته، خو 

 ارزښت نه لري نو همدې د پاره ضرورت نه شته چې دا په نظر کې ونيول شي.
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  Ökologische Aspekte (ecological aspects)  ريال پېژندنې اړخېد چاپ    - 4.2

ساختماني موادوٌ چاپېريال پېژندنه د انسانانو او ماحول تر منځ يوه اړيکه ده. ددې په خالف ٌ  د چاپېريال څخه 

مفهوم ال نه دی تعريف شوی. نو ځکه  تودوخي بندوونکو موادو ته د اهميت قائلېدنه بايد په ځانګړي ډول پر 

 مخ والړ شي، کوم چې د چاپېريال د پاره الندې ټکي په نظر کې نيول کيږي:

 د تودوخي بندوونکو موادو اغيزه، -

 د ساختمان فزيکي خواص، -

 تغير ورکول کېدنه، -

 ل کېدنه )تر عمره(،سات -

 اساسي موادو جوړښت، -

 روغتيا )صحت( په نظر کې نيوونه، -

 د اساسي موادو په اختيار کې درلودنه )طبعي زېرمه(، -

 بېرته ورڅخه استفاده کېدنه، -

 په جوړوونه کې د انرژي لګښت، -

 جوړوونکي او مصرفوونکي ته د انتقال )ترانسپورت( د پاره د انرژي لګښت، -

 .اقتصادي تمامېدنه -

 

دلته کومه قاعده نه شته چې د چاپېريال له لحاظه د کوم تودوخي بندوونکي مادې کېفيت ليکل شوی او ټاکل 

د مهموالي اهميت او عمومي اهميت هر استعمالونکي ته پرېښودل ددې د ځانګړو غوښتنو شوی دی. نو ځکه 

ندوونکو موادو جوړونې د پاره د انرژي له لحاظه د استفادې کيږي. د توليدونې، ترانسپورت او د مختلفو ب

د استعمال له الرې، دا چې د انرژي له نظره هر بندوونکې ماده د يوهدف د پاره د ګرمې انرژي سپما ته  ،مقايسه

 بندوونکي مواد

 غېر عضوي مواد عوضوي مواد

يبي خام موادترک طبعي خام مواد ترکيبي خام مواد  

 

 طبعي خام مواد

 
 کلسيوم سيليکات

 منرالي تارونه

 د ښيښو څخه قف

 پراخېدونکی خورځنه خاوره

 مېده شوي سيليکاتي ډبرو څخه قف

 د سيليکاتو څخه منرالي مواد

 منبسط شوي پوليستيرول

 ځبېښل شوي پوليستيرول 

 پوليورېتان

 پمبه

 زغر ، کتان

 د لرګو څخه پاسته تارونه

ه وړۍد لرګو څخ  

 کارک

 د پسه وړۍ

 د بوټو د حجراتو د دېوالونو تارونه
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 که ځنډ شي نو په دوو کلونو کې په اختيار کې ورکوي. نو ځکه بې ددې چې دا د موادو پورې اړه ولري، دا تل د

 چاپېريال د پاره ګټور دی چې ودانۍ ښه د تودوخي د پاره بند )عايق( شي.

 

  Produkte (products)د يو شي نه جوړشوي )توليدات(      - 5

 

 Herstellungs-/Lieferformen د جوړونې )توليد( او د انتقال شکلونه    - 5.1

(Manufacturing / delivery forms)  

د مېده دانو، پلتې )لکه بڼګې( او يا د وړيو  ،ودانيو کې د خالصو موادو په حېث تودوخي بندوونکي مواد په

او په تړلو سطحو کې د تختې، توشک او ليمڅي په حېث په کار وړل کيږي. په ودانېو کې د ساختمان  ،په شکل

ادو شکل فزيکي حالت په خوا کې فشار، د لنده بل مقاومت، د تودوخي بندوونکي اغيزې او داسې نور د مو

 ټاکي.

اکثراً د منرالي مېده دانو څخه تودوخي بندوونکي مواد د هوار بامونو او د لرګو څخه تير لرونکي چتونو او 

همدارنګه د بيروني دېوالونو دننه د منځ بندوونې د پاره په کار وړل کيږي. سېلولوز )د بوټو د حجراتو 

تقاليږي او د دوو کلکو قالبونو په منځ کې ورکول کيږي. دېوالونه( د پلتې په شکل د ودانۍ جوړونې ځای ته ان

د مېالني بامونو د پاره د مېالني تيرونو په منځ کې او د لرګو د تيرونو څخه چتونو د بندولو )عايق( د پاره 

پړسونکي بندونکي مواد ښه مناسب دي. د وړيو څخه بندوونکي مواد په خاصه توګه د تشو ځايونو بندولو د 

ثال په ډول د کړکۍ چوکاټونو او دېوالو تر منځ په کار وړل کيږي. کلکې تختې د تودوخي بندونکي په پاره، د م

اخېړ د حېث د دېوالونو بندولو د پاره چې چتونه يې د فشار الندې وي يا د قدمونو د غږ بندولو د پاره د سمټو 

ونو په منځ کې ښه مناسب دي او د سپکو په مېالني بامونو کې د تير ه،الندې د پاره مناسب دي. پاسته توشکون

د وچ اخېړ د  ،دېوالونو )نري دېوالونو( او چتونو د غږ او تودوخي بندولو د پاره په کار وړل کيږي. نري ليمڅي

تخنيک په اساس بېلونې د پاره په کار وړل د قدمونو غږ کمولو د پاره او د ساختماني برخو د تودوخي او غږ 

 کيږي.

 

ازه ورکړل شوي ساختماني نظارت سره د تودوخي بندونکي موادو سرسري د اج    - 5.2

 معلوماتو ته اشارې

Hinweise zu den Datenblättern von Wärmedämmstoffen mit bauaufsichtlicher 

Zulassung (Notes on the data sheets of heaters with supervisory approval) 
استفاده او داسې نور ښودل  وخاصيتوند د تودوخي بندوونکي موداو  رقمه 16په راتونکي برخو کې د 

شويدي، او همدارنګه نور دوه اضافي خأل لرونکي تختو خاصيتونه او استفادي ښودل شويدي. الندې د 

 ساختمان فزيکي پېژندنه ورکړل شوي، چې هغه دادي:

 ، λد تودوخي د انتقال توان   -

 د ساختماني موادو صنف )کالس(، -

 کثافت،خام  -

 ،µد اوبو د بخار پراګندګي د مقاومت انداره   -

 د ورکړل شوو تختو او توشکونو د موادو ډبلوالی. -
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وي، د ماليې سره د قانوني نرخ په  cm 10د دغو ورکړل شوو موادو نرخ چې د بندوونکي طبقې ډبلوالي يې 

دو نرخونه اه شي، کوم چې د موحېث نيول کيږي. د ودانۍ د جوړولو نه مخکې بايد تل څرګندې غوښتنې ترالس

د منطقې پورې مربوطه د توليدونکي، انتقالونکي او اندازو سره زښت ډېر تغير خوري. دغه ورکړل شوی 

د  Uد تودوخي بندونکي طبقې د پاره چې د تودوخي تېرېدونکی ضريب  ،قانوني نرخ )متوسط( منځنی

0,4W/(m²K) ددې د تودوخي بندوونکي اغيزې له مخې  ،نهسره د مختلفو بندوونکو موادو مقايسوي نرخو

 امکانوي.

ارزښت پورې اړه د ددې موادو  ،د پاره د بندوونکو موادو ډبلوالي Uضريب  ود مختلفو تودوخي تېرېدونک

لري. د هغه بيروني دېوالونو يا بامونو د پاره چې د هوا بدلونې طبقه ونه لري، د دننه او بيرون خوا نه د تودوخي 

مقاومت د پاره سوچه اضافي بندوونکي مواد پکاريږي. د دېوالونو او بامونو په ساختمان کې بايد  تېرېدونکي

ال زياته پاملرنه وشي، چې د ستاتيک له مخې الزمي بنسټيز ساختمانونه په بندوونکي ځای کې د مثال په ډول 

واد ورکړل شوي وي، د تودوخي په يو بام کې د بام مېالني تيرونو سره چې د تيرونو په منځ کې بندوونکي م

ساتنه لږ څه کموي، د نورو ساختماني موادو ورکوولو سره )د مثال په ډول پوښ يا استر( د تودوخي ساتنې 

 اغيزه لږ څه زياتوي. 

د ټکو په شکل ښودل کيږي. دا په دوه  ،د مربوطه تودوخي بندوونکو موادو څخه د کار اخستنې مهمې برخې

وم چې د پاخه ودانيو يا د لرګو څخه ودانيو پورې مربوطه تودوخي بندوونکي مواد نښو سره ښودل کيږي، ک

 ورکول کيږي. دلته دا فرق نه کوي چې د وداني په کوم ځای کې د تودوخي بندوونکي مواد ورکول کيږي.

 

 سرسري معلوماتو ته اشارې TWDد روښانه تودوخي بندوونکو     - 5.3

Hinweise zu den Datenblättern von Transparenten Wärmedämmungen TWD 
(Notes on the data sheets of transparencies insulation)  

د ډېرو غېر روښانه تودوخي بندوونکو موادو تر څنګ روښانه تودوخي بندوونکي مواد )لکه ښيښې په شان( 

ه روڼ ليکه يي تختې دي. د انرژي هم وجود لري. د ټولو نه ساده روڼ تودوخي بندوونکي مواد د ډېرو طبقو څخ

له لحاظه اغيزناکه نري درز لرونکي تختې دي، کوم چې د مختلفو موادو څخه جوړ شوي )لکه 

13Polymethylmethacrylat  او
14Polycarbonat په اخره کې مهم د پېژندو نښې د غېر روښانه بندوونکو .)

ماني ديتاېلونه د دغو موادو استعمال د پاره په موادو په معلوماتي پاڼو کې بېرته ورکول کيږي. ددې ساخت

 راتلونکو برخو کې ښودل شويدي.

د ليکه يي تختو او د روڼ تودوخي بندوونکي موادو په خوا کې نور د چک )د مچيو ځالې( په شکل د روڼ 

جوړوي( د روڼ  %99,98تودوخي بندوونکي مواد او د ډېر سوري لرونکي کلک جسم )چې د حجم سوري يې 

دوخي بندوونکي مواد هم وجود لري. په دې اخرو کې د ډېر وړې سوري لرونکي )مکروسکوپي سوري( تو

نه خوځېدونکې هوا پکې احاطه شوې ده. د دغې مادې څخه تر اوسه  %90سليکات ډوله مواد راوتي چې تقريباً 

 ډېر کم فقط د څېړنو د پاره کار اخستل شوی او بازار ته ال نه دی وتلی.
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  ،)2O8H5Polymethylmethacrylat (C اوي موادو څخه جوړه شوې مصنوعي ماده ده چې د حرارت په مقابل کې دا د کمي

 ارتجاعيي خاصيت لري.

 14
 ،Polycarbonat .دا هم هغه ماده ده چې دحرارت په مقابل کې ارتجاعيي خاصيت لري 
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  Baumwolle (Cotton)پمبه 

مڅې او يا خالصو موادو د پاره د اوليه موادو په حېث د پمبې څخه کار اخستل يد پمبې څخه النديستونې، ل

، نو اسيدبوريکهکيږي. دا چې پمبه د ډېر سخت لمبه کېدونکي موادو څخه د
15

 )boron saltBorsalz (  د يو

د بندوونکو پاره تر اوسه کومه خاصه نښه نه شته، چې  په کار وړل کيږي. ددې دورسره اضافي مادې په حېث 

استعمال سره پر مخ د درملو د په فضأ کې وروسته منځ ته راغلې تاوان د حشراتو په ضد موادو ورکولو له الرې 

والړ شي. بيا هم بايد توليدوونکي د کنترول صند په مطابق دا تصديق کړي، چې ددوۍ محصول د حشراتو د 

 ېشوني څخه خالص دي.ضد درمولو پات

تودوخي انتقالېدونکي توان  WLG 040پمبه د ډېر ښه اغيزناکه تودوخي بندوونکي موادو څخه دی، چې دا د 

اسيدبوريک اضافي استعمال سره دا بندوونکي  %2په ګروپ کې راځي. دلمبې مخنيونکي موادو په حېث د 

 - %4ي چې د اسيدبوريک اضافي مواد د )صنف کې راځي. دا هم کېدی ش B2مواد د ساختماني موادو په 

 صنف سره مطابقت کوي. B1( اوسي، چې دا بيا د ساختماني موادو د 5%

بندوونکي النديستوني څخه په مېالني بامونو کې د داخلي بندوونکي په حېث کار اخستل کيږي. د لرګو څخه 

و چتونو کې د فزيکي ساختمان سره ساختمانونو د پاره کېدی شي چې د پمبې څخه النديستوی په دېوالونو ا

سم د طبقې په حېث کار واخستل شي. د دوهم امکان په صورت کې النديستونکي بندوونکی کېدی شي چې د 

خالص پړسوونکي وړۍ سره د بام په دوو مېالني تيرونو منځ کې ورکړل شي. غېر ددې نه د پمبې څخه 

وونکي له خوانه د قدمونو د غږ بندوونکي په حېث پورې د توليد mm 20څخه تر  mm 2مڅی د يبندوونکی ل

وړاندې کيږي. د دغې موادو نسبتاً زيات دېناميکې  شخوالي په اساس بايد په بعضو حاالتو کې دا کنترول 

 غږ بندوونکو موادو کې قانوني غوښتنې په نظر کې نيول شويدي.په دغو قدمونو د شي، چې ايا 

  λ:   0,04 W/(mk)تودوخي انتقالونکي توان 

  B2يا  B1    ساختماني موادو صنف:

 پورې kg/m³ 60څخه تر  kg/m³ 20    خام )خالص( کثافت:

 پورې  2څخه تر  µ:  1د اوبو د بخار پراکندګي د توان اندازه 

 پورې cm 18څخه تر  cm 5د     د موادو ډبلوالی:

 تخته( )يوه € -,15تقريباً   د پاره د موادو نرخ: cm 10په المان کې د 

 )يوه تخته( € - ,15تقريباً    د پاره نرخ: U = 0,4 W/(m²k)د 

  W/(m²k):     8 cm 0,5   د بندوونکي موادو ډبلوالی

  W/(m²k):     10 cm 0,4     د تودوخي سره

  W/(m²k):     13 cm 0,3   د منځ څخه د تېرېدو ضريب سره

  U       0,2 W/(m²k):     20 cmد 
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 : دا يو ډول تېزاب دي چې د لرګی د چڼاسي او حشراتو څخه ساتي.Borsalz (Boron salt)، اسيد بوريک 
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 ساحې د استعمال

—————— 

 لکه څنګه چې په شکل کې هم ښکاري، د پمبې څخه بندوونکو موادو د استعمال ساحې په الندې ډول دي:

 د لرګو څخه پايو په منځونو کې     بيروني دېوال:

په مېالني بام کې د مېالني تيرونو تر منځ؛ د کم هواره بام د  بام:

 پاره د تيرونو تر منځ

 مونو د غږ مخنيونو د پارهد قد    پوخ يا کلک چت:

 -   د ځمکی په ساحه کې بندوونه:

  د ډاګو يا پايوتر منځ، که دقيق وويل شي د تيرونو تر منځ په ساده ساختمان کې  بېلوونکی دېوال او چت:

 

  Blähton (Expanded clay)پراخېدونکې خورځنه خاوره 

و د مخلوط څخه کيږي. د پراخېدونکي خورځنې د پراخېدونکې خورځنې خاورې څخه ډکون د مختلفو منرالون

سره د يو تودوخي بندوونکي مادې د پاره په مقايسوي ډول د  W/(mk) 0,10خاورې د تودوخي د انتقال توان د 

تودوخي بندونې اغيزه خرابه ده. د تودوخي بندوونکي په حېث د لوند اخېړ الندې، همدارنګه د لرګو څخه 

کې دغه ماده د لسونو کلونو راپدېخوا ښه ګټوره تمامه شوېده. دغه ماده د مکمل چتونو کې د تيرونو په منځ 

 1500څخه تر  kg/m³ 550صنف کې راځي. د  A1منرالي موادو د ترکيب په مطابق د ساختماني موادو په 

kg/m³  300پورې خالص کثافت سره د پراخېدونکي خورځنې خاورې ډکون د پاره د ډکون کثافت د kg/m³ 

 پورې الس ته راځي. kg/m³ 800تر څخه 

 

  λ:   0,10 – 0,16 W/(mk)تودوخي انتقالونکي توان 

 )اور نه اخستونکی(  A1    ساختماني موادو صنف:

 kg/m³ 550 ˃     خام )خالص( کثافت:

  µ:  3د اوبو د بخار پراکندګي د توان اندازه 

 -    د موادو ډبلوالی:

 د پاره( m²)د هر  € -,10تقريباً   ادو نرخ:د پاره د مو cm 10په المان کې د 

 کلک ساختماني برخې   د لرګو څخه ساختمان
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 (د پاره m²د هر ) € - ,25تقريباً    د پاره نرخ: U = 0,4 W/(m²k)د 

  W/(m²k):     19 cm 0,5   د بندوونکي موادو ډبلوالی

  W/(m²k):     24cm 0,4     د تودوخي سره

  W/(m²k):     32cm 0,3   د منځ څخه د تېرېدو ضريب سره

  U       0,2 W/(m²k):     49 cmد 

 

 د استعمال ساحې

—————— 

لکه څنګه چې په شکل کې هم ښکاري، د پراخېدونکي خورځنې خاورې څخه بندوونکو موادو د استعمال 

 ساحې په الندې ډول دي:

 -     بيروني دېوال:

 د هوا نه جريان لرونکي هوار بام بام:

 د اخېړ يا پلستر الندې    پوخ يا کلک چت:

 -   د ځمکی په ساحه کې بندوونه:

 د لرګو څخه ودانيو کې د تيرونو تر منځ په ساده ساختمان کې  بېلوونکی دېوال او چت:

 

  Flachs (Flax)زغر يا کتان 

دا په بازارونو کې د النديستوني )توشک( او د تختو په شکل وړاندې کيږي، کوم چې ددې بنسټيز )اساسي( 

ډو تارونو څخه دي. د اسيدبوريک، مواد د زغرو د بوټو لن
16Wasserglas (Soluble glas) ونيم فاسفات ماو ا

Ammoniumphosphat  اضافي موادو يوځای کولو سره زغر د اور د خطره او د خرابېدو څخه ژغوري. ددې د

پورې د  %7څخه تر  %5پاره چې دا ماده د توشک يا د تختې په شکل کلک شي، نو په دې کې يوه برخه تقريباً د 

څخه د پښتۍ په ډول کار اخستل کيږي. دا مواد ډېر ښه تودوخي  Polyesterfasernپوليستېر تارونو 
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 ،Wasserglas (Soluble glas)  ياNatriummetasilicat يو ډول مخلوطي ماده ده چې د پتاشيم کاربنات  داKaliumcarbonat ،

څخه جوړيږي. دا ماده په لومړي وار د  Natriumcarbonat، همدا رنګه د سديم کاربونات Quarzsand (quartz sand)د کوارتز شګه 

 کال کې جوړه شوه. 1818نومېده په  Johann Nepomukيو کيميا پوه له خواچې  

 کلک ساختماني برخې  د لرګو څخه ساختمان

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Nepomuk_von_Fuchs
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ګروپ کې راځي. د اور د لمبو څخه ساتنې د  WLG 040الونکي توان قبندوونکي خواص لري او د تودوخي انت

 ي.صنف کې راځ B2پاره د اضافي موادو ورکولو سره دا د ساختماني موادو په 

د استعمال امکانات په مېالني، بيرون خواته جريان لرونکي هوا په طبقي کې د بندوونکي په حېث او د ددې 

مڅي په شکل د قدمونو يلرګو څخه ساختمان کې په بېلوونکي دېوالونو او چتونو کې دي. دا کېدی شي چې د ل

 د غږ بندوونکي په حېث هم استعمال شي.

 

  λ:   0,04 W/(mk)تودوخي انتقالونکي توان 

 )نورمال لمبه کېدونکی(  B2    ساختماني موادو صنف:

 kg/m³ - 160 kg/m³ 20    خام )خالص( کثافت:

 پورې  2څخه تر  1د   :µد اوبو د بخار پراکندګي د توان اندازه 

 پورې 16cmڅخه تر  3cmد     د موادو ډبلوالی:

 د پاره( m²)د هر  € -,20اً تقريب  د پاره د موادو نرخ: cm 10په المان کې د 

 (د پاره m²د هر ) € - ,20تقريباً    د پاره نرخ: U = 0,4 W/(m²k)د 

  W/(m²k):     8 cm 0,5   د بندوونکي موادو ډبلوالی

  W/(m²k):     10cm 0,4     د تودوخي سره

  W/(m²k):     13cm 0,3   د منځ څخه د تېرېدو ضريب سره

  U       0,2 W/(m²k):     20 cmد 

 

 د استعمال ساحې

—————— 

څخه بندوونکو موادو د استعمال ساحې په الندې ډول زغر يا کتان لکه څنګه چې په شکل کې هم ښکاري، د 

 دي:

هوا جريان لرونکي طبقې کې  پهد لرګو د پايو ترمنځ شا ته   بيروني دېوال:

 د بندوونکي په حېث

رونو په سر، منځ او په مېالني بامونو کې د مېالني تي بام:

 الندې

 -    پوخ يا کلک چت:

 -   د ځمکی په ساحه کې بندوونه:

 د لرګو څخه پايو يا تيرونو تر منځ په ساده ساختمان کې  بېلوونکی دېوال او چت:
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  Holzweichfaser (Wood fiber)د لرګو څخه پاسته تارونه يا سپڼسۍ 

د خام موادو په حېث کارول کيږي. دا لرګي د اوړو په شکل مېده  ،د آرې د کارخانو څخه وروسته پاتي لرګي

کيږي. په دې کې د اوبو اضافه کولو سره دې څخه لېټۍ ډوله تارونه جوړيږي چې دا بيا د ځبېښلو او وچولو 

څخه وروسته د تختې په شکل توليديږي. په دې کې د تارونو يو بل سره ارتباط د لرګو د کنډ څخه جوړيږي. د هر 

 0,07W/(mk)څخه تر  W/(mk) 0,035ليدونکي او خام کثافت له مخې ددې د تودوخي انتقالېدو توان د تو

پورې رسيږي. د مربوطه وخت د تودوخي انتقالېدونکي توان پورې تړلی، دغه بندوونکې ماده د ښه څخه تر 

پاره دغه ماده د تودوخي نورمال پورې د تودوخي بندوونکې اغيزه لري. د اکثرو استفاده کېدونکو ځايونو د 

ګروپ کې په بازارونو کې پېدا کيږي. دغه بندونکې ماده بې د کومې اضافي  WLG 045انتقالونکي توان په 

 صنف کې حسابيږي. B2د ساختماني موادو په څخه کيمياوي مادې 

جريان لرونکي فاساد هوا د چې دننه خوانه يا بيرون خوانه او هم شاته  ،تودوخي بندوونه کېدی شيد د دېوالونو 

ال ښه شي. د مېالني بامونو او همدارنګه د هوار بامونو د تودوخي  ېد لرګو څخه پاسته تار لرونکي تختسره 

بندوونې د پاره ددې مادې څخه هم کار اخستل کېدی شي. د بام الندې برخې او شاته هوا جريان لرونکي بيروني 

څخه کار واخستل شي. د لرګو څخه ساختمان د پاره د بيروني او  دېوالونو د پاره بايد په قير لړل شوو تختو

داخلي ساختماني برخې هم کېدی شي چې د دا ډول تختو څخه د تودوخي بندوونکي او د غږ بندوونکي په 

 حېث د اصولو په مطابق کار واخستل شي.

د لرګو خام مواد د نسبتاً   د نورو موادو په مقايسه چې د تودوخي انتقالېدلو توان ګروپ يې هم يو ډول وي،

زيات خاص کثافت او د زيات اختصاصي د تودوخي ظرفيت سره د اوړي په موسم کې هم د ساده ودانيو د 

 MN/m² 30تودوخي ساتنه په ښکاره ډول ښه کوي. خاص تغير خوړونکي تختې د قوي شخوالي سره چې د 

 په حېث هم استعمالېدی شي.پورې وي، د قدمونو د غږ مخنيونکي تختو  MN/m² 40څخه تر 

 

  λ:   0,035 – 0,045 – 0,07 W/(mk)تودوخي انتقالونکي توان 

 )نورمال لمبه کېدونکی(  B2    ساختماني موادو صنف:

 پورې kg/m³ 450څخه تر kg/m³ 110 د     خام )خالص( کثافت:

 پورې  10څخه تر  5د   :µد اوبو د بخار پراکندګي د توان اندازه 

 پورې cm 8څخه تر  cm 2د     ډبلوالی:د موادو 

 د پاره( m²)د هر  € -,25تقريباً   د پاره د موادو نرخ: cm 10په المان کې د 

 کلک ساختماني برخې  د لرګو څخه ساختمان
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 (د پاره m²د هر ) € - ,30تقريباً    د پاره نرخ: U = 0,4 W/(m²k)د 

  W/(m²k):      9  cm 0,5   د بندوونکي موادو ډبلوالی

  W/(m²k):     11 cm 0,4     د تودوخي سره

  W/(m²k):     15 cm 0,3   د منځ څخه د تېرېدو ضريب سره

  U       0,2 W/(m²k):     22 cmد 

 

 د استعمال ساحې

—————— 

څخه بندوونکو موادو د استعمال  يويا سپڼس ود لرګو څخه پاسته تارونلکه څنګه چې په شکل کې هم ښکاري، 

 ساحې په الندې ډول دي:

خلي بندوونکی او شاته هوا جريان لرونکی بيروني دا  بيروني دېوال:

 بندوونکی

مېالني بام په سر الندې او د مېالني تيرونو تر منځ؛ هوار  بام:

 بام

 د اخېړ يا پلستر الندې د قدمونو د غږ بندوونه    پوخ يا کلک چت:

 -   د ځمکی په ساحه کې بندوونه:

 رګو څخه پايو او هم د تيرونو تر منځد ل په ساده ساختمان کې  بېلوونکی دېوال او چت:

 

 

  Holzwolle (wood wool)د لرګو وړۍ يا پشم 

سپک ساختماني تختې چې د مګنېسيټ 
17Magnesit د لسيزو کلونو  ،يا د سمټو سره ګډ شوي د لرګو وړۍ

ده په راپدېخوا په ودانۍ جوړولو کې په کار وړل کيږي. د منرالي موادو مخلوط په وجه دغه بندوونکې ما

په اضافه کولو سره د دغې بندونکي مادې مقاومت د خرابېدو  4MgSOسختۍ لمبه کيږي. د مګنيزيم سلفات 

پورې د تودوخي انتقالېدونکي توان سره د  W/(mk) 0,09څخه تر   W/(mk) 0,065په مقابل کې لوړوي. د 

لري. نو ځکه په دې اخرو کلونو  لرګو وړيو څخه سپک ساختماني تختې نسبتاً خراب د تودوخي بندونکی اغيزه
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 ،Magnesit .دا يو ډول منرالي ماده ده چې د کاربنات او نيترات څخه منځ ته راځي 

 کلک ساختماني برخې  د لرګو څخه ساختمان
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18Polystyrol کې دا په زياته اندازه د زيات طبقه يي سپک ساختماني تختو په حېث د پولېسترول 

(polystyrene) پولېورتان ،Polyurethan (Polyurethane)  يا د منرالي تار لرونکو تختو سره ګډ يا يوځای په

صنف کې  B1وادو د يوځای کولو سره د ساختماني موادو په کار وړل کيږي. دغه بندونکې ماده د منرالي م

سره د ساختماني موادو په  Polyurethanيا  Polystyrolراځي؛ ډېر طبقه لرونکي سپک ساختماني تختې د 

B2  صنف کې تنظيميږي. د لرګو د وړيو څخه سپک ساختماني تختې د بيروني دېوالونو په بندولو او د

د بندولو د پاره او همدارنګه په مېالني  ،نو، کوم چې د تودوخي د ضايع پول دیکانکرېټي پايو او تکياګا

د بامونو کې د مېالني تيرون الندې کې کارول کيږي. د غږ بندونکي او غږ جذبونکي خاصيت له مخې د لرګو 

رڅخه وړيو څخه ساختماني تختې په دفترونو او د غونډو په هالونو کې د ځوړند غږ جذبونکي په حېث هم و

 استفاده کيږي.

 

  λ:   0,065 – 0,09 W/(mk)تودوخي انتقالونکي توان 

 )سخت لمبه کېدونکی(  B1    ساختماني موادو صنف:

 پورې kg/m³ 460څخه تر kg/m³ 360 د     خام )خالص( کثافت:

 پورې  5څخه تر  2د   :µد اوبو د بخار پراکندګي د توان اندازه 

 پورې cm 10څخه تر  cm 1,5د     د موادو ډبلوالی:

 د پاره( m²)د هر  € -,25تقريباً   د پاره د موادو نرخ: cm 10په المان کې د 

 (د پاره m²د هر ) € - ,60تقريباً    د پاره نرخ: U = 0,4 W/(m²k)د 

  W/(m²k):      17  cm 0,5   د بندوونکي موادو ډبلوالی

  W/(m²k):     21 cm 0,4     د تودوخي سره

  W/(m²k):     29 cm 0,3   نځ څخه د تېرېدو ضريب سرهد م

  U       0,2 W/(m²k):     44 cmد 

 

 د استعمال ساحې

—————— 

څخه بندوونکو موادو د استعمال ساحې په الندې  يا پشم يووړد د لرګو لکه څنګه چې په شکل کې هم ښکاري، 

 ډول دي:

 د تودوخي بندوونکی تړلی سيستم بيروني دېوال:

 د مېالني تيرونو الندې ام:ب

 د تاکاو د چتونو الندې    پوخ يا کلک چت:

 -   د ځمکی په ساحه کې بندوونه:

 د چتونو د منځ الندې د بېلونکي دېوال تختې په حېث په ساده ساختمان کې  بېلوونکی دېوال او چت:
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 ،Polystyrol ه مصنوعي ماده ده چې په بازار کې د راکړې ورکړې نوم يې دا ېوه روښانه سپين قف ډولEPS .دی 

     Polyurethan  کال کې د  1937دا هم يو ډول مصنوعي ماده ده چې د لومړي ځل د پاره پهLeverkusen  په ښار کې د عالمانو د يو

څخه په کيماوي طريقې  diisocyanat 1,6او  Hexanاو وروسته بيا د  Octan- 1,8 diisocyanatاو  Butandiol 1,4ګروپ له خوانه د 

 سره جوړ کړ.
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  Kalziumsilikat (calcium silicate)کلسيم سليکات 

خه تودوخي بندوونکي تختې شخ منرالي تختې دي، چې ددې بنسټيز مواد يا اساسي د کلسيم سليکات څ

(، د کوارتز شګه او اوبو څخه دي. بعضې تېاروونکي شرکتونه دې سره د سلولوز )د Kalkمواد د اهک )کلک 

بوټو د حجراتو د دېوالونو اصلي مواد( اضافه کوي. د 
3200 kg/m  څخه تر

3300 kg/m افت پورې وچ خالص کث

پورې رسيږي. دغه  W/(mk) 0,07څخه تر  W/(mk) 0,05سره ددې متوسط تودوخي انتقالېدونکی توان د 

صنف سره مطابقت کوي.  A2بندوونکې ماده تقريباً د مکمل منرالي برخې لرلو په وجه د ساختماني موادو په 

ختې بې د اضافي رنګوونې يا ددې د موادو د شکل په اساس چې خالص واړه سوري او نري درزونه لري، دغه ت

استر ورکوونې څخه د اوبونيولو ضريب لري. بې د يو څه مطرح کولو او بې د کوم استر ورکولو تودوخي 

بندوونکي مواد ځکه کوی شي چې کله نا کله منځ ته راغلی لنده بل ښه په منځو کې وساتي او د لنده بل د 

دغه ماده د چڼاسي منځ ته راتلو څخه ژغورل  رکيب له مخېکمزوري کېدو څخه وروسته ژر وچيږي. د کيمياوي ت

کيږي. د کلسيم سليکاتو تختو څخه کېدی شي چې د خښتو څخه په دېوالونو کې د کوټې دننه خواته د تودوخي 

 بندوونکي په حېث هم کار واخستل شي.

 

  λ:   0,05 – 0,06 – 0,07 W/(mk)تودوخي انتقالونکي توان 

 )اور نه اخستونکی(  A2    ساختماني موادو صنف:

 پورې kg/m³ 200څخه تر kg/m³ 300 د     خام )خالص( کثافت:

 پورې  6څخه تر  2د   :µد اوبو د بخار پراکندګي د توان اندازه 

 پورې cm 10څخه تر  cm 2د     د موادو ډبلوالی:

 ه(د پار m²)د هر  € -,80تقريباً   د پاره د موادو نرخ: cm 10په المان کې د 

 (د پاره m²د هر ) € - ,120تقريباً    د پاره نرخ: U = 0,4 W/(m²k)د 

  W/(m²k):      11 cm 0,5   د بندوونکي موادو ډبلوالی

  W/(m²k):     14 cm 0,4     د تودوخي سره

  W/(m²k):     19 cm 0,3   د منځ څخه د تېرېدو ضريب سره

  U       0,2 W/(m²k):     29 cmد 

 

 

 

 

 ساختماني برخې کلک  د لرګو څخه ساختمان

 



 

114 

 

 استعمال ساحېد 

—————— 

څخه بندوونکو موادو د استعمال ساحې په الندې کلسيم سليکات د لکه څنګه چې په شکل کې هم ښکاري، 

 ډول دي:

 دننه خواته بندوونکی، د تودوخي بندوونکی تړلی سيستم بيروني دېوال:

 - بام:

 -    پوخ يا کلک چت:

 -   د ځمکی په ساحه کې بندوونه:

 - کې  بېلوونکی دېوال او چت:په ساده ساختمان 

 

  Kork (cork)کارک 

کارک د شيندل شوي تختې په شکل يا د ځبېښل شوي تختې په شکل د پېړيو راهيسې د تودوخي بندوونکي 

مادې په حېث استعمال شوی دی. دلته مختلف کارک وجود لري، چې هغه عبارت دي له: طبعيي يا د دل شوي 

(، د دل شوي Recyclingkorkschrot (recycling crushed)ارک جوړوونه )کارک پاتې شوني څخه بېرته ک

19Backkork ( او پوخ کارک )) crushed expandedexpandiertes Korkschrot(کارک بېرته منبسط کوونه )

(agglomerated cork).) 

ل شوي کارک طبعيي د کارک مېده ګې د څېړۍ تراش شوي پوټکي څخه چې ښه مېده کيږي منځ ته راځي. د د

( د بوتلونو د سر کارک د مېده Recyclingkorkschrot (recycling crushed)پاتې شوني څخه بېرته کارک )

( expandiertes Korkschrot (expanded crushed)کولو څخه جوړيږي. دل شوي کارک بېرته منبسط کوونه )

21Backkork ه پراخول کيږي. پوخ کارک )د طبعيي کارک مېده ګي د اوبو بخار سره نظر ددې حجم ته ډېر وار

(agglomerated cork) دا د بالک په حېث په فشاري لوښو کې جوړيږي، کوم چې د اوبو بخار د زښت ډېر :)

وارو پورې پراخيږي يا لوييږي او په خپله کارک کې طبعيي  10ګرمېدو سره دغه مېده دانې نظر خپل حجم ته تر 

پورې د  W/(mk) 0,06څخه تر  W/(mk) 0,04پورتني سطح کې سره نښلي. د  کنډ په واسطه دغه مېده دانې په

وسط پورې تودوخي بندوونکی اغيزه لري. که چېرته دې تتودوخي انتقالېدونکي توان سره دا يو ښه څخه تر م

                                                             
 19

 ،Backkork (agglomerated cork دا هغه ډول کار دی چې د ډېرو ګرمو اوبو د بخار په واسطه د کارک مېده ګي منبسط کيږي او :

 بيا د خپل کنډ په واسطه دا د بالک يا تختې په شکل سرېښيږي.

 20
 ،kBackkork (agglomerated cor دا هغه ډول کارک دی چې د ډېرو ګرمو اوبو د بخار په واسطه د کارک مېده ګي منبسط کيږي :

 او بيا د خپل کنډ په واسطه دا د بالک يا تختې په شکل سرېښيږي.

 کلک ساختماني برخې  د لرګو څخه ساختمان
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صنف کې راځي؛  B2ته د ساختماني څارنې له مخې اجازه ورکړل شوی وي، نو دا بيا د ساختماني موادو په 

ته چې ددې د پاره د لمبو څخه ساتلو ته کوم اضافي مواد پکار نه دي. په پاخه ودانيو کې د کارک تختې د چېر

بيروني دېوالونو په دننه، منځ او بيرون خوا ته د بندوونکي په حېث ورکول کيږي. دې ته د ساختماني څارنې له 

د تې شي. د فشار په مقابل کې مخې اجازه ورکړل شوی چې تودوخي بندوونکی دې تړلي سيستم سره پا

ټينګوالي په وجه د کارک سره بندوونکي تختې کېدی شي چې د تودوخي او د قدمونو د غږ بندوونکي په حېث 

( الندې استعمال شي. د لرګو څخه ودانيو کې د کارک سره بندوونه د تختې په شکل يا مېده ګي مثالهد شوتې )

ره، چېرته چې د لنده بل فشار نه وي، امکان لري چې کار واخستل شي. په حېث د ودانۍ ټولو بيروني برخو د پا

په بېلونکو دېوالونو کې، که دا د فوالدو يا د لرګو د پايو څخه وي، د غږ او تودوخي ساتلو د پاره د کارک د 

 تختو څخه هم کار اخستل کيږي.

 

  λ:   0,04 /0,045 -  0,06 W/(mk)تودوخي انتقالونکي توان 

 )نورمال لمبه کېدونکی(  B2    ي موادو صنف:ساختمان

 پورې kg/m³ 500څخه تر kg/m³ 80 د     خام )خالص( کثافت:

 پورې  10څخه تر  5د   :µد اوبو د بخار پراکندګي د توان اندازه 

 پورې cm 20څخه تر  cm 1د     د موادو ډبلوالی:

 د پاره( m²)د هر  € -,20تقريباً   د پاره د موادو نرخ: cm 10په المان کې د 

 (د پاره m²د هر ) € - ,25تقريباً    د پاره نرخ: U = 0,4 W/(m²k)د 

  W/(m²k):       9 cm 0,5   د بندوونکي موادو ډبلوالی

  W/(m²k):     11 cm 0,4     د تودوخي سره

  W/(m²k):     15 cm 0,3   د منځ څخه د تېرېدو ضريب سره

  U       0,2 W/(m²k):     22 cmد 

 

 د استعمال ساحې

—————— 

 څخه بندوونکو موادو د استعمال ساحې په الندې ډول دي: کارکلکه څنګه چې په شکل کې هم ښکاري، د 

 

دننه خواته، په منځ کې او بيرون بندوونکی، د تودوخي  بيروني دېوال:

 بندوونکی تړلی سيستم

پاسه؛ هوار  د مېالني بام د مېالني تيرونو منځ، الندې او د بام:

 بام

 ( الندې د قدمونو د غږ بندوولو تهمثالهد شوتې )    پوخ يا کلک چت:

 -   د ځمکی په ساحه کې بندوونه:

د لرګو څخه پايو تر منځ او د لرګو څخه تيرونو تر منځ د  په ساده ساختمان کې  بېلوونکی دېوال او چت:

 ډکون پ حېث
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  Mineralfaser (mineral fiber)منرالي تارونه 

، په پوه ننويستل شوی يا پوری وهل شوي يد منرالي تارونو څخه بندوونکي مواد، که دا د تختې، الندېستون

د مجموعي بندوونکي موادو څخه دا ډول  %60وړيو څخه )د ښيښې يا ډبرو تارونه( وي، په المان کې تقريباً  

ات د منرالي خام موادو لکه شګه، د اهکو څخه زي %90منرالي تارونو څخه بندوونکي مواد جوړوي. دا د 

ډبرې، ښيښه او داسې نورو څخه منځ ته راځي. د ګرد پورې مربوطه د نښلېدونکي مادې په حېث د منرالي 

ماده او منرالي تېل يوځای کيږي.  21Phenolformaldehydharz (phenol formaldehyde resin)تارونو سره د 

پورې د تودوخي اننتقالېدونکي توان سره دا منرالونه د ښه  W/(mk) 0,040څخه تر  W/(mk) 0,035د 

چې د  ،تودوخي بندوونکي موادو په کتار کې راځي. دا مواد کېدی شي چې د لوړ کثافت سره هم وجود ولري

پورې وي، او دا اصالً  د غږ بندولو د پاره پکار وړل کيږي. د  W/(mk) 0,07تودوخي انتقالولو توان يې تر 

اخستلو په نسبت د ساختماني نه يې منرال دي، د اور  څخه بندوونکې ماده چې اساسي موادتارونو منرالي 

صنف کې راځي. د دغې مادې تختې او النديستوني د خاصو کارېدونکو ځايونو د پاره د  A2او  A1موادو په 

الندې نه راولي. د اور په  توان تر اغيزې لومختلفو طبقو سره الس ته راځي، کوم چې د هغه د تودوخي انتقالېد

يوه مقابل کې چال او چلند کېدی شي چې تغير وخوري، داسې چې طبقه ورکړل شوي منرالي تارونو محصول 

صنفونو سره مطابقت کوي. ددې د پاره چې د کار په وخت کې د ګرد  B2او  B1بيا د ساختماني موادو د برخه 

22Kanzerogenitätsindex محصول کې په رالي تارونو نو بايد د من ،څخه د سرطان ناروغي مخنيوی وشي

(Kl) (carcinogenicity)   اوسي او يا ددې څخه زيات شي. په پوخ ساختمان کې د منرالي تارونو د  %40فرق

د ودانۍ د مخ )فاساد( استعمال ساحي ډېرې دي: په بيروني دېوالونو کې، دننه، مغز او بيرون خواته بندوونه. 

لرونکي همدارنګه تودوخي بندوونکی تړلی سيستم؛ د مېالني او هوار بامونو د بندولو ټول  شاته هوا جريان

ودانيو کې د منرالي په رقمونه، او د شوتې الندې د تودوخي او د قدمونو د غږ بندوونې په حېث. د لرګو څخه 

 کي په حېث کارول کيږي.په ټولو داخلي او بيروني ساختماني برخو کې د غږ او تودوخي بندوون ،تارونو مواد

 

  λ:   0,035 /0,04 -  0,07 W/(mk)تودوخي انتقالونکي توان 
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 ،Phenolformaldehydharz (phenol formaldehyde resin) دا يو ډول فينو پالستيک مصنو عي ماده ده چې د فنوليک کنډ :

 له خوانه کشف شو. Leo Hendrikکال د  1907ه منځ ته راځي او دا اول وار په څخ

 22
 ،)carcinogenicityKanzerogenitätsinde (Kl) (     ،دا زښت ډېر د اکسيد د موجوديت فرق په سوديم، پوتاشيم، کلسيم

 مګنيزيم، باريم او دوه وارې د المونيم اوکسيد کې دی.

 کلک ساختماني برخې  د لرګو څخه ساختمان
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 )بې د طبقې ورکوونې(  A2او  A1    ساختماني موادو صنف:

 پورې kg/m³ 500څخه تر kg/m³ 8 د     خام )خالص( کثافت:

 پورې  2څخه تر  1د   :µد اوبو د بخار پراکندګي د توان اندازه 

 پورې cm 22څخه تر  cm 3د     والی:د موادو ډبل

 د پاره( m²پوورې )د هر € -,20  څخه تر€-,5 تقريباً د   د پاره د موادو نرخ: cm 10په المان کې د 

 د پاره( m²پوورې )د هر € -,20  څخه تر€-,5 تقريباً د    د پاره نرخ: U = 0,4 W/(m²k)د 

  W/(m²k):       8 cm 0,5   د بندوونکي موادو ډبلوالی

  W/(m²k):     10 cm 0,4     د تودوخي سره

  W/(m²k):     13 cm 0,3   د منځ څخه د تېرېدو ضريب سره

  U       0,2 W/(m²k):     20 cmد 

 

 د استعمال ساحې

—————— 

څخه بندوونکو موادو د استعمال ساحې په الندې ډول  منرالي تارونهلکه څنګه چې په شکل کې هم ښکاري، د 

 :دي

دننه خواته، په منځ کې او بيرون بندوونکی، د تودوخي  بيروني دېوال:

 بندوونکی تړلی سيستم

د مېالني بام د مېالني تيرونو منځ، الندې او د پاسه؛ هوار  بام:

 بام

 ( الندې د قدمونو د غږ بندوولو تهمثالهد شوتې )    پوخ يا کلک چت:

 -   د ځمکی په ساحه کې بندوونه:

د لرګو څخه پايو تر منځ او يا د فوالدو څخه د پايو ترمنځ د  ختمان کې  بېلوونکی دېوال او چت:په ساده سا

 لرګو څخه تيرونو تر منځ 

 

 
 

 

 کلک ساختماني برخې  د لرګو څخه ساختمان
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د ولکان څخه په کيمياوي او فزيکي طريقو سره منځ ته راغلي ښيښې، مرغلرې 

Perlit (perlite)  

غلرې دي. ددې په رالوا کتلو ډبرينې مد خ شوو په ساختمان کې د استعمالېدونکو مرغلرو اساسي مواد د ش

 15څخه پورته بخاريږي او اوړه شوي خام مرغلرې نظر خپل حجم ته د  1000º Cمنځ کې ايسارې شوي اوبه د 

وارو پورې پړسيږي. دا ډول محصول کېدی شي چې بې د هر ډول اضافه کوونې، د مثال په ډول  20وارو څخه تر  

و په وچ ډکوون کې په کار وړل کيږي. د استعمال نورو حالتونو د پاره )د امکان په د لرګو تيرونو څخه چتون

-Hydrophobierung (waterصورت کې د لنده بل اغيزې( دغه خام محصول د اوبو يوې خوا کوونې څخه 

repellent treatment)  0,04يا قيرونې څخه کار اخستل کيږي. دغه ماده د W7(mk)  0,07څخه تر W/(mk) 

پورې د تودوخي د انتقال توان لرلو سره، د ښه څخه تر متوسط پورې اغيزناکه تودوخي بندوونکو کې 

صنف کې راځي، د  A1حسابيږي. د منرالي محصول په حېث بې د اضافي موادو سره دا د ساختماني موادو په 

کې حسابيږي. د مرغلرو صنف  B2قير يا ددې په شان نورو موادو اضافه کولو سره دا د ساختماني موادو په 

ډکون څخه په پاخه ودانيو کې د بيروني دېوالونو په منځ بندوونې کې، د هوار بامونو د پاره د سرښکته 

( الندې استفاده کيږي. د لرګو څخه تير لرونکي چتونو د تودوخي بندوونې مثالهبندوونې په حېث او د شوتې )

شي چې مرغلرې د تودوخي بندوونکي تختې په حېث جوړې د پاره هم ددې څخه استفاده کيږي. دا هم کېدی 

شي، کوم چې د مصنوعي کنډ يا قير اضافه کولو سره د مرغلرو ډبرو منبسطولو سره دا ځبېښل کيږي. بعضې 

ندوونکي بتوليدوونکي دغو موادو سره عضوي )کيمياوي( او غېر عضوي تارونه اضافه کوي. د مرغلرو څخه 

ې د مېالني تيرونو ترمنځ يا په هوار بامونو کې د تودوخي بندوونې په حېث کارول تختې په مېالني بامونو ک

زيات مقاومت په وجه کېدی شي چې دا ډول تختې د ځمکې د فرش د د کيږي. د فشار په مقابل کې نسبتاً 

 ( الندې هم استعمال شي.مثالهتودوخي بندوونې د پاره د شوتې )

 

  λ:   0,04 - 0,05 -  0,07 W/(mk)تودوخي انتقالونکي توان 

 )بې د اضافي موادو(   A1    ساختماني موادو صنف:

 پورې kg/m³ 300څخه تر kg/m³ 80 د     خام )خالص( کثافت:

 پورې  5څخه تر  3د   :µد اوبو د بخار پراکندګي د توان اندازه 

 پورې cm 22څخه تر  cm 3د     د موادو ډبلوالی:

 د پاره( )ډکون( m²)د هر  €-,15 تقريباً د   ه د موادو نرخ:د پار cm 10په المان کې د 

 د پاره( )ډکون( m²)د هر  €-,20 تقريباً د    د پاره نرخ: U = 0,4 W/(m²k)د 

  W/(m²k):       10 cm 0,5   د بندوونکي موادو ډبلوالی

  W/(m²k):     12 cm 0,4     د تودوخي سره

  W/(m²k):     16 cm 0,3   د منځ څخه د تېرېدو ضريب سره

  U       0,2 W/(m²k):     25 cmد 

 

 د استعمال ساحې

—————— 

د ولکان څخه په کيمياوي او فزيکي طريقو سره منځ ته راغلي لکه څنګه چې په شکل کې هم ښکاري، د 

 څخه بندوونکو موادو د استعمال ساحې په الندې ډول دي:ښيښې، مرغلرې 
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 ونهمرکزي بندو بيروني دېوال:

 په هوار بامونو کې د مخ په ښکته بندوونې په حېث بام:

 ( الندې د قدمونو د غږ بندوولو په حېثمثالهد شوتې )    پوخ يا کلک چت:

 -   د ځمکی په ساحه کې بندوونه:

 د لرګو څخه تيرونو تر منځ  په ساده ساختمان کې  بېلوونکی دېوال او چت:

 

 23, expandiertPolystyrol (EPS)منبسط شوی پوليستيرول 

(Polystyrene expanded)  

بندوونکي موادو تخته ده. دا د څو  محصول په حېث يو پېژندل شوې سپينمنبسط شوی پوليستيرول د خام 

، د کمې برخې پېنتان  Styrolمشابه ترکيب لرونکي سټېرول 
24Pentan  د محرکې قوئ په حېث اضافه کولو

څخه منځ ته راځي. مخکې قف شوي
25

په مؤقتي ډول ډيپو کې ساتلو له الرې او ځای په ځای قف شوي خام  

موادو پوليستيرول کلک قف شوي تختو څخه جوړيږي. دغه تختې په بازار کې د بالک، تختې يا قف شوي 

مفهوم الندې پېدا کيږي. دا ډول بندوونکې ماده د  Styroporدرجني موادو په حېث د سټيروپور 

0,035W/(mk)  0,04څخه تر W/(MK)  پورې د تودوخي انتقالېدونکي توان سره يو ښه اغيزناکه تودوخي

بندوونکې ماده ده. د پوليستيرول کلک شوي قف ډوله تختې د لمبې په مقابل کې مجهز شوي موادو په وجه د 

صنف کې راځي. ددې د پاره چې وروسته د  B1سخت لمبه کېدونکي موادو په حېث د ساختماني موادو په 

په کافي اندازه ډيپو بايد څخه مخکې نو د دغو موادو د کار اخستلو نه د ضرر څخه مخنيوی وشي،  کمېدو

او درزونه بايد په پالن کې ونيول شي. د فزيکي ساختمان له مخې بايد تختې په ډېرو طبقو ورکولو سره د  ،شي

تودوخي بندوولو د پاره مناسب  مرکزي او بيروني ،تختو تر منځ درزونه بدل شي. دغه تختې د دېوالونو داخلي

دي. د بندوونکو ټول ډولونه د مېالني بامونو همدارنګه د هوا جريان لرونکي او نه لرونکي هوار بام د تودوخي 

بندونې د پاره د دا ډول تختو څخه کار اخستل کيږي. دا تختې د زيات خالص کثافت له مخې په کافي اندازه د 

زياتېدو يا په ختو د ارتجاعيي والي په واسطه د ميخانکي پروسې سره د بار فشار په مقابل کې کلک دي. د ت
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،)expanded Polystyrene(EPS) ( Polystyrol, expandiert دا يو ډول روښانه، سپين قف ډوله منبسط شوي مصنوعيي مواد :

 ( په نوم پېژندل کيږي.EPSدي چې په بازار کې د )

24
 .دی 12H5C: دا هاېدرو کاربن دی چې فرمول يې Pentan، پېنتان 

 25
 پورې د اوبو بخار سره قف جوړول دي. C º120تر  څخه 100º C، د مخکې نه قف شوي څخه مطلب؛ د منبسط شوي پوليستيرول د 

 کلک ساختماني برخې   د لرګو څخه ساختمان    
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کمېدو کې دغه تختې لږ څه ډينامکي شخوالی پېدا کوي، کوم چې بيا د قدمونو د غږ بندوونې او د ودانيو د په 

 بېلونکو دېوالونو تر منځ بندوونکې په حېث کار اخستل کېدی شي.

 

  λ:   0,035/0,04 W/(mk)تودوخي انتقالونکي توان 

 )سخت لمبه کېدونکی(   B1    ساختماني موادو صنف:

 پورې kg/m³ 30څخه تر kg/m³ 15 د     خام )خالص( کثافت:

 پورې  100څخه تر  20د   :µد اوبو د بخار پراکندګي د توان اندازه 

 پورې cm 20څخه تر  cm 2د     د موادو ډبلوالی:

 د پاره( m²)د هر  €-,5 تقريباً د   موادو نرخ:د پاره د  cm 10په المان کې د 

 د پاره(  m²)د هر  €-,5 تقريباً د    د پاره نرخ: U = 0,4 W/(m²k)د 

  W/(m²k):       8 cm 0,5   د بندوونکي موادو ډبلوالی

  W/(m²k):     10 cm 0,4     د تودوخي سره

  W/(m²k):     13 cm 0,3   د منځ څخه د تېرېدو ضريب سره

  U       0,2 W/(m²k):     20 cmد 

 

 د استعمال ساحې

—————— 

څخه بندوونکو موادو د استعمال ساحې  منبسط شوی پوليستيروللکه څنګه چې په شکل کې هم ښکاري، د 

 په الندې ډول دي:

دننه خواته، په منځ کې او بيرون بندوونکی، د تودوخي  بيروني دېوال:

 بندوونکی تړلی سيستم

مېالني بام د مېالني تيرونو منځ، الندې او د پاسه؛ هوار د  بام:

 بام

 ( الندې د قدمونو د غږ بندوولو په حېثمثالهد شوتې )    پوخ يا کلک چت:

 -   د ځمکی په ساحه کې بندوونه:

 - په ساده ساختمان کې  بېلوونکی دېوال او چت:

 

 کلک ساختماني برخې        د لرګو څخه ساختمان           

 



 

111 

 

 ,Polystyrolتيرول په دوامداره طريقې د يوې قطۍ په واسطه ځبېښل شوي پوليس

extrudiert (XPS) (Extruded polystyrene)  

اوبه شوي پوليستيرول د کاربنداي اکسايډ سره د يوې محرکې قوئ په حېث قف ورکول کيږي. يوه برخه د فلور 

کلورهايدروکاربن 
26)ChlorofluorocarbonFluorchlorkohlenwasserstoff (FCKW) (  چې نه اکسيد

ز سره يوځای کيږي او مالګه جوړه شوې )هالوزني( د محرکې قوئ په حېث استعماليږي. د شوي ريشې چې د فل

 Polystyrol-Extruderschaum (XPS)ځبېښل شوي طريقې سره جوړ شوي د پوليستيرول ځبېښل شوی قف 

ه اخلي، د نيو متشابه او مکمل بند د کوټنۍ شکل جوړوي. ددې معنی داده، چې دغه مواد عمالً اوبه 

ستېدلو په مقابل کې ټينګ دي او په متوسط ډول د فشار په مقابل کې کلک دي. ددې خواص د ډېر ښه څخه ور

ارتباط لري. د لمبو په  ېپورې، د اغيزناکه تودوخي پور W/(mk) 0,04 څخه تر W/(mk) 0,03تر ښه پورې د 

نف کې راځي. څه رنګه چې ص B1مقابل کې د اضافي موادو يوځای کولو سره دا مواد دساختماني موادو په 

وړانګو په مقابل کې بقأ نه لري، نو ځکه ددې د پاره بايد مناسب پوښ په نظر  27UV (Ultraviolett(دغه مواد د 

نه  ،کې ونيول شي. د پوليستيرول ځبېښل شوي قف څخه تودوخي بندوونکي تختې، نظر ددې حجروي شکل ته

روني تودوخي بندوونکي په حېث کار اخستل کيږي، بلکه د يواځې د بيروني دېوالونو د داخل، مرکز او بي

کاو دېوالونو د پاره تودوخي بندوونه هم امکانوي او همدارنګه د بيرون خوانه د ځمکې تختې ته د تودوخي هت

بندوونې امکانات شته. پرته له دې دا مواد د مېالني بامونو او هم هوار بامونو د پاره د سپما شوي تودوخي 

په حېث استعماليږي. دا چې دا مواد د لنده بل په مقابل کې حساسه نه دي او د فشار په مقابل کې  بندوونکي

 ټينګ دي، نو کېدی شي دا تختې په هوار بامونو کې هم استعمال شي.

 

  λ:   0,030/035/0,04 W/(mk)تودوخي انتقالونکي توان 

 )سخت لمبه کېدونکی(   B1    ساختماني موادو صنف:

 پورې kg/m³ 45څخه تر kg/m³ 25 د     الص( کثافت:خام )خ

 پورې  250څخه تر  80د   :µد اوبو د بخار پراکندګي د توان اندازه 

 پورې cm 12څخه تر  cm 2د     د موادو ډبلوالی:

 د پاره( m²)د هر  €-,20 تقريباً د   د پاره د موادو نرخ: cm 10په المان کې د 

 د پاره(  m²)د هر  €-,20 تقريباً د    رخ:د پاره ن U = 0,4 W/(m²k)د 

  W/(m²k):       7 cm 0,5   د بندوونکي موادو ډبلوالی

  W/(m²k):     9 cm 0,4     د تودوخي سره

  W/(m²k):     12 cm 0,3   د منځ څخه د تېرېدو ضريب سره

  U       0,2 W/(m²k):     17 cmد 

 

 د استعمال ساحې

—————— 
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، دا يو کافي اندازه کيمياوي ګروپ دې، چې د لنډ عضوي ماليکولو سره تړلی دی، کوم چې ددې څخه سوځونکي ګاز، سړوونکي 

 مادې او خوشې کوونکي مادې په حېث کار اخستل کيږي.

 27
 ،UV (Ultraviolett) ترو مګنيتي وړانګې دي.دا يو ډول اوږدې څپې لرونکي الک 
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په دوامداره طريقې د يوې قطۍ په واسطه ځبېښل شوي پوليستيرول په شکل کې هم ښکاري، لکه څنګه چې 

 څخه بندوونکو موادو د استعمال ساحې په الندې ډول دي:

دننه خواته، په منځ کې او بيرون بندوونکی، د تودوخي  بيروني دېوال:

 بندوونکی تړلی سيستم

ې او د پاسه؛ هوار د مېالني بام د مېالني تيرونو منځ، الند بام:

 بام

 د ځمکې د فرش د تختې الندې    پوخ يا کلک چت:

 په ځمکې او دېوالونو   د ځمکی په ساحه کې بندوونه:

 - په ساده ساختمان کې  بېلوونکی دېوال او چت:

 

 

  polyurethane( 28Polyurethan (PUR)(پوليورېتان 

کتليزاتور بندوونکي مواد د کلک قف لرونکي پوليورېتان څخه د 
29Katalysator ( او د محرکې قوئPentan )

تېل خامو موادو څخه منځ ته راځي. د کيمياوي تعمل له الرې د ډېرې لوړې تودوخۍ سره د  د په مرسته د خاورو

دغې مايع اساسي ماده د ګاز )غاز( په شکل پورته کيږي او بيا د سړېدو څخه وروسته د پوليورېتان شخ قف 

ه قف د قاعدې له مخې تړلي حجرې لري. دا يو کلک پالستکي )چې شکل يې تغير نه خوري( منځ ته راځي. دغ

کرکټر لري او د کيمياوي او حلونکي موادو په مقابل کې ښه مقاومت لري. کلک قف لرونکی پوليورېتان د کم 

سره دا د  طبقېد تودوخي انتقالوونکي توان سره بندوونکې ماده ده. د پراکنده کثافت سره او د پوښښ 

ګروپ پورې اړه لري. بې د پوښښ طبقې يا د خالص پراکنده د  WLG 025 د تودوخي انتقالېدونکي توان

ګروپ کې حسابيږي، نو ځکه دې سره دا ډېر ښه اغيزناکه  WLG 035يا  WLG 030پوښښ طبقې سره دا په 

افي موادو په وجه، چې دا د تودوخي بندوونکې ماده ده. کلک قف لرونکې پوليورېتان د لمبو څخه ساتلواض
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 ،Polyurethane (PUR) دا يو ډول مصنوعي مواد يا مصنوعي کنډ دي چې د مختلفو عضوي موادو لکه :Diolern, Polyolen 

 څخه جوړيږي.

 29
: دا ديوې يوناني کليمې څخه اخستل شوې کيمياوي ماده ده، کوم چې د سرعت عکس العمل د فعاله Katalysator، کتليزاتور 

 ژي د کمېدو له الرې يوه کيمياوي تعمل لوړوي.انر

 کلک ساختماني برخې ه ساختماند لرګو څخ        

 



 

113 

 

صنف کې شمېرل کيږي. دغه ماده د چڼاسي  B2او  B1فاسفورس تېزابو څخه جوړيږي، د ساختماني موادو په 

او مکروبو په مقابل کې مقاومت لري، نو ځکه دا نه خرابيږي او نه خوسا کيږي. په دې کې زهرجنه ګاز نه دي 

تې په ودانيو کې په خاصه توګه هغه وخت استعماليږي، کله پېژندل شوي. د پوليورېتان څخه بندوونکي تخ

ي. دغه مواد کېدی شچې د امکان په صورت کې د موادو کم ډبلوالي سره زياته د تودوخي ساتنه الس ته راوړل 

شي چې د بيروني دېوالونو په داخل، منځ او بيروني بندوونې د پاره استعمال شي، احتماالً د يو ډول يا مختلفو 

و څخه د ډېرو طبقو نښلولو سره يا د پوښښ طبقې تړلو سره استعماليږي. دا ماده د مېالني بامونو د مواد

 مېالني تيرونو الندې، منځ او د پاسه، همدارنګه د هوار بامونو د تودوخي بندولو د پاره استعمالېدی شي.

 

  λ:   0,025/03/0,035 W/(mk)تودوخي انتقالونکي توان 

 B2او   B1    نف:ساختماني موادو ص

 پورې kg/m³ 100څخه تر kg/m³ 30 د     خام )خالص( کثافت:

 پورې  100څخه تر  30د   :µد اوبو د بخار پراکندګي د توان اندازه 

 پورې cm 14څخه تر  cm 1د     د موادو ډبلوالی:

 د پاره( m²)د هر  €-,15 تقريباً د   د پاره د موادو نرخ: cm 10په المان کې د 

 د پاره(  m²)د هر  €-,10 تقريباً د    د پاره نرخ: U = 0,4 W/(m²k)د 

  W/(m²k):       6 cm 0,5   د بندوونکي موادو ډبلوالی

  W/(m²k):     7 cm 0,4     د تودوخي سره

  W/(m²k):     10 cm 0,3   د منځ څخه د تېرېدو ضريب سره

  U       0,2 W/(m²k):     15 cmد 

 احېد استعمال س

—————— 

څخه بندوونکو موادو د استعمال ساحې په الندې ډول  پوليورېتانلکه څنګه چې په شکل کې هم ښکاري، د 

 دي:

دننه خواته، په منځ کې او بيرون بندوونکی، د تودوخي  بيروني دېوال:

 بندوونکی تړلی سيستم

د مېالني بام د مېالني تيرونو منځ، الندې او د پاسه؛ هوار  بام:

 بام

 ( الندې او خام چتمثالهد شوتې )    پوخ يا کلک چت:

 -   د ځمکی په ساحه کې بندوونه:

 - په ساده ساختمان کې  بېلوونکی دېوال او چت:
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  Schafwolle (sheep wool)د پسه وړۍ 

سي شوي د پسه د وړيو نه د بندوونکي موادو اسا ېد تفالې څخه بېرته جوړد وړيو د پسونو وړۍ او لږه برخه 

( د لمبو مخنيوي د پاره او يوه برخه کيمياوي ماده د Borateمواد جوړوي. دې سره يوه برخه د مالګې تېزاب )

مضره حشراتو مخنيوي د پاره استعماليږي. ددې د پاره چې د پسه د وړيو څخه الندېستوني د تارونو وتلو څخه 

ر څخه حفاظتي تارونه اوبدي. دا چې مخنيوی وشي، نو بعضې توليدوونکي د پسه د وړيو سره د پوليست

پسونه د حشراتو وژونکي درملو سره تتداوي کيږي، نو کېدی شي چې د دغو درملو لږ څه د پسونو په وړيو کې 

 0,04ګرنټي کړي. د  والیپاک يودغه وړد درملو څخه د بايد  و ته الزمه ده چېباقي پاتې وي. نو توليدوونک

W/(mk) کتار کې راځي. ددې د په ن سره دغه وړۍ د ښه تودوخي بندوونکي موادو تودوخي انتقالېدونکي توا

صنف کې وشمېرل شي، نو يونيم توليدوونکي په خپل محصول کې  B2پاره چې دا مواد د ساختماني موادو په 

د اور د لمبې د مخنيوي د پاره د مالګې تېزابو څخه مواد ګډوي. د مېالني بامونو، بېلونکي دېوالونو، د 

لونو تر منځ چتونو او د ودانۍ نما )فاساد( تر څنګ دا مواد په چتونو کې د غږ مخنيوي د پاره هم مناسب منز

دي. د پسه د وړيو څخه تختې ډېر اوچته د غږ جذبولو درجه لري. د پسه د وړيو څخه موادو اجازه ورکړل شوي 

د توليدونکي څخه د دغو موادو ترکيب هر توليدونکي ته فرق لري. نو د دغو موادو استعمالونکې بايد 

 ترکيب، رقم او د ګډ شوو موادو د برخې پوښتنه وکړي.

 

  λ:   0,04 W/(mk)تودوخي انتقالونکي توان 

 )نورمال لمبه کېدونکی( B2    ساختماني موادو صنف:

 پورې kg/m³ 60څخه تر kg/m³ 15 د     خام )خالص( کثافت:

 پورې  2څخه تر  1د   :µ د اوبو د بخار پراکندګي د توان اندازه

 پورې cm 22څخه تر  cm 2د     د موادو ډبلوالی:

 د پاره( m²)د هر  €-,25 تقريباً د   د پاره د موادو نرخ: cm 10په المان کې د 

 د پاره(  m²)د هر  €-,25 تقريباً د    د پاره نرخ: U = 0,4 W/(m²k)د 

  W/(m²k):       8 cm 0,5   د بندوونکي موادو ډبلوالی

  W/(m²k):    10 cm 0,4     د تودوخي سره

  W/(m²k):     13 cm 0,3   د منځ څخه د تېرېدو ضريب سره

  U       0,2 W/(m²k):     20 cmد 

 

 کلک ساختماني برخې د لرګو څخه ساختمان      
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 د استعمال ساحې

—————— 

 څخه بندوونکو موادو د استعمال ساحې په الندې ډول دي: پسه وړۍلکه څنګه چې په شکل کې هم ښکاري، د 

دننه او همدارنګه شاته هوا جريان لرونکي بيروني  ي دېوال:بيرون

 بنددونه؛ د لرګو څخه پايو تر منځ

 د مېالني بام د مېالني تيرونو منځ، الندې او د پاسه؛  بام:

 -    پوخ يا کلک چت:

 -   د ځمکی په ساحه کې بندوونه:

 د تيرونو تر منځد پايو او همدارنګه  په ساده ساختمان کې  بېلوونکی دېوال او چت:

 

   Schaumglas (foam glas)ځګ ډوله يا قف ډوله ښيښه 

ځګ ډوله ښيښه د ويلي شوي ښيښې د ځګ څخه د محرکې قوئ په حېث د کاربن په اضافه کولو سره منځ ته 

 راځي. د دغې بهير يا پروسې د پاره ډېره لوړه تودوخي پکاره ده چې په دې کې د کاربن داې اکسايد خارجېدنې

سره، زښت ډېر واړه د ښيښو حجرې جوړيږي چې په دې کې ګاز )غاز( داسې بنديږي چې نه کوم شې ورڅخه 

وتلی شي او نه کوم شی پکې ننوتی شي. نو په دې وجه د ځګ څخه ښيښه په مکمل ډول د بخار او اوبو په مقابل 

انتقالېدونکي توان سره قف ډوله پورې د تودوخي  W/(mk) 0,06څخه تر  W/(mk) 0,04کې ښه بنده ماده ده. د 

ښيښه د ښه څخه تر متوسط پورې اغيزناکه تودوخي بندوونکې ماده ده. ځګ ډوله ښيښه د يوې غېر عضوي 

صنف کې راځي. د کاغذ يا قير سره  A1مادې په حېث اور نه اخستوکې ماده ده، نو ځکه د ساختماني موادو په 

صنف کې  B2ه کېدونکي دي، نو دا بيا د ساختماني موادو په پوښل شوي د ځګ ډوله ښيښو تختې نورمال لمب

حسابيږي. د 
2400 kN/m  څخه تر

21700 kN/m  پورې دا ماده د زښت ډېر فشار په مقابل کې ټينګه ده. د موادو

( مثالهد خواصو په وجه او نسبتاً د لوړ نرخ په وجه د ځګ ډوله ښيښې اصالً د ځمکې په ساحه کې، د شوتې )

د ځمکې د فرش او همدارنګه د هوار بامونو د بندولو د پاره پکار وړل کيږي. او هم خاصې غوښتنې د  الندې يا

اور ساتنې د پاره د ځګ ډوله ښيښې تختې چه د کاغذ يا قير څخه نه وي پوښل شوي، د تودوخي بندوونې د 

د ډبرو په اندازه او پراخه  پاره ښه مناسب دي. په خاصه توګه د فشار په مقابل کې ټينګې تختې، په صنعت کې

په کار وړل کيږي، کوم چې په دېوالونو کې د النديني ډبرې په حېث د يخو کوټو د پاسه يا د لويو دروازو د پاسه 

 چې د تودوخي د پول اغيزه کميږي.

 

  λ:   0,04 – 0,06 W/(mk)تودوخي انتقالونکي توان 

 کلک ساختماني برخې د لرګو څخه ساختمان  
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 ه نه وي پوښل شوي()چې د کاغذ يه قير سر A1    ساختماني موادو صنف:

 پورې kg/m³ 165څخه تر kg/m³ 105 د     خام )خالص( کثافت:

 د بخار په مقابل کې ښه بند   :µد اوبو د بخار پراکندګي د توان اندازه 

 پورې cm 13څخه تر  cm 4د     د موادو ډبلوالی:

 اره(د پ m²)د هر  €-,40 تقريباً د   د پاره د موادو نرخ: cm 10په المان کې د 

 د پاره(  m²)د هر  €-,40 تقريباً د    د پاره نرخ: U = 0,4 W/(m²k)د 

  W/(m²k):       8 cm 0,5   د بندوونکي موادو ډبلوالی

  W/(m²k):    10 cm 0,4     د تودوخي سره

  W/(m²k):     13 cm 0,3   د منځ څخه د تېرېدو ضريب سره

  U       0,2 W/(m²k):     20 cmد 

 

 ستعمال ساحېد ا

—————— 

څخه بندوونکو موادو د استعمال ساحې  ځګ ډوله يا قف ډوله ښيښهلکه څنګه چې په شکل کې هم ښکاري، د 

 په الندې ډول دي:

 دننه او په منځ مغز کې بندوونه بيروني دېوال:

 هوار بام  بام:

 د شوتې او د ځمکې د فرش د تختې الندې    پوخ يا کلک چت:

 په دېوالونو او د ځمکې په فرش   کې بندوونه:د ځمکی په ساحه 

 - په ساده ساختمان کې  بېلوونکی دېوال او چت:

 

 Vakuumisolationspaneel (VIP) (Thermalخالء لرونکې عائقه تخته 

insulation panel)  

ښ کې ښيو پو ء لرونکو عائقو تختو په جوړولو کې د خالء بندوونکي فزيکي پروسه په کار وړل کيږي. پهد خال

چې هوا ولري او پراګنده ګڼوالی ولري، د يو ډکوونکي مادی د استعمال سره د فاصلې ساتونکي په حېث خالء 

 10جوړوي. دې سره د تودوخي انتقالولو توان نظر مخکني تودوخي بندوونکي موادو ته ضريب يې د 

ې بايد الندې ټکو ته په خاصه توګه شاوخواته وړوکی دی. د خالء لرونکي عائق تختې استعمالولو په وخت ک

 پاملرنه وشي:

 کلک ساختماني برخې  د لرګو څخه ساختمان
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 سيږي.رد تختې پوښ ته بايد تاوان ونه  -

 د پوښ په څنډو کې د تړونکو د تودوخي پول اغيزې بايد کمې اوسي. -

د خالء لرونکي عائق تختو درزونه او د منځ نه تېرېدونکي بايد تل د بخار په مقابل کې بند او تړلی  -

 اوسي.

ودانۍ کې د تودوخي بندوونې د پاره ځای په کافي اندازه وجود ونه لري، نو د تودوخي د  که په يوې موجوده

تخنيک له لحاظه ددې ودانۍ عصري کولو د پاره دا ډول تودوخي ساتونکي نري تختې ښه مناسب دي. دا ډول 

د پاره چې کم تودوخي بندوونکي مواد، د بلګې )مثال( په ډول د شاوخوا بيروني بندوونې يا د هغه ودانۍ 

راوتلی بام ولري، د پاره امکان لري چې استعمال شي. او هم د هغه ودانيو د پاره چې مرکز ګرمي يې الندې د 

ځمکې فرش کې وي، نو د دا ډول تودوخي بندوونکي موادو څخه کار اخستل کيږي. په نوي ودانيو کې د کړکې 

رونکي عائق تختې ورکول کيږي، کوم چې ددې لء شاوخواته د ښيښې او د المونيم څخه پوښښ تر منځ د خال

ساختماني ډبلوالی د ښيښې د ډبلوالي سره مطابقت کوي. د دغو غېر روښانه ډډو عناصرو د منځ څخه د 

پورې وي، تقريباً فقط  mm 30څخه تر  mm 20تودوخي د تېرېدو ضريب، چې د ساختماني برخې ډبلوالی د 

k)20,25 W/(m .جوړوي 

 

  λ:   0,004 / 0,006/0,010 W/(mk)لونکي توان تودوخي انتقا

  A2    ساختماني موادو صنف:

تقريباً      خام )خالص( کثافت:
3160 kg/m  

 د بخار په مقابل کې ښه بند   :µد اوبو د بخار پراکندګي د توان اندازه 

 پورې cm 3,6څخه تر  cm 2,0د     د موادو ډبلوالی:

پورې )د پوښښ سره( )د  €-,250څخه تر  €-,150 تقريباً د   موادو نرخ: د پاره د cm 10په المان کې د 

 د پاره( m²هر 

پورې )د پوښښ سره( )د  €-,250څخه تر  €-,150 تقريباً د   د پاره نرخ: U = 0,4 W/(m²k)د 

 د پاره( m²هر 

 

  W/(m²k):       2,0-2,6 cm 0,29   د بندوونکي موادو ډبلوالی

  W/(m²k):    2,2-2,8 cm 0,26     د تودوخي سره

  W/(m²k):     2,6-3,0 cm 0,23   د منځ څخه د تېرېدو ضريب سره

  U       0,18 W/(m²k):     2,8-3,6 cmد 

 

 د استعمال ساحې

—————— 

څخه بندوونکو موادو د استعمال ساحې په  خالء لرونکې عائقه تختهلکه څنګه چې په شکل کې هم ښکاري، د 

 ي:الندې ډول د

دننه خواته، په منځ کې او بيرون بندوونکی، د تودوخي  بيروني دېوال:

 بندوونکی تړلی سيستم

  - بام:
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هغه ساحه چې لوړوالی يې کم وي، د شوتې الندې، په   پوخ يا کلک چت:

 خاصه توګه د ودانۍ په نوي کوونه کې

 -   د ځمکی په ساحه کې بندوونه:

 - ل او چت:په ساده ساختمان کې  بېلوونکی دېوا

 

  31Vermikulit (vermiculite(وېرميکوليت 

نري ( هم وايي، د طبعيي معدني د ښيښو Blähglimmerوېرميکوليت چې دې ته پړسول شوې معدني ښيښه )

پترو څخه جوړيږي. د پړسول شوي معدني ښيښو د طبقو په منځ کې بندې شوي کريستالي اوبه د يو ټکان ډوله 

واره حجم سره د راوتونکي موادو مېده دانې جوړيږي.  20نځه وړل کيږي. دلته د تقريباً تودوخي په واسطه له م

تودوخي انتقالونکي توان سره فقط نه ډېر او نه کم  W/(mk) 0,07خاصيت د  ېددې د تودوخي بندوون

په زړو  صنف کې راځي. دا A1)متوسط( دی. دغه منرالي ماده اور اخستونکې نه ده او د ساختماني موادو په 

ودانيو کې د ځمکې د فرش برابرولو د پاره بې د کوم اضافي موادو څخه په کار وړل کيږي. ددې د منتاژولو په 

طبقې ډبلوالي وروسته بايد  cm 5شاوخواته کښيني. د  %5وخت کې بايد پاملرنه وشي، چې دا مواد تقريباً د 

ه په تړاو کېدی شي چې دا مواد د هوار بامونو د شي. د فشار تقسيمونکي تختې سر متراکم(دا مواد وځبېښل )

ترميمولو د پاره هم استعمال شي.د وېرميکوليت مېده دانو شاوخوا د توليدونکي له خوا د تودوخۍ په طريقې 

پوښل کيږي. دا مواد بهېدونکي دي، خو د ځبېښل )متراکم( کېدو څخه وروسته يو ټينګ قشر جوړوي. که دې 

 B2مواد يوځای شي، نو دا بيا نورمال اور اخستونکي دي او د ساختماني موادو په  موادو سره د قير اضافي

 صنف سره مطابقت کوي.

 

  λ:   0,07 W/(mk)تودوخي انتقالونکي توان 

 )غېر د اضافي موادو( A1    ساختماني موادو صنف:

د     خام )خالص( کثافت:
3100 kg/m  څخه تر

3220 kg/m پورې 

 پورې  4څخه تر  3د   :µندګي د توان اندازه د اوبو د بخار پراک

 -    د موادو ډبلوالی:

 د پاره( m²)د هر  €-,10 تقريباً   د پاره د موادو نرخ: cm 10په المان کې د 

 د پاره( m²)د هر  €-,20 تقريباً   د پاره نرخ: U = 0,4 W/(m²k)د 

 

                                                             
 30

 : دا د سليکاتو څخه منځ ته راغلي ډېر کم پېدا کېدونکي منرالي مواد دي.Vermikulit (vermiculite)، وېرميکوليت 

 کلک ساختماني برخې  د لرګو څخه ساختمان
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  W/(m²k):      13 cm 0,5   د بندوونکي موادو ډبلوالی

  0,4W/(m²k):      17 cm     ودوخي سرهد ت

  W/(m²k):     23 cm 3 ,0   د منځ څخه د تېرېدو ضريب سره

  U       0,2 W/(m²k):     34 cmد 

 

 د استعمال ساحې

—————— 

څخه بندوونکو موادو د استعمال ساحې په الندې ډول  وېرميکوليتلکه څنګه چې په شکل کې هم ښکاري، د 

 دي:

 - ال:بيروني دېو

 هوار بام بام:

 - پوخ يا کلک چت:

 -   د ځمکی په ساحه کې بندوونه:

 په چتونو کې د سطح برابرولو په حېث ډکون د پاره په ساده ساختمان کې  بېلوونکی دېوال او چت:

 

 Zellulosefasernد بوټو د حجراتو د دېوالونو اصلي موادو څخه تارونه 

(cellulose fibre)  

اجازه ورکړل شوي د بوټو د حجراتو د دېوالونو اصلي بندوونکي مواد د ورځپاڼو زړو کاغذونو په ودانيو کې 

پورې د اور  %20څخه تر  %15څخه جوړيږي. ددې خام مواد تار تار کيږي او بيا مېده کيږي. په دې کې د 

ې سره دا د ساختماني مخنيونې او د حشراتو څخه ساتنې د پاره د بور مالګه او د بور تېزاب ګډول کيږي، چې د

 B1صنف کې راځي، او د توليدونکي له خوا د يو خاص محصول په حېث دا د ساختماني موادو په  B2موادو په 

صنف کې حسابيږي. د بور مالګې او د بور تېزابو څخه په کار اخستنې کې چې د صحت له پلوه، په خاصه توګه د 

تماس کې وي، ددې د بې ضررۍ په برخه کې تر اوسه پورې پوهان تنفس او يا د ډېر وخت د پاره د پوټکي سره په 

په شک کې دي. د زړو موادو يو خوا کوونه واضح نه ده، کوم چې د اوبو سره د بور ارتباط خطرناکه مواد 

پري د  0,05W/(mk)څخه تر  0,04W/(mk)جوړوي، نو ځکه ددې ځېرمه کوونه بې پرابلمه امکان نه لري. د 

دونکي توان سره دا د ښه څخه تر متوسط پورې د تودوخي بندونکی خاصيت لري. ددې موادو تودوخي انتقالې

ډبلوالي پورې په بامونو او چتونو کې  300mmلويه برخه د پړسولو له الرې بندوونکي موادو په حېث تر 

اندې شيندل استعماليږي. په دېوالونو کې د بندوونکي په حېث دا مواد اسانه لنده بل نيسي او په تختې ب

کيږي. بيا هم د توليدوونکو له خوا د بوټو د حجراتو د دېوالونو اصلي موادو څخه تارونه د کلکو تختو په حېث 

 کلک ساختماني برخې  د لرګو څخه ساختمان
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وړاندې کيږي. د دغو موادو د کارولو په وخت کې بايد د تنفس د پاره مناسب مخنيونکی لوښی وتړل شي، کوم 

 اتلونکی تاوان تر اوسه پورې معلوم نه دی.چې د صحت له پلوه د دغو موادو د دوړي څخه منځ ته ر

 

  λ:   0,04/0,045/0,05 W/(mk)تودوخي انتقالونکي توان 

 B2يا  B1    ساختماني موادو صنف:

د     خام )خالص( کثافت:
335 kg/m  څخه تر

375 kg/m پورې 

 پورې  2څخه تر  1د   :µد اوبو د بخار پراکندګي د توان اندازه 

 -    د موادو ډبلوالی:

 د پاره( m²)د هر  €-,10 تقريباً   د پاره د موادو نرخ: cm 10په المان کې د 

 د پاره( m²)د هر  €-,10 تقريباً   د پاره نرخ: U = 0,4 W/(m²k)د 

 

  W/(m²k):      8 cm 0,5   د بندوونکي موادو ډبلوالی

  0,4W/(m²k):      10 cm     د تودوخي سره

  W/(m²k):     13 cm 3 ,0   سره د منځ څخه د تېرېدو ضريب

  U       0,2 W/(m²k):     20 cmد 

 

 د استعمال ساحې

—————— 

څخه بندوونکو بوټو د حجراتو د دېوالونو اصلي موادو څخه تارونه  لکه څنګه چې په شکل کې هم ښکاري، د

 موادو د استعمال ساحې په الندې ډول دي:

 ځد لرګو څخه پايو تر من بيروني دېوال:

په مېالني بامونو کې د مېالني تيرونو تر منځ او په ساده  بام:

 هوار بامونو کې د تيرونو تر منځ

 - پوخ يا کلک چت:

 -   د ځمکی په ساحه کې بندوونه:

 د پايو تر منځ او د تيرونو تر منځ په ساده ساختمان کې  بېلوونکی دېوال او چت:

 

  

 لک ساختماني برخېک  د لرګو څخه ساختمان
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روښانه تودوخي بندوونکی  د وېښتانو په شان نري سوري لرونکي سره

Transparente Wärmedämmung mit Kapillarstruktur (Transparent 
insulation with capillary)  

روښانه تودوخي بندوونکی د اصولو له مخې نن ورځ د نري سوري لرونکي تختو څخه چې په سرني سطح زياته 

نلکې يا خو د ښيښې څخه او يا د ډېر روښانه اندازه عمودي نري دېوال لرونکي نلکې دي، جوړيږي. دغه 

يا  Polycarbonatمصنوعي موادو څخه )
31PMMA تېاريږي. په بازار کې په زياته اندازه د مصنوعي موادو )

نلکې دي، کوم چې ددې څنډې په وېلډېنګ کولو په ټاکلي واحد سره نښلول کيږي. د دغو نلکو د قطر اندازه د 

 ( څخه وړه وي.mmمليمتر )

 

 

دا ډول تودوخي بندوونکي مواد بايد د چټلېدنې، لنده بل او د ميخانکي تاوانونو څخه وژغورل شي. دغه 

ساتنه د ښيښه يي تختو په واسطه او يا د هغه اخېړ )پلستر( په واسطه چې روښنايي تېره کړي تر سره کيږي. دغه 

پورې وي( د پاره  µm 250څخه تر  µm 4نلکې د اوږد څپه لرونکي تودوخي وړانګو )چې د څپو اوږدوالی يې 

تر ډېره حده بندې وي )چې د منځ څخه نه تېرېدونکی وي(. دا چې د دغو نلکو قطر نظر ددې اوږدوالي ته زښت 

ډېر واړه دي، نو په دې کې د هوا خوځېدنې مخنيوی کيږي. نو ځکه په همدغه وخت کې په دغه نلکو کې د 

ترانسپورت کميږي. دلته ددې د منځ څخه د تودوخي د تېرېدلو ضريب  جريان په واسطه د تودوخۍوړانګو د 

(U ( د تختې د ډبلوالي سره ښه کيږي. د منځ څخه زيات تېرېدلو په جريان کې د سوالر وړانګو د پاره )چې د څپو

پورې وي(، په دې شرط چې ددې په څنګ کې د نلکو دېوالونه د  µm 3څخه تر  µm 0,3اوږدوالی يې د 

 تاوان څخه خالص وي، فقط ډېر لږ کميږي. انعکاس

 

  W/(mk) 0,10تقريباً     :λتودوخي انتقالونکي توان 

 د منځ څخه د مجموعي انرژي 

 )د پوښل شوي تختې سره( 0,8تقريباً     :g (10 cm)د تېرېدو درجه 

    خام )خالص( کثافت:
330 kg/m  

  µ:  1د اوبو د بخار پراکندګي د توان اندازه 

                                                             
 31

 ،PMMA (Polymethylmethacrylat).دا يو ډول ترکيبي، روښانه، ارتجاعي خاصيت لرونکي مصنوعي مواد دي : 

 د لمر وړانګه
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پوري او د پوليکاربونات  90º Cد پاره تر  PMMAد   دوخي په مقابل کې مقاومت:د تو

(Polycarbonat د پاره تر )120º C پورې 

مصنوعي موادو د پاره  PCد پاره ډېر ښه او د  PMMAد  په مقابل کې مقاومت: UV (Ultraviolett)د 

 محدود

 پورې cm 12څخه تر  cm 4د  د موادو ډبلوالی:

 د پاره( )نري سوري لرونکي تختې( m²)د هر  €-,60 تقريباً  د پاره د موادو نرخ: cm 10ې د په المان ک

 د استعمال ساحې

—————— 

 د غېر فعاله سوالر انرژي الس ته راوړلو د پاره د سختو بيروني دېوالونو مخ کې.

 د ښيښو د پاره اضافي د منځ نه ليدونکي په حېث.

 

 

 Transparenteښانه تودوخي بندوونکی نري الرې لرونکو تختو سره رو

Wärmedämmung mit Stegplatten (Transparent insulation with wall 

sheets)  

د روښانه تودوخي بندوونکي د پاره ارزانه سيستم د دوو پرله پسې درې طبقه يي د نري الرو لرونکو تختې دي. 

( څخه په يوې مصنوعي مادې  په Polycarbonatدغه روښانه نري الرې لرونکي تختې د پوليکاربونات )

چوکاټ کې د بندونکي په مرسته جوړول کيږي او د هغه دېوال په مخ کې چې تور رنګ ورکول شوی وي، 

 منتاژيږي.

 

 cm x 100 cm ،100 100وي، د دا ډول مودل معياري غټوالی  mm 70د يو سيستم ډبلوالي د پاره چې تقريباً  

cm x 275 cm  200او يا cm x 275 cm  سره جوړيږي، خو دا د يو متر پراخې پردې او د خپلې خوښې لوړوالي

وړانګو څخه په آمن دي، د ږلۍ  UVسره امکان لري. دغه مودول د باد او باران په مقابل کې مقاومت لري، د 

اتې ګرمۍ د څخه په آمن دي او د لګېدلو او پورې وهلو په مقابل کې مقاومت لرونکي دي. په اوړي کې د زي

مخنيونی د پاره د لمر څخه ساتنې ته ضرورت نه شته، ځکه چې دغه نري الرې لرونکي تختې په لوړ لمر کې ډېره 

 بېرته انعکاسيږي. ېوړانګ ېبرخه د سوالر مستقيم

 د لمر وړانګه
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  W/(mk) 0,08تقريباً     :λتودوخي انتقالونکي توان 

 د منځ څخه د مجموعي انرژي 

 پورې 0,55څخه تر  0,35د     :g (7 cm)د تېرېدو درجه 

  -    خام )خالص( کثافت:

  µ:  3د اوبو د بخار پراکندګي د توان اندازه 

 پورې 120º Cتر  د تودوخي په مقابل کې مقاومت:

 ښه استر ورکړل شوی په مقابل کې مقاومت: UV (Ultraviolett)د 

 cm 7 د موادو ډبلوالی:

 د پاره(  m²)د هر  €-,40 تقريباً  خ:د پاره د موادو نر cm 10په المان کې د 

 د استعمال ساحې

—————— 

 د غېر فعاله سوالر انرژي الس ته راوړلو د پاره د سختو بيروني دېوالونو مخ کې.

 د ښيښو د پاره اضافي د منځ نه ليدونکي په حېث.
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 Fassaden und Außenwändeد ودانېو مخ )نما( او بيروني دېوالونه  

(Facades and exterior walls)  

  Fassaden (Facades)د ودانېو مخ 

 مخکې ويينه )مقدمه(       - 1

 ودانۍ د مخ )نما( تنظيم او ترتيبد        - 2

 د ودانۍ مخ ته رنګ ټاکنه       - 3
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 غوښتنې       - 7

 د تودوخي ساتنې   - 7.1

 د غږ مخنيونې   - 7.2
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 Fassaden und Außenwände (Facadesد ودانېو مخ )نما( او بيروني دېوالونه  

and exterior walls)  

  Fassaden (Facades)د ودانېو مخ 

 

  Einführung (introduction) مخکې ويينه )مقدمه(       - 1

د ودانيو مخ )نما( د بيروني دېوالونو او دې پورې تړلي ساختماني برخو، په خاصه توګه کړکۍ ګانې او پوښښ 

اسطه ګرځي، نو ځکه دا د مهنډسانو د پاره يو څخه جوړ شوی دی. دا د يوې ودانۍ د بيرونۍ برخو د قضاوت و

خاص د پام وړ شکل جوړوي. د ودانۍ د مخ )نما( جوړښت د پاره ددې شکل، تنظيم او ترتيب، رنګ او مواد 

مهم عناصر جوړوي. د ودانيو مخونه کوی شي چې يوه ودانۍ د چاپيريال سره تنظيم کړي او يا هغې ته ګوته 

د باد او بايد چې د ودانۍ هر مخ )نما(  ،اره نورې زياتې اضافي غوښتنې دا ديددې د جوړونې د پ ونيول شي.

دې  ي، چې دا يوه وظيفه ده د ودانۍ او د اوسيدونکو د ساتنې د پاره.وکوالی شباران په مقابل کې مقاومت 

ټو د تودوخي همدا رنګه لکه د داخلي کو ،پورې نور مربوطه، د مثال په ډول د بيروني غالمغال څخه پناه نيول

پوښښ د باد او باران په مقابل کې ښه بندوونه چې هيڅ کوم  واخاو د ودانۍ د شاو ،ساتلبندوونکي موادو سره 

 درز يا سوری پاتې نه شي.

 

 Gliederung der Fassade (Structureترتيب د ودانۍ د مخ )نما( تنظيم او        - 2

of the facade)   

ۍ مخ که سوېل خوا ته وي نو زياتې او لويې کړکۍ ګانې د ودانۍ د مخ د سطحې د قاعدې له مخې د يوې ودان

د رنګ او موادو له  ورکول کيږي، او که شمال خوا ته وي نو کمې او وړې کړکۍ ګانې ورکول کيږي. په نسبت

افت شوي بد کړکۍ ګانو افقي تړونکو بندوونه، د برابر اخېړ په واسطه او د مخې کېدی شي چې، د مثال په ډول 

دا يو ارامه شکل جوړ کړي. د موادو بدلونه او د  مقايسې په ډول ډبرو د سطحو په واسطه کېدی شي چې د

 وکړي. اغيزه هرې برخېکېدی شي چې په  ،دلامکان په صورت کې د يوې برخې شين کې

منځ انګو په واسطه د ټولو پرېکړو د پاره دا مهم دې، چې استعمالېدونکي مواد د ورښت د لګېدو او د لمر د وړ

 تودوخي په مقابل کې ښه ټينګ اوسي.ته راغلي 

 

 Farbgebung für die Fassade (Paintد ودانۍ مخ ته رنګ ورکوونه        - 3

scheme for the facade)   

تم د رنګ ټاکنې په برخه کې عمالً د پاکوونو د پاره کوم محدوديت نه شته. خو بيا هم بايد پاملرنه وشي، چې تور

دا ډول سطحو د د رنګه او نا هواره )ځيږ( سطحې د لمر زياته برخه جذبوي او په تودوخي بدلوي. نو ددې په وجه 

پاره زښت ډېر د تودوخي پورې تړلې خوځېدنه منځ ته راځي. دغه خوځېدنه د روښانه رنګ په واسطه په ښکاره 

چې په  Hellbezugswert( HBWزې )روښنايي پورې تړلي انداډول کميږي. رنګ ته د انعکاس درجه د 

( 0 =واسطه تعريفيږي. دا په دې معنی چې د رنګ غږ د تور ) پهوايي،  Lightness valueانګريزي کې ورته 

د امکان په صورت کې د تودوخي پورې  ( پورې په څومره لرې والي کې پروت دی.100 =څخه تر سپين ټکي )
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پورې ښه مناسبه اندازه ده. رڼا ورکوونکي  50مترينه اندازه تر مربوطه کمه خوځېدنه د تودوخي پورې تړلې ک

په مقابل کې بايد په کافي  UV (Ultraviolett)رنګونه بايد هم د اوږدو څپې لرونکي الکترونکي وړانګو 

اندازه مقاومت ولري، که نه نو د رنګونو بېځايه کېدو په وجه دوامداره پرده منځ ته راځي. اساساً د ودانۍ د 

نو )نما( ټولې سطحې داسې اوسي، چې د ورښت )باران( او باد په واسطه کافي اندازه پاک شي. د انتخاب ومخ

شوي رنګونو د تطابق ورکولو د پاره د رنګ د عمر دوام هم ډېر مهم دی. همدا رنګه د مثال په ډول د يو فوالدي 

کلونو پورې کوم زيات هدف نه شي  50تر  کلونو څخه 30ساختمان د پاره د عصر سره برابر د رنګ ټاکنې عمر د 

کېدی شي چې د ساده اخېړ د پاره چې د عمر دوام يې د دريو څخه تر اتو کلونو پورې کېدی. ددې په مقايسه 

 وي، يو پوره همغږی رنګ انتخاب شي.

 

 )د ودانۍ مخ چې تر فشار الندې وي( د ودانۍ د مخ )نما( د پاره غوښتنې       - 4

Beanspruchungen der Fassade (Stresses the facade)  

د ودانۍ مخ د باد او باران په وجه کم فشار الندې وي نظر بام ته. خو بيا هم د ودانۍ د مخ غوښتنې د دېوال د خوا 

سره منځ ته راځي، کوم  )برش(نورې خاصې غوښتنې د دېوال په قطع کېدو د پارهدېوال  )جهت( پورې اړه لري.

، په کړکۍ ګانو کې د پردو په واسطه او همدا رنګه د تکيا ګانو )پايو( و دروازو په واسطه،د کړکۍ ګانو ا چې

 ، د چتونو تړونکو او د ګاډرونو رينګ په واسطه جوړيږي.په واسطه صندوقچې

ي، او دا نورې خواوې )شمال يا ختيځ( ددې راولورښت )باران( د ودانۍ ولېديځ خوا زياته تر فشار الندې 

د فشار الندې وي. په خپله د باران د اوبو په واسطه د ودانۍ د مخ پاکوونه د ودانۍ د مخ جهت ته برعکس کم 

د سوېل څخه تر ولېديځ )غرب( خوا پورې په دېوال کې د کړکۍ ګانو نښلېدونکي ځايونه او د پايو  مختلف وي.

ې يا پالنې لګښت زښت ډېر دی، نو برخې د اوبو په وجه په خاصه توګه زښت ډېر تر فشار الندې وي. دلته د ساتن

 د درزونو د بندولوفاصلې بايد لنډې او نوي شي.

هغه ځايونه چې د اوبو تر اغيزې الندې دي، د راوتلي بام په واسطه او د فني اصولو په مطابق د اوبو د څڅېدو د 

ډېر مهم  يزې کموي.پاره د کړکۍ په تاخچې کې د پوزې شکل ورکوونې او پوښښ سره په دغه ځايونو د اوبو اغ

ټاکل کيږي. اخېړ، مخ ته دېوال ورکوونه او استر  ېد ودانۍ د مخ سرنۍ سطح ده، کوم چې ددې غوښتن

د ځانګړو  .په کافي اندازه وساتيبايد وښښ طبقه د تودوخي بندوونې طبقه او ددې شاوخوا د پ ،ورکوونه

مختلف حرکت په ساختمان کې ډېر کم په  رت(ي )حرابرخو کې د تودوخ يدېوالونو په طبقو کې او په ساختمان

. د ډېر اوچته پراخېدونکي ضريب سره د موادو پوښښ )دمثال په ډول اوسپنه او یپرابلم د ینظر کې نيول شو

انبساط يې کمه وي )لوی دېوالونه او اخېړ( راښکنه )تشنج( تودوخي مصنوعي مواد( په هغه موادو کې چې د 

وېل خوا ته د کلکو دېوالونو تر منځ لويې کړکۍ ګانې ورکول کيږي، دلته منځ ته راوړي. څه رنګه چې س

دا دوامداره نښلېدونکي ارتجاعي درزونو کمبودي وي، نو بيا د درزونو او د اخېړ چاودنې خطر ورسره وي. 

خوا  منځ ته راځي. د بيروني دېوال هغه ېخرابېدنپه ډول ضرري ځايونه د باران د لګېدو په وجه د ودانۍ د مخ 

چې سړه )يخه( ده، هلته د تودوخي بندوونکي طبقې ورکوونې سره يوه اندازه ضرر له منځه وړي. نو په دې حالت 

کې د تودوخي بندوونکی طبقه د ضررونو مخه نيسي. په زړو ودانيو کې د تودوخي د تغير سره ډېر تاوانونه منځ 

ورکولو سره له منځه ځي. د يو هدف د پاره د  چې دا د بيرون خوا څخه د تودوخي بندوونکي طبقي ،ته راځي

سيوري ورکوونه کېدی شي چې په اوړي کې د ودانۍ د مخ )نما( تودوخي زښت ډېر کمه کړي. دلته راوتلي 

 بامونه، د تخت بام تختې، د چوتري سيوري، پاڼه لرونکي ونې او بوټي دې د پاره مساعد دي.
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خو د زړېدو مختلف سرعت يواځې د استهالک محاسبه نه د ودانۍ د مخ مختلفو موادو او ساختماني بر

سختوي! دلته د ودانۍ د مخ ځانګړو برخواصالح کوونې د پاره او يا د ځانګړو چټلو سطحو د پاره يوه کوازه 

)خوازه( ضروري ده چې ددې د کار مخ ته وړلو د پاره زښت ډېر لګښت )مصرف( پکار دی، نو ځکه ددې د پاره 

ر وخت د پاره دوام وکړي، نو د ودانۍ د مخ د جوړونې د پاره زيات لګښت )مصرف( چې د ودانۍ مخ ډې

 يواځينۍ الره ده. په الندې ورکړل شوو ساختماني برخو او موادو کې د عمر دوام ښودل شوی دی:

 کلونو پورې 60څخه تر  20د  ، نجيبه اخېړ(مثالهبيروني دېوالونو اخېړ )د اهکو او سمټو شوته يا 

 کلونو پورې 30څخه تر  25د     )داسې چې اوبه ورڅخه تېر نه شي( ي پوښښ يا استرتخته ي

 کلونو پورې 30څخه تر  20د      د کړکۍ مخې ته د لرګو څخه پناهيي

 کلونو پورې 50څخه تر  40د      جالۍ او کټارې )د اسپنې، جست شوي(

 کلونو پورې 40څخه تر  20د   د بام څخه د باران د اوبو توييدو نلونه )د جستي تختو څخه(

 کلونو پورې 100تر    د بام څخه د باران د اوبو توييدو نلونه )د مسي تختو څخه(

 کلونو پورې 8څخه تر  3د     بيروني اخېړ باندې رنګ )منرالي رنګ سره(

 کلونو پورې 5څخه تر  3د      د لرګي په سر بيروني رنګ )غوړ رنګ(

 کلونو پورې 50څخه تر  30د        کړکۍ ګانې )نرم لرګی(

)د سليکون کائوچود درزونو او سورو بندوونکي ګلګل 
32

 کلونو پورې 15څخه تر  10د    (

 کلونو پورې 15څخه تر  10د  اکريول د رنګ او اوبو سره ګډ(د درزونو او سورو بندوونکي ګلګل )

 

 

 چې تر فشار الندې وي( )د ودانۍ مخ د ودانۍ حالت او د ودانۍ د مخ د پاره غوښتنې   - 4.1

Gebäudelage und Beanspruchung der Fassade (Building location and stress the 
facade) 

ساتل شوي حالت کې وي او يا په خالص حالت کې وي، ددې مخ )نما( د هر ډول فشار  پهيوه ودانۍ چې که دا 

وړي کې د لمر د تېزو وړانګو په وجه د تودوخۍ ااغيزې الندې وي. د ودانۍ په خالص حالت کې د ودانۍ مخ په 

او همدا رنګه د ډېر سخت ورښت )باران( د لګېدو تر فشار الندې وي. په ژمي کې د ودانۍ د  ،تر فشار الندې وي

ددې له الرې د باد فشار د ودانۍ پوښښ ته، کوم چې ښه بند  ،هغه ځايونه چې د اوبو مورۍ نه لرياو  هدرزون

يوه نتيجه لري. دلته د بې  و له الرې زښت ډېر د هوا بدلونه. په استوګنځايونو کې د کړکۍ ګانشوي نه دي ننوځي

د مرکزګرمي لګښت )د ځمکې غاز،سوځونکي تېل، برق او داسې نور(   ،ضرورته زښت ډېر د هوا بدلونه

چې دې سره د  ،ډېر ژر وچيږي او زياتوي. د ودانۍ خالص حالت يوه ګټه لري چې د ودانۍ مخ خپله پاکيږي

 ودانۍ مخ د الجي او د دايمي شينلۍ )لکه د ونو الندې دايمي شنې بوټي يا واخه( مخه نيسي.

وي. د درزونو او موريو له الرې د هوا بدلونې سره د تودې هوا  حالت کې د باد جريان کم ودانۍ په ساتل شويد 

دلته د  ونې سره د تودوې هوا ضايع کميږي.همدا رنګه د نا کنترول شوي کړکۍ ګانو له الرې د هوا بدل ،ضايع

ودانۍ مخې ته سيوری نيونکي نيمګړتيا داده چې په ژمي کې د تودوخي الس ته راوړلو د پاره د لمر د وړانګو 

 ښه ګټه نه اخستل کيږي. دلته بيا د ودانۍ د خالص حالت په مقايسه د مرکزګرمي ته ضرورت زيات دی.څخه 

  

                                                             
 32

دا د حارې د سيمې د بوټو او ونو څخه اخستل شوي مواد دي چې ورنه ربړ جوړيږي. )د ډاکتر اکرم ملکزي  Kautschukوک ، کائوچ

 د قاموس څخه(



 

129 

 

-Schlagregenاندې د ورښت )باران( لګېدنې د فشار ګروپ د ودانۍ په مخ ب   - 4.2

Beanspruchungsgruppen der Fassade (Driving rain-stress groups the facade)  

کې د چاود ځايونو، درزونو او يا د نورو غلطو  مد بندېدو د فشار په وجه په با ه،کېدی شي چې د باران اوب

او  وکړيښتانو په شان نري درزونو له الرې د دېوال د طبقو ډېر دننه خوا ته الر ځايونو له الرې او همدا رنګه د وې

، په د پارهد دېوال د ځانګړو طبقو د لنده بل )نم(، په خاصه توګه د تودوخي بندونکي طبقې چې دې سره ننوځي. 

 دېوال کې د تودوخي ضايع زياتيږي او د زړېدو سرعت تېزيږي.

اران د لګېدو فشار ګروپبندي کېږي. دا د باران زيات ورښت څخه تر کم ورښت د سيمې )ځای( په مطابق د ب

وېشل کېږي. مونږ بايد د افغانستان دهر واليت او د هرې سيمې د باران د ورېدو په  ونوپورې په درې ګروپ

 ( وويشل شي.I, II, IIIمطابق نقشه جوړه کړو او دا دې بيا په درې ګروپونو )

 

I فشارکم ېدو ګروپ د باران د لګ 

څخه ښکته وي او همدا  mm 600دا ګروپ د هغه سيمو ودانيو پورې اړه لري چې هلته کلنی د ورښت اندازه د 

او د ورښت )باران( اندازه زياته وي، هم  و د پاره چې د باد د پاره پناهي ورکړل شوی ويرنګه د هغه سيمو وداني

او يا يو  ،ران د لګېدو د ساتنې د ثبوت نه غېر مناسب دی( ګروپ کې راځي. دلته بيروني اخېړ د باIپه دغه )

 اوسي.  cm 31طبقه يي بې اخېړه دېوال چې د هغه ډبلوالی بايد کمتر کمه 

 

II   د باران د لګېدو منځنی فشارګروپ 

 600mmچې د ورښت کلنۍ اندازه يې د  ،د باران د لګېدو د فشار دا ګروپ د هغه سيمو ودانيو د پاره ترتيبيږي

او همدا رنګه د هغه ځايونو چې د ورښت اندازه يې زښت ډېر وي خو ودانۍ ته يې  ،پورې وي mm 800څخه تر 

او هم په لوړ منزله کورونو او  د باد په مقابل کې خاص پناهي ورکړل شوی وي، په دې ګروپ کې تنظيميږي.

اسب په وجه د باران د لګېدو فشار دهغه سيمو مطرح شوي حالت د پاره، کوم چې د ساحوي باران او د باد د تن

دلته بيروني اخېړ ته الزمه ده چې  ګروپ سره مطابقت وکړي. IIکم تنظيم شوی وي، نو بايد ددې غوښتنی د 

کمتر کمه د اوبو مخنيوی وکړي. غېر ددې نه ښکارېدونکي )بې اخېړه( يو پوټکي )يو طبقه يي( دېوالونه چې 

( د کاشي تختو سره مثالهي، يا بيروني دېوالونه چې د ډبل يا نرۍ شوته )و cm 37,5ډبلوالی يې بايد کمترکمه 

 ورکړل شوی وي، اجازه لري.

 

III   فشارډېر سخت ګروپ د باران د لګېدو 

څخه  mm 800د سخت باران د لګېدو په وجه ډېر قوي فشار په هغه سيمو کې چې د کلني ورښت اندازه يې د 

و کې چې د ورښت اندازه يې کمه وي خو باد په کافي اندازه لري )د مثال په او همدارنګه په هغه ساح ،لوړه وي

ګروپ کې په نظر کې نيول کيږي.  IIIپه  وي، ډول د سمندر غاړې، د ټيټو او لوړو غرونو لمنې او داسې نور(

د باد د  عالوه پر دې په لوړ منزله کورونو او دهغه سيمو مطرح شوي حالت د پاره، کوم چې د ساحوي باران او

غوښتنو سره مطابقت  اوچتهتناسب په وجه د باران د لګېدو منځنی )متوسط( فشار تنظيم شوی وي،نو بيا د 

  DIN18550او يا اوبه نه تېرونکی اخېړ په معيار برابر )چې په المان کې د ددې د پاره د مصنوعي کنډ نو کوي. 

وه پوټکی وړوند دېوال د هوا د طبقې سره او غېر معيار ورکړل شوی( ضرور دی. عالوه ددې نه کېدی شي چې د

دېوالونه چې بيرون د پوښښ شاته هوا جريان ولري، د سپکو لرګو څخه جوړ شوي دېوالونه د هغه ددې نه، 
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دواړه د هوا ، په اندازه ډبل مخې ته د خښتو څخه اضافي پوښښ ورکړل شوی وي cm 11,5پوښښ سره او يا د 

(، د اوبو د بخار خپرېدو سره معادل wد اخېړ رقم نظر د اوبو راښکلو ضريب ) ږي.لرونکي طبقې سره ورکول کي

ټاکل  ،( او د دواړو لويو دوه برخې شوو محصول له مخې چې هغه په الندې ډول ديsdد هوا د طبقې ډبلوالی )

 کيږي:

سره  0,5kg/(m h 2,0 ≤ dw . s(او   m ≤w)/m ≤ d), s0,5h20,5 kg 2,0اوبه لرې کوونه، دا ډول اخېړ د   

کوم چې د باران اوبه لرې کوونکي اخېړ پورتنۍ سطح د هاېدروفوبير  ډېر طبقه لرونکي وي،
33Hydrophobier 

 د اوبو لرې کوونې مناسب اخېړ بايد په ثبوت ورسول شي. موادو سره مجهزيږي.

لوط سره چې د اوبو سره او يو خاص مخ  0,5h22,0 kg/(m ˂w  ˂0.5(د اوبو مخنيونه، دا ډول اخېړ د   

چې دا د اهکو او اهک سمټو شوتې څخه چې  ،مخنيونې خاصيت لري. د دا ډول اخېړ سيستم دوه طبقه يي دي

 او مصنوعي اخېړ څخه جوړيږي. ،وي mm 20منځنی ډبلوالی يې 

 

 Schalldämmung der Fassade (Soundد ودانۍ مخ د پاره د غږ مخنيونه        - 5

insulation of the facade)  

چې ددې وظيفه د بيروني  ،د ودانۍ مخ )نما( د نا روښانه دېوالونو او روڼ يا روښانه کړکۍ ګانو څخه جوړ شوی

دې سره بايد د ودانۍ مخ سل په سلو کې د غږ مخنيونه په ثبوت ورسوي، کوم چې په  غالمغال مخنيونه ده.

استوګنې کور د د يو زې د پاره ترتيب شوی دی. د بيروني هر ډول غامغال اندا کې DIN 4109الماني معيار 

شوی. د ودانۍ مخ د پاره دغه د غږ بندونې په نظر کې نيول  د ترافيک پورې مربوطه ،پاره د بيروني غالمغال

که چېرته  نيول کيږي. dB 35څخه تر  dB 30ورکړل شوی چې دا د استوګنې ځايونو د پاره اکثراً د   w,resRاندازه 

غوښتنه په نظر کې نيول کيږي، نو دلته ضرور دې چې د غږ بندونکي  هني مخ ته د غږ ساتنې زياتد ودانۍ بيرو

په اندازه لوړه شي. د ډېر زيات ترافيک د پاره کېدی شي چې د غږ بندونی الزمي  dB 5د   `w,resRالزمي اندازه 

کې د بيروني دېوال ساختمان د  DIN 4109د الماني معيار  حتمي ده. dB 50اندازه د يوې ودانۍ مخ دپاره تر 

پر مخ وړل کيږي. د يوې   ´wRپاره او همدارنګه د کړکۍ ګانو د پاره درجه بندي شوی د غږ مخنيونی اندازه 

د غږ بندونکي  „معيار غوښتنې تر سره کوي، که د هغې دواړه اندازې  DIN 4109ودانۍ مخ په هغه وخت کې د 

د پاخه يو پوټکي )يو  الزمي غږ بندونکي اندازې څخه زيات او يا برابر وي.د  „  ´w,resRالس ته راغلی اندازه 

کېدی شي چې د راتلونکي ګراف څخه ونيول   ´wRطبقه يي( دېوالونو د الس ته راغلي د غږ بندونکي اندازه 

د  ´esw,rRچې الس ته راغلي د غږ بندونکي اندازې نتيجه  کومشي. پالن شوي پرېکړی ته بايد پاملرنه وشي، 

د ودانۍ په مخ يوې ودانۍ د مخ په زياته اندازه د کړکۍ له مخې ټاکل کيږي، ځکه چې دا د قاعدې له مخې 

 ځايونه جوړوي.د غږ بندونکي زښت ډېر ضعيف 

په کافي اندازه ترافيک موجود وي او د ودانۍ د مخ الزمي ک کې ډول: د يوې ودانۍ د پاره چې په سرد مثال په 

سره دا  50dBسره او د يو لوی دېوال د الس ته راغلي غږ بندونکي اندازې نتيجه د  dB 40ه غږ بندونکې انداز

 ډول ورکوي:

                                                             
 33

 ،Hydrophobier  دا يوه زړه يوناني کليمه ده چېhydro  اوبه اوphobos  د وېرې يا ډار معنی ورکوي او مطلب ورڅخه د اوبو

 مخنيونه اخستل کيږي.
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، او  dB 32وي، بايد دکړکۍ د الس ته راغلي غږ بندونکي اندازې نتيجه  %15د کړکۍ ګانو د سطح برخه چې 

نيول  dB 35زې نتيجه کمترکمه پورې وي، د غږ بندونکي اندا %30هغه کړکۍ کانو ته چې د سطح برخه يې تر 

 کيږي.

په الندې جدول کې د ودانۍ د مخ الس ته راغلي غږ بندونکي اندازې نتيجه د مختلفو کړکۍ ګانو د سطحو د 

 پاره او د کړکۍ ګانو او دېوالونو دغږ بندونکي اندازې ښودل شويدي.

 

 اول جدول

، بيروني دېوالونو ته با اهميته غږ  dBپه  ´resR,ې د ودانۍ د مخ الس ته راغلي د غږ بندونکي انداز کړکۍ ګانې

  dBپه  ´wRبندونکې اندازه 
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  Aussenwände (exterior walls)بيروني دېوالونه 

 Einführung (introduction)مخکې ويينه )مقدمه(        - 6

ې انتقالېدونکې تودوخي پور %40څخه تر  %25په يوې ودانۍ کې د بيروني دېوالونو له الرې په کال کې د 

ۍ ګانو له الرې د لمر وړانګې لګيږي، د ضايع کيږي. ددې خالف په بيروني دېوالونو کې چې هرې خوا نه د کړک

دی او د تورتم )خړ(  %2انرژي سپما کولو سره د روڼ )روښانه( سطحو د انتقالېدونکي تودوخي ضايع تقريباً 

دی. نو ځکه د بيروني دېوالونو د ښه تودوخي ساتلو سره د تودوخي ضايع په ښکاره دول  %5سطحو تقريباً 

د لمر د  ې تهکي موادو سره بيروني دېوالونه يوه استثنأ جوړوي، کوم چې دکميږي. د روښانه تودوخي بندون

د يو بيروني دېوال غوښتنې، کوم چې ددې د بار  اضافي تودوخي الس ته راوړنه امکان لري.هم وړانګو له الرې 

د لنده  وړلو توان د اور څخه ساتنې نه تر تودوخي ساتنې پورې رسيږي، د ټولو نه مخکې د تودوخي ساتنې او

 بل ساتنې سره مطرح کيږي.

 

 Anforderungen an Außenwändeغوښتنې  د پارهبيروني دېوالونو        - 7

(Requirements for external walls) 

 
 Anforderungen an den Wärmeschutzد پاره غوښتنې  د تودوخي ساتنې   - 7.1

(Requirements for thermal insulation)  

د  د پارهد ساختمان بيروني ځانګړو برخو  د پاره د انرژي سپماکوونکي هدايت وي ودانيود نوي جوړ ش

چاپېره د  ،تودوخي تېرېدلو ضريب په نظر کې نه نيسي. د انرژي سپما کوونکي تودوخي ساتنې د پاره ثبوت

 TH´ع د انتقال په وخت کې د تودوخي ضايکې دغې ودانۍ  پهمجموعي تودوخي تېرونکي سطحې له الرې 

کېدو پورې مربوطه د 
34

e‘A/V دا د فزيکي له لحاظه د ودانۍ د بيروني پوښښ د تودوخي تناسب جوړوي .

                                                             
 34

 د ودانۍ حجم دي. eVد ودانۍ چاپېره مساحت او  Aپه پورته تناسب کې  ،



 

133 

 

ددې د پاره چې د انرژي سپما کوونکي تنظيم له لوري ورکړل  تېرېدونکي منځني ضريب سره مطابقت کوي.

تودوخي ساتنه ښه فزيکي او شوي غوښتنې د ټولې ودانۍ پوښ ته د بيروني مختلفوساختماني برخو د پاره د 

اقتصادي تمام شي، نو هدايت کيږي چې د استوګنو ودانيو بيروني دېوالونو د پاره د تودوخي تېرېدونکي 

 K)20,30W/(mد  قانوني ارزښت چې په الندې جدول کې ورکړل شوي، په نظر کې ونيول شي. AWUضريب 

قالونکي بيروني سطح لويه ده نسبت تړلي ساختماني کوم چې د هغې تودوخي انت ،اندازه د هغه ودانيو د پاره

حجم ته تجاوز ونه کړي ) د مثال په ډول ځانته والړ يو فاملي کورونه، په بدلېدونکي ودانۍ سره د قطار اخري 

کورونه(. په قطاري کورونو کې د منځني کورونو د پاره او يا د زيات فاملي کورونو ته د بيروني دېوالونو د پاره 

د انرژي سپما کوونکي هدايت د غوښتنې  K)20,40 W/(mخي انتقالېدونکی ضريب د قاعدې له مخې د تودو

 کفايت کوي. TH´په اساس د تودوخي انتقالېدو په وخت کې د تودوخي ضايع 

 

 دوهم جدول

د انرژي سپما کوونکي هدايت له  

 مخې ودانۍ

ستندرد غېر فعاله کورونو له مخې 

 ودانۍ

کوم چې د ځمکې څخه بيروني دېوالونه، 

 پورته دي

K)2K)….0,40 W/(m20,30 W/(m ≤ AWU K)2K)….0,12 W/(m20,08 W/(m ≤ AWU 

بيروني دېولونه، کوم چې شاوخوا ته يې 

 ځمکه احاطه شوی وي

K)2K)….0,40 W/(m20,30 W/(m ≤ AWU K)20,15 W/(m ≤ AWU 

 

ازه ورکړل شوی د انرژي لومړنی ضرورت په نظر د انرژي سپما کوونکي هدايت له مخې بې ددې چې لوړترينه اج

د ودانۍ د عمر په اساس  AWUکې ونيول شي، بايد د ورکړل شوي تودوخي تېرېدونکي ضريب قانوني ارزښت 

که د تودوخي بندوونکي موادو ډبلوالی تر يو سانتي متر څخه تجاوز ونه کړي.کلونو  50د ودانۍ د پوښ عمر د 

(1 cmپورې لوړ شي، نو )  د بيروني دېوالونو مجموعي قېمت ډېر لږ لوړيږي. که چېرته ددې ډبلوالی په نظر کې

ونه نيسو او په راتلونکي کې د انرژي لګښت لوړ شي، نو په دې وخت کې د تودوخي ساتنې الزمي اصالح 

 کوونه د ساختماني تخنيک څخه په استفادې ډېر ګران )قېمته( تماميږي.

وي، په راتلونکي کې د  a)215 kWh/(mچې د تودوخي کلنی ضرورت يې تقريباً  ستندردي غېر فعاله کورونه

د بيروني دېوالونو دغه غوښتنه د تودوخي  بيروني دېوالونو د تودوخي بندونه زښت ډېر اصالح کوونه غواړي.

پورې وي، برابر يا ددې څخه  20,12 W/(m(Kڅخه تر  m)/K)20,08 Wسره چې د  (AWUتېرونې ضريبونو )

(، تر سره کيږي. غېر ددې نه بايد د ودانۍ m ≤ AWU)/20,12 W/(m K)….20,08 W(Kړوکی اوسي )و

 .وتلي برخې جوړولو څخه بايد ډډه وشيجوړښت راټول شوی اوسي. د ودانۍ مخې او شاته را

 

 Anforderungen an den Schallschutzد پاره غوښتنې  د غږ مخنيونې   - 7.2

(Requirements for sound insulation)  

 ته بيروني دېوال هم يوه برخه د غږ مخنيونې وظيفه لري. Fassadد ودانۍ مخ )نما( 

 DIN 4109په ساده جوړ شوي دېوالونو کې کېدی شي چې د  ´wRنې اندازه ارزښت ورکړل شوی د غږ بندو

اره مناسبه اندازه په معيار )نورم( څخه مستقيماً واخستل شي. د يو پوټکي )يو طبقه يي( بيروني ديوال د پ

د ډېر طبقه لرونکي بيروني دېوالونو د پاره ارزښت لرونکې د غږ منخنيونی  الندې ګراف کې ورکړل شوی ده.

 معيار )نورم( څخه څېړل کيږي. DIN 4109اندازه د محاسبې له الرې د 
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 150ې ياو کثافت  ،وړ شويپه عام حالت کې کېدی شي چې د دېوالونو د پاره، کوم چې د دوو دېوالونو څخه ج

2kg/m 12او د منځ څخه تېر شوی بېلونکی درز د  ،او يا ددې څخه زيات وي dB  شاوخوا ته لوړ د غږ بندونی

 د يو طبقه يي دېوال د پاره چې ددې دروند والی هم په همدغه اندازه وي ورکول کيږي. ،وي ´WRاندازه 

 

 Anforderungen an die Luftdichtheitد پاره غوښتنې  د هوا د ګڼوالي   - 7.3

(Requirements for the airtightness)  

د ودانۍ بيرونی پوښښ نه يواځې دا چې د تودوخي او د غږ بندوونکی اوسي، بلکه د هوا بندوونکی هم اوسي. 

د کوټې د تودوې هوا نا کنترول شوی  ددې له الرې د غېر الزمي تودې هوا د ضايع مخنيوی کيږي، کوم چې

د ودانۍ نا بنده پوښښ )سوريو، درزونو( له الرې منځ ته راځي. نو ځکه د انرژي سپما کوونکي هدايت   جريان

د ټولې ودانۍ د تودوخي انتقالونکي شاوخوا سطح د پاره د هوا نه تېرونکي طبقې په برخه کې کې د تل د پاره 

 ذکر شوی دی.

برخو او نښلېدونکو برخو د هوا بندوونه ٌ کې د ٌ د ساختماني  DIN 4108-7د الماني معيار )نورم( 
3550 Pa  په

 پاره الندې سرحدي اندازې ورکړل شويدي. د 50nپورې اندازه شوي مختلف فشار د هوا د بدلونی قسمت 

د هغه ودانۍ د پاره چې د کوټې هوا تخنکي آلې لري                              
1-1,5 h ≤50 n  

ې طبعي هوا جريان لري )د کړکۍ له الرې هوا(   د هغه ودانۍ د پاره چ
1-h 3,0 ≤50 n  

هغه وخت کې پېژندل په دغه سرحدي ارزښت )سرحدي اندازه( د انرژي سپما کوونکي هدايت له خوا نه هم 

کيږي، کله چې د ودانۍ د پاره د 
36Door-Blower .سره د هواګڼوالی په ثبوت رسېدلی وي 

نو د پاره يواځې اخېړ کفايت کوي چې د هوا تېرېدو درزونه بند کړي، خو د د قاعدې له مخې د پاخه دېوالو

دې د پاره ساده الره دا ده  خښتو څخه جوړ شوي دېوالونو د پاره بايد يوه طبقه د هوا بندوونې د پاره ونيول شي.
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 ،Pa (Pascal) .پاسکال: دا د فشار واحد دی 

 36
 ،Door-Blower – اندازه کوونکي طريقې آله ده چې دې سره په ودانۍ کې د هوا ګڼوالی اندازه کيږي.-دا د توپير لرونکي فشار 

په يو پوټکي ساختماني برخو کې ارزښت 

چې د  ´WRورکړل شوی غږ بندونی اندازه 

2300 kg/m څخه لوی وي 

  2kg/mد سطح په مطابق کثافت په 
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د چې د بخار مخه نيونکې )
37PE  بندوونکي پالستيک، په سيخانو مجهز شوی ډبل کاغذ او داسې نور( د هوا

ې ورکړل شوي مناسبه پټلۍ يو د بل سره سرېښ شي او يو د دانبدې سره بايد يو پر بل  طبقې په حېث ورکړل شي.

 شي چې هوا ورڅخه تېر نه شي. ېبل سره لګېدونکي څنډې بايد هم داسې جوړ

ډول ورکول  ساده ساختماني برخو په سطحوکې د هوا بندوونې طبقه په اسانه دپاخه او هم  دسره ددې چې 

کيږي، خو هغه ځايونه چې د ساختمان نورو برخو سره نښلول کيږي د مثال په ډول کړکۍ ګانې او ورونه 

 .يپه راتلونکو مبحثونو کې تشرېح شوې د ې د پاره اقدامات، هلته د هوا بندوون)دروازې(

 

 د ودانيو د دېوالونو جوړولو مواد   - 8

 Materialien des Mauerwerkbaus (Materials of masonry construction)  

د دېوالونو په جوړولو کې د ډبرو، بالکونو )غټو خښتو( او د تخته يي عناصرو څخه کار اخستل کيږي، کوم 

زښت ډېر فرق لري. د ودانۍ د دېوال مروج ډبرو يې چې د موادو، کثافت، د تودوخي انتقالونکی توان او شکل 

دېوالونو د تودوخي انتقالېدلو توان په الندې راتلونکي جدول کې ورکړل او دې پورې مربوطه د  خام کثافت

د  هم ورکړل شوي دي. Uپه اندازه ډبل دېوالونو د تودوخي تېرولو ضريب   cm 36,5شويدي. په دغه جدول کې د 

چې د پوهېدل کيږي، په مقايسه  و( اندازپه برخه کې ښودل شوی 7.1دغې جدول اندازې د تېر جدول )کوم چې د 

غېر د تودوخي بندوونکي طبقې څخه  د پارهسپما کوونکي هدايت غوښتنې د يو طبقه يي دېوالونو د  د انرژي 

 هم سرته رسيږي.

 

 دريم جدول

  W/(mK)د تودوخي انتقالېدو توان په  

د ډبل دېوالونو د پاره(  cm 36,5سره د  m)/2W(K)د تودوخي د تېرېدو ضريب په 

 خام کثافت سره

3/m900kg 3800kg/m 3700kg/m 3600kg/m 3500kg/m 3400kg/m 

 لوړ سوري لرونکي ساده خښتې

 W (DIN 105 T2)  

0,36 

(0,82) 

0,33 

(0,76) 

0,30 

(0,70) 

   

لوړ سوري لرونکي ساده خښتې د 

 ( سرهمثالهنورمال شوتې )

0,24-0,33 
(0,58-

0,76) 

0,21-0,30 
(0,51-

0,70) 

0,21-0,26 
(0,51-

0,62) 

   

وړ سوري لرونکي ساده خښتې د ل

  LM 36( سره مثالهسپکې شوتې )

0,21-0,27 
(0,51-

0,64) 

0,18-0,27 
(0,45-

0,64) 

0,17-0,24 
(0,43-

0,58) 

   

لوړ سوري لرونکي ساده خښتې د 

  LM 21( سره مثالهسپکې شوتې )

0,18-0,27 

(0,45-

0,64) 

0,16-0,21 

(0,40-

0,51) 

0,13-0,18 

(0,27-

0,45) 
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، Polyethylen  چې لنډيز يېPE 4(، دا د دیH2Ethen (C  کې د يو کيميا پوه  1898ځنځيري شکل دی چې لومړي ځل پهHans 

von Pechmann  27د مارچ په 1933له خوا نه  وپېژندل شو او بيا په ( د لوړ فشار پوليتېلينHochdruckpolyethylen په حېث د )

 C ᵒ 170فشار او د  bar 1400له خوا نه د  Eric Fawcettو ا Reginald Gibsonلومړي ځل د پاره د انګلستان په يو البرتوار کې د 

 د سپين موم په شکل يوه طبقه جوړه کړه. ېالندې راوستو، کوم چې بيا د
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 – ه سوري لرونکي کانکرېټواړ

 DIN)  پالني ډبرې )خښتې(    

4165) 

 0,27 

(0,64) 

0,23 

(0,56) 

0,20 

(0,49) 

0,17 

(0,43) 

0,15 

(0,38 

 –واړه سوري لرونکي کانکرېټ 

 پالني ډبرې )خښتې(

  0,21 

(0,51) 

0,18 

(0,45) 

0,14-0,16 

(0,36-
0,40) 

0,09-0,13 

(0,24-
0,33) 

ولکاني مکمل بالکونه د طبعيي 

ډبرو څخه چې اوږودوالی يې تر 

490 mm  پورېDIN 18152  

 0,31 

(0.72) 

0,28 

(0,66) 

0,24 

(0,58) 

0,22 

(0,54) 

 

مکمل بالکونه د طبعيي ولکاني 

 ډبرو څخه

 0,18-0,27 
(0,45-

0,64) 

0,15-0,27 
(0,38-

0,58) 

0,14-0,21 
(0,36-

0,51) 

0,11-0,18 
(0,28-

0,45) 

 

 

 ي ډبرې، عناصرډبرې، بالک   - 8.1

Steine, Blöcke, Elemente (Bricks, blocks, elements)  

 سپکې خښتې:

دلته د خټې سره د پوليسترول د قف دانې يا بور آره يوځای کوي، شکل ورکول کيږي، اوچول کيږي او بيا په 

ام کثافت او داشونو کې پخول کيږي. دې سره په پوخ شوي خال ګانو کې سوري جوړيږي چې د هغې تعداد په خ

په  Lاو  Uتودوخي انتقالونکي توان باندې اغيزه کوي. دا ډول خښتې کېدی شي چې تيار سرطاقونو په حېث د 

 شکل هم جوړ شي.

پالني ډبرې –واړه سوري لرونکي کانکرېټ 
38

: 

و په دا ډول ډبرې د مېده شوي شګې، اهک، سمټ، سوري ډوله مواد )لکه د المونيم پوډر( او د اوبو څخه د ډبر

ځيږ سطحې لري، بالکي ډبرې د کب )ماهي( لشکو غوندې  او په بخار باندې کلکول کيږي. شکل جوړيږي

ی اندازه کوونې سره خام کثافت او د ددې خالف ښويه سطحې لري. د محرکې قو ،پالني بالکونه او تختې

 تودوخي انتقالېدو توان مخنيوی کيږي. دا هم د تياره سرطاقونو غوندي جوړيږي.

دا ډول ډبرو کې ډېر مختلف سپک مواد ګډ )مخلوط( شوي دي، لکه په  د سپک کانکرېټ څخه ډبرې:

، د پخو خښتو مېده ېپړسيدلي معدني مواد، خانه لرونکي ولکاني ډبرې، پړسيدلي خټطبعيي ولکاني ډبرې،

پکې شوتې دا د س د نښلېدونکي موادو په حېث د سمټو څخه کار اخستل کيږي. ګي او د لرګو مېده ګي.

 په شکل جوړول کيږي. Lاو  U( سره په کار وړل کيږي. دا هم د مثاله)

 د اهکو او شګو څخه ډبرې:

دا ډول ډبرې د اهکو او شګو څخه جوړيږي. دغه شکل ورکړل شوي ډبرې په بخار کې وچول کيږي. په دېوال کې 

تر يوې معينې اندازې پورې د لوړې د دغو ډبرو د ډېر ګڼوالي په وجه د غږ بندوونکي اغيزه ډېره لوړه ده. 

تودوخي انتقالونکي ضريب له مخې د دا ډول ډبرو څخه بيروني دېوالونه د تودوخي ساتنې طبقې سره پوره 

 په شکل هم جوړ شي. Uکيږي. دا ډبرې کېدی شي چې د 
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پالني ډبرې: دا هغه ډبرې يا خښتې دي چې الندينۍ سطح يي په موازي ډول ګرول کيږي، ترڅو په دې کې نرۍ شوته ځای ونيسي. ، 

 کي سرونه بې د شوتې يو بل سره غاښ ورکول کيږي.ددې يو د بل سره لګېدون
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 کانکرېټي سپک عناصر:

اولکاني ډبرو څخه دي. دا د سيخانو  دا ډول عناصر په زياته اندازه د خورځنې خاورې څخه پړسېدلي خټو او د

همدارنګه د تختې په شکل جوړيږي. ددې د پاره چې په کافي اندازه  ،اوسره مجهز، لوړ حجم لرونکي عناصرو

انتقال توان کم او د دېوال ډبلوالی زيات د تودوخي ساتنه ترالسه کړای شو، نو په عناصرو کې بايد د تودوخي 

 استعمال شي.

 ونکي توان د اندازو ارزښت:د تودوخي انتقال

 ،کې ښودل شوي وپه څلورمې برخې کې يا په ځانګړي اجازه ورکړل شو DIN 4108څه رنګه چې د الماني معيار 

لري. د دېوال جوړولو نه وروسته کېدی شي چې  تعلقچې دېوالي ډبرې که دقيق وويل شي دېوالونو سره لنده بل 

ا په مکمل ډول وچيږي، تر دوه کلونو پورې دوام کوي، نو همدا وجه دېوال زښت ډېر لنده بل ولري. ترڅو چې د

 ده چې په دغه وخت کې ډېره تودوخي ضايع کيږي.

 

  Mauermörtel (masonry mortars) (مثالهد دېوالونو جوړولو د پاره شوته )   - 8.2 

لورمې برخې کې ويل شوي، څ DIN 4108توان د اندازو ارزښت، کوم چې په د د دېوالونو د تودوخي انتقالېدو 

دلته په  په نظر کې نيول کيږي. mm 10دلته عادي شوته او ددې ډبلوالی په ايښودلو ځای او په سرونو کې 

کېدی شي چې په مناسبې شوتې سره )که مختلف دي، يې مختلف ډول شوتې دي چې د تودوخي انتقالولو توان 

ي ساتنه تر السه کړو. د تودوخي ساتنې د پاره د زياتو دقيق وويل شي د شوتې نري درزونو سره( ښه د تودوخ

اولې برخې معيار له مخې د  DIN 1053بې ددې چې اخېړ او شوته په نظر کې ونيول شي، د  غوښتنو په وجه

د دېوالونو سپکه شوته د کوارتز اضافي شګې نه غېر سوري لرونکي  دېوالونو سپکه شوته استعماليږي.

دېوالونو سپکې د  LM 36دا د تودوخي انتقالېدونکي توان له مخې ښودل کيږي. نو اضافي مواد ګډول کيږي. 

د تودوخي انتقالېدونکي توان  LM 21او  W/(mK) 0,36شوتې د پاره کوم چې د تودوخي انتقالېدونکي توان 

0,21 W/(mK) .نورماله شوته  سره مطابقت کوي( ددې خالف د سمټو شوتهNM زښت لوی د تودوخي )

لري. د سپکې شوتې د پاره هم د شوتې د طبقې ډبلوالی )هم په ايښودلو ځای  W/(mK) 1,4لېدونکي توان انتقا

 په نظر کې نيول کيږي. mm 10کې او هم په سرونو کې( 

وي،  mm 2( څخه چې ډبلوالی يې تقريباً مثالهپه خاصو معتدله پالني ډبرو کې د نرۍ طبقه لرونکي شوتې )

د ټاکل شويو )خاصو( ډبرو د پاره کېدی شي چې د درزونو سرېښولو څخه  کار وړل کيږي.درزونو نښلولو ته په 

 0,02تېر شو )صرف نظر وکړو(. ددې الرې نه د دېوالونو الس ته راغلې د تودوخي د انتقال توان کموونه د 

W/(mK)  0,05څخه تر W/(mK) .پورې ده 

ونو خاص شکل ورکولو له الرې کېدی شي چې د د سپکو خښتو او د ولکاني ډبرو څخه بالکي خښتو د سر

نه کمه استفاده وشي. د ډبرو )خښتو( په سرونو کې غاښ ورکوونې  ېدېوال په جوړولو کې د شوتې الزمي انداز

 سره شوتې ته هيڅ ضرورت نه شته چې د خښتو د سرونو په نښلونلو کې ورڅخه استفاده وشي.

برو يا خښتو توليدوونکو له خوانه د کنترول پاڼه چې په هغه کې د د ډبرو يا خښتو په انتقالولو کې بايد د ډ

ډبرې شکل، د ډبرې جوړښت )غاښ ورکوونه، سوري ورکوونه او داسې نور(، د ډبرې خام کثافت، دې سره په 

د استوګنې په ودانيو کې د تاکاو دېوالونو د پاره  دېوال کې استعمالونکې شوته او داسې نور ورکړل شوی وي.

( څخه استفاده کيږي. همدا رنګه دا د هغه بيروني دېوالونو د پاره چې مثالهنون په مطابق د سمټو شوتې )د قا

 څخه کم وي او د هغه ودانيو د پاره چې د دوه پوړو )منزل( څخه لوړ وي، اعتبار لري. cm 24ډبلوالی يې د 
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  Außenputze (exterior plasters) بيروني اخېړ )پلستر(   - 8.3

نوي جوړ شوي دېوالونو د پاره بيروني اخېړ د اصولو له مخې کمتر کمه دوه طبقي )الندينۍ او سرنۍ طبقه(  د

ورکول کيږي. دا بايد حتماً د باد او باران په مقابل کې ښه مقاومت لرونکی اوسي. بې د کوم خاص ثبوت څخه 

 20mm، منځنۍ مجموعي ډبلوالی ليکل شویکې  DIN 18550 معياربيروني اخېړ، لکه څنګه چې د الماني 

 او د اوبو څخه بايد مخنيونه وکړي. نيول کيږي

هغه دېوالونو ته  واص په ثبوت رسېدلی اوسي.خد اوبو خوا بدلولو اخېړ د پاره بايد په دې کې د اضافي موادو 

نکي له ، ساده شوته په کار وړل کيږي. په عام حالت کې د خښتو توليدوچې د سپکو خښتو څخه جوړ شويدي

 خوانه د قانون په مطابق خښتې په نظر کې نيولو سره د شوتې رقم او د هغې استعمال واضح شوی وي.

اصولو له مخې د النديني اخېړ په حېث چې د اوبه نه تېرونکي سرني اخېړ سره تودوخي بندوونکی اخېړ د 

ې د سره د اخېړ مخلوط چاستعمال  ،اضافي موادو چې خاص کثافت يې کم وي ارتباط لري، ورکول کيږي.

ډبل  mm 20توليديږي. دا بايد کمترکمه پورې  W/(mK) 0,2ډېر لوړ وي نو تر  تودوخي انتقالېدلو توان يې که

 اوسي.

د منرالي نښلېدونکي اخېړ په خوا کې د مصنوعي کنډ څخه اخېړ د سرني اخېړ په حېث، د نښلېدونکي عضوي 

خه د اخېړ ډبلوالی د دغو موادو د دانو غټوالي له مخې او يا د موادو سره جوړول کيږي. د مصنوعي کنډو څ

تړلي -سرني سطحې د ساختمان له مخې ټاکل کيږي. ددې استعمال زښت ډېر د تودوخي بندوونکي طبقې

 سيستم سره کيږي.

هايدرولکي نښلېدونکي موادو )سمټ لرونکي( سره د تاکاو دېوالونو د پاره اخېړ )د ځمکې الندې( بايد د 

پورې د ځمکې څخه پورته په کافي  cm 30وتې څخه جوړيږي. د بيروني دېوالونو اخېړ بايد کمترکمه تر ش

 (عايقبندوونه )اندازه د اوبو خوا بدلونکی اوسي. د ځمکې الندې د پاره د اخېړ سرني سطح ته يوه اضافي 

 ضرور دی.

 

  Mauerwerksabmessungen د ودانۍ د دېوالونو اندازه کوونې   - 8.4

(Masonry Dimensions)  

د دېوالونو اوږودوالی او جګوالی د دېوالونو د ډبرو يا خښتو د فورمات او همدارنګه د درزونو د ډبلوالي څخه 

 cm 1او د درزونو اندازه   cm x 11,5 cm x 7,1 cm 24( اندازه  NFد خښتو نورمال فورمات ) اساس نيسي.

ښودل شوی  mm 2، کوم چې ددې الندې درز نکي شوتې د پاره وړاندې شيدی. دلته پالني ډبرې د نري طبقه لرو

دی. د ډبرو يا خښتو د اندازو ټاکل ډېر مهم دی، ددې د پاره چې د اضافي کار مخنيوی وشي. خو بيا هم د خښتې 

پاتې وړه ټوټه الزمه وي، نو دا بايد د آرې په واسطه وړه شي، ځکه چې د خښتو تر منځ درزونه په مساوي ډول 

 شي.

او  cm, 15 cm, 17,5 cm,20 cm, 24 cm, 36,5 cm 11,5د ډبرو يا خښتو څخه باروړونکي دېوالونو ډبلوالی 

49 cm  17,5)بې د اخېړه( نيول کيږي. د پالني بالکونو د پاره او د کانکرېټي تختو د پاره ددې ډبلوالیcm, 20 

cm, 25 cm, 30 cm  36,5او cm  مخې د دېوال دواړه خواوې بايد اخېړ شي، کوم چې د نيول کيږي. د اصولو له

 نيول کيږي. cm 1,5څخه تر  cm 1چې د ګج سره وي د  داخلي اخېړ ډبلوالی
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 د بيروني دېوالونو د جوړښت په برخه کې عمومي او د پېژندلو معلومات       - 9

Übersicht und Kenndaten der Außenwandkonstruktionen 
(Overview and characteristics of the exterior wall constructions)  

 

 :Übersicht (Overview)عمومي معلومات    - 9.1

راتلونکي ورکړل شوي شکلونه د استوګنې بيروني دېوالونو ساده عرضاني مقطعې دي چې اکثراً دا ډول 

پوټکي او د دوه پوټکي  دلته د يو دېوالونه جوړول کيږي، ښودل شويدي او ددې مهم خواص ليکل شويدي.

دېوالونو تر منځ فرق دې، کوم چې د مثال په ډول يو پوټکی دېوال د ډېرو طبقو څخه جوړ شوی وي. نو دلته يو 

 دېوال د تودوخي بندوونکي طبقې سره يو پوټکی دېوال دوه طبقه يي ښودل کيږي.

، کوم مفصل ډول ورکړل شويدي د بيروني دېوالونو د ساختمان عمومي معلومات په راتلونکي جدول کې په

چې په الندې راتلونکو شکلونو کې د مختلفو دېوالونو ډبلوالي د پاره د ساختماني برخو مهم معلوماتي ټکي 

 دي. ېموجود

 اول شکل: پوخ )کلک( جوړ شوی يو پوټکی دېوال

 

 په پورته شکل کې:

 داخلي اخېړ – 1

 سپک )کم وزنه( دېوال – 2

 بيروني اخېړ – 3

 دېوال ډول )رقم(: سپک )کم وزنه( دېوالد 

يا ددې څخه زيات وي نو د ژمي د پاره ډېر ښه تودوخي ساتونکی دی. د  cm 36,5خواص: که د دېوال ډبلوالی 

( سره،د هغه خښتو سره چې دسرونو درزونه يې ښه وچ وي او يا د پالني بالکونو سره چې مثالهسپکې شوتې )

د اوړي متوسطه تودوخي ساتنه؛ دننه د درندو ساختماني  ساتنه ښه کيږي. نرۍ طبقه شوته ولري، د تودوخي

په دېوال کې د تودوخۍ )حرارت( ډېر قوي حرکت د پاره ددې په مطابق د اخېړ څخه برخو له الرې امکان لري. 

 د اخېړ الندې د تېرېدلو ساحه په سيخانو مجهزولوسره او د مخلوط دېوال د جوړولو کار اخستل ضرور دی.

څخه مخنيوی، اخېړ د درز کولو څخه ساتي. د سخت ورښت )باران( څخه ساتنې د پاره ددې په مطابق اخېړ. په 

دې سره په ساختماني برخو کې هيڅ د اوبو  ژمي کې د پرخې اوبو توييدنې تعدل په اوړي کې د بخارېدو له الرې.

 کومه برخه نه پاتې کيږي.

 ه يو پوټکی دېوالدوهم شکل: د تودوخي بندوونکي طبقې سر

 کنګل

 داخلي برخه بيروني برخه
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 د دېوال ډول )رقم(:

 د سپک څخه تر دروند دېوال پورې

 خواص:

 10تودوخي ساتنه، په دې شرط چې د تودوخي بندوونکي طبقې ډبلوالی په ژمي کې د ښه څخه تر ډېر ښه پورې 

cm .متوسط څخه  د دروند باروړونکي دېوال په واسطه په اوړي کې د تودوخي ساتنه د يا ددې څخه زيات وي

تر ښه پورې ده. د دېوال الزمي بار وړلو توان د دېوال د ډبلوالي له مخې ټاکل کيږي. د بيرون له خوانه د تودوخي 

بندوونکي طبقې په واسطه په ودانۍ کې تر ډېره حده د تودوخۍ د پول
39
د مخنيوی کيږي او باروړونکی دېوال  

خې اوبو توييدنې په تودوخي بندوونې طبقې کې، په په ژمي کې د پر تغير خوړونکي تودوخي څخه ساتي.

بېرته وچيږي. دې سره په ساختماني برخو کې هيڅ د اوبو کومه برخه نه پاتې  اوړي کې د بخارېدو په واسطه

 کيږي.

 يو پوټکې دېوال چې په منځ کې د تودوخي بندوونکې طبقه ده.دريم شکل: 

 

                                                             
 39

، په ودانۍ کې د تودوخۍ پول څخه مطلب هغه ځايونه دي چې د ودانۍ داخلي برخې مستقيماً د بيرون سره تړلي وي، لکه د چوترو 

 )بالکون(، د کوټو کنجونه، د کړکۍ ګانو برخې او داسې نور.

 کنګل

 بيروني برخه

 

 داخلي برخه

 

  cmاندازې په 

 داخلي اخېړ – 1

 ورې دېوالد سپک څخه تر درنو پ – 2

 د نښلولو سرېښ – 3

 تودوخي بندوونکی – 4

 سيخبندي شوې طبقه – 5

 بيروني برخه

 

 داخلي برخه

 

 کنګل

 

 cmاندازې په 

 اهن کانکرېټ – 1

 تودوخي بندوونکی طبقه – 2

 اهن کانکرېټ – 3
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 د دېوال ډول )رقم(:

 د کانکرېټ څخه تکيا

 خواص:

 10په ژمي کې د ښه څخه تر ډېر ښه پورې تودوخي ساتنه، په دې شرط چې د تودوخي بندوونکي طبقې ډبلوالی 

cm  يا ددې څخه زيات وي. د دروند داخلي پوټکي )طبقې( په واسطه په اوړي کې د تودوخي ساتنه د متوسط

اخلي دېوالونو تختې د تغير خوړونکي مغزي د تودوخي بندوونکي طبقه باروړونکي، د د څخه تر ښه پورې ده.

بيروني ښکارېدونکي ځايونه بايد د خوځېدونکي درزونو په واسطه په لنډو فاصلو کې  تودوخۍ څخه ژغوري.

ووېشل شي. په ژمي کې د ډېرې کمې د پرخې په شان د اوبو توييدنه په تودوخي بندوونې طبقې کې د اوړي په 

 په ساختماني برخو کې هيڅ اوبه نه پاتې کيږي.موسم کې دا بېرته بخاريږي. دې سره 

 

 څلورم شکل: يو پوټکی دېوال چې د تودوخي بندوونې طبقه دننه )داخل( خواته ورکړل شوی وي.

 

 د دېوال ډول )رقم(:

 د سپک څخه تر دروند پورې دېوال.

 خواص:

 10ودوخي بندوونکي طبقې ډبلوالی په ژمي کې د ښه څخه تر ډېر ښه پورې تودوخي ساتنه، په دې شرط چې د ت

cm  يا ددې څخه زيات وي. د کوټې پلو ته د ساختماني برخو د طبقو د تودوخي ذخيره کوونې کمې اندازې په

وجه په اوړي کې د تودوخي کمه ساتنه. په چتونو کې او د دېوالونو تر منځ تړونکو ځايونو کې د تودوخۍ د پول 

په نظر د په باروړونکو دېوالونو کې د تودوخۍ )حرارت( ډېره قوي خوځېدنه نو دلته باي مخنيوی نه شي کېدی.

کې ونيول شي. په کافي اندازه د بخار نيونکي تودوخي بندوونکي طبقې پالنولو سره يا په داخل کې ورکړل 

په  شوي بخار نيونکي سره په ژمي کې د پرخې په شان د اوبو توييدنه په تودوخي بندوونکي طبقې کې، د اوړي

 موسم کې د بخار په واسطه دا له منځه ځي. بيا نو په ساختماني برخو کې هيڅ اوبه نه پاتې کيږي.

  

20 ͦ C 

10 ᵒ  C 

 کنګل

0 ᵒ C 

- 10 ᵒ C 

 داخلي برخه

 

 بيروني برخه

 

 cmاندازې په 

 د ګج لرونکو کارتن څخه تختې – 1

 تودوخي بندوونکې طبقه – 2

 نښلېدونکی سرېښ – 3

  د سپک څخه تر دروند پورې  – 4

 دېوال

 بيروني اخېړ – 5
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 پنځم شکل: يو پوټکی سپک ساختماني دېوال.

 

 د دېوال ډول )رقم(:

 چوکاټي ساختمان.

 خواص:

 10نکي طبقې ډبلوالی په ژمي کې د ښه څخه تر ډېر ښه پورې تودوخي ساتنه، په دې شرط چې د تودوخي بندوو

cm .د اوړي تودوخي ساتنه بايد د درندو داخلي ساختماني برخو په واسطه تر سره شي. يا ددې څخه زيات وي 

په تياره جوړشوي کورونو کې باروړونکي چوکاټونه د کاندی )خانې( په ډول پر مخ وړل کيږي. په جوړشوو 

ورو تودوخي ساتنې سره د بيرون خوا د باروړونکو کانديو )خانو( کې د تودوخي ساتنې طبقه اکثراً د ن

د بخار  چوکاټونو په واسطه اضافه کيږي. د کوټې غټوالی د دېوال د کم ډبلوالي سره تر السه کوالی شو.

دې پورې مربوطه د هوا  ،سرېښونې سره او د نورو ساختماني برخو سره نښلونه د مخنيونه د ځانګړو پټليو

د پوټکي سرنۍ برخو په يا د کبانو  کېدی شي چې بيروني پوښ د غټ فورمات کيږي. بندونې په حېث پر مخ وړل

. يو مخې ته ځوړند او شاته هوا داره د باد او باران ساتنې د پاره دوه پوټکی وړو عناصرو څخه جوړ شيشان 

 سپک دېوال پر مخ وړل کيږي. په ژمي کې د پرخې په شکل د اوبو توييدل منځ ته نه راځي.

 

د تودوخي بندوونکي طبقې سره دوه پوټکې دېوال چې شاته يې هوا جريان ولري او سخت بيروني  شکل: شپږم

 پوټکی ولري.

 

 بيروني برخه

 

 داخلي برخه

 

 کنګل

 

  cmاندازې په 

 د ګج لرونکو کارتن څخه تختې – 1

 د بخار مخنيونکی – 2

و څخه چوکاټي عايق شوي د لرګ – 3

 ساختمان

 د تودوخي بندوونی طبقه – 4

 سيخبندي شوې طبقه – 5

 کنګل

 

 داخلي برخه

 

 روني برخهبي

 

  cmاندازې په 

 داخلي اخېړ – 1

 د ساده څخه تر کلک پورې دېوال – 2

 تودوخي بندوونکي طبقه – 3

 د هوا جريان د پاره تشه طبقه – 4

 بيروني پوټکی )طبقه( – 5
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 د دېوال ډول:

 د ساده څخه تر کلک پورې دېوال.

 خواص:

 cm 11په ژمي کې د متوسط څخه تر ښه پورې د تودوخي ساتنه، که چېرته د تودوخي ساتنې ممکنه ډبلوالی تر 

په اوړي کې د متوسط څخه تر ښه پورې د تودوخي ساتنه د داخلي پوټکي سختوالي پورې  ې ورکړل شي.پور

الماني معيار له مخې اجازه ده چې که زيات  DIN 1053-1اړه لري. د داخلي او بيروني پوټکي تر منځ فاصله د 

ورکړل شوی الزمي د هوا طبقه د تودوخي بندوونکي طبقې او د بيروني پوټکي شاته  نيول کيږي. cm 15وي نو 

دېوال د تودوخي بندونکي طبقې په واسطه د  ینيول کيږي. باروړونک cm 4د يو ډبل دېوال د پاره کمتر کمه 

د بيروني پوټکي حراتي خوځېدنه بايد د انبساطي درزونو په واسطه  وژغورل شي.بايد حرارتي خوځېدنې څخه 

ي. په ژمي کې د پرخې اوبه په دېوال نه توييږي. د ساده بيروني پوټکي او يا ددې په شان نورو په واسطه ونيول ش

 د پاره کېدی شي چې يو ډبل د تودوخۍ بندوونکې طبقه په نظر کې ونيول شي.

 

 دوه پوټکی دېوال چې په منځ کې د تودوخي بندوونکې طبقه ورکړل شوی وي.اووم شکل: 

 

 

 د دېوال ډول: 

 وال.د ساده څخه تر کلک پورې دې

 خواص:

په  پورې ورکړل شي. cm 11په ژمي کې ښه د د تودوخي ساتنه، که چېرته د تودوخي ساتنې ممکنه ډبلوالی تر 

اوړي کې د متوسط څخه تر ښه پورې د تودوخي ساتنه نظر هر سخت باروړونکي دېوال ته چې د دننه خوا د 

قه د باروړونکي داخلي پوټکی د حرارتي کلکو ساختماني برخو په واسطه امکان ولري. تودوخي بندونکې طب

بيروني پوټکی بايد د انبساطي درزونو په واسطه په لنډو فاصلو ووېشل شي. په ژمي  خوځېدنې څخه ساتي.

کې د پرخې په شان توييدونکي اوبه په تودوخي بندوونکي طبقې کې، دا د اوړي په موسم کې بخاريږي. دې 

 ه پاتې کيږي.سره په ساختماني برخو کې هيڅ اوبه ن

 

 د بيرون خوانه تودوخي بندونکي طبقې سره.په ځمکه کې دېوال )چې شاوخوا ته يې ځمکه وي( اتم شکل: 

 کنګل

 

 داخلي برخه

 

 بيروني برخه

 

  cmاندازې په 

 داخلي اخېړ – 1

 د ساده څخه تر کلک پورې دېوال – 2

 تودوخي بندوونکي طبقه – 3

 بيروني پوټکی )طبقه( – 5
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 د دېوال ډول:

 سخت دېوال يا اهن کانکرېټ.

 خواص:

 cm 8( چې د تودوخي بندوونې طبقې ډبلوالی ᵒ C 10د ټول کال په جريان کې )د ځمکې الندې تودوخي تقريباً 

کوټې ته نږدې د تودوخي ذخيره کووني لوی  دې څخه ډېر وي، تودوخي ساتنه د ښه څخه تر ډېر ښه پورې وي. او

توان کوټو ته په زياته اندازه د اوړي بيروني تودوخي ورکوي. بيرون خوا ته ورکړل شوو تودوخي بندوونکو 

ول مخنيوی کوي. د لنده بل حملې له الرې منځ ته راغلي د تودوخي پطبقو په واسطه د چتونو او دېوالونو 

)تجاوز( کولو په مقابل کې ډېر په احتياط سره د دېوالونو عايق کول ضرور دی. په ژمي کې د پرخې اوبه په 

 دېوال نه توييږي، او هم په ژمي او اوړي کې هيڅ تراکمي اوبه نه جوړيږي.

 

 

 خوانه تودوخي بندونکي طبقې سره.په ځمکه کې دېوال )چې شاوخوا ته يې ځمکه وي( د دننې نهم شکل: 

 

20 ᵒ C 

- 10 ᵒ C 

 داخلي برخه

 

 بيروني برخه

 

  cmاندازې په 

 اخېړ داخلي - 1

 اهن کانکرېټ – 2

 وني دېوال عايقوونهبير – 3

 تودوخي بندوونکی طبقه - 4

 کانالي طبقه – 5

 فلتري طبقه – 6

 د ځمکې ساحه – 7

 بيروني برخه

 

 داخلي برخه

 

  cmاندازې په 

 داخلي اخېړ – 1

 د بخار مخنيونکی – 2

 تودوخي بندوونکې طبقه – 3

 نښلونکی سرېښ – 4

 دېوال – 5

 د سمټو اخېړ – 6

 د بيروني دېوال عايق – 7

 کانالي طبقه – 8

 ري طبقهفلت – 9

 د ځمکې ساحه – 10
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 د دېوال ډول:

 سخت دېوال يا اهن کانکرېټ.

 خواص:

 cm 8( چې د تودوخي بندوونې طبقې ډبلوالی ᵒ C 10د ټول کال په جريان کې )د ځمکې الندې تودوخي تقريباً 

چې کله ناکله ګرمول او دې څخه ډېر وي، تودوخي ساتنه د ښه څخه تر ډېر ښه پورې وي. د تاکاو په کوټو کې 

. دا د لنډ وخت ګرموني سره د بيروني تودوخي کيږي، دلته دننه خواته تودوخي بندوونکې طبقه ګټه لري

بندوونکي په شان کار ورکوي. د دېوال دننه خواته د تودوخي بندوونکي طبقې سره د اصولو له مخې د بخار 

و چې د اوبو د بخار انتشارېدو په مقابل کې زښت ډېر مخنيونی طبقه الزمه ده. په ځانګړي ډول د بندونکو تخت

په ډېر پام سره د بخار مخنيونې طبقې ورکولو سره  مقاومت ولري، د بخار مخنيونکی طبقې ته ضرورت نه شته.

د پرخې اوبه په دېوال باندې هيڅ نه لويږي، او همدارنګه په ژمي او اوړي کې د دېوال په سرني سطحې هيڅ د 

 ه جوړيږي.تراکم اوبه ن

 

 د بيروني دېوالونو د جوړښت پېژندنې معلومات   - 9.2

Kenndaten der Außenwandkonstruktionen  

(Characteristics of the exterior wall constructions)  

تخنکي مهمې معلوماتي اندازې د تېرو انځورونو په الندې جدول کې بيروني دېوالونو ته د تودوخۍ له لحاظه 

هغې دېوال د طبقې څخه توپير لري، کوم چې د د هر بيروني دېوال ډبلوالی د  نو( له مخې ورکړل شويدي.)شکلو

کېدی شي چې په دوهم  Uد ورکړل شوي تودوخي تېرېدونکي ضريب  .تودوخي ساتنې د پاره ارزښتناکه دی

ني قېمت، د تودوخي لکه قانو جدول کې ورکړل شوي غوښتنو په مقايسه اهميت لرونکې اوسي. نورې وېناوې

ضايع او د تودوخۍ د انرژي لګښت د مختلفو بيروني دېوالونو د ساختمان اقتصادي ارزښت ممکنوي. دا د يو 

2m .د دېوال سطح له مخې نيول کيږي 

 الندې مانا )معنی( لري:په څلورم جدول کې پورې ورکړل شوي نښې  8څخه تر  1دغه د 

 .د پاره د شکلونو نمرې ساختمانبرخې له مخې د دېوال  9.1د  ؛نمره 1

په نظر کې نيول شوی بيروني دېوال. د دېوال طبقه، چې د هغې ډبلوالی فرق لري، په لږ څه تازه رنګ سره  ؛نمره 2

 ښودل شوي.

 ونکي طبقو ډبلوالی.رد توپير ل ؛نمره 3

 د دېوال مجموعي ډبلوالی. ؛نمره 4

وي بيروني اندازې له مخې په ودانۍ کې د استوګنې څومره چې بيروني دېوال ډبل وي، هومره د ټاکل ش -

 مساحت کميږي )ضايع کيږي(.

څومره چې بيروني دېوال ډبل وي، هومره د ټاکل شوي استوګنې مساحت له مخې په ودانۍ کې د بيروني  -

 او دې سره د شاو خوا ساختماني حجم. دېوال اندازه لوييږي

غټوالی مهم دی چې دا په ژمي کې د تودوخي ساتنې  Uضريب  د يو بيروني دېوال د تودوخي تېرونکی ؛نمره 5

 وړوکی وي، هومره د تودوخي ضايع کميږي. Uپه برخه قضاوت کوي. څومره چې 
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د سرطاقونو، چت سره نښلېدونکو ځايونو او داسې نورو په نظر کې نيولو نه غېر د بيروني دېوال د  ؛نمره 6

مساحت په هر 
2m تودوخي بندوونکي موادو د پاره زيات قېمت په هر  قانوني قېمت ښايي. د ډبلو

2m  اوcm  کم

 ماليه په نظر کې نه ده نيول شوې.دی. په دغه نرخونو کې 

ضايع )د تودوخۍ په انتقالېدو کې د تودوخي ضايع( د بيروني دېوال د مساحت د يو  ينمره؛ د تودوخ 7
2m 

معيار له مخې په ساده طريقې سره  V 4108 DIN-6د  GtF 66 =څخه اخستل کيږي او د دورځني درجې ضريب 

 قانوني ثبوت د پاره استعماليږي. –رسمي د 

د انرژي لګښت د سوخت تېلو او  ينمره؛ د تودوخي د انتقالېدو په وخت کې د تودوخي ضايع سره د تودوخ 8

ګرمونې د استفادې  او د ګاز يا تېلو سره € 0,40 کې m3ني ګاز )غاز( قېمت په هر ليتر او همدا رنګه په کځم

آلې د استعمال تعدادسره مطابقت کوي( اساس نيسي. د تودوې انرژي لګښت د  1,3 )چې د 0,85کلنۍ درجه 

تيارولو د  يبرقي تودوخي پمپونکي استعمال سره زښت ډېر کميږي، کوم چې د چاپېريال تودوخي د تودوخ

 څلورم جدول   پاره استفاده کيږي.

1 

د 

شکلونو 

 نمرې

2 

 ر کې نيول شوی بيروني دېوالپه نظ

  cmپه  

3 

د طبقې 

 ډبلوالی

cm 

4 

مجموعي 

 ډبلوالی

cm 

5 

 ضريب Uد 

K)2W/(m 

6 

قانوني 

 قېمت

2€/m  

7 

د تودوخي 

ضايع په 

 کال

2/mkWh 

8 

د ګرمی 

 انرژي قېمت 

2€/m په کال 

اول 

 شکل

 د کلکو دېوالونو څخه يو پوټکی دېوال

  cm 2,0بيروني اخېړ  

لرونکي خښتې سپک لوړ سوري 

0,7+LM21(Z)  

  cm 1,5داخلي اخېړ 

30 
 

36,5 
 

49 

33,5 
 

40,0 
 

52,5 

0,45 
 

0,38 
 

0,29 

130 
 
- 
 

200 

30 
 

25 
 

19 

1,40 
 

1,19 
 

0,90 

  cm 2,0بيروني اخېړ 

 سپک لوړ سوري لرونکي خښتې

 0,7+NM (Z)  

 cm 1,5داخلي اخېړ 

30 
 

36,5 

 
49 

33,5 
 

40,0 

 
52,5 

0,61 
 

0,51 

 
0,39 

120 
 
- 

 
180 

40 
 

34 

 
26 

1,90 
 

1,59 

 
1,22 

  cm 2,0بيروني اخېړ 

پالني ډبرې -سوري لرونکی کانکرېټ

0,4  

 cm 1,5داخلي اخېړ 

30 
 

36,5 

33,5 
 

40,0 

0,45 
 

0,38 

110 
 
- 

140 

30 
 

25 

1,40 
 

1,19 

  cm 2,0بيروني اخېړ 

پالني ډبرې -سوري لرونکی کانکرېټ

0,4Z  

 cm 1,5داخلي اخېړ 

24 
 

30 

36,5 

27,5 
 

33,5 

40,0 

0,45 
 

0,37 

0,31 

110 
 
- 

160 

30 
 

24 

20 

1,40 
 

1,15 

0,97 

  cm 2,0بيروني اخېړ 

  0,5بالک  -ولکاني ډبرې

 cm 1,5داخلي اخېړ 

30 
 

36,5 
49 

33,5 
 

40,0 
52,5 

0,64 
 

0,54 
0,41 

100 
 
- 

140 

42 
 

36 
27 

2,00 
 

1,68 
1,28 

  cm 2,0بيروني اخېړ 

  0,5Zبالک  -ولکاني ډبرې

 cm 1,5داخلي اخېړ 

24 
 

30 
36,5 

27,5 
 

33,5 
40,0 

0,55 
 

0,45 
0,38 

110 
 
- 

140 

36 
 

30 
25 

1,72 
 

1,40 
1,19 

 دوهم شکل            د بيروني تودوخي بندوونکي سره يو پوټکی دېوال

  cm 1,0د چت اخېړ  

  WLG 070د تودوخي بندونکي اخېړ 

 0,7سپک لوړ سوري لرونکي خښتې 

4 
6 
 
8 

30,5 
32,5 

 
34,5 

0,54 
0,47 

 
0,41 

130 
- 
 

180 

36 
31 
 

27 

1,68 
1,47 

 
1,28 

 cm  8 28,0 0,42 140 28 1,31 0,6سيخبندي شوی طبقه  
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  WLG 040کلک قف  –د پولېسترو 

  cm 0,4نښلوونکی سرېښ  

 17,5       1,8ډبرې   –داهکو او شګو 

cm  

  cm 1,5داخلي اخېړ  

10 
 

12 
15 
 

20 

30,0 
 

32,0 
35,0 

 
40,0 

0,35 
 

0,29 
0,24 

 
0,19 

- 
 

200 

23 
 

19 
16 
 

13 

1,09 
 

0,90 
0,75 

 
0,59 

  cm 1,0سيخبندي شوی طبقه  

  WLG 040منرالي تارونه  

  cm 0,4نښلوونکی سرېښ  

خال لرونکي بالکي  -سپک کانکرېټ

  cm 24,0                                        1,2ډبرې 

  cm 1,5ړ   داخلي اخې

8 
10 
 

12 
 

15 
 

20 

34,9 
36,9 

 

38,9 
 

41,9 
 

46,9 

0,38 
0,32 

 

0,28 
 

0,23 
 

0,18 

150 
- 
 

210 

25 
21 
 

18 
 

15 
 

12 

1,19 
1,00 

 

0,87 
 

0,72 
 

0,56 

  cm 1,0سيخبندي شوی طبقه  

  WLG 045د لرګو تارونه  

  cm 0,4نښلوونکی سرېښ  

    0,7سپک لوړ سوري لرونکي خښتې 

                                                     24,0 cm  

  cm 1,5داخلي اخېړ   

 

4 
6 
 
8 
 

10 

30,9 
32,9 

 
34,9 

 
36,9 

0,46 
0,38 

 
0,33 

 
0,29 

150 
- 
 

210 

30 
25 
 

22 
 

19 

1,44 
1,19 

 
1,03 

 
0,90 

 

 دريم شکل:   يو پوټکی دېوال چې په منځ کې تودوخي بندوونکی ورکړل شوی وي

  cm 7,0کرېټ   کان 

  WLG 040کلک قف  –د پولېسترو 

  cm 14,0کانکرېټ  

 

 

8 
10 
 

12 
15 
20 

29,0 
31,0 

 
33,0 
36,0 
41,0 

0,44 
0,36 

 
0,31 
0,25 
0,19 

110 
- 
 

150 

29 
24 
 

20 
17 
13 

1,37 
1,12 

 
0,97 
0,78 
0,59 

 څلورم شکل:  يو پوټکی دېوال چې دننه خوا ته تودوخي بندوونکی ورکړل شوی وي

  cm 2,0بيروني اخېړ  

خال لرونکي بالکي  -سپک کانکرېټ

  cm 24,0                                        1,2ډبرې 

 cm 0,5نښلوونکی سرېښ  

 WLG 040کلک قف  –د پولېسترو 

  cm 1,2څخه تختې    نګج لرونکي کارت

8 
 

10 
 

12 
15 
 

20 

35,7 
 

37,7 
 

39,7 
42,7 

 
47,7 

0,38 
 

0,32 
 

0,27 
0,23 

 
0,18 

120 
 

- 
 

160 

25 
 

21 
 

18 
15 
 

12 

1,18 
 

1,00 
 

0,84 
0,72 

 
0,56 

 پنځم شکل: يو پوټکی سپک ساختماني دېوال

 cm 1,0سيخبندي شوی طبقه   

 WLG 040کلک قف  –د پولېسترو 

بند شوی د لرګو څخه چوکاتي ساختمان 

15,0 cm  

هوا مخنيونکی او د بخار مخنيونکی 

0,03cm  

  cm 1,5   داخلي تخته

4+15 

6+15 
 

8+15 

21,5 

23,5 
 

25,5 

0,21 

0,19 
 

0,18 

150 

- 
 

180 

14 

13 
 

12 

0,66 

0,59 
 

0,56 

  cm 4,0مخ ته ځوړند نما    

  cm 2,0شاته هوا جريان لرونکی  

  cm 2,0د لرګي تارونو څخه تختې   -قير

بند شوی د لرګو څخه چوکاتي ساختمان 

15,0 cm 

  WLG 045سلولوز   

  cm 0,05خار بندوونکی    د ب

  cm 1,0د ګج څخه کارتن    

4+15 
6+15 

 
8+15 

 

 
 

28,0 
30,0 

 
32,0 

 

 
 

0,22 
0,20 

 
0,18 

170 
- 
 

200 

15 
13 
 

12 

0,69 
0,62 

 
0,56 

 شپږم شکل:   د تودوخي بندوونکي او تشې طبقې سره دوه پوټکی دېوال
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 11,5    2,0مکمل ډبرې -د اهکو او شګو 

cm  

  cm 4,0                 تشه طبقه 

 WLG 035کلک قف  –د پولېسترو 

سوري لرونکي ډبرې -د اهکو او شګو

1,8  17,5 cm  

  cm 1,0داخلي اخېړ            

8 
10 

42,0 
44,0 

0,37 
0,31 

230 
- 

280 

24 
20 

1,15 
0,97 

 0,5پوښ يا استر ورکوونکي تختې    

cm  

تش درز همدارنګه باروړونکی 

  cm 4,0ساختمان  

  WLG 035منرالي تارونه  

  cm 18,0کانکرېټ      

  cm 1,0داخلي اخېړ    

8 
 

10 
 

12 
15 

31,5 
 

33,5 
 

35,5 
38,5 

0,37 
 

0,31 
 

0,26 
0,21 

140 
- 

200 

24 
 

20 
 

17 
14 

1,15 
 

0,97 
 

0,81 
0,66 

  cm 11,5      1,4د دېوال مخ ته خښتې 

  cm 4,0تشه طبقه     

  WLG 035منرالي تارونه  

پالني ډبرې -سوري لرونکی کانکرېټ

0,4  178,5 cm  

  cm 1,0داخلي اخېړ        

8 

10 

42,0 

44,0 

0,27 

0,24 

240 

- 
300 

18 

16 

0,84 

0,75 

 

 اووم شکل:   دننه په منځ کې تودوخي بندوونکي طبقې سره دوخ پوټکی دېوال

 cm 11,5      1,4د دېوال مخ ته خښتې  

  WLG 045پو شوي ملغلرې  

    0,8سپک لوړ سوري لرونکي خښتې 

                                                     17,5 cm  

  cm 1,5داخلي اخېړ   

8 
10 
 

12 

 
15 

38,5 
40,5 

 
42,5 

 
45,5 

0,38 
0,33 

 
0,29 

 
0,24 

210 
- 

250 

25 
22 
 

19 

 
16 

1,19 
1,03 

 
0,90 

 
0,75 

 11,5  2,0مکمل ډبرې -د اهکو او شګو

cm 

  WLG 035کلک قف  –د پولېسترو 

 17,5  1,8مکمل ډبرې -د اهکو او شګو

cm 

  cm 1,5داخلي اخېړ    

8 
10 
 

12 

15 

38,5 
40,5 

 
42,5 

45,5 

0,36 
0,30 

 
0,26 

0,21 

200 
- 

240 

24 
20 
 

17 

14 

1,12 
0,94 

 
0,81 

0,66 

 دېوال اتم شکل:   د بيرون خوا نه تودوخي بندوونکي سره په ځمکه کې احاطه شوی

په دوامداره طريقې د يوې قطۍ په  

واسطه ځبېښل شوي پوليستيرول  

WLG 035  

 عايقوونه

  cm 20,0کانکرېټ      

  cm 1,5داخلي اخېړ   

8 
 
 

10 
12 

29,5 
 
 

31,5 
33,5 

0,39 
 
 

0,32 
0,27 

150 
- 

200 

26 
 
 

21 
18 

1,22 
 
 

1,00 
0,84 

 ه ځمکه کې احاطه شوی دېوالنهم شکل:   دننه خوا نه تودوخي بندوونکي سره پ

 عايقوونه 

  cm 2,0د سمټو سره اخېړ    

  cm 24,0    1,8مکمله خښته 

  WLG 040منرالي تارونه  

  cm 0,03بخار مخنيونه    

  cm 1,5اخېړ او د اخېړ باروړونکی   

8 

10 
 

12 

36,5 

37,5 
 

39,5 

0,41 

0,34 
 

0,29 

150 

- 
200 

27 

22 
 

19 

1,28 

1,06 
 

0,90 
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په بيروني باروړونکي پخو دېوالونو په سر يا په منځ کې راغلی ساحه لکه    - 10

 Übergangsbereiche tragender Außenwände ausچتونه يا سرطاقونه  

massivem Mauerwerk 

(Transition regions bearing exterior walls of solid masonry)  

  Vorbemerkung (Foreword)د خبرې سريزه   - 10.1

، د تودوخي او غږ ساتنې او داسې نورو څخه سر ته غوښتنې  تواند د هر بيروني باروړونکی دېوال د باروړلو 

د بيروني دېوالونو بې د  ېرسول دي. دغه غوښتنې بې د مزاحمته د تېرې برخې د اول څخه تر نهم شکل پور

و هغه برخې چې په دېوال کې راځي او په تېرېدونکو ساحو کې د مثال په ډول د چتون بنديزه نيول کيږي.

حاطه شوي ساختماني برخې ورکړل همدارنګه د دروازو او کړکۍ ګانو په ساحو کې کېدی شي چې ددې خالف ا

. په پرېږديشي، چېرته چې زښت ډېر د تودوخۍ جريان شاو خوا بيرون ته انتقالوي او نا برابره حرارتي تشنج 

ايع جريان د تودوخي پول په حېث پېژندل کيږي. په يو کور کې د دغه ساحو کې زښت ډېر د تودوخي د ض

امات د دشاو خواته لوړوي، که چېر ته هيڅ کوم ساختماني تخنيک له مخې کوم اق % 15تودوخي لګښت د 

 تودوخي د ضايع د جريان د محدودولو د پاره وجود ونه لري.

غوښتنې په ساختمان کې د انتقادي برخو د  تخنيکي الندې راتلونکي برخې د ساختمان، د غږ او د تودوخي

پاره په پاخه يو پوټکي بيروني دېوالونو کې )د تېرې برخې اول شکل( پېژندل کيږي او ددې غوښتنو په مطابق 

 اقدامات ښودل کيږي.

 

  Anforderungen (requirements)غوښتنې   – 10.2

ته د تاوېدونکو پردو صندوقونه او د کړکۍ  په هغه ساحو کې چې چتونه په دېوالونو کې راځي، د کړکۍ مخ

ګانو سرطاقونو تودوخي بندوونکی طبقې د ساختمان په بيروني برخو کې بايد نظر آرامه دېوالونو ته )هغه 

غېر ددې نه مجموعي بيروني سطح، کوم چې  دېوالونه چې په کافي اندازه غوښتنې تر سره شوي وي( کم نه وي.

چې ددې په واسطه د نابرابره تودوخۍ  ايد د همدا ډول ډبرو څخه جوړشوي اوسي.د اخېړ الندې اساس نيسي، ب

پوټکي مواد بايد په دېوال کې  Lالندې ددې برخي په اول شکل کې د  څخه منځ ته راغلي تشنج مخنيوی وشي.

ې استعمال شوي ډبرو سره يوشان استعمال شي. که چېرته د يو دېوال بيروني سطح لکه چې په دريم شکل ک

ښکاري، د تودوخي بندوونکي سره قطع کيږي، نو په دې حالت کې بايد د اخېړ الندې د اخېړ نيونکی ورکړل 

غېر ددې نه په دېوالونو راغلي ساحو کې د بيروني اخېړ مختلفو موادو سره بايد د سيخانوجالۍ ورکړل  شي.

 شي.
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 ول سپکې خښتې باندې د چت تخته راځيپه ډ Lد کلکو موادو څخه يو پوټکی دېوال چې د اول شکل: 

 

چېرته چې چت يې په سر ايښودل کيږي، هلته اضافي تودوخي  ه،په شکل د Lدغه سپکه خښته چې د 

ډبل ساده خښتو څخه دېوال  cm 36,5لکه د تودوخي بندونی اغيزه  د همدغې ساحې بندوونکی ورکول کيږي.

پوټکي او د دېوال يو ډول مواد د اخېړ  Lيوې ليکې کې راځي. د رقم برخه کې د ډبرو سره په  دغې د دی.په شان 

 او هم دې سره په اخېړ کې د تودخي د تشنج مخنيوی کيږي. ،الندې د تودوخي نا برابره حرکت مخنيوی کوي

شکل پورې د بيروني دېوالونو انتقادي برخو د پاره اقدامات ښايي چې د تودوخي پول  11د اول شکل څخه تر 

 .يوکړو د ساختماني تخنيک سره د غلطو ځايونو مخنيوی کم کړي ا

 

 دوهم شکل: د کلکو ساختماني موادو څخه يو پوټکی دېوال چې د چت سر ته يوه خښته يا ډبره راځي

 

د چت د تختې او د اودرول شوي ډبرې تر منځ ورکړل شوې تودوخي بندونکې طبقه، د دېوال نريوالي په وجه 

د  ،د اودرول شوي ډبرې او خپله د دېوال يوډول ساختماني مواد د پول اغيزه کموي. منځ ته راغلې د تودوخۍ

ي. يږد حرارتي تشنج مخنيونه کاو هم دې سره په اخېړ کې  ،اخېړ الندې د تودوخۍ نابرابره حرکت مخنيوی کوي

 ل کيږي.د چت اخر د ودرول شوي ډبرې او تودوخي بندونکي سره ٌ د بې زحمته پوټکيٌ په حېث پرمخ وړ

 داخلي اخېړ – 1

 د خښتو څخه دېوال – 2

 د قدمونو غږ نيونکی طبقه – 3

 د شوتې څخه استر  - 4

 په څنډو کې تودوخي بندوونکی پټۍ – 5

 د اهن کانکرېټ څخه چت – 6

 په شکل Lسپکه خښته د   - 7

 بيروني اخېړ – 8

 داخلي اخېړ – 1

 دېوال – 2

 د قدمونو غږ نيونکی طبقه - 3

 د شوتې څخه استر  - 4

 په څنډو کې تودوخي بندوونکی پټۍ – 5

 د اهن کانکرېټ څخه چت – 6

 تودوخي بندونکی طبقه - 7

 تودوخي بندوونکي شاته اودرول شوی ډبره – 8

 بيروني اخېړ – 9
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 دريم شکل: د چت اخر سره نښلېدلی د تودوخي بندونکي طبقې سره کلک يو پوټکی دېوال

 

د چت په سر کې تودوخي بندونکې طبقه د چت د کانکرېټولو نه مخکې په قالب کې ايښودل کيږي. د اخېړ 

اوږدو ورکول نيونکي سرني طبقې سره د سمبالونکي تودوخي بندونکی طبقه د چت د ډبلوالي سره سم په 

د ډبرو څخه منځ ته پورته او الندې ، کوم چې زېکيږي. دې سره کېدی شي چې نور هم د تودوخي د پول اغي

د اخېړ الندې د موادو د تغير په وجه په اخېړ کې د حرارتي تشنج منځ ته راتلل بايد په نظر کې  ، کمې کړي.راځي

 ي يا جالۍ ورکړل شي.  ونيول شي. نو ځکه دلته بايد اخېړ سره اضافي سيخبند

 

څلورم شکل: کلک يو پوټکی دېوال چې د کړکۍ مخ ته پردی د پاره د ساده خښتو څخه صندق ورکړل شوی وي 

 او په منځ کې يې د تودوخۍ بندونکې طبقه جوړه شوی وي.

 

کوټې  د کړکۍ د پاسه ورکړل شوی کرکړۍ د پاره صندق چې د ساده خښتې څخه جوړه شوی، په منځ کې دننه د

د دېوال سره بايد تقريباً طرف ته د تودوخۍ بندونکی ورکړل شوی. په دغې صندق کې د تودوخي ساتنې اغيزه 

مطابقت وکړي. د دغې صندق د پوښښ اضافه الزمي تودوخي بندونی طبقه د امکان په صورت کې د کړکۍ سره 

د ټولو دننه خوا ته ورکړل شوو صندقونو دلته پرابلم يا مشکالت  يوځای تياره او يا په ځانګړي ډول جوړيږي.

 ې درزه الزمي خالصونه يې د ودانۍ داخل خوا ته وي.بدي، کوم چې 

 داخلي اخېړ – 1

 دېوال – 2

 د قدمونو غږ نيونکی طبقه - 3

 د شوتې څخه استر  - 4

 په څنډو کې تودوخي بندوونکی پټۍ – 5

 د اهن کانکرېټ څخه چت – 6

تودوخي بندونکی طبقه د اخېړ نيونکي سرني  - 7

 سطحې سره

 د سيخانو څخه چالۍ – 8

 بيروني اخېړ – 9

 داخلي اخېړ – 1

 د خښتو څخه دېوال – 2

 د قدمونو غږ نيونکی طبقه – 3

 د شوتې څخه استر  - 4

 په څنډو کې تودوخي بندوونکی پټۍ – 5

 د اهن کانکرېټ څخه چت – 6

 په شکل  – Dساده خښته د  – 7

 سيخبندي يا جالۍ – 8

تودوخي بندونکي سره ساده خښتې څخه  – 9

 صندق

 بيروني اخېړ – 10
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 پنځم شکل: کلک يو پوټکی دېوال چې د کرکړی صندق د تودوخي بندونکي طبقې سره تيار جوړ شوی وي.

 

د  د پاره د تودوخي بندونکود کرکړې د پاره تياره جوړ شوي صندقونه د اندازو له مخې جوړول کيږي. دا 

مختلف جوړښت لري. د دغې صندق د تودوخي ساتنې اغيزه د دېوال د تودوخي ساتنې مختلفو فابريکو سره 

سره بايد مطابقت وکړي. د کرکړۍ صندق او دېوال د مختلفو موادو څخه جوړيږي، نو ځکه د اخېړ الندې 

 بيروني دېوال ته جالۍ ورکړل شي.

 

 په شکل وي. Uد يې خي بندونکي طبقې سره کلک يو پوټکی دېوال چې د کړکۍ سرطاق شپږم شکل: د تودو

 

په شکل دی. دا د يوې بلې ډبرې سره چې د تودوخي  Uد کړکۍ سرطاق د تودوخي بندونکي طبقې په حېث د 

ت وکړي. او ددې ساختماني مواد د دېوال د ډبرو سره بايد مطابق ،بندونکي طبقې سره مجهز شوی، ارتباط لري

د کړکۍ سرطاق او ودرول شوی خښته بايد د بيروني اخېړ د پاره يو شان او يو برابر ساختماني موادو اساس 

 جوړ کړي.

 

 داخلي اخېړ – 1

 دېوال – 2

 د قدمونو غږ نيونکی طبقه - 3

 د شوتې څخه استر  - 4

 تودوخي بندوونکی پټۍپه څنډو کې  – 5

 د اهن کانکرېټ څخه چت – 6

 په شکل  – Dساده خښته د  – 7

 سيخبندي يا جالۍ – 8

 تياره جوړ شوي د کرکړۍ صندق – 9

 اضافي بندونکی – 10

 بيروني اخېړ – 11

 داخلي اخېړ – 1

 دېوال – 2

 د قدمونو غږ نيونکی طبقه - 3

 د شوتې څخه استر  - 4

 بندوونکی پټۍ په څنډو کې تودوخي – 5

 د اهن کانکرېټ څخه چت – 6

 په شکل  – Dساده خښته د  – 7

 په شکل Uساده خښته د  – 8

 بيروني اخېړ – 9
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 په شکل ورکړل شوی ډبرې سره کلک يو پوټکی دېوال. Lاووم شکل: د کړکۍ د سرطاق په ساحه کې د 

 

ې څخه جوړه شوی. دا کېدی شي لکه د تېر دوهم په شکل ډبرې او د يوې نورمالې ډبر Lد کړکۍ سرطاق د يوې 

شکل په شان د يو ډبل تودوخي بندونکي طبقې سره کېنول شي. د کړکۍ د سرطاق او د دېوال يو ډول ساختماني 

 مواد د بيروني اخېړ د پاره يو منظم اساس جوړوي.

 

 دېوال. اتم شکل: د کړکۍ سرطاق په ساحه کې د تودوخي بندونکي تختې سره کلک يو پوټکی

 

د تودوخي بندونکي تختې قطع کوونې څخه د اخېړ نيونکي سرني سطحې سره د کړکۍ سرطاق ته يوه جالۍ او 

 د اخېړ په اخري ځايونو کې د څنډو ساتنه ضرور ده.

 

 

 

 

 

 داخلي اخېړ – 1

 دېوال – 2

 د قدمونو غږ نيونکی طبقه - 3

 د شوتې څخه استر  - 4

 په څنډو کې تودوخي بندوونکی پټۍ – 5

 د اهن کانکرېټ څخه چت – 6

 دونکې طبقهتودوخي بن – 7

 ودرول شوی ډبره – 8

 په شکل ډبره Lد  – 9

 بيروني اخېړ – 10

 داخلي اخېړ – 1

 دېوال – 2

 د قدمونو غږ نيونکی طبقه - 3

 د شوتې څخه استر  - 4

 په څنډو کې تودوخي بندوونکی پټۍ – 5

 د اهن کانکرېټ څخه چت – 6

 جالۍ يا سيخبندي – 7

د اخېړ نيونکي سطحې سره تودوخي  – 8

 بندونکی

 بيروني اخېړ – 9
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 نهم شکل: د دېوال شاو خوا تير )ګاډر( سره چې د ودانۍ سرنۍ کوټه نه وي جوړه شوی، کلک يو پوټکی دېوال.

 

ه هغه ودانيو کې چې سرنۍ د بام کوټه يې نه وي جوړه شوی، کېدی شي چې شاو خوا ورکړل شوی تير )ګاډر( د پ

چې منځ کې کانکرېټ اچول شوی او د ستاتيکي ضرورت له مخې  په شکل Uبې تودوخي بندونی طبقې څخه د 

 جوړيږي. ،سيخبندي شوی وي

 

په شکل ډبرې ايښودل شوی  Lسره چې شاو خوا تير د لسم شکل: کلک يو پوټکی دېوال د تودوخي بندونکي 

 وي.

 

په  Lپه هغه ودانيو کې چې پاسنۍ د بام کوټه هم ګرمول کيږي، د تودوخي بندونکې طبقه د تير )ګاډر( او د 

په شکل ډبرې سره برابر يوه الندينۍ ډبره د بيروني اخېړ د پاره ورکول  Lشکل ډبرې تر منځ ورکول کيږي. د 

بام د تودوخي بندونکې طبقه بايد په دېوال کې د تير )ګاډر( سره د تودوخي بندونکې طبقې سره کيږي. د 

 ونښلي.

 

 

 

 شاو خوا ته تير )ګاډر( – 1

 په شکل پوټکی Uد  – 2

 داخلي اخېړ – 3

 تودوخي بندونکی طبقه – 4

 دېوال – 5

 د اهن کانکرېټ څخه چت – 6

 په شکل ساده خښته Dد  – 7

 بيروني اخېړ – 8

 اخېړ داخلي - 1

 شاو خوا تير ) ګاډر( – 2

 تودوخي بندونکې طبقه – 3

 په شکل ډبره L د – 4

 د قدمونو غږ نيونکی طبقه - 5

 د شوتې څخه استر  - 6

 په څنډو کې تودوخي بندوونکی پټۍ - 7

 دېوال – 8

 د اهن کانکرېټ څخه چت – 9

 ودرونکې ډبره – 10

 بيروني اخېړ – 11
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شاو خوا تير )ګاډر( لرونکی کلک يو پوټکی دېوال چې د تودوخي بندونکې طبقه يې بيرون يولسم شکل: 

 خواته ورکړل شوی وي.

 

، ل په سر تېر )ګاډر( ته د تودوخي بندونکې طبقه ضرور دهد ودانۍ په سرنۍ د بام په کوټه کې د شاوخوا دېوا

ددې د پاره چې په دغه ځای يا ساحه کې د تودوخۍ د پول مخنيوی وشي. په تيرونو )ګاډرونو( کې د اخېړ 

نيونکي سرني سطحې سره تودوخي بندونکي تختې اقتصادي راځي. د بام بندونکې طبقه بايد په دېوال د 

 ي طبقې سره ونښلول شي.تيرونو تودوخي بندونک

 

د يو پوټکي يا يو طبقه يي باروړونکي بيروني دېوالونو بيروني تودوخي      - 11

 بندونې طبقه

Außendämmung einschaliger tragender Außenwand 
(Exterior insulation single-skin-supporting outer wall)  

 

 Vorbemerkung (Foreword)د خبرې سريزه   - 11.1

بار )وزن( پخپل غاړه  ،برخې په دوهم شکل کې ښودل شوی، داخل خوا ته د دېوال برخه 9.1لکه څنګه چې د 

ه لري. باروړونکې اخلي او بيرون خواته ورکړل شوی د تودوخي بندونکې طبقه د تودوخي ساتنې وظيفه په غاړ

د دېوال الزمي همدا رنګه اتيږي او ولري. دې سره د باروړلو توان يې زيص کثافت لخاطبقې مواد بايد زيات 

غېر ددې نه ډېر ښه د تودوخي ذخيره کولو توان تر السه کوي او د غږ مخنيونه ښه کوي. په  ډبلوالی کميږي.

 دي. ېکرېټ او د اهک او شګخاصه توګه مناسبه مواد کان

مت څخه ساتي او په سر بيرون خواته ورکړل شوې د تودوخي بندونکې طبقه، د دېوال کلکه برخه د حرارتي مزاح

يې د باد او باران څخه ساتنې اخېړ ورکول کيږي. ددې د پاره چې د اخېړ او تودوخي بندونکي طبقې تر منځ د لمر 

نو د وړانګو په وجه کېدی شي د تودوخي د بهير بنديز منځ ته راشي، کوم چې ډېر قوي حرارتي تشنج جوړوي، 

بايد بيروني اخېړ الندې جالۍ
41
 .ورکړل شي 

                                                             
 40

 ه شوی پالستيک ډوله جالۍ ده.، دا د يو ډول نري پاسته سيمانو څخه جوړ

 اخېړ داخلي - 1

 شاو خوا تير ) ګاډر( – 2

 تودوخي بندونکې طبقه – 3

 طبقه د قدمونو غږ نيونکی - 4

 د شوتې څخه استر - 5

 دېوال – 6

 په څنډو کې تودوخي بندوونکی پټۍ - 7

 جالۍ يا سيخبندي – 8

 د اهن کانکرېټ څخه چت – 9

 ودرول شوی ډبره – 10

 بيروني اخېړ – 11
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 Einfluss auf die Schalldämmung په غږ بندوونکي طبقې باندې اغيزه - 11.2

(Influence on the sound insulation)  

د تودوخي بندوونې طبقې او د باد  ،ې په واسطه د تودوخي بندوونې ښه کوونهد بيروني تودوخي بندونکي طبق

ې د ودانۍ د ټولو بيروني دېوالونو غږ بندوونې باندې چ ،او باران څخه ساتنې په حېث اخېړ څخه منځ ته راځي

اغيزه کوي. د تودوخي بندونکي موادو د انرژۍ نه ډک شخوالي له مخې د اخېړ د سطحې کثافت او د تودوخي 

پورې رسيږي. بيروني  dB 6او تر  dB 4د غږ بندونې ښه کېدنه يا خرابېدنه د  بندونکي طبقې د سرېښ رقم سره

لکه  ،ي بندونکی سيستم د تودوخي بندونکي موادو سره چې ډېنامکي شخوالی يې کم ويد تودوخخوا ته 

ډبل منرالي بيروني اخېړ او په بعضې ځايونو کې د تودوخي بندونکو د منرالي وړۍ يا ارتجاعي پوليسترول، 

 تختو سرېښونې سره د غږ مخنيونه زياتوي.

 بايد د پالنونکي له خوا نه ددې پهد پاره جوړيږي،  که د ودانۍ د حالت په وجه کومې غوښتنې د غږ ساتنې

او هغه شرکتونو ته کوم چې  ،سيستم په برخه کې معلومات وليکل شي يبيروني تودوخي بندونکد مطابق 

 ودانۍ جوړوي د ودانۍ د ټولو بيروني دېوالونو د غږ بندونکي طبقې په برخه کې ثبوت وړاندې شي.

 

 Luftdichtheitوال درزونه او سوري ښه بند اوسي( چې د دې) د هوا ګڼوالی - 11.3

(Airtightness)  

لکه د يو پوټکي او يو طبقه يي باروړونکي بيروني دېوالونو غوندې د هوا ګڼوالی )تراکم( د کلکو دېوالونو د 

ه د اصولو له مخې د داخلي اخېړ په واسط ،پاره چې د بيرون خوا نه د تودوخي بندونکي طبقه ورکړل شوی وي

يقيني کيږي. ساختماني برخې، کوم چې د بل ساختماني برخې سره نښلول کيږي، د هوا ګڼوالي ته يې بايد ډېره 

 پاملرنه وشي.

 

 ډېر طبقه يي ساختماني سپکو تختو سره د تودوخي بندوونه - 11.4

Wärmedämmung mit Mehrschicht-Leichtbauplatten 

(Thermal insulation with multilayer lightweight panels)  

سپک ساختماني تختو څخه  نه منځ ته راغليوړيو  و دلرګد ډېر طبقه يي ساختماني سپکې تختې د دوه نري 

چې دې دواړو په منځ کې د تودوخي بندونکی طبقه ورکړل شوې ده. منځنۍ طبقه چې د پوليستېرول  ،جوړيږي

ني تختو کې د تودوخي بندونکي طبقې اغيزه ټاکي. او منرالي تارونو څخه دي، په ډېر طبقه يي سپک ساختما

 دغه اندازې ددې برخې په اول جدول کې ښودل شويدي.

 ،ډېر طبقه يي سپک ساختماني تختو ته هغه وخت اجازه ده د د پارهد بيروني دېوال تودوخي بندونکي طبقې 

لنده بل څخه ساتل شوي ډيپو او د  ،څخه زيات وي. دا بايد په هوا کې وچ شي mm 50چې د تختو ډبلوالې د 

 4د DIN 18195پاملرنه وشي. ددې ساختماني اجازه ورکړل شوی جګوالی د ځمکې څخه د يې بايد ته کولو

 څخه شروع شي. cm 30برخې له مخې بايد د 
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اول جدول: په يو پوټکي باروړونکي دېوالونو کې د ډېر طبقه يي سپک ساختماني تختو سره د تودوخي 

 قې اغيزه.بندونکي طب

 

، چې د سپک K)2W/(m اندازې Uد ټول دېوال  تودوخي بندونکي مواد باروړونکې طبقه

 دي تختو الندې ورکړل شويډبلو ساختماني 

د تودوخي  مواد

تېرولو توان 

W/(mK) 

7,5 cm 10 cm 12,5 

cm 

15 cm 

24 cm نورمال کانکرېټ 

(
3= 2.400 kg/m ρ) 

 منرالي تارونه

 پوليستېرول کلک قف

 پوليستېرول کلک قف

0,045 

0,040 
 

0,035 

0,57 

0,51 
 

0,45 

0,43 

0,39 
 

0,34 

0,35 

0,31 
 

0,27 

0,29 

0,26 
 

- 

24 cm  د اهکو او شګو ډبرينه

ېوال )د
3= 1. 200 kg/m ρ) 

 منرالي تارونه

 پوليستېرول کلک قف

 پوليستېرول کلک قف

0,045 

0,040 

 

0,035 

0,49 

0,44 

 

0,40 

0,38 

0,34 

 

0,31 

0,32 

0,28 

 

0,25 

0,27 

0,24 

 

- 

24 cm د خښتو څخه دېوال 

(
3= 1.600 kg/m ρ) 

 منرالي تارونه

 پوليستېرول کلک قف

 پوليستېرول کلک قف

0,045 

0,040 
 

0,035 

0,50 

0,46 
 

0,41 

0,39 

0,36 
 

0,32 

0,32 

0,29 
 

0,26 

0,27 

0,25 
 

- 

24 cm د لوړ بالکي ډبرو نه دېوال 

(
3400 kg/m= 1. ρ) 

 تارونهمنرالي 

 پوليستېرول کلک قف

 پوليستېرول کلک قف

0,045 

0,040 

 

0,035 

0,53 

0,47 

 

0,43 

0,41 

0,36 

 

0,33 

0,33 

0,30 

 

0,27 

0,28 

0,25 

 

- 

سپک ساختماني تختې په کانکرېټي ودانيو کې د يو ورک شوي يا پټ شوي پوټکي يا طبقې په حېث 

بقه يي سپک ساختماني تختې په پخو يا کلکو کانکرېټيږي. خصوصاً د ودانيو په ترميمولو کې ډېر ط

په پيچي مېخونو کلکول کيږي، کله چې ددې دېوال نا هواري يا نابرابري مخکې نه يوبرابر شوی  کې دېوالونو

چې د اخېړ الندی د پاره د  ،کوم. د تختې په ډېر ژر لمدېدلو کې بايد ددې د اوبو د جذبولو مخنيوی وشيوي

 وي.نښلېدلو په حېث کار ورک

 

 Wärmedämm-Verbundsysteme تړلي سيستم سره د تودوخي بندوونه - 11.5

(Thermal Insulation Composite Systems)  

د تودوخي بندونکي تړلي سيستم ترکيبي اجزأ د مربوطه وخت توليد کوونکو له خوا نه دقيق يو بل ته ټاکل  

 وړنه بايد د تجربه  ساختماني پرمخ  ه اجازه نه شته.کيږي. نو ځکه د مختلفو سيستمونو ترکيبي اجزأو مخلوط ت

اساساً د تودوخي بندونکي تړلي سيستم دوه مختلف ګروپونه چې يو  لرونکو شرکتونو له خوانه سرته ورسيږي.

 د بل سره فرق کوي په الندې ډول دي:

طبقه  په اول ګروپ کې کلک ځګ )قف( لرونکي تختې د سرېښ يا د ګلګل په شکل موادو سره يوه -

نظر هر الندني بنسټ ته )په دېوال کې د اخېړ او  ورکول کيږي او په بندونکي دېوال سرېښول کيږي.

داسې نورو الندې( کېدی شي چې يوه اضافي ميخانکي کلکونه د پيچي مېخونو سره ضرور اوسي. د 

درزونو سوري يا  –تودوخي بندونکي طبقې باندې تپل شوی طبقه په دغه سيستم کې د يو مصنوعي 

د اخېړ طبقه  .چې دا د اوبدل شوي جالۍ سره ورکول کيږيبندونکي موادو لکه ګلګل څخه جوړيږي، 

 دغه تړلی سيستم پټوي. ،چې دانې او جوړښت يې د خوښې سره )انتخابي( وي
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منرالي ځګ )قف( يا د منرالي تارونو څخه تختې د تودوخي  –په دوهم ګروپ کې کېدی شي چې د کارک  -

همدارنګه منرالي تارونو څخه تختې په دېوال کې  ور څخه کار واخستل شي. ه حېثپبندونکي 

. دغې سيستم د پاره نښه، په دې سرېښول کيږي، چې دا بايد په پيچي مېخونو اضافي کلک شي

دغه طبقه هم  باندې ورکړل شوی منرالي تړلي ګلګل دي، چې دا د اوبدل شوي جالۍ سره ورکول کيږي.

 ه واسطه پټول کيږي.د اخېړ د طبقې پ

 ،د منرالي تارونو څخه د تختو کلکونه په پيچي مېخونو ،څخه پورته وي m 8هغه ودانۍ چې لوړوالی يې د 

دا ډول سيستم اور  ودانۍ جوړولو غوښتنې سره بايد يوځای شي.او د  لري تضرورته ستاتکي ثبوت 

معيار له مخې( او د ودانيو د پاره چې  DIN 4102ساختماني موادو د صنف څخه د  A2اخستونکی نه دی )د 

څومره لوړ هم وي ورته اجازه ده. تودوخي بندونکی تړلی سيستم د پوليستېرول کلک ځګ لرونکي تختو سره 

معيار له مخې( د هغه ودانيو د  DIN 4102ساختماني موادو د صنف څخه د  B1ې کېدونکي دي )د بسخت لم

 ي، په کار وړل کيږي.( وm 22 ≥پاره چې د لوړوالي سرحد يې )

په هر تړلي سيستم کې د سيخبندي په حېث د القلي لرونکي ښيښه يي تارونو سره اوبدل شوی، چې د تارونو تر 

که دقيق وويل شي نو په منرالي تړلي ګلګل  پورې وي، په مصنوعي موادو کې mm 5منځ ماشيني فاصله تر 

لکه ودانۍ ته د ننوتلو ساحه  ،ت ډېر تر فشار الندې ويد اخېړ هغه طبقه چې د هغې سطح زښ کې ايښودل کيږي.

او داسې نور، کېدی شي چې د کلکې جالۍ سره مجهز شي. ددې د پاره چې د لمر د وړانګو په وجه د اخېړ زښت 

څخه زيات  % 50مخنيوی وشي، نو بايد روښانه اخېړ چې د لمر د وړانګو انعکاسونکې اوسي د  ډېر ګرمېدنې

د تودوخي بندونکي تړلی سيستم د بيروني تړني په حېث، بعضې توليدونکي هوار پټ او  ارزښت ورکړل شي.

 .وړاندې کوي ي جوړ شوي عناصرپروفيل

خوړنې لري، نو ددې په وجه په اوږودوالي کې د تودوخي تغير چې د پوليستېرول کلک ځک لرونکي تختې 

ښت ډېر په اوږدو يوې خواته کېدونکي ي. نو ځکه دغه تختې د هغه موادو سره چې زځزښت ډېر تغير را

 ؛ارتجاعي ضريب سره او د تل د پاره چې سوري ښه بند وي، ونښلول شي. د دا ډول ساختماني برخو د پاره مثال

انبساط  کانکرېټي تختې، د کړکۍ الندې آلمونيم څخه تختې او داسې نور دي. ددې په مقايسه بعضې په اوږدو

 کړل شوي دي:کونکي ضريبونه دي چې الندې ور

 

 پورې. mm/mk 0,08څخه تر  mm/mk 0,07کلک ځک )قف(    د  –د پوليستېرول   

 پورې. mm/mk 0,012څخه تر  mm/mk 0,01فوالد او کانکرېټ    د   

 پورې. mm/mk 0,024المونيم      

 پورې. mm/mk 0,005کلک لرګي      

 

طبقه ي او د تودوخي د انتقال توان د پاره د بندونکي د تړلي سيستم د تودوخي بندونکي اغيزه د مختلف ډبلوال

 د الندې دوهم جدول څخه اخستل کيږي.
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 دوهم جدول: د تودوخي بندونکي تړلي سيستم د تودوخۍ بندونې اغيزه.

د تودوخي بندونکي  باروړونکې طبقه

طبقې تودوخي بندونې 

 توان

دوخي ټول دېوال ته د الندې ورکړل شوو تو K)2W/(mاندازې  Uد 

 بندونکي طبقو ډبلوالي سره

W/(mk) 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 20 cm 

24 cm نورمال کانکرېټ 

(
3= 2.400 kg/m ρ) 

1)0,045 

2)0,040 

3)0,035 

4)0,030 

0,47 

0,42 

0,38 

0,33 

0,39 

0,35 

0,31 

0,27 

0,33 

0,30 

0,26 

0,23 

0,29 

0,26 

0,23 

0,20 

0,26 

0,23 

0,20 

0,18 

0,21 

0,19 

0,17 

0,14 

24 cm  د اهکو او شګو ډبرينه

  RDK = 1,4 ېوالد

 (
300 kg/m= 1. 4 ρ) 

0,045 

0,040 

0,035 

0,030 

0,41 

0,37 

0,34 

0,30 

0,35 

0,32 

0,28 

0,25 

0,30 

0,27 

0,24 

0,21 

0,26 

0,24 

0,21 

0,19 

0,24 

0,21 

0,19 

0,17 

0,20 

0,18 

0,16 

0,14 

24 cm  د اهکو او شګو ډبرينه

 RDK = 2,0 ېوالد

 (
300 kg/m= 2.0 ρ) 

0,045 
0,040 

0,035 

0,030 

0,47 
0,42 

0,38 

0,33 

0,39 
0,35 

0,31 

0,27 

0,33 
0,30 

0,26 

0,23 

0,29 
0,26 

0,23 

0,20 

0,26 
0,23 

0,20 

0,18 

0,21 
0,19 

0,17 

0,14 

24 cm  د لوړ بالکي ډبرو نه

 DRK = 1,4  دېوال

(
3= 1.400 kg/m ρ) 

0,045 

0,040 

0,035 

0,030 

0,43 

0,39 

0,35 

0,31 

0,36 

0,33 

0,29 

0,26 

0,31 

0,28 

0,25 

0,22 

0,27 

0,25 

0,22 

0,19 

0,24 

0,22 

0,19 

0,17 

0,20 

0,18 

0,16 

0,14 

الس ته راځي. الندې ډول مناسب په د دغې سيستم سره د تودوخي بندونکي ستندرد د کم انرژي کورونو د پاره 

 ورې ساختماني نښلونکي ديتايلونو سيستم ښايي.انځورونه )شکلونه( د اول څخه تر څلورم پ

 

دغې ( باندې د Sockelد راوتلي برخې ) خواتهد دېوال بيرون  ،تړلی سيستم –اول شکل: د تودوخي بندونکي 

 سيستم تړنه:

 

 

د د تاکاو په چت کې شاوخوا ته نور هم پټوي.  cm 50دغه تړلی سيستم د تاکاو د چت سره نښلېدونکي ساحه د 

د تودوخي بندونکي طبقې سره په هغه تاکاوونو کې چې نه ګرمول کيږي، د ال زياتې پټونې سره او دغې 

 تودوخۍ د پول اغيزه د تاکاو د چت نښلېدونکي ساحې کې زښت ډېر کميږي.

 بيرونی اخېړ – 1

 په منځ کې رنګوونه – 2

 د جالۍ طبقه – 3

 تودوخي بندونکې تخته – 4

 داخلي اخېړ – 5

 ې څخه استرد شوت – 6

 د قدمونو د غږ مخنيونکی طبقه – 7

 تودوخي بندونکی طبقه – 8

 د اهن کانکرېټ څخه چت – 9

 افقي عايق کاري – 10

 د راوتلي برخې پټلۍ يا سکينده – 11

 د ځمکې ساحه – 12

 د اوبو بهېدو طبقه – 13

 عمودي بندوونه )عايق( – 14

 دېوال - 15



 

161 

 

 

 سيستم تړنهدغې تړلی سيستم د ځمکې په ساحه کې د  –دوهم شکل: د تودوخي بندونکي 

 

د تاکاو د او  ،( د بندونکي طبقې سرهSockelپه سر د د ېوال ډډې ته راوتلي ځای )د تاکاو د چت تړونکي ساحې 

د پوښ  ورکونې په واسطه  د ،چت تودوخي بندونکي طبقې سره په هغه تاکاوونو کې چې نه ګرمول کيږي

 تودوخي پول جوړوونې زښت ډېر مخنيوی کيږي.

 په ډډو کې نښلونهتړلی سيستم د کړکۍ ګانو  –دريم شکل: د تودوخي بندونکي 

 

کلک ځګ لرونکي تختې د مختلف حرارت په وجه منځ  –او د پوليستېرول  ،د لرګو هغه چوکاټونه چې پټ دي

اوږودوالي تغير په مقايسه کړکۍ ارتجاعي کيږي، د مثال په ډول د مناسبې درز بندونکي پټۍ په  ،ته راغلي

تې ته هم اعتبار لري. په شکل کې کوم شې چې نه دی . دا د کړکۍ الندې د دېوال په سر تخواسطه تړل کيږي

 ښودل شوی، هغه د کړکۍ دننه خوا ته د دېوال او د کړکۍ پټ چوکاټونو د درزونو بندوونه ده.

 بيرونی اخېړ – 1

 ګوونهپه منځ کې رن – 2

 د جالۍ طبقه – 3

 تودوخي بندونکې تخته – 4

 داخلي اخېړ – 5

 د شوتې څخه استر – 6

 د قدمونو د غږ مخنيونکی طبقه – 7

 د اهن کانکرېټ څخه چت – 8

 تودوخي بندونکی طبقه - 9

 د دېوال ډډې ته راوتلې برخې رنګوونه – 10

 افقي بندوونه )عايق( – 11

 د ځمکې ساحه - 12

 بهېدو طبقهد اوبو  – 13

 عمودي بندوونه )عايق( – 14

 دېوال - 15

 داخلي اخېړ – 1

 دېوال – 2

 د کړکۍ چوکاټونه – 3

 د درزونو بندونکې پټۍ – 4

 ( بندونکي تختېFassadد ودانۍ د مخ ) – 5

د کنج ساتلو د پاره د اوسپنې کنج لرونکي  – 6

 تخته

 جالۍ ورکوونه – 7

 په منځ کې رنګ کاري – 8

 اخېړ بيروني – 9
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 اخربلۍ )هغه ځای چې ناوه وي( د د بام  –تړلی سيستم  –څلورم شکل: د تودوخي بندونکي 

 

ښل شي، ددې د پاره چې د لنده بل د ننوتلو څخه مخنيوی د تودوخي بندونکي سيستم سرنۍ تړنه بايد وپو

د هوا بدلونې طبقه بايد محدوده نه شي )مزاحمت ورته ونه شي(. د بيروني وشي. د دغې تړني په واسطه 

تودوخي بندونکي طبقې نښلونه د پورتني منزل د چت تودوخي بندونکي طبقې سره ) د بام مېالني برخه، چې 

 ي( بې د کوم تش ځای، د تودوخي د پول اغيزه په دغه ځای کې کموي.کوټه پکې جوړه شوې و

 

 داخلي بندوونه يد يو پوټکي باروړونکي بيروني دېوالونو د تودوخ     - 12

Innendämmung einschaliger tragender Außenwände 
(Interior insulation single-shell bearing exterior walls)  

 

 Vorbemerkung (Foreword)ه د خبرې سريز - 12.1

د يوې ټاکلي تودوخي بندونکي طبقې د تودوخي ساتنې اغيزه دې پورې اړه نه لري چې دا طبقه په داخلي سطح 

دننه خوا ته د تودوخي بندونکي يا په بيروني سطح کې ورکړل شوی. خو د ساختمان نورو فزيکي علتونو په وجه 

ايت کېږي چې وروسته د پاره د تودوخي بندونې طبقې ورکوونه د بېروني طبقه مناسبه نه ده. دې د پاره دلته هد

 دېوال او يا هر ځانګړي کوټې کې ورکړل شي.

 

 Einfluss auf die Schalldämmungپه غږ بندوونکي طبقې بادې اغيزه  - 12.2

(Influence on the sound insulation)  

 5dBد غږ مخنيونې طبقه تر ته بندونه، د بيروني دېوال تړلي تختو سره داخل خوا  –کلک ځګ  –د ګج کارتن 

طبقې کې په اوږدو د غږ انتقال قوي په شاو خوا پورې خرابوي. عالوه پر دې په دېوال کې د تودوخي بندونکي 

 غږ بندونه په ښکاره ډول کموي.)باد( کېدو په وجه د سرني او خوا په خوا کوټو او استوګنځايونو د هوا 

د پستو)نرمو(کږو قالبونو په حېث د ګج کارتن او منرالي تارونو څخه چېرته داخلي بندونه ددې خالف که 

پورې او يا ددې څخه  dB 10بندونکي موادو جوړ شي، نو د هوا )باد( د غږ مخنيونې طبقه د قاعدې له مخې تر 

 زيات ښه کوي.

 تودوخي بندوونه – 1

 د بام مېالني تير – 2

 د بام خښتو د پاره نري اوږدې تختې – 3

 د بام دېوال په سر افقي تير – 4

 د اهن کانکرېټ څخه چت – 5

 د هوا بدلونی پروفيل – 6

 داخلي اخېړ – 7

 دېوال – 8

 د تودوخۍ بندوونکي تختې – 9

 د بام د بلۍ اخېر – 10

 د جالۍ طبقه – 11

 په منځو کې رنګوونه – 12

 بيروني اخېړ – 13
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  Luftdichtheit (Airtightness) د هوا ګڼوالی - 12.3

الزمي ورکوونې ګټه داده، چې د قاعدې له مخې بې د د په دېوالونو کې د تودوخي بندونکي طبقې  دننه خوا نه

بخار بندونکي طبقې، کوم چې د ځانګړو پټليو مناسب سرېښونې په واسطه او ددې په مطابق د څنډو نښلونه د 

نښلونکي بايد همدارنګه  درزونو د بندونکي طبقې په حېث پر مخ وړل کيږي. د نورو ساختماني برخو سره دغه

 د هوا بندوونې طبقه جوړه کړي.داسې پالن او پرمخ والړ شي، چې ددې د منځ نه تېره شوې طبقه 

 

 Vorteile der Innendämmung د داخلي بندوونې ګټې - 12.4

(Advantages of internal insulation)  

، د مثال په ډول د خولی کولو د پاره د قه دهکې اضافي تودوخي بندونکي طب ځانګړو کوټودا د يوې ودانۍ په 

( کې امکان لري. دلته مهم د بخار د خپرېدو Kühlräumen( يا په سوړځايونو )Saunaحمام په شان ځای )

مخنيونې )چېرته چې د هوا بندونکي طبقې په حېث بايد ورکړل شي( د يو )انتشار( چلند دې، کوم چې د بخار 

 کېږې، چې په دېوالونود خولی اوبو توئيدنې مخنيوی وکړي. هدف له مخې ترتيب او اندازه

د هغو کوټو د پاره چې په غېر منظم ډول ګرمول کيږي، د مثال په ډول د غونډو کوټه، د دننې خوانه د تودوخي 

غېر ددې نه داخلي تودوخي  بندونې طبقه هم مناسبه ده. دا د ګرم باد سيستم سره يوځای کوټه ډېر ژر ګرموي.

نه د ودانۍ مخ )نما( ته يوه ارزانه متود جوړوي، کله چې د تودوخي بندوونې طبقې ښه کولو د پاره بندوو

 ضرورت وي.

 

 Nachteile der Innendämmung د داخلي بندوونې تاوانونه - 12.5

(Disadvantages of interior insulation)  

نېغه فعاليت د السه ورکوي، نو ځکه يوه زياته باروړونکی دېوال د بيروني تغير خوړونکي تودوخي سره نېغ په 

حرارتي حرکت منځ ته راځي. چې دلته درزونه په حرکت راځي. غېر ددې نه دغه طبقه په ژمي کې کنګل وهي، نو 

د چتونو د ساحې او د  ځکه په بيروني دېوالونو کې اجازه نه شته چې د اوبو نلونه ورکړل شي يا تېر شي.

دا نظر هدف ته د تودوخي بندونکي کوم چې نکو برخو کې د تودوخۍ پول جوړيږي، دېوالونو ترمنځ نښلېدو

موادو پټيو سره له منځه وړي، لکه څنګه چې په الندې درېواړو شکلونو کې ښودل شوي. د اوړي په موسم کې د 

ي، د کوم چې په باروړونکي دېوال کې نوره کومه د استفادې تودوخي نه ذخيره کيږکوټې د اقليم په وجه 

 تودوخي برابره )مساوي( اغيزه د دېوال کميږي.
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اول شکل: يو پوټکی )ځانته( دېوال چې د تودوخي بندونکي طبقه يې دننه خوا وي او د چت په نښلېدونکو 

 ي بندونکي پټۍ ورکړل شوي وي.خځايونو کې د تودو

 

ندونکي تړلی طبقه ضرور ده. د چت په الندې د دېوالونو او چتونو د لګېدونکو سرونو په ساحه کې د تودوخي ب

برخه کې بايد د بندونکي يوه پټلۍ )د مثال په ډول يو ډېره زياته طبقې لرونکي سپک ساختماني تختې( د چت 

طبقې کې د چت د اخېړ الندې سره د پانې په وروسته بيا د داخلي تودوخي بندونکي  په څنډو کې ورکول کيږي.

 ي.په شکل تختې سرېښول کيږ

 

داخل خوا ته د تودوخي بندونکي طبقې سره يو پوټکی دېوال، چې د بندونکي موقعت په دوهم شکل: 

 باروړونکي داخلي دېوال تړونکي ځای کې وي.

 بيروني اخېړ – 1

 دېوال – 2

 تودوخي بندونکې طبقه – 3

 د ګج کارتنونو څخه تختې – 4

 د شوتې څخه استر – 5

 د قدمونو د غږ مخنيونکی طبقه – 6

 د اهن کانکرېټ څخه چت – 7

 ودرول شوې ډبره - 8

 د تودوخي بندوونې پټۍ – 9
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په اندازه پلنه د تودوخي بندونکي اخېړي پټلۍ يا د تودوخي بندونکي موادو څخه د پانې په شکل  cm 50د 

 د پول نامناسبه اغيزه له منځه وړي. تخته، په ساختمان کې د تودوخۍ

 

دريم شکل: داخل خوا ته د تودوخي بندونکي طبقې سره يو پوټکی دېوال، چې د بندونکي موقعت په غېر 

 باروړونکي داخلي دېوال تړونکي ځای کې وي.

 

ودوخي دېوالونه د کلکونکي اوسپنې سره کلکول کيږي او دا د بيروني دېوال څخه د تغېر باروړونکي سپک 

 يې تېريږي، بېلول کيږي.بندونکي تختې په واسطه چې د منځ څخه 

  

 دېوال – 1

 دونکی پانهبن – 2

 د ګج کارتن څخه تخته – 3

 تودوخي بندونکې طبقه – 4

 بيروني دېوال – 5

 لوی دېوال، داخلي دېوال – 1

 کلکونکې اوسپنه – 2

 د ګج کارتن څخه تخته – 3

 تودوخي بندونکی طبقه – 4

 بندونکی تخته – 5

 لوی دېوال، بيروني دېوال – 6

 بيروني اخېړ – 7
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د تودوخي بندوونې او شاته د هوا بدلونې سره دوه پوټکی )دوه طبقه يي( بيروني      - 13

 Zweischalige Außenwände mit Wärmedämmschicht und Hinterlüftung دېوالونه

(Bivalve exterior walls with thermal insulation layer and ventilation)  

 

 Vorbemerkung (Foreword)  د خبرې سريزه - 13.1

داخلي د تودوخي بندونې او شاته د هوا بدلونې طبقې سره د دوه پوټکي )دوه طبقه يي( بيروني دېوالونه د 

شه طبقه( او د جريان کونکی تش ځای )تد هواباروړونکي طبقې، د تودوخي بندونکي طبقې، بيرون خوا ته 

داخلي باروړونکې طبقه چې اکثراً د متوسط څخه تر سخت پورې ساختماني رقم  بيروني طبقې څخه جوړيږي.

هغه لري، دا د تودوخي ذخيره کونکي توان سره په کوټه کې د اوړي د موسم تودوخي هوارولو کې برخه لري. 

بندونکې طبقه چې درزونه  هغه ، خواغيزه لري ي د تودوخي بندونې نه غېربند و ونه يېدرزچې  بندونکي طبقې

يې يو  )جذبونه( د غږ غړپونه خو کوالی شي،اغيزه يوځای د تودوخي بندونکي سره يې خالص وي، ددې خالف 

( m 22 ≥ډول ده. ددې د تودوخي بندونکي مواد په لوړپوړو ودانيو کې چې د ودانۍ د لوړوالي سرحد تر )

هغه ودانۍ چې  ( څخه اوسي.B1ه کېدونکو موادو )ساختماني موادو صنف بپه سختۍ لم بايد داپورې وي، 

 A2لوړوالی ال زيات وي، د تودوخي بندونکې طبقه بايد د اور نه اخستونکو موادو )ساختماني موادو صنف 

( څخه اوسي. په منځ کې جريان لرونکی د هوا درز نه پرېږدي چې لنده بل د دېوال بيروني سطح A1همدارنګه 

 بيروني طبقه کېدی شي چې سپک يا دروند ساختماني رقم څخه وي. ه د دېوال داخلي برخې ته تېر شي.څخ

 

 

  Schalldämmung (soundproofing) د غږ بندوونې طبقه - 13.2

يو ساده بيروني استر يا پوښ د پوست فنري تودوخي بندونکي طبقې سره يوځای د ساختماني تخنيک له مخې 

شاته د هوا جريان د پاره الزمي درز سره ددې د تاثير يوه برخه له منځه  نکی سيستم جوړوي.يوه ساده غږ بندو

 3dB، چې د غږ بندونکي طبقې په مقايسه د باروړونکي دېوال د غږ بندونکي مجموعي سيستم فقط د ځي

اهکو او يا د  په درنو بيروني طبقو کې لکه د دېوال په مخ کې بل دېوال د خښتو پورې لوړوي. dB 5څخه تر 

پورې د يو  dB 8څخه تر  dB 5شګو څخه ډبرو په شان، يوه ډېره ښه د غږ بندونې کتله الس ته راځي، چې دا د 

 طبقه يي دېوال په مقايسه چې يو ډول مجموعي کتله لري، د غږ بندونې کتله جوړوي.

 

  Luftdichtheit (Airtightness) د هوا ګڼوالی - 13.3 

د هوا ګڼوالي د داخلي اخېړ د قاعدې له مخې سره په دوه پوټکی )دوه طبقه يي( دېوال کې د کلک داخلي طبقې 

په واسطه کفايت کوي. دلته مهم د نورو ساختماني برخو سره نښلېدونکي ځايونو د هوا ګڼوالي سر ته رسول 

 دي.
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 د سپکو بيروني طبقو سره دوه پوټکي )دوه طبقه يي( دېوالونه - 13.4

Zweischalige Wände mit leichter Außenschale 

(Bivalve walls with lighter outer shell)  

پردې ډوله تختو، د برق په واسطه اکسډېشن شوي  بيروني پوټکی يا طبقه کېدی شي چې د سمټو يا نري

 . د وړو کورونو دې شيالمونيم تختې يا الک شوي فوالدي تختو، مصنوعي موادو يا د کلکو لرګو څخه جوړ

پاره، کوم چې دېوالونه يې د کړکۍ ګانو په وجه غېر منظم قطع شوي وي، واړه فورمات لرونکي تختې 

(
20,4m≤.دغه تختې د درزونو او فنرونو سره نښلول کيږي او يا د يو بل په سر لکه د پترو په  ( پکار وړل کيږي

ساده بيروني پوټکي ورکولو د  د ،شکل ايښودل کيږي. هغه ودانۍ چې جګوالی يې د دوه منزلو څخه لوړ وي

د بيروني پوټکي الندې ساختمان اکثراً د لرګو څخه وي. د قاعدې له مخې دا ډول  پاره بايد اجازه واخستل شي.

ساختمان د دوه ډول لرګي ايښودلو سره کيږي، چې دا افقي او عمودي دي. د تودوخي بندونکي مواد په الندې 

چې په نګه چې په الندې اول شکل څخه تر دريم شکل پورې ښودل شوي،څه ربرخې کې داسې پرمخ وړل کيږي، 

د لرګو په دا ډول تغير ورکونې سره د تودوخي  پورې ډبل تش درز پاتې شي. mm 20عمودي جهت کې کمتر کمه 

پورې کموي. هر  %10څخه تر  %5بندونکي اغيزه د نه قطع کېدونکي تودوخي بندونکي طبقې په مقايسه د 

شي )کنترول شي  ( الماني نورم له مخې معالجهDIN 68800رګی د منتاژولو څخه مخکې بايد د )ساختماني ل

ټول ذکر شوي . د بيروني پوټکي د پاره الندينی ساختمان د اوسپنې څخه هم ورکول کيږي. چې خراب نه اوسي(

 ي.د پوټکي الندې ساختمانونه کېدی شي چې د داخلي پوټکي سره د فاصلې په ساتلو وتړل ش

( واحد تر دوه پوړه وانيو د پاره کېدی شي چې اور ېد )استر، الندې ساختمان، تودوخي بندونکې طبق

په کتاري )قطاري( ودانيو يا کورونو کې چېرته چې د  ( اوسي.B2اخستونکی )د ساختماني موادو صنف 

ادو څخه پټۍ په نظر کې په اندازه پلنه د اور نه اخستونکي مو cm 100کورونو بېلونکي دېوال دی، هلته د 

نيول کيږي. هغه ودانۍ چې د دريو څخه تر پنځه منزلو پورې وي، هلته د هغه موادو هدايت کيږي چې په 

(. لکه د قطاري کورونو په شان دا د کور بېلونکو دېوالونو د B1سختۍ اور اخلي )د ساختماني موادو صنف 

 پاره هم اعتبار لري.

 ي سره چې د هوا بدلونه هم لري، دوه طبقه يي دېوال.د ساده بيروني پوټکاول شکل: 

 

تر دغه  نه پورته اوسي. cm 30( راوتلی ځوړنده برخه بايد د ځمکې د سطح څخه د Fassadeد ودانۍ مخ ته )

لوړوالي پورې بايد د اوبو شيندنې په مقابل ښه عايق شي او د تودوخي بندونکې طبقه بايد په کافي اندازه اوبه 

 داخلي دېوال – 1

 دېوال لوی – 2

 بندونکي مواد )عايق( – 3

 تودوخي بندونکې طبقه – 4

 د لرګو نري اوږدې تختې – 5

 څلور کنجه ډبل لرګی  - 6

 بيرونی پوټکی – 7

 د حشراتو د پاره جالۍ – 8

 د شوتې څخه استر – 9

 د قدمونو د غږ مخنيونی طبقه – 10

 د اهن کانکرېټ څخه چت – 11

 خوا بدلونهتودوخي بندونکې طبقه، اوبو  – 12

 د کرېړو )جغل( طبقه – 13

 د ځمکې ساحه – 14

 د لګېدو مخنيونې د پاره طبقه – 15
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نکی اوسي )اوبه يې د سر سطح څخه وبهيږي(. د تش ځای ډبلوالی، چېرته چې هوا جريان کوي د تش نه تېرو

اوسي. د تازه هوا راتلونکي ځای بايد د حشراتو د مخنيونې جالۍ سره  cm 20ځای په مقطع کې بايد کمتر کمه 

 مجهز شي.

)بالکون(، کړکۍ ګانو او داسې نورو دوهم شکل: د ساده بيروني پوټکي سره دوه طبقه يي دېوال چې د چوترې 

 برخو کې هوا بدلونه هم لري.

 

ورکړل شوي درز کې د هوا جريان د کړکۍ ګانو، د چوترې )بالکون( تختو او ددې په شان نورو له په د هوا د پاره 

کړل شي. د يا خو خوا يې بدله شي او يا د تازه هوا د پاره ورکړل شوي کړکۍ له الرې بيرون ته جريان ور ،الرې

بايد  cm 15بالکون د تختو او د چوترو او داسې نورو په سر د داخلي پوټکي عايقونه د استر شاته کمتر کمه 

 اوسي.

 

دريم شکل: د ساده بيروني پوټکي سره دوه طبقه يي دېوال چې د هوا بدلونې درز يې د بيروني دېوال په اخري 

 برخې کې جوړ شوی وي.

 

يا خو د هوا بندونې د  ،د هوا جرېان ونوري برخې کې د هوا بدلونې د پاره ورکړل شوي درزد بيروني دېوال په اخ

 او يا د بام د هوا بدلونې سره ارتباط ورکړل شي. ،پاره ورکړل شوي سوري له الرې بيرون ته وويستل شي

  

 داخلي دېوال – 1

 لوی دېوال – 2

 بندونکي مواد )عايق( – 3

 تودوخي بندونکې طبقه – 4

 د لرګو نري اوږدې تختې – 5

 څلور کنجه ډبل لرګی  - 6

 بيرونی پوټکی – 7

 د حشراتو د پاره جالۍ – 8

 د شوتې څخه استر – 9

 د قدمونو د غږ مخنيونی طبقه – 10

 د اهن کانکرېټ څخه چت – 11

 تودوخي بندونکې طبقه، اوبو خوا بدلونه – 12

 د لګېدو مخنيونې د پاره طبقه - 13

 

 پوښ – 1

 د بام تير – 2

 داخلي اخېړ – 3

 اصلي دېوال – 4

 تودوخي بندونکې طبقه – 5

 د لرګو نري اوږدې تختې - 6

 څلور کنجه ډبل لرګی - 7

 بيرونی پوټکی – 8
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 د درندو بيروني طبقو سره دوه پوټکي دېوالونه - 13.5

Zweischalige Wände mit schwerer Außenschale 

(Bivalve walls with heavy outer shell)  

کنګل نه وهونکی درانه بيروني پوټکي په دېوال کې د ليدونکي )ښکارېدونکي( په حېث د دېوال مخ ته د 

پورې  m 12تر  ددې لوړوالیاو يا په دېوال باندې د اخېړ څخه جوړيږي. که چېرته  څخه جوړيږي،ډبرينې دېوال 

که بيروني پوټکی ددې د ډبلوالي دريمه د  ډبل اوسي. cm 11,5پوټکی بايد کمتر کمه  بيرونينو  ،ونيول شي

معيار له مخې د هر دوهم منزل نه وروسته  DIN 1053( څخه پورته راوتلی اوسي نو دا د Konsoleتاخچې )

 شروع شي.

ډوله تودوخي بندونکي مواد  دلته فقط اجازه ورکړل شوي، اوبه بل خوا کوونکي )اوبه نه تېرونکي( تخته

څخه تجاوز ونه کړي  cm 15ورکړل شي. د اصلي دېوال سره ورکړل شوي پوټکي فاصله د قاعدې له مخې بايد د 

د دغې امتياز له  د هوا د طبقې ډبلوالی په نظر کې نيول کيږي. cm 4کوم چې کمتر کمه  ،)د هوا د طبقې سره(

پورې محدود شي. که يوه  cm 11ازه ورکړل شوی ډبلوالی بايد تر مخې د تودوخي بندونکي طبقې لوړترين اج

ډبله تودوخي بندونکې طبقه په کار وړل کيږي، نو په دې صورت کې په دوه پوټکي دېوال کې د تودوخي 

 بندونکې طبقه په منځ کې ورکول کيږي، کوم چې دا د خاصو غوښتنو په اساس نيول کيږي. لکه څنګه چې په

په اندازه د ځمکې د سر څخه شروع شي.  cm 10ې ښودل شوی، د هوا بدلونې درز بايد تقريباً اول شکل ک الندې

د دغو کړکۍ ګانو د عرضاني بيروني پوټکي ته بايد الندې او پورته د هوا بدلوني کړکۍ په نظر کې ونيول شي. 

چې مقطع مساحت نظر د دېوال د مخ سطح مساحت ته )بيروني دېوال سطح او د کړکۍ سطح( 
220 m  ،150وي 

2cm .د داخلي پوټکي ډبلوالی د  ښودل شوی دیDIN 1053  معيار له مخې د خاصو شرايطو الندې کېدی شي

دی. د  cm 24په اساس قاعدډبلوالی د  د مقايسې له مخې ددېونيول شي؛  cm 17,5او  cm 11,5چې فقط 

11,5 cm  17,5او cm  35,0ل مجموعي ډبلوالی په نسبت د دېواطبقې ډبل پوټکي په اندازه cm  41,0او cm 

 دی.

يتاېل ښايي او دريم شکل د دساختماني اول او دوهم شکل د بيروني دېوال د راوتلي تاخچې په ساحه کې 

 کړکۍ ګانو د ډډو بندونه ښايي.

ي ند بيروني پوټکي سره دوه طبقه يي دېوال چې د ځمکې څخه پورته د بيروني دېوال په راوتلود در اول شکل:

 تاخچې باندې جوړ شوی.

 

  

 داخلي اخېړ – 1

 په څنډو کې د تودوخي بندونې پټلۍ – 2

 د شوتې استر – 3

 د قدمونو د غږ  بندونې طبقه – 4

 د اهن کانکرېټ څخه چت – 5

 اصلي دېوال – 6

 تودوخي بندونکې طبقه – 7

 بيروني پوټکی – 8

 عايقونه – 9

 بنسټ )تهداب( -10

 مکهځ – 11

 د لګېدلو څخه د ساتنې پوښ – 12

≥
2

5
 c

m
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ددې د پاره چې د تودوخي بندونکې طبقه او داخلي پوټکی د اوبو د څاسکو څخه وساتل شي، نو بايد د هوا 

پورته وسي. عايقکاري بايد د تودوخي  cm 10بدلونې د سوري الندينۍ څنډه د ځمکې د سطح څخه تقريباً 

 پورته ختلو څخه وساتي.بندونکې طبقه او دواړه پوټکي د لنده بل د 

 

ند بيروني پوټکي سره دوه طبقه يي دېوال چې د ځمکې څخه ښکته د بيروني دېوال په راوتلي ودوهم شکل: د در

 تاخچې باندې جوړ شوی.

 

که چېرته د چت سرنۍ څنډه تقريباً د کټارې د لوړوالي په اندازه وي، نو دلته د دواړو پوټکو تر منځ درز بايد 

په اندازه د ځمکې د سطح څخه پورته د تودوخي بندونکي سره ډک شي. عايق شوی طبقه بايد  cm 10 تقريباً تر

د تودوخي بندونکې طبقه او دواړه پوټکي د لنده بل د پورته ختلو څخه وساتي. د هوا بدلونې د سوري الندينۍ 

 د سطح څخه پورته مؤقېعت ولري. ېپه اندازه د ځمک cm 10څنډه بايد د 

 

 ند بيروني پوټکي سره دوه طبقه يي دېوال چې د کړکۍ ګانو ډډې ورسره ټينګې وي.وشکل: د دردريم 

 

 بيروني پوټکی – 1

 تودوخي بندونکې طبقه – 2

 اصلي دېوال – 3

 داخلي اخېړ – 4

 عايق کاري – 5

 د لګېدو څخه د ساتنې پوښ – 6

 په څنډو کې د تودوخي بندونی پټۍ – 7

 د شوتې څخه استر – 8

 د قدمونو د غږ بندونې طبقه – 9

 عايق کاري – 10

 د اهن کانکرېټ څخه چت – 11

 بنسټ )تهداب( – 12

 ځمکه - 13

 

 داخلي اخېړ – 1

 اصلي دېوال – 2

 د ټينګولو اوسپنه – 3

 تودوخي بندونکې طبقه – 4

 د کړکۍ ګانو چوکاټونه – 5

 د درزونو بندونکې پټۍ – 6

 عايق کاري – 7

 د سيخ څخه کلکونکی – 8

 بيدوني پوټکی – 9
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کړکۍ تل د دېوال د تودوخي بندونکي طبقې د سطح سره برابر وتړل شي. د تړنې ځای بايد ارتجاعي خاصيت 

وم تش ځای پاتې نه ولري؛ د تودوخي بندونکي طبقې او د کړکۍ د ډډو تړلو ته بايد پاملرنه وشي چې هيڅ ک

 شي.

څلورم شکل: دروند دېوال چې د تودوخي بندونکې طبقه يې دننه په منځ کې وي او د راوتلی تاخچې سره کلکه 

 شوې وي.

 

د راوتلي تاخچې په ساحه کې بايد د لنده بل د ختلو څخه مخنيوی وشي. افقي عايق کاري د چت د پورتني 

 ،او هلته د عمودي عايق سره ،دېوال بيروني څنډې پورې ورکړل شيد ي تر مخ ته جوړ شو نه نيولیسر  دڅنډې 

 cm 30کوم چې د ځمکې لنده بل د پاره ورکړل شوی، ونښلول شي. په دغې دېوال کې د راوتلي تاخچې ساحه د 

 د لنده بل څخه ساتل کيږي.په اندازه لوړ اضافي عمودي عايق کوونه 

 

 Kerndämmung in schwerenبندوونه په درنو دېوالونو کې مغزي      - 14 

Wänden 
(Cavity wall insulation in heavy walls)  

 

 Vorbemerkung (Foreword)  د خبرې سريزه   -14.1

لکه څنګه چې د تېر څلورم  دېوالونه د کانکرېټ څخه ښکارېدونکيدېوالونه او  د خښتو څخه ښکارېدونکي

پر مخ وړل کيږي. باروړونکي ې سره طبقمغزي ودوخي بندونې ډېر وخت )اکثراً( د ت انځور څخه ښکاري،

الماني معيار  د غوښتنې په اساس د دوه طبقه  DIN1053بيروني دېوالونه د مغزي تودوخي بندونې سره بايد د 

 يي دېوالونو سره مطابقت وکړي.

 

 د جوړونې د پاره د ساختماني جزئياتو تفصيل - 14.2

Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau (Details of the structural design)  

برخې په څلورم شکل کې ښودل شوی، د تودوخي بندونکي طبقې ډبلوالی د قاعدې له  13.5څه رنګه چې د تېر 

د تودوخي بندونکي موادو  ،پورې اجازه ده چې ونيول شي. د تودوخي بندونکي موادو په حېث cm 15مخې تر 

 بيروني پوټکی – 1

 تودوخي بندونکې طبقه – 2

 عايق کاري – 3

 اصلي دېوال – 4

 داخلي اخېړ – 5

 د شوتې استر – 6

 د قدمونو د غږ بندونکې طبقه – 7

 د اهن کانکرېټ څخه چت– 8

 د کرېړو )جغل( طبقه – 9

 د فلتر طبقه – 10

 د ځمکې په ساحه کې د تودوخي بندونې طبقه – 11

 ځمکه – 12

 وښد لګېدو څخه د ساتنې پ - 13
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دا بايد اوبه نه تېرونکي )چې اوبه ورڅخه اوبهيږي( او د مغزي  ول په کار وړل کيږي.شيندلو يا د تختو په ډ

 .)اجازه ورکړل شوی وي( تودوخي بندونکي د پاره مجاز وي

او د ژمي په موسم کې د پرخې په شان د  ،د کال په جريان کې د اوبو د بخار نشرېدنه بايد محاسبه شي

دا د ټولو نه زيات بيروني  په ثبوت ورسول شي.سره بايد ارېدلو تناسب اوبوتوئېدنه د اوړي په موسم کې د بخ

د اوبو د بخار مقاومت ځکه چې ددې  .پوټکي پورې چې د نري خښتو يا د کانکرېټ څخه وي، اعتبار لري

او  اوچته انتشار په مقابل کېد داخلي پوټکي )باروړونکي( د ډېر  انتشارېدنې په مقابل کې ډېر لوړ دی.

 مناسب دي.ښه مقاومت په وجه دا د پوټکی )چې ونه ليدل شي( د کم انتشار په مقابل کې  بيروني

د کانکرېټ په داخلي پوټکي کې د ساختماني موادو په واسطه خپله ګرنټي کيږي. په دېوال شو  د هوا ګڼوالی

د نورو حالت کې دغه وظيفه داخلي اخېړ په خپل غاړه اخلي. په هر د قاعدې له مخې داخلي کلکو پوټکو کې 

 د هوا ګڼوالی ته بايد خاصه پاملرنه وشي.ساختماني برخو سره په نښلېدونکو ځايونو کې 

د پاره مثالونه په  ود تودوخي بندونکي اغيزسره طبقې په درندو دېوالونو کې د مغزي تودوخي بندونکي 

 الندې جدول کې ورکړل شويدي.

ډبل داخلي پوټکې او   cm17,5( د 41RDK ,1 =8دېوال ) د اهکو او شګو څخه ډبرو نه دروند دوه پوټکي

11,5cm  تودوخي بندونې اغيزې د پاره جدول دډبل بيروني پوټکي 

 (،erschaumExtrud-Polystyrolځبېښل شوي ځګ ډوله مواد ) (،Hartschaum-Polyurethanد مصنوعي کنډو کلک ځګ ) 1( :کې جدولپه پورته 

 (،Hartschaum, Mineralfaser-Polystyrolځبېښل شوي کلک ځګ ډوله مواد، منرالي تار ډوله )  2(

 (Hydrophobierte Blähperliteschüttungد پړسول شوو مرغلرو تفالې څخه د اوبو مخ نيونکی ) 3(

مصنوعيي بالکي بعي يا ط ، چېد مغزي تودوخي بندونکي طبقې سره د درندو دېوالونو د غږ بندونکې طبقه

 dB 12څخه تر  dB 10چې مجموعي کتله يې يو ډول دي، د غږ لوړوالي اندازه د  دېوالونهجوړشوي ډبرو څخه 

 پورې دی.

 

 Außenwände inپه سپکو ساختمانونو کې بيروني دېوالونه      - 15

Leichtbauweise 

(External walls in lightweight construction)  

 Vorbemerkung (Foreword) خبرې سريزه د - 15.1

په سپکو ساختمانونو کې بيروني دېوالونه زياتره په يو پوړه )يو منزله( او دوه پوړه تيار جوړ شوي د استوګنې 

 ودانيو د پاره پکار وړل کيږي.
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 ،RDK – .دا د اهکو او شګو څخه جوړ شوي مصنوعي ډبرې دي 

د مغزي تودوخي 

بندونکي طبقې 

 ډبلوالی

سره چې د تودوخي بندونکي د تودوخۍ د انتقال توان په الندې  K)2W/(mدازې په نا Uد ټول دېوال د 

 دول وي:

1)0,03 W/(mK) 1)2)0,035W/(mK) 2)0,04W/(mK) 3)0,05W/(mK) 

8 cm 

10 cm 

12 cm 

15 cm 

0,30 

0,25 

0,22 

0,18 

0,34 

0,29 

0,25 

0,20 

0,38 

0,32 

0,28 

0,23 

0,45 

0,38 

0,33 

0,28 
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 د ساختماني جوړښت د جزئياتو تفصيل - 15.2

Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau 

(Details of the structural design)  

د کوټو د پاره د بخار نيونکې  د لرګو څخه ساختماني پايې د دېوالونو ستاتکي باروړونکی سيستم جوړوي.

ددې سرونه د مناسب سرېښ لرونکي پټۍ سره د لرګو د مېده ګي څخه جوړه شوې طبقه ورکول کيږي، کوم چې 

کوم چې په وايي او  يا د ګج څخه کارتني تخته  Chipboard( په انګريزي کې ورته Holzspanplatteتخته )

د باروړونکي  دوامداره بې درزه سرېښ شوی اوسي.الندې اول شکل څخه تر څلورم شکل پورې ښودل شوي، 

په د تودوخي د پول اغيزې په وجه د لرګو د پايو څخه  ګول کيږي.نسيستم دواړو ډډو تختو په واسطه دېوال ټي

د ، نظر دې ته چې دهشاوخوا ته کمه  %20دېوال د تودوخي ساتنې اغيزه تقريباً د  د کې جوړ شوي ساختمان 

 باروړونکی سيستم په پام کې ونيول شي، د محاسبې څخه نتيجه الس ته راځي.

 chipboard( چې په انګريزي کې ورته Spanplatte) بيرون خوا ته د لرګو د مېده ګي څخه جوړه شوې تختې

الندې راً يوه د تودوخي بندونکې طبقه ورکول کيږي، چې دا يا خو نېغ په نېغه لکه څنګه چې په په سر اکث وايي،

اول شکل کې ښودل شوی، د باد او باران څخه ساتونکې طبقې په واسطه او يا شاته هوا جريان لرونکي طبقې په 

په  ،نکي بيروني پوټکي، بندول کيږي. د هوا جريان لروواسطه لکه څنګه چې په څلورم شکل کې ښودل شوی

 )نه پرېږدي چې لنده بل جوړ شي(.ې مخه نيسي دېوال کې د لنده بل منځ ته راتلن

 

اول شکل: په سپک ساختماني دېوالونو کې د لرګو څخه پايې،چې مخې ته يې د کراميک
42

تختې  د دېوال په  

 راوتلي برخې کې د باد او باران څخه ساتنې په حېث ورکړل شوي دي.

 

تو تاوېدونکي پوټکو څخه بيروني دېوالونه، نظر ددې هر يو ساختماني ډول )رقم( ته د ارزښت لرونکي د پس

. د مثال په ډول د اول شکل څخه تر څلورم پورې رسيږي dB 50څخه تر  dB 35د  ’wRغږ بندونکي طبقي اندازه 

دونکي طبقي اندازه تقريباً شکل پورې په بيروني دېوالونو کې ښودل شوي، چې ددې د ارزښت لرونکي غږ بن

42 dB .جوړوي 

دوهم شکل: په سپک ساختماني دېوالونو کې د لرګو څخه پايې،چې مخې ته يې د کراميک تختې  د منزلونو د 

 چتونو په نښلېدونکو برخو کې د باد او باران څخه ساتنې په حېث ورکړل شوي دي.
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 ، کېراميک: د پخې خټې نه جوړې شوي تختې.

د تړونکي عناصرو په حېث پر پولېستيرول کلک ځګ د  – 1

 کېراميک تختې

 د لرګو د مېده ګي څخه جوړه شوې تخته – 2

 تودوخي بندونکې طبقه – 3

 د بخار بندونکې طبقه – 4

 د ګج څخه کارتني تختې – 5

 د شوتې څخه استر )فرش( – 6

 د قدمونو د غږ مخنيونکې طبقه – 7

 هد لرګي څخه پاي – 8

 عايق کاري – 9

 د اهن کانکرېټ څخه تختې – 10
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راکم په داخل کې ورکړل شوو د هوا د تراکم طبقې په واسطه په ساده ساختمانونو کې د بيروني دېوالونو د هوا ت

الس ته راځي. د قاعدې له مخي دلته هيڅ کومه بله طبقه نه جوړول کيږي. اکثراً کېدی شي بې ددې هم د موجوده 

تودوخي نيونکي د مناسب سرېښونکي په واسطه ځانګړي پټلۍ يو پر بل باندې او همدا رنګه د يو بل سره 

 .الړ شينکو څنډو نښلولو او د نورو ساختماني برخو سره د هوا د تراکم د طبقې په حېث پر مخ ومطابقت کوو

دريم شکل: په سپک ساختماني دېوالونو کې د لرګو څخه پايې،چې مخې ته يې د کراميک تختې  د کړکۍ 

 ګانو په نښلېدونکو برخو کې د باد او باران څخه ساتنې په حېث ورکړل شوي دي.

 

په کوټه کې د اوړي راحته اقليم په وجه  ده ساختماني دېوالونو کې د تودوخي ذخيره کوونې توان کم دی.په سا

بايد دننه خوا ته اضافي درانده ساختماني برخې جوړې شي، ددې د پاره چې په کافي اندازه د تودوخي سپما 

نو  ،کم دی مجموعي ډبلوالي سب منا د دېوالونو ،کېدو توان تر السه شي. په سپکو ساختماني دېوالونو کې

 .کويددې کم وزن په تودوخي ساتنې زياته اغيزه  ځکه

  

د تړونکي عناصرو په حېث پر پولېستيرول  – 1

 کلک ځګ د کېراميک تختې

 د لرګو د مېده ګي څخه جوړه شوی تخته – 2

 تودوخي بندونکې طبقه – 3

 د قدمونو د غږ بندونکې طبقه – 4

 د ګج څخه کارتني تختې - 5

 د لرګو څخه پايه – 6

 ر بندونکې طبقه يا د هوا بندونې طبقهد بخا – 7

 د لرګو څخه کړکۍ – 1

 د باد او باران په مقابل کې عايق – 2

 د لرګو د مېده ګي څخه جوړه شوې تخته – 3

 د لرګي څخه پايه – 4

 د بخار بندونکې طبقه يا د هوا بندونکی – 5

د تړونکي عناصرو په حېث پر پولېستيرول  - 6

 کلک ځګ د کېراميک تختې

 تودوخي بندونکې طبقه – 7

 د ګج څخه کارتني تختې – 8



 

174 

 

څلورم شکل: په سپک ساختماني دېوالونو کې د لرګو څخه پايې، چې د دېوال څخه راوتلي برخې کې د بيروني 

 پوټکي شاته د هوا جريان د پاره طبقه ورکړل شوی وي.

 

 

 يا ځمکې ته نږدې بيروني دېوالونهد ځمکې په مقابل کې       - 16

Außenwände gegen Erdreich (Exterior walls bordering the ground)  

 

  Vorbemerkung (Foreword) د خبرې سريزه - 16.1

يوه اندازه تودوخي  د هغه کوټو چې ګرمول کيږي، بيروني دېوالونه، کوم چې ځمکې احاطه کړې وي، بايد دا هم

د پاره چې د ساختماني تودوخي ساتنې د پاره د انرژي سپما کوونکي هدايت غوښتنې تر سره  ساتنه ولري. ددې

په واسطه منځ ته د بخار اوبو  چې د پرخهاو د ساختماني تاوانونو، کوم چې په کوټه کې د دېوالونو په سطح  شي

ز ونه کړي. د منځ څخه د برخې په دوهم جدول کې ورکړل شوي اندازو څخه تجاو 6بايد د ، راځي، مخنيوی وشي

بيروني دېوالونه د ځمکې په  ونيول شي. K)20,40 W/(mکه زيات وي نو بايد  Uتودوخي تېرېدنې ضريب 

 مقابل کې بايد په مناسبو اقداماتو بې ددې چې درزونه ولري، جوړ شي.

 

 د ځمکې لنده بل )نم( او اوبو په وجه په دېوالونو فشار - 16.2

Belastung der Wände durch Erdfeuchtigkeit und Wasser 

(Load of the walls by ground moisture and water)  

هغه دېوالونه چې د ځمکې سره نښتي دې په خاصه توګه د لنده بل تر فشار الندې وي، چې دا په درې حالتو کې 

 وي:

 4د  DIN 18195ې جذبيږي. د : په دې حالت کې د ورښت اوبه يا د واورې اوبه نېغ په نېغه ځمکه کاول حالت

هغه  ،برخې له مخې دلته دېوال د لنده بل په مقابل کې عايق کيږي او هغه اوبه چې د ورښت له الرې منځ ته راځي

د بنسټ )تهداب( الندې په ځمکه کې جذبيږي او د ځمکې الندې داوبو لښتي جوړوي، چې دې ته د بنسټ اوبه 

 .ويل کيږي

برخې له مخې  5د  DIN 18195فشار نه لري او د ي هغه حالت دې چې اوبه کوم دوهم حالت: دا د عايق کار

دېوالونه شاوخوا اوبه تېرېدونکي ځمکې احاطه د ته اوبه تېرېدو امکان ډېر کم وي. خو دلته بيا هم  دېوالونو

 بيروني پوټکی – 1

 د لرګي څخه نرۍ اوږده تخته – 2

 څلور کنجه ډبل لرګی )چار تراش( – 3

 تودوخي بندونکې طبقه – 4

 د لرګو د مېده ګي څخه جوړه شوی تخته – 5

 د بخار مخنيونکی – 6

 د ګج څخه کارتني تخته – 7

 تر )فرش(د شوتې څخه اس – 8

 د قدمونو د غږ بندونې طبقه – 9

 د لرګو څخه پايه – 10

 عايق کاري – 11

 د اهن کانکرېټ څخه چتونه – 12
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انۍ شاوخوا ته کړی او مېالن لري. ددې د پاره چې د بيروني دېوالونو مخې ته هيڅ اوبه راټولې نه شي، نو د ود

لښتي )کانال( ورکول کيږي او دغه توئېدونکي اوبه په لښتو کې ورکړل شوو نلونو )بلول( په واسطه د باران د 

 .ته تېرول کيږياوبو کانال 

عايق کاري هغه حالت دې چې دېوال د ځمکې الندې اوبو کې مؤقعت لري او د اوبو تر فشار د دريم حالت: دا 

د دا ډول دېوالونو د  راوړي.فشار ه په دېوال باندې راټولې شوي اوب چې لت عالمه دادهالندې وي. د دا ډول حا

 30cmپاره په نه نښلېدونکي ځمکه کې د اوبو د فشار نيونکی عايق د ځمکې د اوبو د لوړ ترين سطح څخه تر 

د  وړل کيږي.پورې پر مخ  cm 30پورې او په نښلېدونکي ځمکه کې د پالن شوي ځمکې پورتني سطح څخه تر 

د اوبو د فشار ساتنې د پاره  برخې څخه اخستل کيږي. 6د  DIN 18195جزئياتو نور تفصيل د الماني معيار 

عايق کاري بايد د يو متخصص په واسطه پر مخ يوړل شي. د قاعدې له مخې دغه پر مخ وړنه د يو سپين خانک 

برخې له مخې د هرې  6د  DIN 18195ي چې د ېرېدونکي کانکرېټ څخه کيږي. دا کېدی شتپه ډول د اوبه نه 

 خوانه قير په واسطه او يا د مصنوعي عايق کوونکي پټليو سره هم پر مخ والړ شي.

 

 بندوونه کوم چې د ځمکې سره نښتې وي يد بيروني دېوال د تودوخ - 16.3

Außendämmung einer Wand gegen Erdreich 

(External insulation of a wall against soil)  

د دېوال بيروني برخه بايد د ځمکې لنده بل او اوبو په مقابل کې ښه بند )عايق( اوسي. د بندونکي )عايق( په 

حېث کېدی شي چې د بندونکي خميره لکه ګرم او يخ قير او همدا رنګه مختلف قير يا د مصنوعي بندونکي 

، کوم چې دا تل د طبقه يي بندونکي تختې پټليو څخه کار واخستل شي. د بندونکي )عايق( په سر د تودوخي

درزونو سره تياريږي ، ورباندې سرېښول کيږي. د المان په برلين کې د ساختماني تخنيک په انستيتوت کې د 

هغه دېوالونو د پاره چې د ځمکې سره په تماس کې وي، د ځبېښل شوي پولېستيرول کلک ځګ او د ښيښې 

 دا د شاوخوا احاطې بندونکي په حېث هم پېژندل کيږي.. څخه ځګ نه د استفادې اجازه ورکړېده

د بيروني ډغلو )کندو( ډکولو نه وروسته د تودوخي بندونکي تختې د ځمکې يا د خاورې فشار په واسطه په 

دغه تودوخي بندونکې طبقه کېدی شي دېوال کلک نښلي. لکه څنګه چې په الندې اول شکل کې ښودل شوی، 

 که کې مستقيماً ورکړل شي. چې په اوبه تېرونکي ځم
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 اول شکل: په اوبه تېرونکي ځمکه کې د بيروني تودوخي بندونکي طبقې سره په ځمکه کې بيروني دېوال.

 

 

په کم اوبه تېرونکي ځمکه کې، لکه څنګه چې الندې په دوهم شکل کې ښکاري، د دېوال مخې ته د اوبو ښکته 

 ل کيږي.تللو طبقه تر کانال پورې په نظر کې نيو

 

دوهم شکل: په کم اوبه تېرونکي ځمکه کې د داخلي تودوخي بندونکي طبقې او کانال سره په ځمکه کې بيروني 

 دېوال.

 

 ځمکه – 1

 فلتر کونکې طبقه – 2

شاوخوا احاطه شوی  – 3

 بندونکې طبقه

 عايق کاري – 4

 اصلي دېوال – 5

 داخلي اخېړ – 6

 د شوتې استر )فرش( – 7

نکې د قدمونو دغږ بندو – 8

 طبقه

 تودوخي بندونکې طبقه – 9

 عايق کاري – 10

 د اهن کانکرېټ څخه بنسټ – 11

پاکه شوې طبقه )د  – 12

 کانکرېټ نرۍ طبقه(

 د کرېړ )جغل( طبقه – 1

 د کانال پېپ – 2

 عايق کاري – 3

 اصلي دېوال – 4

 تودوخي بندونکې طبقه – 5

 د بخار بندونکې طبقه – 6

 داخلي اخېړ – 7

 څخه ډکول د شګو – 8

 د شوتې څخه استر )فرش( – 9

 د قدمونو  د غږ بندونکې طبقه – 10

 تودوخي بندونکې طبقه – 11

 عايق کاري – 12

 په کرېړ کې ګرد )حلقه وي( کانال – 13

 د اهن کانکرېټ څخه بنسټ )تهداب( – 14

 پاکه شوې طبقه )د کانکرېټ نرۍ طبقه( – 15

 ځمکه - 16
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 کوم چې د ځمکې سره نښتې وي ،بندوونه يد تودوخ داخل خوا تهدېوال يو د  - 16.4

Innendämmung einer Wand gegen Erdreich 

(Interior insulation of walls against ground)  

او په تاکاو کې ډېر لږ تودونکي کوټې هم کېدی شي چې دننه خوانه د دېوالونو په سطح کې د  وکوټد د استوګنې 

تودوخي بندونکې طبقه ونيول شي. ډېر کم تودېدونکي کوټې د داخلي تودوخي بندونکي سره نسبتاً ژر 

شي چې د ټولو تودوخي بندونکي موادو څخه کار  ګرمېدونکي دي. د داخلي تودوخي بندونکي په حېث کېدی

واخستل شي، تر کومه چې د داخلي طبقو )د مثال په ډول اخېړ يا د ګج لرونکي کارتن څخه تختې( او د 

تر منځ درزونه د بخار بندونکي سره ښه بند اوسي. ځانته د تودوخي بندونکې تخته  تودوخي بندونکي طبقې

ه مقابل کې ډېر اوچت مقاومت ولري، بې د بخار بندونکي طبقې څخه کېدی شي چې د اوبو د بخار انتشارېدو پ

د بخار انتشار په ( او د المبو ډنډونو د کوټو د پاره Sunaچې ورڅخه کار واخستل شي. بخار لرونکي حمام )

د  محاسبوي ثبوت ضرور دی، کوم چې دغه غوښتنې وجه منځ ته راغلي د پرښې په شان اوبو مخ نيونې ته، يو

 مطابقت وکړي.بايد برخې سره  3د  DIN 4108الماني معيار 

 د ځمکې د سطح څخه الندې ټولې کوټې، کوم چې تل نه ګرمول کيږي، د لنده بل په مقابل کې د ګج لرونکی اخېړ

 د هايدرولکي نښلېدونکي شوتې )سمټ لرونکې( استعمال نه شي.بايد  په ځاې (مثالهشوتې )ټينګې 

 

 بيروني دېوالونو جوړښت)پخواني( د زړو      - 17

 Alte Außenwandkonstruktionen 
(Old exterior wall constructions)  

 

 Vorbemerkung (Foreword) د خبرې سريزه - 17.1

د پخواني پخو دېوالونو د پاره اکثراً طبعي ډبرې په کار وړل کېدل او د لرګو څخه دېوالونو د پاره به لرګی او 

الزمي تودوخي ساتنې ته فقط استعمالېدله. دا ډول بيروني دېوالونه د اوس وخت په مقايسه  ساختماني خټه

( د تارخي ودانۍ په حېث Fassadeډېره کمه د تودوخي بندونکې اغيزه ښودلی شي. که چېرته د ودانۍ مخ )

نه لري. که چېرته  ساتل شوی وي، نو بيا دا ډول دېوالونو ته د اضافي تودوخي بندونکي طبقې ورکوونه امکان

 تارخي ودانۍ نه وي، نو امکان لري چې دېوال ته يوه اضافي د تودوخي بندونکې طبقه ورکړل شي.

 

 د لرګو څخه ودانيو ته وروسته د تودوخي بندونې طبقې ورکوونه - 17.2

Nachträgliche Wärmedämmung von Fachwerk 

(Subsequent thermal insulation of half-timbered)  

لکه څنګه چې په الندې اول شکل کې ښودل شوی، که د لرګو څخه ودانۍ دېوالونه لوڅ )ليدونکي( پاتې شي، 

ودانيو کې د لرګو تر منځ د خانو په په د لرګو څخه  نو د تودوخي بندونکې طبقه بايد د دننه خوانه ورکړل شي.

استعمالول پکاريږي. ساختماني موادو  ورنوي کوونه کې لږ څه ساختماني مواد لکه سپکې خښتې او دا ډول ن

د لرګو څخه پايو د خښتو يا خټې سره لګېدونکي څنډې، کوم چې په خاصه توګه د باد او باران خوا ته واقع دي، 

 داسې جوړ شي چې اوبه ورڅخه تېرې نه شي.
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د بخار انتشارېدو  اوبودننه خواته د تودوخي بندونکې طبقه بايد داسې اندازه شي، چې د کال په جريان کې د 

څخه لوړه نه شي. د څېړۍ څخه جوړ شوي تيرونه چې ډبلوالی يې د  % 5په وجه په لرګي کې د لنده بل اندازه د 

14 cm  16څخه تر cm  پورې وي، لکه څنګه چې دا تل په پخواني د لرګو څخه ودانيو کې ليدل کيږي، نو ځکه د

په کال کې ر منځ په بېلونکي سطح د خولې د اوبو لوېدلو اندازه دننه خوا د تودوخي بندونکي طبقې او د لرګو ت

په هر 
2m  5کې د g .خانو تر منځ د ددې په خالف د دننه خوا د تودوخي بندونکي طبقې او د  څخه زياتې ونه کړي

په هر معيار له مخې  DIN 4108په کال کې د خولې د اوبو لوېدو اندازه  
2m  1000کې g اجازه ورکړل شوی .

دننه خوا ته ورکړل وروسته ودانيو کې د تودوخي بندونکې طبقې ورکونې کې په ددې د پاره چې د لرګو څخه 

شوې بندونې طبقه د اوبو د خولې په وجه خرابه نه شي، نو بايد د تودوخي بندونکي طبقې او د لرګو څخه دېوال 

 تر منځ د هوا جريان د پاره ورکړل شوي درز څخه حتماً مخنيوی وشي.

د تودوخي بندونکي طبقې د ښه کوونې د پاره په کوټه کې مخکې ورکړل شوي داخلي پوټکی بايد ډېر اوچت د 

بخار د اوبو انتشارېدلو په مقابل کې مقاومت ولري. لکه څنګه چې په دوهم شکل کې ښودل شوی، ددې مکمله 

 سطح بې ددې چې درز ولري يا هوا پکې پاتې شي، پوره سرېښ شي.

 

 ورکوونهطبقې وروسته د تودوخي بندونې د طبعي ډبرو په دېوالونو کې  - 17.3 

Nachträgliche Wärmedämmung von Natursteinmauerwerk 

(Subsequent thermal insulation of natural stone masonry)  

ي ډبرو څخه د طبعي ډبرو څخه دېوال اکثراً د شګلنه ډبرو يا د مخلوط ډبرو څخه جوړيږي. د ماتو ساختمان

دېوالونو کې استعمال شوي. په  وډبلپه پورې  cm 70څخه تر  cm 40ځيږ درز لري، د استفاده، کوم چې فقط 

کال څخه مخکې جوړې شوي، هلته د لنده بل پورته ختلو په  1920المان کې هغه ټول بيروني دېوالونه چې د 

 مقابل کې افقي بندونه )عايق کاري( نه شته.

د پاره چې بيرون خوا يې خالصه وي، دې د پاره مناسب دې چې بيروني تودوخي بندونې طبقه  د هغه دېوالونو

په دېوال کې د تودوخي د سپما )ذخيره( کولو توان په دې وجه تر اغيزې الندې نه راځي، چې دلته د  ورکړل شي.

پورتني سطح داخلي حرارت د ډېر وخت د پاره ګرمېدنې او د سړېدنې تشنج منځ ته راغلی پاتې کيږي. د دېوال د 

تودوخي بندونکي طبقې په واسطه تر هغه وخت پورې لوړيږي، چې په ژمي کې هيڅ د پرخې په شکل اوبه نه 

 توئيږي.

د هغه ودانيو چې تاکاو نه لري، هغه ودانۍ چې په ميالني ځمکه کې جوړې شوي دي او د هغه ودانيو چې د 

پورې پورته ښه قوي  cm 50کيږي چې دغه دېوالونه د ځمکې څخه تر  استفادې تاکاونه لري، دا نتيجه تر السه

هغه  لوړ پورې رسيږي. m 1,50يو د نورمال څخه زيات ساختماني موادو لنده بل تر لنده بل تېرونکي دي او 

ي دېوالونه چې په منځونو کې د امبار خانې د پاره درزونه ورکړل شوي دې، دا درزونه د فوالدي تختو سره په افق

په هر حالت کې هغه دېوالونه چې د ځمکې سره په تماس کې دي د عمودي بندونې )عايق  ډول بندول کيږي.

 کېدی شي چې د تودوخي بندونکې طبقه ورکړل شي.بيا کاري( ته ضرورت دی. د وچېدونه وروسته 

اخېړ په  يندوونککېدی شي چې د کوټې خوا ته ورکړل شوو ب )له منځه وړنه( د دېوال د لنده بل لرې کوونه

( W/(mk) 0,12څخه تر  W/(mK) 0,07) ، چې دواسطه هم وشي. دغه اخېړ د تودوخي تېرونې توان کم لري

. په هغه تاکاو کې چې منحني ډول جوړ دیمقاومت کم يې او د اوبو د بخار انتشارېدو په مقابل کې پورې دي 

ېړ په واسطه د دېوال حرارت دومره لوړيږي، شوي لکه څنګه چې په دريم شکل کې ښودل شوی، د بندونکي اخ
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چې په دېوال کې د نورمال بيروني حرارت سره هيڅ د بخار نه ورسته منځ ته راغلي اوبه نور نه توئيږي. په تاکاو 

 له منځه والړ شي.کې د هوا په کم جريان سره کېدی شي چې د دېوال څخه منځ ته راغلی د بخار په شکل لنده بل 

 

اني د لرګو څخه جوړ شوي ودانۍ، چې داخلي برخې ته يې وروسته د تودوخي بندونې طبقه اول شکل: پخو

 ورکړل شوی وي.

 

د تودوخي بندونکې طبقه د تودوخي بندونکي تختې څخه جوړيږي، چې ډېر اوچت د اوبو د بخار انتشارېدو په 

ح يې سرېښول کيږي. که د مقاومت لري )ځبېښل شوي پولېستيرول کلک ځګ(، کوم چې مکمله سطمقابل کې 

تودوخي بندونکې ساختمان سرېښ شوی نه اوسي، هغه يواځې اضافي د بخار بندونکې سره مناسب نه دی، 

 ځکه چې د هغې سرونه د چت او دېوالونو تر منځ نه شي کېدی چې د بخار په مقابل کې بند پرمخ الړ شي.

وخي بندونې اغيزې ښه کولو د پاره مخې ته يې دوهم شکل: پخواني د لرګو څخه جوړ شوي ودانۍ، چې د تود

 وروسته د سپکو خښتو څخه پوټکی ورکړل شوی وي.

 

اندازه  هيوسپکو خښتو څخه پوټکي، چې ډبل د  cm 11,5دننه خواته ورکړل شوي په اندازه ډبل درز  cm 2د 

 (مثاله) تېتراس اهکو څخه شود  ،او د لرګي څخه دېوال تر منځه لري اغيزناکه تودوخي بندون

 د لرګي څخه دېوال – 1

 پخوانی داخلي اخېړ – 2

 تودوخي بندونکې طبقه – 3

 نوی داخلي اخېړ – 4

 د شوتې څخه استر )فرش( – 5

 د قدمونو دغږ بندونکی طبقه – 6

 تودوخي بندونکې طبقه – 7

 عايق کاري – 8

 د اهن کانکرېټ څخه د ځمکی تخته – 9

 طبعي ډبره – 10

 ځمکه - 11

 خانه لرونکې دېوال – 1

 سپکې خښتې – 2

 داخلي اخېړ – 3

 عايق کاري – 4

 ډېر طبقه يي سپک ساختماني تختې – 5

 د اهن کانکرېټ څخه شاوخوا تير – 6

 د شوتې څخه استر )فرش( – 7

 د قدمونو د غږ بندونکې طبقه – 8

 د درزونو بندونکې پټلۍ – 9

 د لرګو څخه دېوال – 10

 په تېلو لړلی کاغذ - 11

 د چت تيرونه – 12

 ه دېوالد طبعي ډبرو څخ – 13

 اصالح کوونی د پاره د تودوخي بندونی اخېړ – 14
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(
43Trasskalkmörtel.مخکې ورکړل شوی  ( ډکول کيږي. د لرګو تيرونه په تېلو لړلي کاغذ سره پټول کيږي

داخلي پوټکی ټولو تودوخي بندونکي طبقو ته د اوبو د بخار انتشارېدو په مقابل کې کم مقاومت لرونکي سره 

 .کيږيمطرح نه 

 ونه.دريم شکل: د طبعي ډبرو څخه دېوال وروسته وچو

 

 

پورې ورکړل شي. ددې د تودوخي انتقالولو  mm 50څخه تر  mm 30د تودوخي بندونکی اخېړ کېدی شي چې د 

پورې کم دی. د وچېدنې په وجه په دېوال کې د تودوخي د انتقال  W/(mK) 0,12څخه تر  W/(mK) 0,07توان د 

 شاوخوا ته ټيټيږي. % 50توان نظر نورمالې اندازې ته تقريباً د 

 

په تياره جوړ شوو ودانيو کې د ساختماني له لحاظه تغير ورکوونې کې د تودوخي  - 17.4

 ساتنې د پاره غوښتنې

Anforderungen an den Wärmeschutz bei baulichen Änderungen bestehender 

Gebäude 

(Requirements for the thermal insulation of structural alterations to existing 

buildings)  

د ساختمانۍ له لحاظه د ودانۍ نورې جوړونې )د ودانۍ سره نښتی بله جوړونه، په ودانۍ کې نورې کوټې 

جوړونې، پوړ يا منزل جوړونه( د پاره د انرژي سپما کوونکي هدايت غوښتنه ده چې کمترکمه 
330 m  تودوخي

د غوښتنې تر . ټولې ودانۍ ته ه اثبات ورسيږيپه مطابقت پودانيو د ساتنې ستندرد د نوي جوړ شوي استوګنې 

 برخې د دوهم جدول څخه اخستل کيږي. 6قانوني اندازې د د بيروني دېوالونو د پاره سره کول، 

و مساحتونو بدلول کيږي او يا اول وار جوړول کيږي، نو د منځ څخه د تودوخي که چېرته بيروني دېوالونه په وړ

ې ورکړل شوي جدول څخه اعتبار لري. عالوه پر دې د تودوخي ساتنې د پاره الندد تېرېدنې ضريب ته غوښتنې 

تر سره کيږي، که چېرته بيروني دېوال ته د نوي بيروني اخېړ په واسطه، د يو استر غوښتنې د همدې جدول څخه 

يا د نوي تودوخي بندونکي طبقې ساختماني تخنيک په واسطه تغير ورکړل شي. دغه غوښتنې په هغه وخت 

نظر ټاکل شوي بيروني دېوال ټولې سطح ته  کې اعتبار نه لري، که چېرته د بدلونې يا بيا د مجهزونې اقدامات

 اندازه Uڅخه کم وي. که چېرته موجوده بيروني دېوال د  % 20)د مثال په ډول لويديځ خوا ته بيروني دېوال( د 

                                                             
 43

 ،Trasskalkmörtel .دا د خاصو سمټو څخه ګډه جوړه شوی ماده ده چې د اهکو سره يوځای شوته )مثاله( ورڅخه تياريږي 

 د طبعي ډبرو څخه دېوال – 1

 د ساده کانکرېټ څخه ډکون – 2

 د کرېړ )جغل( طبقه – 3

 تودوخي بندونکی اخېړ – 4



 

181 

 

الندې ورکړل شوي جدول د الزمي حد څخه ټيټ ولري، چېرته چې د هغه لوړ ترينه اجازه ورکړل شوې اندازه د 

اندازې ته اجازه ده چې د تغير ورکړل شوي يا د نوی شوي بيروني دېوال د منځ نه  Uد شي، نو په دې صورت کې 

 د پخواني موجوده بيروني دېوال څخه تجاوز ونه کړي. Uد تودوخي تېرېدنې ضريب  

 

د تخنيک له لحاظه د تودوخي په باره کې د موجوده دېوالونو د ښه کوونې عمومي  - 17.5

 معلومات

Übersicht über wärmetechnischen Verbesserungsmöglichkeiten Vorhandener 

Außenwände 

(Overview of thermotechnical improvement Existing exterior walls)  

جدول کې ورکړل شوي لنډې وېناوې بايد د پخواني )زړو( بيروني د ېوالونو ته  د يوې الرې پېدا اول په  الندې

دا د پخواني وخت طبقه يي منبع ده چې د دېوالونو موادو او د دېوالونو ساختمان د پاره  کول ممکن کړي.

 خواص نومول کيږي.

ورکړل  اغيزې په باره کې يو عمومي نظر ممکنوي.الندې دوهم جدول د بيروني دېوال طبعي تودوخي ساتنې 

شوی د بيروني دېوال ډبلوالی د دېوال دواړو خواوو ته د اخېړ طبقه نه نښلوي. د مجموعي ډبلوالي نه  او د 

اندازې متوسطه اندازه  Uخالص کثافت څخه انتقال شوی د تودوخي د انتقال توان څخه د مربوطه وخت د 

 ورکوي.

 

 

 جوړوونهخواني بيروني دېوال اول جدول: د پ 

 د بيروني دېوال ډبلوالې په  د دېوال ډبرې او همدارنګه د دېوال ساختمان په نظر کي نيول شوی معينه لنډه موده

Cm  

 د طبعي ډبرو څخه کال څخه مخکې 1900د 

 د لرګو څخه

 پورې 70څخه تر  45د 

 پورې 16څخه تر  14د 

 پورې 51څخه تر  25د  لو خښتو څخهد مکم پورې 1940کال څخه تر  1900د 

 (EnEVانرژي سپما کونکی هدايت ) 

الونه چې بيروني دېو

 د ځمکی په سر دي

بيروني دېوالونه چې 

 په ځمکه کې دي

  تغير ورکړل شوي، اول وار جوړشوي

≤ 0,45AW,zul U 

50≤ 0,AW,zul U 

  د لرګو څخه دېوالونو ته نوي خانې ورکوونه

 AW,zul U,0 ≥50 داخل خوا ته استر ورکوونه يا پوټکی ورکوونه

  کی ورکوونهبيرون خوا ته استر ورکوونه يا پوټ

 

 

53≤ 0,AW,zul U 

40≤ 0,AW,zul U 

  دېوالونه چې مخی ته يې پوټکی يا طبقه ورکړل شوی وي

 AW,zul U,0 ≥50 د تودوخي بندونې طبقې ورکوونه

سره د  K)20,9 W/(m≥AWUپه موجوده دېوالونو کې د 

 بيروني اخېړ نوې کوونه

 

 AW,zul U,0 ≥40  بيرون خواته د لنده بل مخنيونه يا کانال 
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 د لوړ سوري لرونکي خښتو څخه کال څخه وروسته 1945د 

ساده ساختماني ډبرې او  -خال لروني بالکي ډبرې

 ددې په شان نور

24 

 

24 

د تودوخي ساتنې کمترينې غوښتنې سره په لوړ پوړو ودانيو کې د تودوخي ساتنې اولنې ګڼه د الماني معيار 

DIN 4108 کال د جوالی په مياشت کې راووتې. چې د بيرونې دېوالونو د پاره لوړترينه اندازه د منځ  1952 په

پورې نومول شوی. دا وروستي لسيزې د  W/(m2K) 1,36څخه تر  W/(m2K) 1,78د  Uڅخه تېرېدنې ضريب 

 .ښودل شوي دي تودوخي د تخنيک پر مخ تللو سره اغيزناکه د دېوالونو جوړښت او د تودوخي بندونکي مواد

 

تودوخي انتقالونکي توان  0,04W/(mK)ورکوني په برخه کې ويناوې، د  د تودوخي بندونکې طبقې وروسته

دا د قاعدې له مخې  –سره د تودوخي بندونکي موادو اساس جوړوي. د ساختمان فزيکي مناسبه فرمان له اړخه 

بقې ورکوونې د پاره کېدی شي چې د بخار بندونې بيرون خوا ته يو شرط دی. دننه خوا ته د تودوخي بندونکي ط

 طبقه ضرور اوسي.

ددې د پاره چې د ګرمې انرژي لګښت د پاره قېمت ښه ډېر کم شي، نو په مرکز ګرمي کې دې يو برقي تودوخي د 

پاره پمپ ورکړل شي، کوم چې د چاپېريال تودوخي څخه د مرکز ګرمي څخه جوړ شوي تودوخي د پاره استفاده 

 وشي.

 

 دوهم جدول: د موجوده بيروني دېوالونو د تودوخي ساتنې ښه کوونه.

 ......د تودوخي ساتنې ښه کوونې سره موجوده بيروني دېوالونه 

د 

دېوال 

 ګروپ

د 

بيروني 

دېوال 

ډبلوالی 

بې د 

 اخېړه

د دېوال د جوړولو 

 مواد

خالص 

 کثافت

منځنی د 

U اندازه 

د ګرمې 

انرژي 

کلنی 

 لګښت

اضافي د 

تودوخي 

بندونکی 

 طبقه

نوی 

منځنی د 

U اندازه 

د ګرمې 

انرژي 

کلنی 

 لګښت

د دېوال د مساحت 

پورې تړلی د ګرمی 

انرژي د لګښت 

 سپما

Nr. cm  3Kg/m K)2W/(m 2Afg/m cm K)2W/(m 2Afg/m 2Afg/m % 

1 45,0 
40,0 

 
12,0 

 طبعي ډبرې

 اهن کانکرېټ

 د لرګو څخه

2600 
2400 

 
800 

2,8 8,74 8 
10 

12 
15 

0,42 
0,35 

0,30 
0,24 

1,31 
1,09 

0,94 
0,75 

7,4 
7,7 

7,8 
8,0 

85 
88 

89 
91 

2 60,0 
 

24,0 
 

18,0 
 

22,5 

 طبعي ډبرې

د اهکو شګو مکمل 

 ډبرې

 د لرګو څخه

اهن کانکرېټ جمع 

1,5 cm  د لرګو څخه

 سپګې تختې-ورړۍ

2600 
 

1800 
 

800 
 

2400 

2,0 7,49 8 
 

10 
 

12 
 

15 

0,41 
 

0,34 
 

0,29 
 

0,24 

1,28 
 

1,06 
 

0,90 
 

0,75 

6,2 
 

6,4 
 

6,6 
 

6,7 

83 
 

86 
 

88 
 

90 

3 80,0 
25,0 

 
24,0 

 طبعي ډبرې

 مکملې خښتې

د اهکو شګو مکمل 

 ډبرې

2600 
1800 

 
1600 

1,8 6,24 8 
10 
12 
15 

0,40 
0,33 
0,28 
0,23 

1,25 
1,03 
0,90 
0,75 

5,0 
5,2 
5,3 
5,5 

80 
83 
86 
88 

4 38,0 
24,0 

 
24,0 

 
 

21,5 

 مکملې خښتې

 کانکرېټسپک 

د اهکو شګو سوري 

 لرونکي ډبرې

اهن کانکرېټ جمع 

2,5 cm  د لرګو څخه

1800 
1600 

 
1400 

 
 

2400 

1,6 5,62 8 
10 
 

12 
 
 

15 

0,39 
0,33 

 
0,28 

 
 

0,23 

1,22 
1,03 

 
0,87 

 
 

0,72 

4,4 
4,5 

 
4,8 

 
 

4,9 

78 
82 
 

84 
 
 

87 
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 سپګې تختې-ورړۍ

5 30,0 
 
 

24,0 

 
 

24,0 

د اهکو شګو سوري 

 ډبرېلرونکي 

خال لرونکي بالکي 

 خښتې

خال  –سپک کانکرېټ 

 لرونکي بالکي ډبرې

 

1400 
 
 

1400 

 
 

1200 

1,4 5,004,37 8 
 
 

10 

 
12 
 

15 

0,38 
 
 

0,32 

 
0,28 

 
0,23 

1,19 
 
 

1,00 

 
0,87 

 
0,72 

3,8 
 
 

4,0 

 
4,1 

 
4,3 

76 
 
 

80 

 
83 
 

86 

6 30,0 
 
 

26,5 
 
 

24,0 

خال لرونکي بالکي 

 خښتې

اهن کانکرېټ جمع 

3,5 cm  د لرګو څخه

 سپګې تختې-ورړۍ

 سپکې خښتې

1200 
 
 

2400 
 
 

1000 

1,2 3,74 8 
 

10 

 
12 
 

15 

0,37 
 

0,31 

 
0,27 

 
0,22 

1,15 
 

0,97 

 
0,84 

 
0,69 

3,2 
 

3,4 

 
3,5 

 
3,7 

74 
 

78 

 
81 
 

84 

7 36,5 

 
 

30,0 
 
 
 

24,0 

لوړ سوري لرونکي 

 خښتې

خال  –سپک کانکرېټ 

 لرونکي بالکي ډبرې

 سپکې خښتې

1400 

 
 

1000 
 
 
 

800 

  8 

 
10 
 

12 
 
 

15 

0,35 

 
0,30 

 
0,26 

 
 

0,22 

1,09 

 
0,94 

 
0,81 

 
 

0,67 

2,7 

 
2,8 

 
2,9 

 
 

3,1 

71 

 
75 
 

78 
 
 

82 

 

 Transparente Wärmedämmung طبقه روښانه د تودوخي بندوونکي     - 18

(Transparent insulation)  

 

 Vorbemerkung (Foreword) د خبرې سريزه - 18.1

د روښانه تودوخي بندونکي طبقې څخه مطلب روښنايي تېرونکي ساختماني مواد دې چې ډېر ښه د تودوخي 

د روښانه بندونکي موادو سره دېوال له الرې د لمر انرژي پرنسيپ دادی چې  د فعاليتبندونکي اغيزه لري. ددې 

 څخه د ګرمېدونکي هدف په حېث کار اخستل کيږي.

 

 ندوونکي طبقه د سوالر دېوال په حېثروښانه تودوخي ب - 18.2

TWD als Solarwand (Transparent thermal insulation as a solar wall)  

لکه څنګه چې په الندې اول شکل کې ښودل شوی، په دا ډول سيستم کې د سوالر وړانګې د روښانه تودوخي 

 70څخه تر  ᵒC 60ال بيرونۍ سطح د بندونکي طبقې له الرې تور رنګ شوی جذبونکي دېوال کې ننوځي. د دېو

ᵒC .12نه تر  6دغه تودوخي په دېوال کې ذخيره يا ساتل کيږي او د وخت په تېرېدو سره تقريباً د  پورې ګرموي 

 ᵒC 30څخه تر  ᵒC 25ساعتونو څخه وروسته دا تودوخي داخل ته انتقاليږي. د کوټې دننه خوا د دېوال سطح د 

د جذبونکي دېوال تغير نه خوړونکي اغيزې په  ورځو پورې ګرمه پاتی کيږي. پورې توديږي او کوټه تر دوه

واسطه سوالر الس ته راوړنه ښه د استفادې وړ دی، ځکه چې دورځې له خوا نه په دېوال کې ساتل شوې 

اکثراً په دې ورځو کې د استوګنو په کوټو کې د تودوخۍ ضرورت  .له خوانه کوټې ته انتقاليږي ماښامتودوخي 

 زياتيږي، ځکه چې بيروني تودوخي ټيټيږي او د کړکۍ ګانو له الرې هيڅ سوالر تودوخي نه تر السه کيږي.

 .اول شکل: د کوټې تودولو د پاره د روښانه تودوخي بندونکي طبقې د فعاليت پرنسيپ
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د دېوال  اغيزه کوي.د يو کم حرارته وړانګې ورکونکي مرکزګرمی په حېث دېوالونه د لمر د لګېدنې نه وروسته 

د لوړ شوي تودوخي په وجه کېدی شي چې يو ډېر په طبع برابره او ددې له الرې په کوټه کې ارامي د مروجې 

قايسه تر السه شي. خو دا د مرکزګرمي سره هم امکان لري، نو بيا دلته د تودوخي بندونکي طبقې دېوال په م

 والی شي.کړکۍ له الرې اضافي هوا بدلونه متقابل اغيزه ک

د روښانه تودوخي بندونکي سطح پورې مربوطه د کلنۍ نتيجې له مخې، نه يواځې د تودوخي ضايع په مکمل 

ډول مخنيوی کوي، بلکه ددې نه غېر د انرژي حاصلونه د 
250 kWh/m  څخه تر

2150 kWh/m  روښانه د پورې

ليتر و پورې مطابقت  l 15ليتر څخه تر  l 5کال کې تر السه کيږي )چې دا د په باندې او تودوخي بندونکې سطح 

تودوخي کلنی ضرورت په الندې دوهم شکل کې يوه کوټه د نمونې په ډول ښودل شوې ده چې په دې کې د  کوي(.

 ته نتيجه اخستل شوېده. 215 kWh/(m(aنه   m)/a)250 KWhکم شوی دی. د مثال په ډول د 

 څو خواوې ليدل کيږي، د روښانه تودوخي بندونکي اغيزه. دوهم شکل: د يوې نمونه يي کوټې مخ او اندازه چې

 

 

ددې د پاره چې د روښانه تودوخي بندونکي له الرې يوه ممکنه اوچته د انرژي مالي ګټه تر السه کړای شو، نو 

 بايد الندې ورکړل شوي شرايط په پام کې ونيسو:

)جنوب( خوا ته اوسي. که د سوېل د روښانه تودوخي بندونکي مخه د امکان په صورت کې بايد سوېل  -

 کميږي. % 30تغير ورکړل شي، نور د انرژي حاصل  ᵒ 45څخه 

 د ګرمې هوا په مرحله کې بايد کوم سيوری رانه شي )د مثال په ډول د شاوخوا ودانيو په وجه(. -

د جذبونکي دېوال لوړترين کثافت ) -
31400 kg/m ≥  18، او ډبلوالی د cm  30څخه تر cm  پورې(، د

 مثال په ډول د اهک شګو څخه ډبرې يه کانکرېټ.

راغلی  الس ته

 تودوخي

د کوټې د هوا 

 حرارت

 د سوالر وړانګې

 بيروني حرارت

روښانه تودوخي 

 بندونکي سطحې
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موبل )فرنيچر( د روښانه تودوخي بندونکي دېوال مخې ته ونه سطح لرونکي په کوټه کې بايد هيڅ لوی  -

 ، ددې د پاره چې د دېوال څخه کوټې ته د تودوخي مخنيوی ونه شي.درول شي

وشي، نو د قاعدې له مخې د لمر د پاره يوه  ددې د پاره چې د اوړي په مياشتو کې د حده ډېرې ګرمۍ مخنيوی

 پناهي ضروره ته.

 

 روښانه تودوخي بندوونکي د دورځې د رڼا سيستم په حېث - 18.3

Transparente Wärmedämmung (TWD) als Tageslichtsystem 

(Transparent thermal insulation as a daylight system)  

ددې  بلې خوا ته ګرځوي.رڼا ښت دا ډول شکل لري، چې رڼا شيندي او يا د روښانه تودوخي بندونکي موادو جوړ

د پاره چې د کوټې رڼا ښه شي او د دورځې طبعي رڼا تر السه کړی شو، نو کېدی شي چې د دا ډول اغيزې څخه 

د  ودانۍ ي دد کوټې خوا ته دد جذبنونکي دېوال نه چې په دې ترڅ کې روښانه تودوخي بندونکي بې  ګټه واخلو.

( په حېث ورکول کيږي. د استوګنو په ودانيو کې د استعمال خاص ښکارندويه Fassadenflächeمخ سطح )

د منځ څخه ليدنه هيڅ ضرور نه وي، د مثال په ډول هغه ځايونه چې پوړکي حالتونه هغه ځايونه دې چې هلته 

 )زينې( دي.

 

 TWD Glaspaneele د ښيښه يي تختو سره روښانه تودوخي بندوونکي - 18.4

(Transparent thermal insulation - glass panels)  

ي سره مل د لکه څنګه چې الندې په دريم شکل کې ښودل شوی، ښيښه يي تختې د روښانه تودوخي بندونک

دغه  ښيښی د تختو په واسطه د روښانه تودوخي بندونکي موادو دواړه خواوې د باد او باران څخه ساتي.

 دانۍ د مخ ساختماني تخنيک مروجه استعمال امکان برابروي.د وساختماني شکل 

، کېدی شي چې د روښانه تودوخي په هغه بندو تختو کې چې کوم شی پکې نه ننوتی شي او نه ترېنه وتی شي

او ددې په واسطه په اغيزناکه تودوخي  ،بندونکي موادو په ځای د تودوخي ساتنې ګاز )غاز( څخه هم ډک شي

 شاوخوا ته کميږي. % 50ناصرو ډبلوالی تقريباً د بندونکي کې د ع

 

دريم شکل: د بند چې کوم شی پکې نه ننوتی شي او نه ترېنه وتی شي د ښيښه يي تختو سره روښانه تودوخي 

 بندونکي جوړونه.

 

 بيرون خوا ته يوه امنيتې ښيښه

 داخل خوا ته يوه ښيښه يي امنيتي ښيښه
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د بند )چې کوم شی پکې نه ننوتی شي او نه ترېنه وتی شي( جوړنپوهنې ډېره موهمه ګټه داده چې په دغه 

ښيښه يي تختې د روښانه تودوخي بندونکي سره  ناصرو کې نه د هوا لنده بل او نه کومه چټلي ننوتلی شي.ع

 تخنيکي خواص د تودوخي ساتنې ښيښو په مقايسه په الندې جدول کې ورکړل شوي دي.

 cm (x) 100 cm 100بندو تختو کې چې کوم شی پکې نه ننوتی شي او نه ترېنه وتی شي مروجه اندازې د  په

امکان لري چې اندازې او د ښيښې ډبلوالی  اندازو نه عالوه نورېپورې دي. ددې  cm (x) 250 cm 120څخه تر 

)بيرون خوا ته تقريباً لويېدنه او وړه کېدنه  ي. د سرغوچ بندوونې په وجه د ښيښېددې د استعمال پورې اړه ولر

 نظر کې ونيول شي. پورې(.په mm 10 ±او داخل خوا ته تقريباً تر  mm 5 ±تر 

د بندښيښه يي تختې د روښانه تودوخي بندونکي سره تخنيکي الس ته راغلي معلومات د تودوخي ساتنې 

 ښيښو په مقايسه:

 

د ښيښه يي تختو  تخنيکي معلومات

سره روښانه 

 تودوخي بندونکي

 mm 50تقريباً 

دوه طبقه يي )دوه 

ښيښه يي( تودوخي 

 ساتونکی ښيښه

 دوه طبقه يي )دوه

ښيښه يي( تودوخي 

او غږ ساتونکی 

 ښيښه

دری طبقه يي )دری 

ښيښه يي( تودوخي 

 ساتونکی ښيښه

د منځ څخه د تودوخي تېرېدو 

  K)2W/(mپه  Uضريب 

 1,6څخه تر   1,1د  0,82

 پورې

 2,1څخه تر   1,3د 

 پورې

 1,0څخه تر   0,8د 

 پورې

څخه تر   0,45د  g  0,80 0,60 0,60د انرژي د تېرېدو مجموعي درجه 

 پورې 0,60

د منځ نه د روښنايي تېرېدنی اندازه 

Lt  په%  

 80څخه تر  70د 

 پورې

 60څخه تر   45د  75 75

 پورې

ارزښت ورکړل شوی د غږ 

  dBپه  `WRمقياس -بندوونکی

 40څخه تر   30د 

 پورې

 32څخه تر   30د 

 پورې

 40څخه تر   34د 

 پورې

 35څخه تر   32د 

 پورې

 

اوسي، ددې د پاره لکه څنګه چې الندې په څلورم  cm 2جذبونکي دېوال تشه طبقه بايد کمترکمه د تختې او د 

چې دننه د ښيښې حرکت ته امکانات ورکړي او په عېن وخت کې لکه د بالښت په شان شکل کې ښودل شوی، 

ناصرو په ډول ښه د عد تودوخي د ضايع کېدلو مخنيوي د پاره بايد دا  هواداره د تودوخي بندونکی جوړ کړي.

 بندشي او همدارنګه ښکته خوا ته د اوبو وتلو ځای ورکړل شي او پکې هوا جريان ولري.

د اوړي په ګرمو ورځو کې د ډېرې ګرمۍ څخه ساتنې د پاره د قاعدې له مخې يوه اغيزناکه د لمر څخه ساتنه 

 ت کيږي.ضرور ده. نو دلته بيرون خواته ورکړل شوو د لمر څخه ساتنې آلو ته هداي

 

 څلورم شکل: د روښانه تودوخي بندونکي سره ښيښه يي تختو د جوړولو پرنسيپ.
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په هر د روښانه تودوخي بندونکي سره ښيښه يي تختو څخه حاصله شوی انرژي 
2m  50د kWh  څخه تر

150kWh او کار جوړوي. یپورې د روښانه تودوخي بندونک 

اره په افغانستان کې کوم امکانات نه دي برابر، نو ځکه امکان لري چې څه رنګه چې د دا ډول موادو جوړولو د پ

په المان کې د الماني نرخونه وليکم. دا مواد د بهر څخه وارد شي، نو په دې وجه زه الزمه ګڼم د دغې کتاب څخه 

دا ډول تختو د هر 
2m  ًدی. نور اضافي قېمتونه  € 200قېمت تقريبا( د منتاژ او د مخFassadeال ) ندې ساختمان

په هر 
2m  پورې د هر  € 150پورې دی، او همدارنګه تر  € 250څخه تر  € 150کې د

2m  د پاره بايد په نظر کې

 ونيول شي.

 

 د روښانه تودوخي بندوونکي تړلی سيستم - 18.5

Transparentes Wärmedämm-Verbundsystem 

(Transparent thermal insulation composite system)  

ی، په روښانه تودوخي بندونکي تړلي سيستم کې د وېښتانو وه څنګه چې په الندې پنځم شکل کې ښودل شلک

په شان نري درز لرونکي روښانه تختې د يو تور جذبونکي سرېښ سره مستقيماً په سپما کوونکي )ذخيره 

کي سره ښيښه يي کوونکي( دېوال سرېښيږي. د باروړونکي ساختمان د پاره لکه د روښانه تودوخي بندون

مېخانکي تاوانونو څخه مخنيوي د پاره د تختو ته ددې څخه صرف نظر کيږي. د باد او باران څخه ساتنې  او 

پورې لوی ښيښه يي  mm 3څخه تر  mm 1ښيښه يي تختو په ځای روښنايي تېرونکي اخېړ د بنسټ په سر چې د 

 غونډارکي لري، ورکول کيږي.

 

 

 ي بندونکي تړلي سيستم جوړښت.پنځم شکل: د روښانه تودوخ

 د اوبو ويستنه

 د هوا جريان

 ند هواداره ځای،ب

 الندې د اوبو ويستنه

د روښانه تودوخي 

بندونکي سره ښيښه يي 

 تخته

 د اوبو ويستنه

 د هوا جريان
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ښيښه يي تختو په مقايسه د منځ نه د مجموعي انرژي د په دا ډول سيستم کې د روښانه تودوخي بندونکي سره 

 کم دی. خو بيا هم دا الندې ورکړل شوي ګټې لري: %30تېرېدلو درجه تقريباً 

سره تورتم تودوخي بندونکي د روښانه د څنډو په ساحه کې د تودوخۍ پول نه جوړيږي، کوم چې  -

 مستقيماً نښتي دي.

 په اخړېدونکي مخ کې د مختلفو عناصرو مطابقت اسانه دی. -

 د منځ څخه د مجموعي انرژي د تېرېدلو کمې درجې په واسطه، خصوصاً په اوړي کې د لوړ والړ لمر سره -

 ې پردې څخه صرف نظر وشي.کنوکېدی شي چې د قاعدې له مخې د لمر څخه سات

نه تودوخي بندونکي تړلی سيستم په کارخانو کې تياره جوړيږي او بيا انتقاليږي. روښانه اخېړ تياره په روښا

نري درز لرونکو تختو داسې ورکول کيږي، چې په ساختمان کې د روښانه تودوخي بندونکي عناصر د 

سيستم ته درزونه د يو . شاوخوا ته ورکړل شوي د تورتم بندونکي جذبونکي سرېښ سره بايد په دېوال کلک شي

 خاص ډکونکي ځګ )قف( په واسطه ډکول کيږي او په اخېر کې د تورتم اخېړ سره بندول کيږي.

 cm x 120ددې د پاره چې په ساختمان کې په ګرنټي سره بې ضرره کار وکړی شو، نو د دغو عناصرو لوېوالی 

200 cm ا کې خاص شکلونه امکان لري. د طبقه . د مختلفو مسطتيلي ستندرد سره لويوالي په خومحدود شوی

 موجود دي. cm 14او  cm, 10 cm, 12 cm 8يي ډبلوالي په حېث 

دې سره د 
230 kWh/m  څخه تر

2120 kWh/m کال انرژي  د پورې د روښانه تودوتخي بندونکي سطح او

د روښانه تودوخي بندونکي تړلي سيستم نرخ بې د لمر ساتنې څخه تقريباً د  حاصليږي.
2€ /m200  300څخه تر€ 

2/m .پورې دی 

  

 دروند بيروني دېوال

 

 جذبونکی سرېښ

 

 روښانه نري درز لرونکې تخته

 

 روښانه ښيښه يي اخېړ

 تورتم )چې روښانه نه وي( اخېړ

تورتم )چې روښانه نه وي( تودوخي 

 بندونکی
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 پنځم فصل

 Fenster und Außentürenکړکۍ ګانې او بيروني ورونه )دروازې( 

(Windows and exterior doors)  

 مخکې ويينه )مقدمه(       - 1

 د کړکۍ ګانو د پاره غوښتنې       - 2

 عمومي نظر   – 2.1

 خي ساتنهد اوړي او ژمي په موسمونو کې د تودو   – 2.2

خه د هوا تېرېدنه او د سخت ورښت )باران( په مقابل کې ښه بند څد کړکۍ د منځ    – 2.3

 اوسېدنه

 د کړکۍ د لويوالی د پاره غوښتنې   – 2.4

 د غږ ساتنې د پاره غوښتنې   – 2.5

 د هوا د جريان او هوا بدلونې د پاره غوښتنې   – 2.6

 د غال د مخنيونې د پاره غوښتنې   – 2.7

 د پېښې )حادثې( د مخنيونې د پاره غوښتنې   – 2.8

 ښيښه ورکوونه       - 3

 جوړونه او پرمخ وړنه   – 3.1

 مفهوم او خواص   – 3.2

 د کړکۍ ګانو جوړښت       - 4

 د چوکاټونو د پاره غوښتنې   – 4.1

 د خالصونې او جوړوني ډول )رقم(   – 4.2

 المونيم څخه ګډه کړکۍ د لرګو څخه کړکۍ او د لرګو او   – 4.3

 د مصنوعي موادو څخه کړکۍ   – 4.4

 د المونيم څخه کړکۍ   – 4.5

 په ښه شان ساتنه او کنترولونه   – 4.6

 د کړکۍ د چوکاټونو نښلونه د ودانۍ سره       - 5
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 په عمومي ډول   – 5.1

 په مختلفو ساختماني دېوالونو کې د کړکۍ ګانوتنظيمول   – 5.2

 کۍ ټينګوونهد کړ   – 5.3

 د کړکۍ او د چوترې د دروازو د درزونو بندونه   – 5.4

 د نښلونو يا ټينګونو د پاره مثالونه   – 5.5

 د ښيښې ورکوونې سره د کړکۍ د پاره د ساختماني فزيک معلومداره غټوالی       - 6

 د پاره د اندازو ارزښت g, Uf, UwUد منځ نه د تودوخي تېرېدنې ضريبونو    – 6.1

 د پاره د اندازو ارزښت gې درجې کد مجموعي انرژي د تېرېدون   – 6.2

  wRارزښت ورکړل شوی د غږ بندونې اندازه    – 6.3

 د کړکۍ ګانو د پاره قانوني نرخ )قېمت(       - 7

يو د بل سره مطابقت کوونه، که دقيق وويل شي يو د بل سره مطابقت کونکي نښې او د        - 8

 مېښه جنسيت عال

 د لنډ وخت د پاره )موقتي( د تودوخي ساتنه       - 9

 د لمر څخه ساتنې تجهيزات     - 10

 د کړکۍ مخې ته کرکريي پردې او ددې د پاره صندقونه     – 11

 د کړکۍ ګانو په جوړونې کې نوي پرمختګونه     – 12

 د ورونو )دروازو( جوړښت )ساختمان(     – 13

 غوښتنې او قاعدې – 13.1

 بيروني ورونه )دروازې( – 13.2

 داخلي ورونه )دروازې( – 13.3

 د علمي موادو او د کاري اسنادونو په برخه کې معلومات     - 14
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 Fenster und Außentürenکړکۍ ګانې او بيروني ورونه )دروازې( 

(Windows and exterior doors)  

 

 Einführung (introduction) مخکې ويينه )مقدمه(       - 1

په يوې ودانۍ کې کړکۍ ګانې ډېرې وظيفې لري، چې په يو وخت کې تر سره کړي. د کوټې څخه بيرون ته ليدنه د 

کړکۍ له الرې تر سره کيږي او دورځې له خوانه کوټې ته روښنايي ممکنوي. غېر ددې نه کوټې د باد او باران او د 

د، ساړه )يخ( او غږ څخه ساتي. لکه څنګه چې په اول شکل کې چاپېريال د اغيزې نه لکه ورښت )باران(، با

ښودل شوی، په يوې استوګنې کوټې کې کړکۍ د هوا راتلو او وتلو د پاره يو لوی عنصر دی. د فزيکي او 

تخنکي فعاليتونو په خوا کې کړکۍ او دروازې د يوې ودانۍ يا د ودانۍ مخ )نما( مجموعي ښکاره کېدنې د 

 رونکی ساختماني وظيفه لري.پاره يو اهميت ل

د قاعدې له مخې کړکۍ نظر بيروني دېوالونو يا بامونو ته د تودوخي د تېرېدني لوی ضريب لري. سره ددې چې 

د کړکۍ له الرې ډېره تودوخي ضايع کيږي، خو بيا هم که کړکۍ ګانو ته ښه مناسبه خوا )جهت( ورکړل شوی وي 

دوخي حاصليږي. الندې ورکړل شوی دوهم شکل په کړکۍ کې د انرژي د وړانګو په واسطه لمر د انرژي څخه تو

 بهير او د هغې معلوم لوېوالی د انرژي موازنې د پاره ښايي.

 دوهم شکل: په کړکۍ د انرژي بهير                           اول شکل: د چاپېريال د اغيزې په وجه     

 لی                                           د کړکۍ ګانو غوښتنېاو د هغې معلوم لوېوا                         

 د انرژي موازنې د پاره                         

 

د استوګني کوټې بايد هم په کافي اندازه د بيروني غالمغال څخه وساتل شي. دلته د ساحوي حاالتو په نظر کې 

غږ بندونکي اندازې په مطابق يوه پراخه رڼا تېرونکې پرده  نيولو سره د ښيښو او کړکۍ ګانو تخنيک د

 ممکنوي. ډېر مهم د ضرورت په مطابق پالنونه او په خاصه توګه په ډېر پام سره ددې پرمخ وړنه او منتاژ دی.

تر معينې اندازې پورې 

 ساختماني حرکت
بيروني حرارت، باران، 

 باد، غږ، لمر

د کړکۍ د چوکاټ 

 نه حرکت
د کوټې 

هوا  د حرارت،

 لندهبل

 د لمر وړانګې
 انتقال

wU د کړکۍ 

gU د ښيښې 

 د هوا وتنه
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په راتلونکي کې د کړکۍ ګانو د پاره ډېرې مهمې غوښتنې مطرح کيږي. دغه عمومي نظر د کړکۍ ګانو او 

زو په برخه کې اصلي اجزائو ليکنه تعقيبوي. دلته اصلي ټکی د تودوخي بندونکي او غږ بندونکي بيروني دروا

 طبقو معلوم لويوالي جوړونې پورې اړه لري.

 

 Anforderungen an Fensterد کړکۍ ګانو د پاره غوښتنې        - 2

(Requirements for windows)  

 

  Überblick (overall view) عمومي نظر   – 2.1

د کړکۍ د پاره غوښتنې تر اوسه پورې د ملي مقرراتو سره مسند دي، په کوم چې د ساختماني توليد قانون له 

کال  او د مربوطه هيواد د ساختماني تنظيم مطابقت کول د اروپايي ساختماني توليد قوانيونو  1992مخې په 

 1995ښتنو په وجه پر مخ وړل شوي دي. په پورې، کوم چې مهم تغيرات د الزمي غو 1996څخه تر  1994سره د 

کال کې د ساختماني تخنيک د پاره الماني انستيتوت د ساختماني اصولو د لست پر مخ وړلو سره کړکۍ ګانې 

لست کې نيول شوي دي. دغه د  په Aاو دروازې د تنظيم شوي ساختماني توليد په حېث په ساختماني اصولو د 

A لري. د کړکۍ ګانو او دروازو تکميلېدو او منلو نه وروسته په هغه وخت کې  لست يو ملي تنظيم شوی توليد

لست کې ونيول شي، کوم چې  Bد اروپايي محصول په معيار )نورم( کې راځي، چې دا د ساختماني اصولو په 

 اروپايي اصولو سره برابر توليد لري.

کړل شويدي. نو همدا اوس بعضې وظيفې لکه په منځو منځو کې خو بيا هم د ملي او اروپايي رقم رقم قاعدې ور

د تودوخي ساتنه، غږ ساتنه، ګڼوالی، د غال مخنيونه او داسې نور د اروپايي معيار )نورم( له مخې کنترول او 

 درجه بندي کيږي. تر اوسه پورې د ملي لګښت طبقې او د نوي اروپايي طبقې تر منځ يو ارتباط وجود لري.

مې غوښتنې د عمومي معلومات په ډول ورکړل شويدي، چې په دې کې تر اوسه په الندې جدول کې ډېرې مه

 پورې ملي او په راتلونکي کې پر مخ وړل شوي اروپايي درجه بندي معيار )نورم( شامل دي.

او تر اوسه پورې ملي او همدا رنګه د نوي اروپايي قاعدې، درجې او طبقې  ،اروپايي حق ورکوونې ته اشارې

 نو د پاره ډېر مهم غوښتنوپه برخه کې عمومي نظر:سره د کړکۍ ګا

د اروپايي حقوقو غوښتنه
۱

په  

 اساس ترتيب شوی

د غوښتنو د پاره اصول 

 او همدارنګه اساسات

تر اوسه پورې تخنکي 

 قاعدې

نوي او همدارنګه د 

راتلونکي قبول شوي 

 قاعدې

 BauPG (jaهو ) د باد غوښتنه

LBO 

DIN 1055-4 

يوه  DIN 18055د 

 خهبر

DIN EN 12210 

د اور په مقابل کې 

 مقاومت

 BauPG (jaهو )

LBO 
DIN 4102  فقط د

 ښيښې ورکوونې د پاره

DIN EN 13501-2 

د سخت اورښت په 

 مقابل کې ښه بند

 BauPG (jaهو )

LBO 

DIN 18055 DIN EN 12208 

د لګېدو په مقابل کې 

 کلک

 BauPG (jaهو )

LBO 
TRAV 

د کار د ځای اصول ، د 

 د بيمې اصولخطر 

د لوېدلو لوړوالي سره  هيڅ نه

 طبقې 3

190 mm 

450 mm 

1200 mm 

 پوړکۍ DIN 4109 VDI 2719 1 –dB (jaهو ) غږ ساتنه
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VO  )د الوتکو )طيارو

 غالمغال

TA غالمغال 

 EnEV (jaهو ) تودوخۍ ساتنه

DIN 4108 

  K2W/m –0,1په  -

 پوړکۍ

د منځ څخه د وړانګو 

 تېرېدنه

 EnEV (jaهو )

DIN 4108 

DIN 5034 

پوړکۍ او  0,01په  -

 %1همدارنګه په 

 پوړکۍ

د منځ څخه د هوا 

 تېرېدونه

 EnEV (jaهو )

DIN 4108 

DIN 18055 DIN EN 12207 

(neinنه ) د کنترول قوه
 د کار د ځای اصول 2

د استفادی د پاره 

 مناسبوالی

DIN 18024 

DIN 18025 

DIN 18055 DIN EN 13115 

(neinنه ) یميخانکي کلکوال
2

د استفادي د پاره  

 مناسبوالی

DIN 18055 DIN EN 13115 

(neinنه ) هوا بدلونه
2

 DIN 1946 

LBO 

DIN 1946  ارزښت همدارنګه

 معلوم غټوالی

(neinنه ) د ويشتلو مخنيونه
2

 امتيازات BKAد  

LKAs  

 دولتي مقامات

 موسسې او داسې نور

DIN 52290 DIN EN 1522 

(neinنه ) د انفجار مخنيونه
2

لکه د ويشتلو نه ساتلو  

 په شان

DIN 52290 DIN EN 13123 

مېخانکي 

 دوامداره نښتنه

(neinنه )
2

د استفادې د پاره  

 مناسبوالی

DIN 18055 DIN EN 12400 

(neinنه ) د غال مخنيونه
2

 BKA, LKAsد  

 امتيازات

 بيمې

 دولتي مقامات

DIN V 18054 DIN EN V 1627 

 ې:په پورته جدول ک

 معيارونه، کوم چې د اروپايي معيارونو ټولنې له خوا نه په اساساتو کې قانوني کار شوی دی. -۱

 د خپلې خوښې موافقې ته رسېدو په واسطه تنظيمونه -2

BauPG د ساختماني توليداتو قانون 

LBO د المان د هر جمهوريت ساختماني تنظيم 

TRAV ې استعمال د پاره تخنيکې اصولد ښيښو ورکونې په وخت د غورځېدو څخه ساتن 

BKA د المان جناحي پوليس 

LKA د المان د هر جمهوريت جناحي پوليس 

DIN الماني معيارونه )نورمونه( دي 

EnEV انرژي سپما کوونکی هدايت 
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 د اوړي او ژمي په موسمونو کې د تودوخي ساتنه   – 2.2

Wärmeschutz winterlich und sommerlich 

(Thermal protection wintry and summery)  

د انرژي سپما کوونکی هدايت د نوي جوړ شوي ودانيو د پاره د ځانګړو بيروني ساختماني برخو ته هيڅ د 

تودوخي تېرېدونکي ضريب غوښتنه الزمه نه ګڼي. د تودوخي ساتنې انرژي سپما کولو د پاره يو ثبوت د يوې 

کي سطح باندې  په خاصه توګه د تودوخي انتقاليدو په وخت کې ودانۍ د شاوخوا مجموعي تودوخي انتقالون

د تودوخي ضايع 
`

TH  دe´A/V  تناسب پورې مربوط صورت مومي. دا د ودانۍ د بيروني پوښښ منځني

تودوخي انتقالونکي ضريب سره فزيکي مطابقت کوي. دې سره د مجموعي ودانۍ د پوښښ او دې پورې 

يت غوښتنه،  مختلفو ساختماني برخو ته د تودوخي ساتنه، د ساختمان مربوطه د انرژي سپما کوونکي هدا

فزيکي او اقتصادي ګټورې هم اهنګۍ له الرې ترسره کيږي. لکه څنګه چې په الندې جدول کې ورکړل شوي، د 

استوګنو ودانيو او غېر استوګنو ودانيو د کړکۍ ګانو او ښيښه لرونکو دروازو د پاره د تودوخي تېرونکي 

 قانوني اندازې په نظر کې ونيول شي. wUضريب 

د يوې ودانۍ د پاره د کړکۍ ګانو او کړکۍ لرونکو دروازو د تودوخي انتقالونکي ضريب هدايت شوی قانوني 

 :wUاندازي 

 

  د انرژي سپما کوونکي هدايب له مخې ودانۍ

 K)2K)….1,7 W/(m2≤ 1,3 W/(m wU کړکۍ ګانې او کړکۍ لرونکي دروازي

 عاله حالت له مخې ودانۍد غېر ف

K)2≤ 0,8 W/(m wU 
 

دغه اندازې د انرژي سپما کوونکي هدايت د لوړترينې اجازه ورکړل شوي انرژي لومړنۍ ضرورت د غوښتنو که 

تجاوز ونه کړي. د تودوخي کمه ضايع په عېن وخت کې د کړکۍ ګانو د  بايدتر سره کولو نه غېر امکان ولري،

د  یتي ارام والی هم ښه کيږي، کوم چې د تودوخي وړانګري معنی لري. دې سره حراداخلي سطح لوړه تودوخ

 ګرمونکي جسم څخه د کړکۍ ګانو سرني سطح ته کمول کيږي.

پورې کلنی ګرمونکي ضرورت سره، د راتلونکي ستندرد  a)215 kWh/(mستندرد غېر فعاله کورونه د تقريباً 

ه ضرورت لري. دغه شرط هغه کړکۍ ګانې چې د تودوخي ته ال زښت ډېر ښه تودوخي بندونکي کړکۍ ت

 سره برابر او يا ددې نه کوچنی وي، تر سره کوي. K)20,8 W/(mاندازه يې د  wUانتقالېدونکي ضريب 

د تياره والړو ودانيو د پاره په انرژي سپما کونکي هدايت کې په اول وار جوړونې کې، اضافه او د کړکۍ ګانو، 

او ښيښه ورکوونکو په نوي کولو کې د تودوخي انتقالېدونکي ضريب لوړترينه اندازه  کړکۍ لرونکو دروازو

نومول کيږي. د هغه ودانيو د پاره چې نورمال داخلي حرارت ولري، اجازه لري چې د کړکۍ ګانو او کړکۍ 

نې د او د ښيښې ورکوو K)21,7 W/(mلوړترينه اندازه  wUلرونکو دروازو د تودوخي انتقالېدونکي ضريب 

 لونيول کيږي. د خاصو ښيښو  په استعمالو K)21,5 W/(mلوړترينه اندازه  gUتودوخي انتقالېدونکي ضريب 

 نيول کيږي. 21,6 W/(m ≤ gU(Kاو همدارنګه  m ≤ wU)/K)22,0 Wکې لوړترينه اندازه 

خي ساتنې خالف د تودو په( EnEVد اوړي د موسم تودوخي ساتنې د پاره د انرژي سپما کوونکي هدايت )

( ښکاره زښت ډېرې غوښتنې جوړوي. د ودانۍ مخ )نما( پورې مربوطه د کړکۍ ګانو د WSVO ´95هدايت )

معيار په مطابق د اوړي په موسم کې د تودوخي  DIN 4108-2 : 2003-7لوړيږي، نو دلته د  %30سطح برخه 

ته اجازه  Sلونکي معلومه اندازې ساتنې ثبوت ورکړل شي. په دې کې لوړترين اجازه ورکړل شوې د لمر انتقا
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ې د کوټې اقليم بايد ارامونکی اوسي. دلته ارکنډېشن په واسطه د کوټې د اقليم کورکړل شوی، چې په اوړي 

 برابرولو د پاره د اضافي انرژي د ضرورت څخه بايد مخنيوی وشي.

 

کې ښه بند  د کړکۍ د منځ حخه د هوا تېرېدنه او د سخت ورښت )باران( په مقابل   – 2.3

 Anforderungen an die Luftdurchlässigkeit und Schlagregendichtheit اوسېدنه

(Requirements for air permeability and water tightness)  

کړکۍ ګانې بايد د باد او باران په وجه منځ ته راغلی فشار او همدارنګه د بندولو او خالصولو په وجه منځ ته 

 په مقابل کي مقاومت وکړی شي، بې له دې چې ددې فعاليت محدود شي. راتلونکي فشار

 ددې د منځ څخه د هوا د تېرېدو د پاره غوښتنې د الندې ورکړل شوو الماني معيارونو  له مخې ټاکل کيږي:

( او دې پورې تړلی څلورم څخه ) راتلونکي څلورم 5 §د انرژي سپما کوونکي هدايت پنځم پراګراف ) -

 ر وکړۍ(جدول ته نظ

 معيار له مخې DIN 4108- 2 : 2003- 7د  -

 معيار له مخې DIN 4108- 7 : 2001- 7د  -

تر اوسه پورې د کړکۍ ګانو د منځ نه د درزونو تېرېدنې، د سخت باران په مقابل کې بندوالی او ميخانکي چال 

ايد هم پاملرنه وشي. د سره ب فشارګروپونو  Dاو  A, B, Cمعيار له مخې د  DIN 18055چلند تر ډېره حده د 

اروپايي نورمونو د هم غږي په مطابق او د اصولو له مخې بيا هم بدلونونه ضرور دي، کوم چې ددې يوه برخه د 

کال پورې يو مفصل  2006مخکې نه عملي شوې ده. د معيار اوسني حالت نه وروسته دا ويل کيږي، چې تر 

 بدلون او همدا رنګه همغږي صورت مومي.

ه د هوا تېرېدنه، دا يو مقدار هوا ده چې د تړلو او کلپ )قلف( شوو کنترولي جسمونو )کړکۍ، کړکۍ د منځ څخ

لرونکې دروازه او دروازه( څخه د کنترولي فشار له کبله د منځ څخه تېريږي. اندازه شوی په درزونو کې 

ترولي جسم په مجموعي ( د کنترولي جسم د درزونو په اوږودوالي او همدارنګه د کنh3m/مجموعي جريان )

 DINسره څېړل شوي اندازې د  hm3m)/2(او همدارنګه د  3m(hm)/سطح تقسيميږي. د منځ څخه هوا تېرېدنه د 

EN 12207  معيار  له مخې مقايسه کولو د پاره توصيه کيږي. بيا وروسته دDIN EN 12207  معيار له مخې

 دونې د کيفيت څرنګوالی ښکاره کوي.يو صنف ټاکل کيږي. چې دا د ساختماني برخې د هوا بن

معيار له مخې د باران د لګېدو په مقابل د کنترولي جسم د بندوالي توان، کوم چې د تړلي او  DIN EN 1027د 

پورې مقاومت وکړی شي. ددې  maxPکلپ شوي حالت کې د اوبو ننوتنه د کنترولي شرايطو الندې تر يو فشار 

ه مخې کيږي، په کوم چې دا صنفونه د ساتل شوي او ناساتل شوي معيار ل DIN EN 12208صنفبندي د 

 9Aڅخه تر  1Aساختمان د پاره امکان لري. په نورمال حالت کې د ناساتل شوي ساختمان د پاره صنفبندي )د 

صنفونو پورې( په نظر کې نيول کيږي، کوم چې ساختماني برخې وروسته د جوړولو ساحه د تل د پاره په کافي 

ښکاره معلوم نه وي. د هوا تېرېدنې او د باران د لګېدو په مقابل کې بندوالي الزمي صنفونه بايد د اندازه 

پالنونکي له خوا نه د غوښتنو په مطابق د جوړېدو په ساحه کې وټاکل شي. د صنفونو انتخاب د پاره الندې 

 ليکنې اهميت لري:

معيار له مخې په الندې اول شکل کې ښودل  DIN 1055- 4د باد اغيزه د ودانۍ د لوړوالي په مطابق د  -

 شوی.
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( صنفبندي کړم، خو د بده مرغه Zonenما کوښښ وکړ چې د افغانستان د پاره د باد د فشار زونونه ) -

ومې نه شو کړی، نو زه د هوا پېژندونکو څخه هيله کوم چې په افغانستان کې د باد د فشار قوت د هر 

په المان کې د باد د فشار زونونه چې په الندې اول جدول او نقشه کې  ځای د پاره وټاکي. دلته زه يواځې

 ښودل شوي ليکلی شم.

 څخه چې په دوهم جدول کې ښودل شوي، د ځمکې درجه بندي. EN V 1991- 2- 4 (Eurocode 1)د  -

 د کړکۍ ګانو د جوړولو لوړوالی. -

 اغيزې )د باد پروفيل( معيار له مخې د ودانۍ په مختلف لوړوالي کې د باد DIN 1055- 4د 

 

 په المان کې د باد د فشار زونونه

 

  

ی د باد پروفيل
وال

ړ
و

ۍ ل
دان

و
د 

ه 
خ

څ
ې 

ک
م

ځ
د 

 

I 

II 

III 

I 
II 

III 

I

V 
V 

III 

IV 
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 د پورته نقشې په اساس د باد د فشار اندازې په الندې دوهم جدول کې ښودل شوي دي:

 I II III IV V د باد زونونه

vm (m/s) 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 

)2qm (kN/m 0,32 0,39 0,47 0,56 0,66 

 په پورته جدول کې:

vm – د باد سرعت دی، چې يو متر په سانيه کې 

qm – د باد فشار دی، چې کېلو نيوټن په متر مربع کې 

 = ρپه لوړوالي کې چې د هوا ګڼوالی )کثافت(         m 10دلته د باد فشار د باد د سرعت بنسټيزې اندازې څخه د 

21,25 kg/m .په الندې فرمول سره کيږي: چې دا  وي څېړل کيږي 

/ 2 m2. v ρqm =           ،/ 1600 2qm = v  

 

 له مخې د ځمکې درجه بندي په الندې دوهم جدول کې: EN V 1991- 2- 4 (Eurocode 1)د 

 د ځمکې درجه بندي 

I  5پرانيستي جهيل؛ کمترکمه km ه ځمکهازاده سطح سره د باد په جهت جهيلونه؛ بې د بنديځه ښوئيه، هوار 

II چاپېره شوي غنو )پناهي بوټي( سره استفاده کونکي زراعتي ځمکې، ځانګړي د بزګرانو کورونه، کورونه او ونې 

III د ښارونو شاوخوا سيمې يا صنعتي ودانۍ يا سطحې؛ ځنګلونه 

IV  15سطح کې ودانۍ جوړې شوي وي، چې ددې منځنی لوړوالی د  % 15ښاري ساحې، کوم چې هلته کمترکمه m 

 څخه پورته وي

 

د هوا تېرېدنې او د باران لګېدنې د پاره بل د باد د فشار په مقابل کې مقاومت هم اضافي اهميت لري. د الماني 

کنترولي جسم باندې تکراري لګېدونکی د باد فشار د يو ټاکل شوي صنف  پهله مخې  DIN EN 12210معيار 

 جازه ورکړل شوي سر په سر کږېدنه منځ ته راځي.په واسطه ټاکل کيږي. غېر ددې نه لوړترينه ا

 د خواصو د پاره

 د هوا تېرېدنه -

 د سخت باران لګېدنې په مقابل کې ښه بند -

 د باد د فشار په مقابل کې د مقاومت توان -

 په الندې سلسلې سره د صنف په برخه کې ويينه د مثال په ډول ورکړل شوی:

B3 – 7A – 3  

 په پورته مثال کې:

B3 –   دB 3 صنف له مخې د باد د فشار په مقابل کې د مقاومت توان 

7A –   7د A صنف له مخې د سخت باران د لګېدو په مقابل کې بندوالی 

 صنف له مخې د هوا تېرېدنه 3د   – 3

له مخې د صنف تر منځ  DIN EN 12207 : 2000 – 6له مخې د صنف او د  DIN 18055 : 1981 – 10د 

 ندې دريم جدول کې ښودل شوی.متقابل ارتباط په ال
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 دريم جدول

 DIN 18055 : 1981 – 10د 

 له مخې صنف بندي

له مخې  DIN EN 12207د  سره دمنځ نه تېرې a100 pپه  کمترين کنترولي فشار

 صنف بندي

  Pa )2(h . m3M غوښتنې ګروپونهد 

A - 

150 

 بې کنتروله

50 

 بې کنتروله

1 

B 300 27 2 

C 600 9 3 

 600 3 4 

 

ته د انتقال هدايت کيږي. ټيټ صنف بندي په هر  DIN EN 12207څخه  DIN 18055 : 1981 – 10د دغې جدول استعمال د پاره د 

 وار کې شامليږي.

معيار له مخې د هوا تېرېدنې په څېړنه کې اندازه شوي نتيجې د تجربو له مخې کېدی شي چې د صنف  DIN 18055 : 1981 – 10د 

 اوسي، د نوي اهميت قائلېدنې د پاره کېدی شي چې اندازه شوې نتيجه د نورو صنف بنديو له الرې تر السه شي.بندي څخه ټيټ 

 کې اصالحات منځ ته راشي. DIN 18055 : 1981 – 10دلته په نظر کې دی چې په 

 

ازو او د د ودانۍ د مکمل منزلونو پورې مربوطه بيرون خوا ته ورکړل شوي د کړکۍ ګانو، کړکۍ لرونکو درو

سرني بام د کړکۍ ګانومنځ څخه د درزونو تېرېدنې صنف بندي، د انرژي سپما کوونکي هدايت په اساس 

 غوښتنې په الندې څلورم جدول کې ښودل کيږي.

 

 څلورم جدول

معيار له مخې د  DIN EN 12207 - : 2000 – 6د  په ودانۍ کې د منزلونو تعداد

 منځ څخه د درزونو تېرېدنې صنف بندي

 2 ( منزلو پورې2تر دوه )

 3 ( منزلو څخه لوړ2د دوه )

 

ساختماني عاليم د کړکۍ ګانو او کړکۍ لرونکي دروازو پورې مربوطه،  د منځ څخه د هوا تېرېدنې د پاره 

کې تنظيم شوی، چې په الندې پنځم جدول کې  DIN V 4108 – 4 : 2002 – 2غوښتنې د الماني معيار په 

 ښودل شوی.

 

 ولپنځم جد

معيار له  DIN EN 12207د  ساختماني عاليم

 مخې صنف بندي

معيار له مخې بې د عايق څخه پروفيل سره د لرګو څخه کړکۍ )دوه طبقه  DIN 68121 – 1د 

 يي کړکۍ(

2 

د پخواني حالت سره د ټولو کړکۍ ګانو جوړښت، په اسانۍ سره تغير 

اوي ډول تنظيم خوړونکي، پاسته فنري بندونکي )عايق(، شاوخوا په مس

 شوي وي

3 

 

 Anforderungen an die Fenstergröße د پاره غوښتنې يد کړکۍ د لويوال   – 2.4
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(Requirements for the window size)  

د غوښتنو له مخې ټاکل کيږي. خو  واليتونو د منطقود کړکۍ ګانو لوېوالی په مجموع کې د هر څه نه مخکې د 

و د پاره د کړکۍ ګانو د لويوالي ساده اندازه نظر د کوټې د ځمکې د فرش مساحت ته بيا هم دلته د استوګنو کوټ

. نورې اغيزناکه عاملونه يې د کوټې څخه استفاده، د ودانۍ د مخ )نما( پورې نيول کيږي 1/10څخه تر  1/8د 

والي د جوړښت، د ودانۍ موقعت، د کړکۍ جهت، سيوري او د کوټې هندسي شکلونه دي. د کړکۍ ګانو لوي

برخې کې ورکړل شوي دي. سړی  4.4 – 20معيار په  DIN 5034اسبوي امکانات او فورمات د حپاره دقيق م

شي. دا په کړی چې دورځې له خوا نه په کافي اندازه رڼا تر السه  ،داسې لويوالی ولريبايد ويلی شي چې کړکۍ 

 الندې فرمول سره کيږي:

100 x aussen/EinnenD = E  

 رمول کې:په پورته ف

D – دورځې له خوانه د رڼا خارج قسمت دی 

innenE – په داخل کې د رڼا قوت )شدت( دی 

aussenE – په بيرون کې د رڼا قوت )شدت( دی 

 دا ښکاره ده چې کړکۍ څومره لوی جوړول کيږي، هومره د يوې ودانۍ د انرژي لګښت لوړيږي. 

 

 Anforderungen an den Schalschutz د غږ ساتنې د پاره غوښتنې   – 2.5

(Requirements for sound insulation)  

معيار کې مطرح شوې ده، په ساختماني برخو کې د هوا د غږ په  DIN 4109په ودانۍ کې د غږ څخه ساتنه د 

 د غږ ساتنې اندازي داسې نيول کيږي:له الرې بندونې طبقې 

 د هوا )باد( غږ انتقالېدنې په مقابل کې ساتنه:

 R´w = 53معيار د غوښتنې سره په افقي د غږ انتقالېدنې اندازه  DIN 4109لېدونکو ساختماني برخو کې د په بې

dB  او په عمودي د غږ انتقالېدنې اندازهR´w = 54 dB  د هغه ودانۍ د پاره چې د دوه کورونو څخه زيات نه(

له نظره د زيات پوړ )منزل( لرونکي  نيول کيږي( د تخنيک R´w = 52 dBوي، عمودي د غږ انتقالېدنې اندازه 

 ښکاره او مهم ، کوم چې په کافي اندازه امنيت تر السه کېدی شي، دي. ،کورونو د پاره معقول

کړکۍ ګاني د بيروني ساختماني برخو پورې اړه لري، چې په دې کې د بيروني غالمغال څخه ساتنې د پاره د غږ 

. د ټولو بيروني ساختماني برخو په بيروني غالمغال اندازه بندونکي طبقې غوښتنو ته بايد پاملرنه وشي

کونکي کې د ډېرو مهمو اندازو منبع او د هغې نه الزمي غږ بندونکې اندازه د بيروني دېوالونو د پاره او د 

ه رکړکۍ ګانو د پاره څېړل کيږي. که نور اضافي تجهيزات )هوا بدلونې تجهيزات، د کړکۍ مخې ته د پردې د پا

قونه( د کړکۍ په ساحه کې تنظيم شوي وي، نو بايد د کړکۍ د پاره ورکړل شوی غوښتنه د اضافي صندو

 تجهيزاتو سره په کړکۍ کې ونيول شي.

 

 Anforderungen an Lüftung undد هوا د جريان او هوا بدلونې د پاره غوښتنې    – 2.6

Luftwechsel (Requirements for ventilation and air exchange)  

چې په  ید تودوې هوا د ضايع کېدو د کمولو د پاره د زښت ډېر غوښتنو سره سره بيا هم په کوټه کې ضرور د

کافي اندازه هوا بدله شي. که چېرته په کوټه کې د هوا بدلونې د پاره کومه مېخانکي آله نه وي ورکړل شوی، نو 

د کړکۍ له الرې پر مخ وړل کيږي. په سوړ )يخ( موسم  د کوټې هوا بدلونه او په کوټه کې د لنده بل له منځه وړنه

کې د هوا بدلونې د پاره بايد ټولې کړکۍ ګانې په يو وخت کې خالصې شي، په خاصه توګه متقابلې کړکۍ 
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ګانې چې هوا پکې نېغ په نېغه جريان کوي، ښه ګټور دی. د کړکۍ ګانو په پخواني ساختمانونو کې اکثراً زښت 

چې حتا د دغه درزونو له الرې به هوا بدلېدله، نو په دې وجه دکړکۍ ګانو خالصولو د پاره  ډېر درزونه به وو،

ضرورت کم وو. د دغو درزونو له الرې خو بيا هم ډېره توده هوا ضايع کېدله او همدارنګه په کوټه کې راحتي او 

 د غږ څخه ساتنه محدودېدله.

 

 Anforderungen an die Einbruchhemmung د غال د مخنيونې د پاره غوښتنې   – 2.7

(Requirements for burglary)  

د غال د مخنيونې د پاره کړکۍ ګانې او دروازې ډېر اهميت لري. دالزمي اقداماتو له الرې، چې د ډکون )ښيښه 

ورکونې او داسې نور(، چوکاټونو، په مېخونو ددې ټينګونې او د منتاژولو په وخت کې بايد دا داسې جوړ شي 

چې د غال کولو په وخت کې مقاومت وکړی شي، چې د حمله کولو وخت زيات ونيسي او په کوټه کې د ننوتلو 

کوم چانس پېدا نه شي. دا چې ددې غوښتنې مختلفې دي، نو د کړکۍ ګانو او دروازو د پاره مقاومت صنف 

انو مخې ته د پردو د معيار سره ترتيب شوی. د کړکۍ ګ DIN V EN 1627بندي شوی دی. دغه صنف بندي د 

طبقو صنف بندي  6پاره کنترولي اصولو له مخې )لکه څنګه چې په الندې شپږم جدول کې ښودل شوي( په 

 .يشو

شپږم جدول: د کړکۍ ګانو او دروازو له الرې د غال مخنيونې د پاره تر اوسه صنف بندي او د اوسني وخت 

 مت صنف بندي تر منځ متقابل ارتباطمعيار له مخې د مقاو DIN V EN 1627اعتبار لرونکي 

د ساختماني برخو د مقاومت 

 (WKصنف بندي  )

DIN V EN 1627 

د کړکۍ مخ ته د پردو په  تر اوسه پورې د کړکۍ ګانو او دروازو د صنفونو تنظيم

واسطه د غال مخنيونې د پاره 

 کنترولي اصول

 DIN V 18103دروازې  DIN V 18054کړکۍ ګانې 

1 44WK - - 1 45RE 

WK 2 EFO/1 1 46ET ER 2 

WK 3 2 47EF ET 2 ER 3 

WK 4 
*EF 3 

*ET 3 ER 4 

WK 5 - - ER 5 

WK 6 - - ER 6 

( ورکړل شوی، دا معنی لري چې دا د کنترول اضافي ثبوت ته *په سر ستوری ) ET 3او  EF 3په پورته جدول کې چې د 

معيارونو له مخې صنف بندي شوي عناصر په  DIN V 18103او همدارنګه د  DIN V 18054ضرورت لري، کوم چې د 

 کافي اندازه د برمه کېدو څخه ساتنه په اختيار کې لري.

 

 Anforderungen an den Unfallschutz د پېښې )حادثې( د مخنيونې د پاره غوښتنې   – 2.8

(Requirements for Safety)  

د جمهوريت په ساختماني تنظيم کې درج شوي، چې  د نمونې په ډول ساختماني تنظيم کې او د المان د هر

بې خطره پاکوونه بايد تظمين شي. غېر ددې نه د کړکۍ ګانو د پاره کمترين کړکۍ ګانو او دروازو د پاره 

پوړ )منزل( پورې وي، دغه لوړوالی  5لوړوالی د فرش څخه تر کړکۍ پورې هم ټاکل شوی. که ودانۍ تر 

                                                             
 44

  ،se)WK (Widerstandsklas – د مقاومت صنف يا درجه 

 45
  ،ER (Einbruchhemmende Rollladen) – د غال د مخنيونې د پاره د کړکۍ مخې ته کرکره لرونکې پرده 

 46
  ،ET (Einbruchhemmende Tür) – د غال مخنيونې دروازه 

 47
  ،EF (Einbruchhemmende Fenster) – د غال مخنيونې کړکۍ 
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ټاکل کيږي. محافظتي نورې غوښتنې د  cm 90څخه لوړ وي، نو کمترکمه پوړو  5، که د cm 80کمترکمه 

ښيښو ورکوونې دي. خاص محافظتي غوښتنې د کار په تنظيم کې دي، چې دا د پېښې په بيمه کې )د مثال په 

 ډول د ښوونځيو، وړوکتونونو، روغتونونو او داسې نورو( ورکړل شوي دي.

 

  Verglasungen (glazings)ښيښه ورکوونه        - 3

 Herstellung und Entwicklung جوړونه او پرمخ وړنه   – 3.1

(Production and development)  

ښيښه د کوارټز
48

شګې، چونه )اهک( او سوډا 
49

د خامو موادو څخه جوړيږي، کوم چې دا په هغه داشونو کې  

پورې د  %50څخه تر  %25کې د  پورې وي، وېلې کيږي. ددې په مخلوط C ͦ 1500تودوخي يې تقريباً تر  ېچ

ښيښو پتري يوځای کيږي، ددې د پاره چې د وېلې کېدو تودوخي )حرارت( را ټيټ کړي. د اوسني معمولي 

ډنډ په سره د قلعيي  C ͦ 600( سره، کوم چې مايع ښيښه تقريباً د Float- Verfahrenلمبونکي طريقې )

(Zinnbadکې را )3چې بيا ددې څخه د  ،ښکل کيږيا mm  19څخه تر mm  .پورې ډبل د ښيښو تختې جوړيږي

په دغه تختو نور کار کيږي چې تر څو د ودانۍ د پاره ښيښه ورڅخه جوړه شي. دغه لمبول شوي ښيښې څو وارې 

يا خو د لمبولو په پروسه کې د اضافي طبقې سره په نظر کې نيول کيږي )کلکه طبقه، چې دا د تختې يوې خوا ته 

(، او يا دا په يو خاص طبقه ورکوونکي دستګاه کې يوه hard- coatingا سوځول کيږي( )ورکول کيږي او بي

ساتل کيږي او د طبقې ورکولو نه وروسته  ،(soft- coatingپسته طبقه ده )  اضافي طبقه، چې د ښيښې په سر

ه زياته اندازه سوځول کيږي. دې سره د تودوخي څخه منځ ته راتلونکي وړانګو په مقابل کې د انعکاس خواص پ

ښه کيږي. دې نه وروسته د قاعدې له مخې نور کار اخستنې دوام د پاره د عايق شوي ښيښو ډېرې تختې د هوا 

څخه، يا د تختو په منځ کې خاصه ښيښې سره ډکول کيږي. ساده ښيښه ورکوونې څخه )يوه ښيښه( په خاصو 

د پاره د قاعدې له مخې دوه واري )دوه طبقه  حاالتو کې کار اخستل کيږي، کوم چې د تودوخي ساتنې غوښتنو

کال نه را په دې خوا لکه څنګه چې په الندې شکل کې ښودل شوی، د  1960لرونکي( ښيښې ته ضرورت دی. د 

کال نه وروسته د  1960تودوخي د تخنيک سره د کړکۍ ګانو په خواصو کې ډېر پرمختګ شوی دی. تقريباً د 

کلونو کې د تخنيک د پرمختګ سره د طبقه  15او  10شو. په دې وروستيو  عايق شوو ښيښو څخه کار واخستل

ورکولو تخنيک پرمختګ  وکړ، کوم چې د تودوخي د تخنيک خواصو کې چې دې سره سم د لمر انرژي او د رڼا 

 تېرونې امکانات برابروي، زښت ډېر ښه والی راغی.

                                                             
 48

 دی، دا يو ډول بلور شکله کلک منرالي ماده ده. 2SiOياوي فرمول يې ( چې کيمQuarz، کوارټز )

 49
 دا د اوبه لرونکي کاربناتو څخه منرال دي. -( ، منرالي مالګهSoda، سوډا )
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  Begriffe und Eigenschaften (Terms and characteristics) مفهوم او خواص   – 3.2

ډېر تختې لرونکی عايق شوې ښيښه، دا هغه واحده ښيښه ده چې د دوو يا ډېرو ښيښه يي تختو څخه، کوم چې 

ددې څنډې د هوا او لنده بل څخه بند يو د بل سره نښتی وي. ددې د څنډو پټۍ په زياته اندازه د سرېښ په واسته 

منځ تش ځای د وچې هوا او يا د خاص ګاز )غاز( سره ډکول کيږي. د تودوخي، کلکول کيږي. د ښيښې د تختو د

غږ او د لمر څخه ساتنې او همدا رنګه د تجاوز مخنيونې په برخه کې د خواصو ښه کولو د پاره طبقه لرونکي 

ښيښه، رنګ شوي ښيښې او يا تړلي ښيښې استعماليږي. د ښيښې د تختو تش ځای لويول کيږي او يا د خاص 

 ګاز څخه ډکول کيږي.

په عاميانه ژبه کې د هوا څخه ډکې شوي عايق ښيښې د دوو غېر طبقه يي تختو سره، د عايق شوي ښيښه 

ورکوونې په حېث ښودل کيږي. ددې په مقايسه نور ښه خواص لرونکي ښيښې دي، د مثال په ډول تودوخي 

دی شي چې دا ګډ فعاليت ولري. دغه ساتونکي، غږ ساتونکي، لمر ساتونکي او يا محافظتي ښيښې دي. کې

خواص بايد بيا هم په هر حالت کې تر اخره پورې ښه دقيق ورکړل شي، ځکه چې دلته په زياته اندازه ښکاره بل 

 ډول ساختمانونه موجود دي.

د تودوخي د وړانګو د پاره ددې په طبقې باندې د خپرېدو )انتشار( درجه کمه  د تودوخي ساتنې ښيښې

ددې نه د ښيښو د تختو تر منځ تش ځای څو وارې د خاص ګاز سره، په خاصه توګه تودوخي د ښايي. غېر 

څخه ډکول کيږي. دغه طبقې د لمر   Krypton (Kr)او د کريپتون  Argon (Ar)انتقالېدو کم توان، لکه د ارګون 

انعکاس د پاره د داخل له د وړانګو لنډو څپو د پاره د بيرون له خوانه او د تودوخي د سرو وړانګو اوږدو څپو 

خوانه زښت ډېر تېرېدني په مقابل کې اغيزه لري. د دواړو يوځايي اقدامات د عايق شوي ښيښو په مقايسه د 

تودوخي د انتقال په وخت کې د تودوخي ضايع کېدلو امکان کموي، کوم چې دې ته طبقه نده ورکړل شوی، خو 

 فقط د نيمايي نه کمه د هوا نه ډکه شوی.

په واسطه ښودل کيږي. د تودوخي د تېرېدني د  gUښو د تودوخي انتقالېدنه د تودوخي د تېرېدو د ضريب د ښي

درجې، طبقې، د ګاز ډکون او د ښيښو د تختو تر منځ تش ځای تر منځ ارتباط په الندې ګراف کې  gUضريب 

 ښودل شوی.
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 غاز انتشاري طبقه بند درز
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 درجه کمه وي، هومره د تودوخي ساتنه ښه وي gUڅومره چې د 

( د تختو تر nε 0,05 0په ډېرو ښيښه يي تختو کې د طبقو سره ) د خپرولو درجه  gUخي د تېرېدو ضريب د تودو

 منځ تش ځايونو پورې مربوطه د مختلف ګاز څخه ډکون، په الندې شکل کې ښودل شوی

 

 

ترتيبيږي، چې د  يا خو خاص يوه طبقه لري او يا رنګول کيږي. په دې کې طبقې داسې د لمر ساتنې د پاره ښيښې

لمر وړانګې بيرون خوا نه د امکان په صورت کې د مخکې نه انعکاسيږي. د ښيښې په رنګونې سره د لمر 

وړانګې جذبول کيږي. خاصو ګازونو سره د ښيښو د تختو تر منځ تش ځای ډکون په واسطه کېدی شي چې د 

دې شکل کې د مجموعي انرژي تېرېدنې طبقې ورکوونې سره تړلی د تودوخي د تېرېدنې ضريب کم شي. په الن

څخه څرګنديږي. خو بيا هم د ګرمۍ په دوره کې د سوالر له الرې د  gکموالی د مجموعي انرژي د تېرېدنې درجې 

 کم پر مخ وړي. sQتودوخي الس ته راوړنه 

 ښودنه. gانځور )شکل(: د لمر څخه ساتنې په ښيښې کې د مجموعي انرژي د تېرېدنې د درجې 
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 دوه واري ښيښه ورکوونه

 درې واري ښيښه ورکوونه
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 درجه وړه وي، هومره د لمر څخه ساتنه ښه کيږي. gڅومره چې د 

 

 

 

 
 

 

 د الندې ورکړل شوو اقداماتو په واسطه د غږ بندوونه ښه کوي )مرسته کوي(.د غږ ساتنې ښيښې 

 د بيروني او داخلي د مختلفو ښيښو د تختو ډبلوالي سره د مجموعي ښيښو د ډلوالي زياتوونه. -

 ه خاصه توګه د اوبلند کڼد استعمال په ډبلو ښيښو کې د کږېدنې ښه کوونه.د زرورق او پ -

 د ښيښو د تختو تر منځ د تش ځای پراخوونه.  -

 له الرې ښودل کيږي. wRد غږ بندوونه د ارزښت ورکړل شوي غږ بندوونکي اندازې 

 درجه يا اندازه لوړيږي، هومره د غږ ساتنه ښه کيږي. wRڅومره چې د 

نې او د غږ ساتنې خواص کېدی شي چې سره ګډ )مخلوط( شي، کوم چې په بعضو حاالتو کې تر د تودوخي سات

 يو حده محدوديت په نظر کې نيول شويدي.

د منځ څخه  مختلفې وظيفې لري چې تر سره يې کړي. د تجاوز څخه مخنيونکي ښيښې محافظتي ښيښې

ې، په ګوليو ويشتنې او د چاودېدنې )انفجار( ګوزارونې، داخلي ماتېدنې، بيروني ماتېدنې او د منځ ماتېدن

معيار کې صنف بندي شوي دي. محافظتي  DIN 52290فشار د پاره يوه فعاله محافظتي وظيفه لري. دا په 

ښيښې د زخمي کېدو د مخنيوي سره يو غېر فعاله محافظت لري، د مثال په ډول په دروازو کې، په باد 

کې او په سر خوا ته پورته ښيښو کې. ددې کار د پاره يوه تخته يي امنيتې بندوونکو کې، په بېلونکو دېوالونو 

ښيښې او تړلي امنيتې ښيښې په کار وړل کيږي. يوه تخته يي محافظتي ښيښه يوه مخې ته راوتلې ښيښه ده، 

 چې دا د مزاحمت په وخت کې په وړو، اکثراً پڅ څنډه لرونکو پوټي موټي ښيښو سره ماتيږي.

ای شوي( محافظتي ښيښې د دوو يا ډېرو ښيښه يي تختو څخه جوړيږي، کوم چې دا ډېر اوچته تړل شوي )يوځ

ارتجاعي زرورقو په واسطه يو د بل سره تړل شوي دي. د ماتېدو په وخت کې ماتې شوي ټوټې په زرورق کې 

مخلوط( نښلي. د حفاظتي خواصو لرونکو سره د ښيښو تختې کېدی شي چې د نورو ښيښه يي تختو سره ګډ )

 جوړ شي، ددې د پاره چې د تودوخي ساتنې، غږ ساتنې او د لمر څخه ساتنې غوښتنې تر السه کړای شي.

 

  % 100د لمر انرژي 

ερ – انعکاس 

aq – په هره ثانيه کې بيرون ته تودوخي ورکوونه 

iq – په هره ثانيه کې داخل ته تودوخي ورکوونه 

eτ – دلمر مستقيمه انرژي 

 ( ده. % g = 0,36 = 36)  0,36په پورته انځور کې د مجموعي انرژي د تېرېدنې درجه 
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د فعاله ښيښو په خوا کې نور زښت ډېر عايقي ښيښې د خاصو اجرأ تو د پاره شته، د مثال په ډول چې په منځ کې 

وايي(، د مصنوعي ښيښو سره، د رژونې  glass barپه انګريزي کې ورته  Sprosseد صليب په ډول لرګي ولري )

)رېخته ګيري( ښيښو سره او يا د غونډاری )منحني( شوي ښيښو سره. ددې ګډ )مخلوط( او وظيفوي امکانات 

 ډول ډول )هر رنګ( دي، نو بايد د کار اخستنې په حالت کې هر وار واضح شي.

ل شوي معلوماتو له الرې عمومي نظر ورکړل په الندې جدول کې د مختلفو ښيښه ورکوونو د پاره فزيکې پېژند

شوی. دلته پوهېدل ضرور دي، دا چې دروند ګاز )غاز( سلفر و هېکسا فولوريد )
51Schwefelhexafluorid د )

اندازه( په وجه فقط ډېر کم  gUاقليم ساتنې په اساس او په تودوخي ساتنې باندې نا مناسبه اغيزې )

ډبلې تختې او يا زروزق همدا رنګه د کنډ څخه جوړې شوي طبقې ضرور  استعماليږي. ددې په مقايسه د ښيښو

 دي.

 پېژندل شوي اندازي او نښې. اوم جدول: د ښيښو ورکوونو ساختماني او تخنيکي
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 ،Schwefelhexafluorid –  دا د سلفرو او د فلورين عناصرو څخه مخلوط يوه غېر غضوي کيمياوي ماده ده، چې کيمياوي فرمول

 ی، او ددې څخه په ښيښو کې د عايق ګاز په حېث کار اخستل کيږي.د 6SFيې 
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 Fensterkonstruktionen (windowد کړکۍ ګانو جوړښت        - 4

constructions)  

 Anforderungen an Rahmen  د چوکاټونو د پاره غوښتنې   – 4.1

(Requirements Framework)  

نکي اغيزې، تر اد کړکۍ چوکاټونه بايد داسې اندازه او پرمخ يوړل شي، چې خپل وزن، د باد فشار او د ميخ

د استفادې د پاره مناسب والی په  ، ډېره حده د ناوړه استفادې، بې ددې چې د چوکاټونو فعاليت محدود شي

 غاړه واخستلی شي. 

معيارله مخې د  DIN 4108-2002 : 4-2ونو د موادو د پاره د مختلفو تودوخي تخنيک چال چلند د دچوکاټ

f,BWU   اندازې سره په نظر کې نيول کيږي. دغه دf,BWU  اندازه د ساختماني اصولو د ليستA  8-اولې برخې په

اندازې په مجموعي کې په ښکاره ډول کميږي، نو د  gUضميمې کې څېړل کيږي. دلته د ښيښو د پاره د  5

اندازې د لرګو او مصنوعي موادو  fUمطابقت د چوکاټونو سره ضرور دی. د  fUتودوخي د تېرېدنې ضريبونو 

سره   k20,2 W/m ±1,5( د چوکاټونو ستندرتي پروفيلونه په اوسني وخت کې کېدی شي چې د PVCڅخه )

ټيټه اندازه عملي کېدی شي. غېر ددې نه نور  fUره نور هم په ښکاره د وټاکل شي. د خاصو غوښتنو د پا

ارزښتناکه تړلي او صندق ډوله ساختمانونه د مناسبه تودوخي ساتنې او د غږ ساتنې فعاليت سره په اختيار کې 

 لري.

 

 Öffnungs- und Konstruktionsarten د خالصونې او جوړوني ډول )رقم(   – 4.2

(Opening and construction types)  

د کړکۍ ګانو د خالصونې د ډول )رقم( د ټاکلو په خوا کې د کړکۍ حالت په کوټه کې او هم د کوټې د هوا بدلونې 

د         او د کړکۍ پاکوونې امکانات لکه څنګه چې په الندې شکل کې ښودل شوي، بايد په نظر کې ونيول شي.

 کړکۍ ګانو د خالصوونې ډولونه:

 

تې ښيښه يي چوکاټ په هغه وخت کې استعمالېدی شي، چې په کوټه کې د هوا بدلونې د پاره بله الره کلک نښ

موجود وي او د ښيښې پاکولو د پاره امکانات د بيرون له خوانه اوسي. هغه کړکۍ چې پله )لنګه( يې 

aکلک نښتي ښيښه ورکوونه ، 

b)تاوېدونکی پله )لنګه ، 

c)چپه کېدونکی پله )لنګه ، 

dتاوېدونکی چپه کېدونکی پله ، 

e)څرخوونکی پله )لنګه ، 

f)تاو را تاوېدونکی پله )لنګه ، 

g)پورې وهونکی پله )لنګه ، 
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مناسبه نه ده. کېدی شي تاوېدونکی وي، د هوا پوری وهنې د پاره ښه ده، خو د دوامداره هوا بدلوونې د پاره 

چې د باران په وخت کې د کړکۍ خالصولو سره باران دننه راشي. هغه کړکۍ چې پله يې چپه کيږي، د دوامداره 

هوا بدلونې د پاره ښه مناسبه ده، خو د هوا پوری وهنې د پاره مناسبه نه ده. د دا ډول کړکۍ پاکوونه کېدی شي 

يې تاوېدونکی او چپه کېدونکی رقم لري، د تاوېدونکي کړکۍ او  چې مشکالت پېدا کړي. هغه کړکۍ چې پله

چپه کېدونکي کړکۍ ګټې سره يوځای کوي، او په اوسني ودانيو کې د استفادې وړ خالصېدونکي کړکۍ 

 ګانې دي.

هغه کړکۍ چې پله يې څرخېدونکی ده، په اوفقي محور کې تاوېدونکې پله لري او په خاصه توګه د پراخه 

ه ښه مناسبه ده. د کړکۍ لرونکي دروازې د پاره څو ځلي پوری وهونکي ساختمان څخه کار اخستل کړکۍ د پار

کيږي، کوم چې د پورته کېدو او پوری وهلو دروازو او يا د پورته کولو پوری وهلو چپه کېدونکو دروازو، يوه 

ل کې ښودل شوی، نظر د برخه هم د موازي ودرېدونکي ساختمان پورې تعلق لري. لکه څنګه چې په الندې شک

 ارتباطي يا صندوق ډولې ته فرق لري. -هر خوځېدونکي پلې تنظيم ته د کړکۍ ګانو ساختمان د ساده

 د کړکۍ ګانو ساختماني ډولونه:

 

ساده کړکۍ يو پټ چوکاټ لري او يوه پله د دوو يا دريو ښيښه يي تختو سره. په ارتباطي کړکۍ کې په يو پټ 

ورکړل شوي، کوم چې دا مستقيماً  يو د بل شاته پراته دي او د بل ټينګونکي په سر يو د بل  چوکاټ کې دوه پلې

سره نښتي دي. د کړکۍ هوا بدلونې د پاره دغه دواړه نښتي پلې يوځايي خالصول کيږي، او د پاکولو د پاره هر 

شي چې د تودوخي ساتنې يو ځانته خالصول کيږي. د يو او دوو ښيښه يي تختو يوځای کېدو په واسطه کېدی 

او د غږ ساتنې لوړترينه درجه تر السه شي. صندق ډوله کړکۍ د دوو ساده کړکۍ ګانو څخه جوړيږي، د هغې پټ 

پورې پلن استر )صندق( په واسطه يو د بل سره  cm 15څخه تر  cm 10چوکاټونه د شاوخوانه تاو شوي، د 

ق ډوله کړکۍ کې د ښيښې د تختو د زياتې فاصلې په نښتي دي. پلې بايد يو د بل پسې خالصې شي. په صند

 وجه د غږ بندونکي طبقه په خاصه توګه اوچته ده.

  

 صندق ډوله کړکۍ
 ساده کړکۍ

 ارتباطي يا نښتې کړکۍ
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 د لرګو څخه کړکۍ او د لرګو او المونيم څخه ګډه کړکۍ   – 4.3

Holzfenster und Aluminium- Holzfenster 

(Wooden windows and aluminum wood windows)  

ګټوره ماده ده. ارزښت ناک او د فني اصولو په مطابق جوړې شوي د  ۍپخوان هکې يولرګی د کړکۍ په جوړونې 

لرګو څخه کړکۍ ګانې د هغه کړکۍ ګانو څخه دي، چې د نورو فابريکه يي موادو د تراکم او دوامداره 

اص ټينګېدنکي پورې مربوطه په دوهم ځای کې نه راځي. د لرګو ګټه داده چې دا د تودوخي بندونې مناسب خو

لري، د تودوخي ښه راښکنه او ښه د کار وړ دي. ددې نيمګړتيا داده چې بايد په منظم ډول الزمي رنګونې ته 

 پاملرنه وشي.

معيار  DIN EN 942د کړکۍ جوړولو د پاره خاص ټاکل شوي لرګو ته اجازه ده. د لرګو د جنسيت غوښتنې د 

وان، د لږېدنې او پرسېدنې، ورڅخه د کار اخستنې، د کې ټاکل شوي. د کړکۍ د لرګو د ټينګوالي، د درېدو د ت

وچېدلو حالت، د چڼاسي او د حشراتو په مقابل کې مقاومت، ورباندې د رنګ ښه لګېدنه، د نظر او د باد او 

باران په مقابل کې د مقاومت په برخه کې بايد قضاوت وشي. دلته د رنګ نه پوښل شوي کړکۍ او د رنګ نه غېر 

تر منځ فرق دی. د کړکۍ ګانو د پاره اکثراً استفاده کوونکي لرګي د ستنو په شان تېره پاڼې پوښل شوي کړکۍ 

، د نښتر د کورني يو ډول لرګې دی Lärche، ناجو )صنوبر( Kiefer، نښتر Fichteلرونکي ونو څخه )لکه سبر 

نوميږي( او  Oregon Pineنوميږي او د شمالي امريکې يو ډول ونو څخه لرګي دي چې  Helmlockچې 

، په سويل ختيځ اسيا کې يو ډول ونو څخه لرګي Eicheهمدارنګه د پاڼې لرونکي ونو څخه )لکه څېړۍ )بلوط( 

نوميږي او بل ډول د  Merantiلرګي دي چې  وون يو ډول د نوميږي، په ماليزيا او ايندونيزيا کې Dark Redچې 

چې په کار وړل  ،نوميږي( دي Sipo Mahagoniی او ونو لرګي دي چې د افريقې د حارې په سيمه کې پېدا کيږ

 کيږي.

 DIN 68121 پهد لرګو څخه کړکۍ ګانو د پاره پروفيل او نري چوکاټونه )چې د چوکاټونو ډبلوالی يې کم وي( 

معيار کې ټاکل شوی. ددې د پاره چې د رنګ د خرابېدلو مخنيوی وشي نو بايد بيرون خواته د ټولو پروفيلو 

شعاع په اندازه ګردې شي. ددې د پاره چې د ورښت اوبه ورڅخه وبهيږي، لکه څنګه چې  mm 2د  څنډې تقريباً

 ضرور دی. ͦ 15په الندې شکل کې ښودل شوی، نو د بيروني سطح ميالن کمتر کمه 
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 شکل: د لرګو څخه کړکۍ

 

د لنده بل او د 
51UV ونه کېدی شي چې د هر وړانګو څخه ساتنې د پاره مناسب رنګ ضرور دی. پوښوونکي رنګ

ډول رنګونو سره پرمخ والړ شي. د لعاب د پاره سيستم وجود لري چې په کافي اندازه رنګوونی سره 

څخه  % 2,4وړانګې د تېرېدو اندازې ته اجازه نه شته چې د  UVاستعماليږي. د رنګه شوي فلم )پردې( څخه د 

 60ي )ليدونکي( سطحې په منځ کې د لعاب سره زيات شي. د رنګ شوي طبقې ډبلوالی بايد د ښکاره کېدونک

52mμ  او په پوښل شوي رنګ کېmμ100   وچ د طبقې ډبلوالی ښودل شوی. په اوسني وخت کې د استر ورکولو

موادو په استعمال کې بايد د نه حلېدونکي موادو محصول او يا ډېر کم حلېدونکي موادو محصول څخه کار 

 واخستل شي.

د قاعدې له مخې ښيښې د بندونکي موادو څخه غېر په درزونو کې ورکول کيږي. د  د لرګو څخه کړکۍ ګانې

بندونکي موادو څخه غېر د ښيښې ورکونې په درزونو کې بايد د بخار د فشار برابرولو ته پرانيستونکي د 

ر ونه افظتي رنګ او يا لعاب ته ضرحدرزونو له الرې بيرون ته پرمخ والړ شي. د پاکولو په وخت کې بايد م

رسيږي. نو دې د پاره بايد اسفنج يا څرمنه استعمال شي، او هيڅکله د ځيږ او متجاوزه پاکونکي موادو څخه 

 کار وانخستل شي.

يو ډېر ښه ګډ )مخلوط( او نتيجه ورکونکې چوکاټ د دواړو موادو ښه  د المونيم او لرګي څخه کړکۍ

و د پلې )لنګه( چوکاټ کارولو کې د لرګي څخه جوړښت دی. په المونيم او لرګي کړکۍ کې د پټ چوکاټ ا

چوکاټ دننه خوا ته او د المونيم څخه چوکاټ بيرون خوا ته ورکول کيږي. په دا ډول کړکۍ ګانو کې د لرګو څخه 

چوکاټونه د بار وړلو وظيفه لري او د تودوخي ساتنې وظيفه لري، د المونيم څخه چوکاټونه د باد او باران څخه 

ه غاړه لري. د لرګو څخه او د المونيم څخه چوکاټونو د تودوخي د راښکلو )انبساط( مختلف ساتنې وظيفه پ

چوکاټ باندې کلکول کيږي. ددې د پاره چې د لنده بل د ضرر  پهخواصو په وجه د المونيم چوکاټ هوار د لرګو 

اصله موجوده اوسي. په دا څخه مخنيوی وشي، نو د المونيم او لرګي د چوکاټونو تر منځ بايد په کافي اندازه ف

ډول کړکۍ ګانو کې لکه څنګه چې په الندې شکل کې ښودل شوی، ښيښه يا خو دننه خوا ته د لرګي څخه 

ټينګونکي چفتي په واسطه کلک شي او يا بيرون خوا ته د المونيم څخه چفتي په واسطه، په دې شرط چې دغې 

                                                             
 51

 ،UV (Ultravioltt) .وړانګې، دا يو ډول اوږدې څپې لرونکي الکترومګنيتې وړانګې دي 

 52
 ،m (Mikrometer)μ  دا د

 اوږودوالي واحد دی. 6-10

 پټ چوکاټونه -1

 پله )لنګه( لرونکی چوکاټ -2

 د باران د پاره پټلۍ يا سکينده -3

 بند )عايق( درز – 4

 د ښيښې نيولو چفتي – 5

 عايق شوی ښيښه – 6

 د ښيښې بندوونه – 7

 مخې ته ورکړل شوی پټۍ – 8
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د ټولو نه پورتني د بام کړکۍ ګانې د لرګي او المونيم چفتي ته سړی تغير ورکړای شي، ټينګول کيږي. اکثراً 

چوکاټونو څخه ګډ جوړيږي. خو ددې د جوړونې د پاره خاص ساختماني سيستم پکار دی، دا لکه د نورو 

 معمولي يا مروجه د لرګو او المونيم څخه چوکاټونو سره نه مقايسه کيږي.

 

 

 

  Kunststofffenster (Plastic window) د مصنوعي موادو څخه کړکۍ   – 4.4

( راهيسې د مصنوعي موادو څخه کړکۍ جوړول کيږي. مصنوعي موادو څخه 1960 – 1950کال د منځ ) 50د 

کړکۍ لکه د لرګو څخه کړکۍ په شان مناسب  تودوخي بندونکی خواص لري. خوصوصاً د کړکۍ ورکولو 

پکاره ده، کوم چې په نسبې ډول په زياتې  )جوړولو( او د ودانۍ سره د نښلولو په وخت کې ډېره پاملرنه

 PVCتودوخۍ سره ددې په اوږودوالي کې تغير راځي. په اوس وخت کې په زياته اندازه د 

(Polyvinylchlorid)  مصنوعي مواد استعماليږي. د تودوخي د راښکلو په وجه بايد د مصنوعي موادو څخه

ره وساتل شي. مصنوعي موادو ته رنګ ورکوونه ددې په کړکۍ ګانې تر ډېره حده د سپين او يا روښانه رنګ س

( د طبقې په واسطه، کوم چې په دوامداره Acrylharzجوړولو او يا د جوړولو نه وروسته کيږي. د اکريول کنډ )

 طريقې د يوې قطۍ په واسطه ځبېښل کيږي، کېدی شي چې ورڅخه دوه رنګه کړکۍ جوړه شي.

پورې ټاکل کيږي. دغه پروفيلونه د  mm 4څخه تر  mm 2,5قريباً د د پروفيل د دېوالونو ډبلوالی يې ت

توليدونکي شرکت له خوا نه پرې )قطع( کيږي او د ولډينګ په طريقې يا په ميخانکي طريقې سره پټ 

چوکاټونو او پله يي چوکاټونو سره يوځای جوړوي. تر يوې معينې اندازې لويوالي پورې کېدی شي چې 

بې د کوم اضافي کلکونې څخه استعمال شي. په لويو او يا د خاصې اغيزې الندې  مصنوعي موادو پروفيل

کړکۍ ګانې د چوکاټونو د کلکونکي پروفيل په حېث، لکه څنګه چې په پورته ورکړل شوي شکل کې ښودل 

شوی، د المونيم يا د جست شوي فوالدو څخه په تش ځای کې پورې وهل کيږي. په تش ځای کې راټولېدونکي 

و په واسطه بايد د چوکاټونو کلکونکي زنګ ونه وهل شي، او دا بايد کنترول شي او اوبو ته بيرون خوا ته اوب

الره جوړه شي چې وبهيږي. د ښيښې او چوکاټ تر منځ بندوونه د ټولو نه مخکې ارتجاعي بندوونکي پروفيلو 

خه کار واخستل شي، نو د فني څخه بايد کار واخستل شي. د مصنوعي کړکۍ ګانو د پاره چې دوامداره ورڅ

د سر سطح پاکولو د پاره د اوبو يا د کور د لوښو  PVCاصولو په مطابق ددې جوړونه ډېره ضروره ده. د 

 د المونيم او لرګي څخه کړکۍ د مصنوعي موادو څخه کړکۍ
 د المونيم او لرګي څخه کړکۍ کې:

 د لرګي څخه پټ چوکاټ– 1

 د لرګي څخه د پلې )لنګه( چوکاټ– 2

 د المونيم پوټکی يا پوښ– 3

 درز بندونکي– 4

 عايقه شوی ښيښه– 5

 د ښيښې بندوونه– 6

 د مصنوعي موادو څخه کړکۍ کې:

 پټ چوکاټ– 1

 د پلې )لنګه( چوکاټ– 2

 عايقه شوی ښيښه– 3

 کونکې چفتيښيښه کل– 4

 د ښيښې بندوونه– 5

 درز بندونکي– 6

 د اوسپنې نه کلکونکی– 7
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پرېمينځلو اوبلن صابون څخه کار واخستل شي، او هيڅکله د حلېدونکي موادو يا سولونکي موادو څخه کار 

 وانه خستل شي.

 

  Aluminiumfenster (Aluminium windows) د المونيم څخه کړکۍ   – 4.5

المونيم او ګډ شوي المونيم )الياژ شوي المونيم( څخه د کړکۍ ګانو د چوکاټونو جوړوونه د پنځوسمې کليزې 

(er50 راهيسې مروج شوي. د المونيم ګټه نسبتاً اوچته ميخانکي کلکوالی، د ډېر وخت د پاره مقاومت او د )

. د المونيم لويه نيګړتيا د تودوخي د انتقال د توان زيات والی دی )د تودوخي په کنترول د پاره لږ ضرورت دی

انتقالولو کې ډېر ژر سړيږي او ګرميږي(. نو ځکه په اوس وختونو کې د المونيم څخه کړکۍ ګانې عمالً فقط 

بېل )جدا( حرارتي جدا شوي چوکاټونو ساختمان په حېث جوړيږي، کوم چې دا د تودوخي بندونکي يا حرارتي 

شوي المونيم کړکۍ په حېث ښودل کيږي. لکه څنګه چې په الندې شکل کې ښودل شوی، په دغه حرارتي جدا 

چوکاټونو ساختمان کې د المونيم څخه د چوکاټ بيروني او داخلي پوټکی د تودوخي بندونکي نرې الرو په 

-Polyurethanرېتان کلک ځګ )واسطه چې د کلک مصنوعي موادو او يا د تودوخي بندونکي مغز د پوليو

Hartschaum.سره يو د بل سره نښلول کيږي ) 

 

 انځور )شکل(: حرارتي بېلونې سره د المونيم څخه کړکۍ

 

د المونيم څخه کړکۍ ګانو د چوکاټونو پروفيل د پړي يا رسۍ په شکل ځبېښل شوي جوړيږي. د کنجونو 

ښول کيږي. ددې سرنۍ سطح کېدی شي چې د مثبت نښلونه يې ميخانکي يو د بل سره نښلول کيږي او سرې

الکتورنکي اکسديشن له الرې، کوم چې د رنګ انتخاب يې محدود دی، او يا د يو مصنوعي مادې په واسطه د 

 رنګ طبقه وساتل شي او جوړ شي.

هم د  د المونيم څخه په کړکۍ ګانو کې د ښيښې ورکوونه د ټولو نه وړاندې د بندوونکي پروفيلو سره، خو بيا

بندوونکي موادو سره پرمخ وړل کيږي. په ښيښې ورکوونې کې د بندونکي موادو نه غېر درزونو سره د بخار د 

 فشار تعدل ساتلو د پاره بايد د درزونو خالصونه بيرون خوا ته ورکړل شوی اوسي.

 پټ چوکاټونه -1

 پله يي )لنګه( چوکاټونه -2

 عايقه شوی ښيښه -3

 د ښيښې کلکوونکي )نيوونکی( چفتي -4

 ښيښه بندوونکی -5

 درز بندوونکی -6

بېلونې )جدا کوونې( د پاره د مصنوعي  حرارتي -7

 موادو څخه نري الرې يا سوري
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ه د المونيم څخه المونيم د قاليي ساختماني موادو کانکرېټ او شوتې )مثالې( تر حملې الندې راځي. نو ځک

جوړشوي کړکۍ ګانې بايد د يو ساتونکي پالستيک او يا د ساتونکي الکي رنګ په واسطه وساتل شي، کوم 

 چې د کار سرته رسېدلو نه وروسته ټول تماسي کارونه ليرې کول کيږي.

ږي. د ډېرې د المونيم د سرني سطح چټلي د ابو په واسطه او معمولي د کور لوښو منځلو موادو سره پاکول کي

سختې چټلي پاکولو د پاره بايد خاص پاکوونکي مواد استعمال شي، کوم چې د المونيم څخه کړکۍ 

 جوړونکي شرکت له خوانه وړاندې کيږي او هم هدايت ورکول کيږي.

 

 Instandhaltung und Wartung په ښه شان ساتنه او کنترولونه   – 4.6

(Service and maintenance)  

د تل )مداوم( په ښه شان ساتنې ته ضرورت لري. دغه شرط د مثال په ډول په هغه وخت کې تر سره کړکۍ ګانې 

کيږي، کله چې په منظم ډول کنترول شي. په دې وجه د کړکۍ د استعمال مناسبوالی وساتل شي. په ښه شان 

نيوی وشي. د ټولو نه ساتنې د پاره د کار لګښت او د ساتنې استعمال کېدی شي چې د کنترول په واسطه يې مخ

مناسبه داده چې د کنترول قراداد د پاره مناسبو شرکتونو ته خبر )عالن( ورکول شي او خپل د نرخ وړانديېنه 

وکړي. ښه شان ساتنه، د کړکۍ ګانو الندې ورکړل شوي برخو او ځايونو پورې اړه لري: لګېدونکي ځايونه )چپ 

ي، سرنۍ سطحې، د ودانۍ سره نښلېدونکي برخې، اضافي ، چوکاټونه، بندونکي، ښيښه ورکوونک(رآسونه

برخې او داسې نور. عمومي د ښه شان ساتنې په خوا کې بايد مهمه امنيتې په ښه شان ساتنه پر مخ والړه شي. 

 دلته بايد ټاکل شوي نيمکړتياوې په هر حالت کې له منځه والړ شي.

نظم ډول په خاصه توګه مهم دي. عالوه ددې نه نوي رقم د متحرکه لګېدونکو برخو غوړونه او تېل ورکوونه په م

ساختماني لګېدونکي )چپ رآسونه( په هر ځای کې د اصالح کولو امکانات لري، کوم چې ددې په واسطه د 

فعاليت مزاحمت کونه تل او ډېر ژر له منځه وړل کيږي. قراردادي بايد د ودانۍ مالک ته په واضح ډول د کنترول 

ساتنې الرښوونه ورکړي، کوم چې دې سره د ودانۍ مالک يا په ودانۍ کې اوسېدونکي په منظم  او په ښه شان د

ډول د کنترول د پاره الزمي اقدامات پر مخ ويوړلی شي. تاوېدونکي او چپه کېدونکي کړکۍ په الستي او د 

نګه چې په الندې ( کلپېدونکي )قلفېدونکي( ټکي )نقطې( لري. غېر ددې نه لکه څ3پټۍ خواته هر يو درې )

شکل کې ښکاري، په پورته او ښکته په عرض د کړکۍ په منځ کې اضافي کلپکونه ورکړل شوي. همدغه ځايونه 

 بايد په منظم ډول غوړ شي )غوړ بايد تېزاب ونه لري(.
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 Anschluss des Fensterrahmenد کړکۍ د چوکاټونو نښلونه د ودانۍ سره        - 5

an den Baukörper (Connection of the window frame to the building 
structure)  

  Allgemeines (General) په عمومي ډول   – 5.1

کړکۍ ګانې د استعمالېدلو په جريان کې هر ډول )رقم رقم( تر فشار الندې راځي، کوم چې هيڅ کومه منفي 

يد د باد په مقابل کې ښه بند، د تودوخي اغيزه د استعمالېدو په وخت کې رانه شي. د جوړونې په حالت کې با

بندونې او د غږ بندونې ښه ګرنټي وکړی شي. په کړکۍ باندې ټولې وارېديدونکي قوې بايد د ودانۍ جسم ته 

انتقال شي. بيرون خواته بايد د سخت لګېدونکي باران په مقابل کې ښه بند او په کافي اندازه په نښلونکو 

قابل کې مقاومت ولري. دننه کوټې خوا ته نښلونکی ځای بايد د کوټې د هوا او د وړانګو په م UVځايونو کې د 

 کوټې د لنده بل په مقابل کې ښه بند اوسي.

ه غوښتنې تر سره شي، نو بايد د کړکۍ د چوکاټونو نښلونه د ودانۍ د جسم سره په درې غددې د پاره چې د

ه جوړولوکې، د کړکۍ ګانو کلکوونه او د بيرون خوا نه قدمونو کې پالن شي: د کړکۍ ګانو تنظيم د دېوالونو پ

 او هم دننه خوانه د درزونو بندوونه.

  

 په کنج کې د بېطي په شان

 کلپکونه )قلفکونه(
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 په مختلفو ساختماني دېوالونو کې د کړکۍ ګانوتنظيمول   – 5.2

Anordnen von Fenstern in verschiedenen Wandaufbau 

(Arranging windows in different wall construction)  

نګوونې او د درزونو بندونې يول د کړکۍ جوړوونه په بيروني دېوال کې، د دېوال د ساختمان، د ټپه صحيح ډ

امکاناتو، د ودانۍ په برخو کې د تودوخي د تقسيم حرکت او د بيروني او داخلي جوړښت د پاره غوښتنو پورې 

 اړه لري.

قسيم حرکت کمولو همدا رنګه د فزيکي د تودوخۍ د پول د اغيزې کمولو او د ودانۍ په برخو کې د تودوخي د ت

 غلطيو مخنيونې ته بايد د ودانۍ په پالنولو کې د ټولو نه وړانديتوب ورکړل شي.

د طبعي ډبرو څخه جوړ شوي دېوالونو د پاره د کړکۍ موقعت لکه څنګه چې په الندې اول انځو )شکل( کې 

ښت وړاندې بيرون خوا ته تنظيم شي، نو دننه ښکاري، د دېوال په منځ کې لږ څه مناسب دی. که چېرته کړکۍ ز

 خوا ته د کړکۍ په ډډه کې د پرخې د اوبو خطر دی.

 اول انځور )شکل(

 

د تودوخي بندونکي تړلي سيستم سره د دېوالونو په جوړونه کې کېدی شي چې دکړکۍ چوکاټ لکه څنګه چې 

ه پوښښ ورکړل شي. که چېرته کړکۍ د په الندې دوهم شکل کې ښکاري، تودوخي بندونکی په کافي انداز

دېوال په منځ کې تنظيم شي، نود کړکۍ بيروني د دېوال سره نښتي ځايونه په کافي اندازه د تودوخي بندونکي 

 موادو سره مجهز شي.

  

 دننه خواته جوړوونه
 بيرون خوا ته جوړوونه په منځ کې جوړوونه

 د پرخې اوبه
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 دريم انځور )شکل(                                                دوهم انځور )شکل(

 

بقه يي( دېوال جوړوونې يا د بيروني بندونکي طبقې سره او شاته هوا جريان ورکوونکي په دوه پوټکي )دوه ط

استر سره په دېوال جوړوونې کې لکه څنګه چې په پورته دريم انځور )شکل( کې ښودل شوی، بايد کړکۍ د 

ندونکي په تودوخي بندونکي طبقې سره په يوه سطح او يا د چوکاټونو په کافي اندازه پوښښ سره د تودوخي ب

 واسطه منتاژ شي.

په دېوال کې د آلې جوړووني نه غېر د کړکۍ او دېوال مجموعي سيستم فعاليت د پاره د نښلېدونکو برخو د 

پورې په نظر کې نيول  mm 20څخه تر  mm 10درزونو پراخوالی د اهميت وړ دی. دلته په نورمال حالت کې دا د 

ډول سره د درزونو بندوونې، او د بلې خوا نه په کافي اندازه د کيږي، چې دې سره د يوې خوا نه په منظم 

 خوځېدنې د پاره فاصله وجود ولري.

 

  Befestigen von Fenstern (Fix windows) د کړکۍ ټينګوونه   – 5.3

شي، چې په کړکۍ باندې ټولې پالن شوي اغيزناکه قوې بې د کوم خطره د  هکړکۍ بايد په دېوال کې داسې ټينګ

ډاري په واسطه ودانۍ ته نۍ جسم ته انتقال کړي. د کړکۍ په سطحې قوې د باروړونکي د لرګو غوودان

انتقاليږي. د کړکۍ د کنجونو برخې او همدا رنګه د پايو او تړونکو برخو په صحيح ډول تنظيم او ترتيب ته بايد 

ر، د کړکۍ د پلو يا پاټکو پاملرنه وشي. ټينګوونکي مواد بايد پاتې قوې ) د باد فشار، د استعمال فشا

خالصولو په وخت کې فشار او داسې نور( بې د کوم خطره په خپل غاړه واخلي او انتقال کړي. د چوکاټونو د 

اوږودوالي تغير ورکوونه او د ودانۍ د جسم د شکل تغير خوړنه بايد په نظر کې ونيول شي. معموالً  د کړکۍ 

 dowelچې په انګريزي کې ورته  Dübelولو د پاره نلکي )ګانو ټينګولو د پاره د پيچې مېخونو بند

چې په  Ankerاو په فارسي کې ورته زبانه وايي(، لنګر ) flapچې په انګريزي کې ورته  Lascheوايي(،ژبکۍ )

وايي( او د  consoleچې په انګريزي کې ورته  Konsoleوايي(، طاخچه يا طاقچه ) anchorانګريزي کې ورته 

 80وايي( استعماليږي. فاصله بايد د  angleچې په انګريزي کې ورته  Winkelج لرونکي پټۍ )اوسپنې څخه کن

cm  70څخه همدارنګه د مصنوعي موادو څخه کړکۍ د پاره د cm  څخه زيات تجاوز ونه کړي. د ځګ يا قف په

 د باران بندوونه

 د باد بندوونه
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شان مواد د وايي(، سرېښ او د همدې په  situ foamsچې په انګريزي کې ورته  Ortschäumeشکل موادو )

 ټينګوونکي موادو په حېث اجازه نه شته چې استعمال شي.

 

 Abdichtung von Fenstern und د کړکۍ او د چوترې د دروازو د درزونو بندونه   – 5.4

Terrassentüren (Sealing of windows and patio doors)  

شي، چې په الندې ورکړل شوي انځور د کړکۍ ګانو د درزونو په بندولو کې بايد په ټينګه ددې غم وخوړل 

 توان لري. کار اخستنېشمارې پورې ورکړل شوی ځايونه د  3نه تر  1)شکل( کې د 

 او کار اخستنه هنودرز بندونې سطح کې د کړکۍ ټينګوبيروني دېوال په د 

 

  

وي. دا په دې چې دلته په ( سطح د کوټې هوا )اقليم( د بيروني اقليم څخه بېل1په پورته شکل کې د فعاليت اوله )

دغه سطح کې هيڅ ډول پرېکوونه يا قطع کوونه نه لري او د بخار بندونې په حېث اغيزه لري. دا ډېر وارې د باد د 

بندولو فعاليت هم په غاړه اخلي. په دغه سطح کې تودوخي )حرارت( د کوټې پلو ته بايدد پرخې ټکي )انقباظ 

 نقطه( د حرارت څخه پورته اوسي.

( سطح او د بيرون پلو ته د باد او باران څخه ساتنې دريمې 1( ساحه د کوټې پلو ته د اولې )2فعاليت دوهمه )د 

( سطح تر منځ داسې پر مخ وړل کيږي، چې د تودوخي بندونکی طبقه او د غږ بندونکی طبقه ښه مناسبه 3)

ونه يا زګونه )قف( يا نور خاص اوسي. ددې د پاره بندوونکې مواد لکه د تار لرونکي بندونکي مواد، ځک

 ډکوونکي موادو څخه کار اخستل کيږي.

( ساحه د باد او باران څخه د ساتنې غم خوري. په دغه ساحه کې کېدی شي چې هرومرو 3د فعاليت دريمه )

)حتماً( پرېکوونې منځ ته راشي، که چېرته د بام د پوښښ تختې د پخوانی پرنسيپ ساتلو سره يو پر بل راشي. 

ډول کړکۍ ګانې دې سره داسې مرسته کوي، چې حتماً د فعاليت په دوهمې ساحې کې ننوتونکې لنده بل  دا

 بېرته بيرون ته وباسي. په دريمې ساحې کې د بخار د تېرېدو اندازه په هر حالت کې زياته ده نظر اولې ساحې ته.

رزونو بندوونه د دوامداره دريمې ساحې د دد کوټې دننه پلو ته د فعاليت اولې ساحې او بيرون پلو ته د فعاليت 

ي بندونکي موادوسره، د بندونکو تسمو يا پټيو سره، د بندونکو پروفيلو سره او د درزونو تسمو سره ارتجاع

يا د ساختماني بندوونکو پټليو سره په نظر کې نيول کيږي. ددې مواد او سيستم بايد يو تر بل الندې او د نورو 

زونو بندونې ته د رنکو برخو کې )چوکاټونه، دېوال، بام او داسې نور( تطابق وکړي. د دموادو سره په لګېدو

منل شوي فعاليت د پاره مهم په دېوالونو کې د کړکۍ ودرولو نه مخکې د کړکۍ د پاره د سوريو ښويه کوونې 

 پڅ لګېدونکي
يو پر بل باندې 

 پوښښ

 م بېلونهد کوټې او بيرون اقلي -1

د فعاليت ساحې ) دمثال په ډول غږ او  -2

 تودوخي(

د يو پر بل پوښلو په واسطه او د پڅ يو بل  -3

سره لګېدلو په واسطه د باد او باران څخه 

 ساتنه
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اغيزې د پاره په دي، کوم چې د درزونو شوتې )مثاله( سره کيږي. د دوامداره درز بندونکو موادو بندونکي 

دواړو ډډو کې نښلولو ته پاملرنه وشي، او دريمې ډډې نښلولو څخه بايد صرف نظر وشي. د پټ چوکاټ او د 

دېوال تر منځ درزونو ته لوڅ ځګ هيڅ د دوامداره بندوونې ګرنټي نه شي کوالی. د پټو چوکاټونو د حرارت په 

پاتې کېدونکي بندونکي مواد فقط په هغه وخت کې دا  وجه په اوږدو تغير خوړنې سره د دېوال د پاره يو تل

ګرنټي کوالی شي، چې دا مواد اوږديدونکي )انبساطي( خواص ولري. د منتاژ او د درزونو بندولو په وخت کې 

بايد دننه خواته او بيرون خواته ورکړل شوي طاخچې )طاقچې( او همدارنګه د کرکريي پردو د پاره د کړکۍ په 

ي صندق، هوا کشونه، د لمر څخه د ساتنې تجهيزات او ددې په شان نور اضافي ساختماني سر کې ورکړل شو

 برخې په نظر کې ونيول شي.

د کړکۍ بيروني طاخچې د طبعي ډبرو، د شرکت کانکرېټي ډبرو، کيراميکي موادو، نري پخو خښتو، 

( يا مسو څخه جوړيږي. ددې مصنوعي موادواو د سپکې اوسپنې )د المونيم، جست شوي ټيم او د فوالدو څخه

د پاره چې اوبه ورڅخه په اسانۍ وبهيږي، نو دا بايد په کافي اندازه ميالن ولري. په ډډو کې د دېوال سره 

نښلېدونکي ځايونه بايد داسې شکل ولري، چې د اوبو ننوتلو څخه مخنيوی وکړی شي او په اوږدو تغير خوړنه 

د کړکۍ طاخچه. په کړکۍ کې د اوسپنې څخه د طاخچې په  په نظر کې ونيول شي، خوصوصاً اوسپنه يي

طبقې ته  څخهجوړولو کې د اوږديدونکي )انبساطي( لګېدونکو، د کلکونکو او د غږ بندونکي موادو 

(
53Antidröhnmaterial 3000( بايد پاملرنه وشي. انبساطي لګېدونکي چې زيات شي نو تر mm  فاصلې

څخه زيات مخ ته راوتلي د پاره د ودانۍ د جسم سره اضافي کلکونه  mm 150 ≤پورې په نظر کې نيول کيږي. د 

 ضرور ده.

د کړکۍ داخلي طاخچه د مرمرو، مصنوعي موادو، لرګي، فابريکه يي لرګوڅخه جوړيږي. د طاخچې الندې يا 

کړکۍ او  خو په کافي اندازه استر ورکړل شوی وي، و يا خو په کافي اندازه ځانته بار وړونکی جوړښت ولري. د

د طاخچې تر منځ د نښلولو شکلونه رنګ په رنګ دي، لکه درزونه، چاودنې همدارنګه خاص نيونکی او 

 بندونکي پروفيلونه.

 DINد بام چوترې )بالکون( او د برنډې د دروازو د پاره کيږي. د  ،غوښتنېد پاره بندونې د د خاصو درزونو 

اول په الندې نګه چې څلکه  cm 15دونکي د اصولو له مخې معيار له مخې بايد بيروني د درزونو بن 18195

د فرش د سرني سطح څخه پورته ورکړل شي. د ډېر محافظوي ټيټ ورکړل شوي دروازو  انځور کې ښودل شوی،

 کې ښکاري،انځور  دوهملکه څنګه چې په الندې د پاره هم امکان شته چې دا ټيټ ورکړل شي. غېر ددې نه 

ي د اوبو بهېدونکي لښتي په مرسطه، کوم چې د دروازې مخې ته ورکول کيږي، د کېدی شي چې دا لوړوال

 جالۍ په واسطه پوښل کېږي او کمول کيږي.

  

                                                             
 53

ي، چې د وړيو څخه ليمڅه يي ډبل کاغذ ته د قير څخه دا هغه مواد د – Antidröhnmaterial، د غراري )غړمباري( بندوونی مواد 

صنف څخه چې  B2( او د DIN 4102استر ورکول کيږي. دا په ډول ډول ډبلوالي او پلنوالي سره تر السه کيږي. دا د الماني معيار ) 

وزن يې د  mm 1,2ډبلوالی يې 
21,2 kg/m –1   10 <پورې او د نښلېدو قوت يې N/ 25 mm ستلو حرارت يې د دی، د کار اخᵒ15  

مياشتو  6پورې طاقت لري. دا تر  ᵒ C 150 +پورې او د لنډ وخت د پاره تر  ᵒ C 100 +څخه تر  ᵒ C 35 –پورې او د  ᵒ 35 +څخه تر 

 پور ساتل کيږي. ᵒ C 30څخه تر  ᵒ C 15 +پورې د 
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 دوهم شکل                                                                                           اول شکل

 

 Beispiele für Anschlüsse ثالونهد نښلونو يا ټينګونو د پاره م   – 5.5

(Examples of connections)  

د کړکۍ ګانو د چوکاټونو نښلونې د استوګنې کورونو د پاره چې زيات ودانول کيږي، په الندې انځورونو کې 

ښودل شوي. د دغه انځورونو پورې مربوطه د يو بل سره نښلېدونکي ساختماني برخو مهم معلومات ورکړل 

ه نښلېدونکي په طبعي بالکې ډبرو څخه دېوال، د تودوخي بندونکي سره دوه پوټکی دېوال، د شوي دي. دغ

 مختلفو موادو څخه بيرون خوا ته ورکړل شوي د کړکۍ طاخچې او د کرکره يي پردو صندق کې ښودل کيږي. 

 

 د کرکره يي پردې صندق د کړکۍ طاخچه کړکۍ بيروني دېوال د شکلونو نمرې

1 AW 1 FE FB 1 - 

2 AW 1 FE FB 2 موجود 

3 AW 2 FE FB 3 - 

4 AW 3 FE FB 4 - 

5 AW 3 FE FB 4 موجود 

 

 بيروني دېوال:

AW 1 ،د طبعي بالکي ډبرو څخه دېوال :K)20,5 W/(m ≤ AWU  

AW 2 ،د تودوخي بندونکي تړلي سيستم سره دېوال :K)20,4 W/(m ≤ AWU  

AW 3خې ته اضافي پوټکې ورکړل شوی وي او د دغه اضافي پوټکي او : دوه پوټکی دېوال چې بيرون خوا ته م

  K)20,4 W/(m ≤ AWUبيروني باروړونکي دېوال ترمنځ تودوخي بندونکی ورکړل شوی وي، 

 کړکۍ:

FE د عايق شوي ښيښې سره ساده کړکۍ :K)21,8 W/(m ≤ WU  

 بيرون خوا ته د کړکۍ طاخچه:

FB 1ولري.نښلېدونکی شکل پاره  : سپکه اوسپنه چې په ډډه کې د اخېړ د 

کانکريټي ډبرو   -6محافظتي طبقه؛    -5عايقکاري؛    -4تودوخي بندوونکی؛    -3بخار بندونکی؛    -2اهن کانکريټي چت؛    -1

 دروازې پورته کوونکی  -10محافظتي ټيمي تخته؛    -9د دروازې ټيمي تخته؛    -8د صندق په شکل ناوه؛    -7څخه تخته؛  
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FB 2.د ډبرو څخه د کړکۍ طاخچه : 

FB 3.د تودوخي بندونکي تړلي سيستم د پاره په ډډه کې نښلېدونکي شکل سره سپکه اوسپنه : 

FB 4.په ډډه کې نښلېدونکي شکل سره سپکه اوسپنه د درز بندونکي د پاره د دېوال مخ ته پوټکي سره : 

 کړکۍ سر کې ورکړل شوی صندق:د کرکره يي پردو د پاره د 

   K)20,6 W/(m ≤Uد دېوال سره مطابقت کوونکی صندق د 

( انځور )شکل( کې د بام د سطح کړکۍ نښلونه د بام د سطح سره ښودل شوی. په بام کې په 6په شپږم )

 نښلېدونکي ساحې کې يو د بندونکي قالب په نظر کې نيول کيږي، ددې د پاره چې د منځ څخه د تودوخي

تېرېدنه کمه کړي او د پورتنې سطح حرارت د کوټې دننه خوا ته په چوکاټونو کې لوړه شي. دا ډول بندونکي 

قالبونه، کوم چې دا د مناسبو بندونکي موادو، مصنوعي موادو يا هم د بېرته د استفادې وړ موادو څخه 

 اضافي وړاندې کيږي.جوړېدای شي، د بام د کړکۍ ګانو جوړونکي مختلفو شرکتونو له خوا نه دا 

 

  

 اصلي دېوال -1

 بيروني اخېړ -2

 د اخېړ نښلونکی پروفيل -3

د بندونکي موادو او شاته د ډکون  -4

 موادو سره درز بندونکی

 د کړکۍ چوکاټ -5

 د کړکۍ بيروني طاخچه -6

 باروړونکی ډبل لرګی -7

 د کړکۍ داخلي طاخچه -8

 بندونکی پروفيل -9

 داخلي اخېړ -10

 د تودوخي بندونکی -11

د مخکې نه ځبېښل شوی  -12

 بندونکي پټۍ سره درزبندونکی

 شوته )مثاله( -13

 

 ې نښلوونهد ډډ سرنۍ نښلوونه

 ديتايل

 داخل بيرون

 بيرون بيرون

 الندې نښلوونه
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 ( انځور )شکل(: په طبعي بالکي ډبرو دېوالونو کې د کړکۍ نښلونه1اول )

 

 

 کرکره يي پردو د پاره د کړکۍ سر کې صندق سره په دېوال کې د کړکۍ نښلونه د( انځور )شکل(: 2دوهم )

 

 

 ديتايل
 نبيرو

 بيرون

 داخل داخل

 بيروني دېوال -1

 بيروني اخېړ -2

 د کرکرې صندق -3

 تاوېدونکې ګراړۍ يا کرکره -4

 د کرکرې د صندق سر پوښ -5

د مخکې نه ځبېښل شوی بندونکي  -6

 پټۍ سره درزبندونکی

د بندونکي موادو او شاته د ډکون  -7

 موادو سره درز بندونکی

 د ډبرو څخه دکړکۍ طاخچه -8

 لۍبندونکې پټ -9

 ټينګونکې تخته -10

 باروړونکی ډبل لرګی -11

 د اخېړ نښلونکی پروفيل -12

 د کړکۍ چوکاټ -13

 د اوسپنې پټلۍ -14

 داخلي اخېړ -15

 د کړکۍ داخلي طاخچه -16

 تودوخي بندونکی -17

 تاو شوی پروفيل -18

 شوته )مثاله( -19

 سرنۍ نښلوونه

 

 ښلوونهد ډډې ن

 

 الندې نښلوونه

 

 سرنۍ نښلوونه

 

 د ډډې نښلوونه

 

 الندې نښلوونه

 

 ديتايل

 نبيرو 

 

 داخل

 

 داخل

 

ي
خل

دا
 

 دېوال -1

 تودوخي بندوونکی -2

د مخکې نه ځبېښل شوی بندونکي  -3

 پټۍ سره درزبندونکی

 د کړکۍ چوکاټ -4

د بندونکي موادو او شاته د ډکون  -5

 موادو سره درز بندونکی

 د کړکۍ بيروني طاخچه -6

 د کړکۍ داخلي طاخچه -7

 باروړونکی ډبل لرګی -8

 فيلبندوونکی پرو -9

 بيروني اخېړ -10

 داخلي اخېړ -11

 شونه )مثاله( -12
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 لي سيستم سره په دېوال کې د کړکۍ نښلوونه( انځور )شکل(: د تودوخي بندونکي تړ3دريم )

 

 

 

 ( انځور )شکل(: د تودوخي بندونکي طبقې سره په دوه پوټکي دېوال کې د کړکۍ نښلوونه4څلورم )

 

 

 

 سرنۍ نښلوونه

 

 د ډډې نښلوونه

 

 الندې نښلوونه

 

 ديتايل

 

 نبيرو

 

 نبيرو

 

 داخل

 

 داخل

 

 دېوال -1

 تودوخي بندونکې طبقه -2

 د کړکۍ بيروني طاخچه -3

 د کړکۍ چوکاټ -4

د بندونکي موادو او شاته د  -5

 بندونکی ډکون موادو سره درز

 ټينګونکې تخته -6

 باروړونکی ډبل لرګی -7

 د کړکۍ داخلي طاخچه -8

 د کړکۍ د طاخچې ټينګوونه -9

 داخلي اخېړ -10

الندې ايښودلو د پاره فوالدي  -11

 تخته

 بندونکې پټلۍ -12

 د کړکۍ سرطاق -13

 شوته )مثاله( -14

 سرنۍ نښلوونه

 

 د ډډې نښلوونه

 نښلوونه

 

 الندې نښلوونه

 

 ديتايل

 
 داخل

 

 نبيرو

 

 د کرکرې د صندق د پوښښ نښلوونه

 دېوال -1

 د تودوخي بندونکې طبقه -2

 بندوونکې پټلۍ -3

 تاوېدونکې ګراړۍ يا کرکره -4

 د کرکرې صندق -5

د مخکې نه ځبېښل شوی بندونکي  -6

 پټۍ سره درزبندونکی

 د کرکرې صندق د پاره سر پوښ -7

 د کړکۍ بيروني طاخچه -8

 د کړکۍ د طاخچې ټينګوونه -9

 ټينګوونکې تخته -10

د بندونکي موادو او شاته د ډکون  -11

 موادو سره درز بندونکی

 د کړکۍ چوکاټ -12

 د اوسپنې پټلۍ -13

 داخلي اخېړ -14

 د کړکۍ داخلي طاخچه -15

 باروړونکی ډبل لرګی -16

 تاو شوی پروفيل -17

 د کړکۍ سر طاق -18

 شوته )مثاله( -19
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( انځور )شکل(: د تودوخي بندونکي طبقې او د کرکرې د پاره صندق سره په دوه پوټکي دېوال کې د 5پنځم )

 نهکړکۍ نښلوو

 

 سره په پورتني پوړ بام کې د کړکۍ نښلوونه K)21,8 W/(m ≤ wUد عايق شوي ښيښې 

 

د ښيښې ورکوونې سره د کړکۍ د پاره د ساختماني فزيک معلومداره        - 6

 غټوالی

Bauphysikalische Kenngrößen für Fenster mit Verglasung 

(Building physical characteristics for window glazing)  

په  Wپه کړکۍ ګانو کې ) wUډېر مهم د ساختماني قزيک معلومداره غټوالي د تودوخي د تېرېدلو ضريب 

(، د منځ څخه د glazingپه انګريزي کې  gپه ښيښه ورکوونې کې ) gU( او همدارنګه windowانګريزي کې 

دي. د سوالر په واسطه  wRاندازه او ارزښت ورکړل شوی د غږ بندونې  gمجموعي انرژي د تېرېدو درجه 

په شان کړکۍ ته د منځ څخه تودوخي  WSVO ´95تودوخي الس ته راوړنه نور لکه د تودوخي ساتنې هدايت 

تودوخي د ضايع او د تودوخي  دمعيار له مخې  DIN V 4108-6معادل نه کيږي، بلکه د  په تېرېدني ضريبونو

 .الس ته راتللو نتيجه په نظر کې نيول کيږي

 

 د پاره د اندازو ارزښت g, Uf, UwUد منځ نه د تودوخي تېرېدنې ضريبونو    – 6.1

g, Uf, UwBemessungswerte für die Wärmedurchgangskoeffizienten U  

)g, Uf, Uw(Design values for thermal transmittance U  

اره بايد لکه د نورو تودوخي ساتنې د کړکۍ او کړکۍ لرونکي دروازې څخه د کار اخستنې )استعمال( د پ

عتبار لرونکي اروپايي اصولو سره د اندازو درجې څېړل کيږي. دغه د منځ اتخنکي محصول په مطابق اوسني 

 سرنۍ نښلوونه

 

 الندې نښلوونه

 

 د ډډې نښلوونه

 

 د کړکۍ چوکاټ -1

 بندوونکی قالب -2

 د بام پوښښ -3

 د اوبو بهېدو د پاره ټيمي تخته -4

 نري اوږدې دړې -5

 بدلون -6

 تودوخي بندونکې طبقه -7

 بندوونکې پټلۍ -8

 د بخار نيونکی -9

 ترداخلي اس -10



 

223 

 

د د يوې کړکۍ يا د کړکۍ لرونکي دروازې  w,BWUنه د تودوخي د تېرېدنې ضريبونو د اندازې درجه يا ارزښت 

 راځي:د الندې فرمول له مخې الس ته پاره 

wUΔ+  w= U w,BWU  

 په پورته فرمول کې:

w,BWU  - د منځ نه د تودوخي د تېرېدنې ضريبونو د اندازې درجه يا ارزښت 

wU        -  نه د تودوخي د تېرېدنې ضريبونو نومول شوی ارزښتد منځ 

wUΔ     -  20024-2د ساختماني تخنيک د پاره الماني انستيتوت د ارزښتونو او د : -DIN V 4108 مطابق  په

 اصالحي ارزښت.

د تودوخي د ښه کېدنې فاصله ساتلو سره د کړکۍ د لرګو او همدارنګه لګېدونکو د  wUΔدغه اصالحي ارزښت 

 د پاره اضافي يو څه ګډوونه )مخلوط( په نظر کې نيسي. ېتودوخي د پول اغيز

ده. دلته يوه اضافي مخلوط )د  د کړکۍ په هغه ځای کې چې ښيښه تقسيموي، د تودوخي د پول اغيزه لوړه

په نظر کې ونيول شي. لکه څنګه چې  wUپورې پر نومول شوي ارزښت  K20,3 W/m( تر wUΔاصالحي ارزښت 

( شکل +په الندې دريم جدول کې ورکړل شوي، د هغه ښيښو په منځ کې چې د لرګو شکل يې يو وار د جمع )

 نيول کيږي. K20,2 W/mګه د څو وارو د پاره او همدا رن K20,1 W/mاصالحي ارزښت  wUΔولري، د 

 کېدی شي چې د الندې معيارونو له مخې وڅېړل شي: w,BWUد اندازو ارزښت 

 معيار له مخې د جدول څخه، DIN V 4108-4د  -

 معيار له مخې د محاسبې په واسطه، DIN EN 10077-1د  -

 معيار له مخې د اندازه کوونې په واسطه. DIN EN ISO 12567-1د  -

معيار له مخې د جدول په واسطه کيږي. دغه د  DIN V 4108-2002 : 4-2څېړنه د  w,BWUه عام حالت کې د پ

په  f,BWU (fبايد د کړکۍ جوړونکي شرکتونو له خوا نه د چوکاټونو د اندازو ارزښتونه  w,BWUاندازو ارزښت 

 نو ته وړاندې شي.وڅېړل شي او مشتريا gU( او د ښيښو نومول شوی ارزښت frameانګريزي کې 

درجې سره يوډول استعمال نه  FUدرجې او همدارنګه د  FKکېدی شي چې د اندازه شوي  w,BWUد اندازو درجه 

کې چې د ښيښو په څنډو کې د تودوخي  wU، چې په نوي نومول شوي درجو  wUΔشي. غېر د اصالحي درجې نه 

 و کې د پامه غورځول شوي وو.درج FUاو  FKد تېرېدنې ډېره قوي اغيزه لري، کوم چې په 

معمولي  gUاو د ښيښه ورکوونې درجه  f,BWUد چوکاټونو اندازه شوي درجو  wUنوي نومول شوي درجې 

جدول کې ورکړل  6معيار په  DIN V 4108-4مخلوط د الندې اول جدول څخه اخستل کيږي. دغه لنډه برخه د 

 غوښتنو له لحاظه تل وجود لري.شوي درجې دي، کوم چې د انرژي سپما کوونکي هدايت د 

درجې پورې تړلی په ځانګړي ډول د الندې دوهم جدول څخه اخستل کيږي. د  fUد  f,BWUاندازه شوی درجه 

wUΔ  درجه دw,BWU  درجې څېړنې د پاره او د نومول شوي درجېwU  د اصالحيي د پاره په الندې دريم جدول

 کې ورکړل شوي.
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 اول جدول:

 f,BWUه مخې د چوکاټونو د اندازو درجې د دوهم جدول ل

K)2W/(m 

0,8 1,0 1,2 1,4 1,8 2,2 2,6 

 کړکۍ ګانې ، کړکۍ لرونکي دروازې ښيښې ورکوونه

*  2W/(m(K ډول )رقم(
gU  نومول شوې درجهwU   پهK)2W/(m 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوه تخته يي عايق شوې ښيښې 

 ورکوونه

3,3 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 3,1 3,2 

2,5 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 2,6 2,7 

2,4 2,1 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,7 

2,3 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 

2,2 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5 

2,1 1,9 1,9 2,0 2,0 2,2 2,3 2,4 

2,0 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 

1,9 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 

1,8 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,1 2,2 

1,7 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,2 

1,6 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 

1,5 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,9 2,0 

1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,7 1,8 2,0 

1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 

1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 

1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,5 1,6 1,7 

1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 

 ددې جدول پسې دوام په بل مخ کې دی.

 f,BWUد دوهم جدول له مخې د چوکاټونو د اندازو درجې 

K)2W/(m 

0,8 1,0 1,2 1,4 1,8 2,2 2,6 

 کړکۍ ګانې ، کړکۍ لرونکي دروازې ښيښې ورکوونه

*  2W/(m(K ډول )رقم(
gU  نومول شوې درجهwU   پهK)2W/(m 

 

 

 

 

 

تخته يي عايق شوې ښيښه درې 

 ورکوونه

2,3 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,4 2,5 

2,2 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5 

2,1 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 

2,0 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,2 2,3 

1,9 1,7 1,7 1,8 1,8 2,0 2,1 2,3 

1,8 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,1 2,2 

1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,1 

1,6 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 

1,5 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,9 2,0 

1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,7 1,8 2,0 

1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 

1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 

1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,5 1,6 1,7 

1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 

0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 

0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,3 1,4 1,5 

0,7 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 

0,6 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 

0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,2 1,3 

نومول  gUېرېدونکي تودوخي د ضريبونو معيار له مخې د منځ څخه ت DIN EN 673(، د *په دې دواړو جدولونوکې د ستوري )

 شوی ارزښت مانا )معنی( لري.

 ارزښت يا درجه د : fUد 

- E DIN EN 12412-2 معيار د اندازه کوونو له مخې يا 

- E DIN EN ISO 10077-2 معيار د محاسبې له مخې يا 

- DIN EN ISO 10077-1 : 2000-11, D معيار د څېړنې له مخې ټاکل کيږي 
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د پاره، کوم چې د زړو ودانيو په نوي کولو کې  f,BWUسرحدي ليکه ده، د کړکۍ ګانو د  دولونو کې سره ليکه په دې دواړو ج

 درجه بايد اضافي په نظر کې ونيول شي. wUΔاستعماليږي. د اندازه شوي درجې اصالح کوونې د پاره د 

 په دواړو جدولونو کې سره عددونه هدايت شوي اندازې دي.

  ( په نظر کې نيول کيږي.6معيار شپږم ) DIN V 4108-4ستندرد کړکۍ ګانو د پاره د  m x 1,48 m 1,23تبصره: د 

 

 

دي چې دا هم لکه په الندې عالمو کې ښودل  Üد محصول د معلومولو د پاره د يو بل سره مطابقت کولو عالمې 

د محاسبې د  w,BWUرجې د اندازه شوي دپه حېث  wUΔاو هم د اصالحې درجې  wUشوي، د نومول شوی درجې 

 پاره ورکول کيږي.

 

 پورته عالمې د يوبل سره د مطابقت کولو عالمو د پاره مثال دی

 اندازه شوي درجې ته f,BWUدرجې تنظيم د  fUدوهم جدول: د چوکاټونو د پاره د ځانګړو پروفيلونود 

 

 (K2W/m) اندازه شوې درجه f,BWUد  (K2W/mدرجې ) fUد ځانګړو پروفيلونو د پاره د 

 0,9> 0,8 

0,9 … < 1,1 1,0 

1,1 … < 1,3 1,2 

1,3 … < 1,6 1,4 

1,6 … < 2,0 1,8 

2,0 … < 2,4 2,2 

2,4 … < 2,8 2,6 

2,8 … < 3,2 3,0 

3,2 … < 3,6 3,4 

3,6 … < 4,0 3,8 

 4,0≤ 7,0 

 

 wUد  wUΔحې اندازه جدول څخه اخستل شوی د اصال 8معيار د  DIN V 4108-2002 : 4-2دريم جدول: د 

 محاسبې او اندازو ارزښتونو ته

اصالحي درجه  د اصالحي درجې نښې

wUΔ 

(K)2W/(m) 

 بنسټ )اساس(

د ښيښو د تړل شوي څنډو  د تودوخي تخنيک 

 ښه کولو د پاره اصالحات

 

- 0,1 
پورې  Cمعيار له مخي د  DIN V 4108-4 : 2002-2د 

 ره کويمربوطه غوښتنې د ښيښو د څنډو تړنې تر س

 

± 0,0 
پورې  Cمعيار له مخي د  DIN V 4108-4 : 2002-2د 

 مربوطه غوښتنې د ښيښو د څنډو تړنې نه تر سره کوي

د ښيښې تقسيمولو لرګي د پاره اصالحات
a.b

   

 
 د حساب اخستنې او اندازې څخه يوخوا کېدنې
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 په سر يې ورکړل شوي لرګي -

د ښيښو ترمنځ ورکړل شوي لرګي  -

 )معمولي د جمع په شکل(

د ښيښو تر منځ ورکړل شوي لرګي  -

يات خانې لرونکي لرګي د جمع په )ز

 شکل(

 ښيښه وېشونکي لرګي -

 

± 0,0 

 

+ 0,1 

 

 

+ 0,2 

 

 

 
+ 0,3 

په دې جدول کې د 
a
 نښه دا مانا )معنی( لري، که چېرته محاسبه او اندازه په نظر کې نيول شوی وي، نو اصالحاتو ته ضرورت نه شته. 

د 
b

په اندازې باندې د ښيښو تقسيمولو د پاره د لرګو جوړونې اغيزې ته بايد هر جز يا  Uا مانا لري، په کړکۍ ګانو کې د نښه د 

 ديتايل وڅېړل شي.

 

 د پاره د اندازو ارزښت gد مجموعي انرژي د تېرېدنې درجې    – 6.2

Bemessungswerte für den Gesamtenergiedurchlassgrad g 

(Design values of the total energy transmittance g)  

 DINمعيار له مخې د سوالر په واسطه د تودوخي الس ته راوړنې محاسبې د پاره او د  DIN V 4108-6د 

معيار له مخې د اوړي په موسم کې د تودوخي ساتنې ثبوت د پاره پېژندل شوی لويوالی د کړکۍ د منځ  4108-2

معيار له مخې  DIN EN 410ده. د مجموعي انرژي تېرېدلو درجه د  gرجه څخه د مجموعي انرژي د تېرېدو د

 ټاکل کيږي.

ډبل ښيښې ورکوونې سره څېړل کيږي.  mm 4په حېث د  ogدرجه د  gتودوخي ساتنې د ښيښه ورکوونې کې د په 

يول ډبل ن mm 6او بيرون خواته  mm 4د لمر څخه ساتنې ښيښه ورکوونې کې د ښيښو محاسبه دننه خواته 

 کيږي.

درجه د الندې فرمول  gکه د ښيښو د لويوالي او د باد فشار په وجه بيروني ښيښې ډبل استعمال شي، نو دلته د 

 سره پېدا کيږي:

. c og = g 

 

 ( د بيروني ښيښې ډبلوالي پورې اړه لري، چې دا په الندې ډول دي:cدغه اصالحي ضريب )

  c = 0,9پورې وي،           mm 10څخه تر  mm 7که د ښيښې ډبلوالی د      

  c = 0,85پورې وي،      mm 14څخه تر  mm 11که د ښيښې ډبلوالی د      

  c = 0,75څخه پورته وي،                         mm 14که د ښيښې ډبلوالی د      

 کم ضريب سره په نظر کې نيول کيږي. cFد لمر څخه ساتنې تجهيزات د 

 

wR ل شوی د غږ بندونې اندازهارزښت ورکړ   – 6.3
  

Maße-Schalldämm Bewertete 

)wR Sound reduction index(  
په شان بايد په کړکۍ کې د غږ  gاو د مجموعي انرژي تېرېدنې درجې  wUلکه د تودوخي تېرېدنې ضريب 

د دغې وينا  کې با امتيازه وڅېړل شي او ورکړل شي. Aارزښت هم د ساختماني ليست په  wRبندوونې اندازې 

 اساس د الندې معيارونو څخه اخستل شوی دی:
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 DIN EN ISO 717-1 : 1997-01معيار له مخې د  DIN EN 20140-3 : 1995-05اندازه کوونې، د  -

معيار له مخې د جمع شوي  DIN 4109معيار له مخې د ارزښت ورکړل شوو سره په ارتباط او د 

 ويناوو سره. w,RRارزښتونو 

 جدول له مخې د جدول درجې. 40عيار کې داولې ضميمې م DIN 4109په  -

فهرست څخه معلوميږي، چې دا د هغه ارزښتونو پورې اړه لري، کوم چې هغه په نظر کې نيول کيږي او کوم  Rد 

 چې د هغې سره غوښتنې تغير خوري.

امتياز او مرکبو  د کړکۍ په غږ بندوونکي کې د ټولو نه مخکې بايد د انتخاب له مخې او د مختلفو موادو د

ټاکل ، د چوکاټونو او په ټولو بندوونکو ځايونو  ساختمانونو له الرې پالن شي. په دې برخه کې خاص د ښيښو

نه ده. په وکې لکه  )د کړکۍ نښلونه د ودانۍ سره، فعاله درزونه، د چوکاټ سره د ښيښې نښلونه( ښه بندو

غوښتنې سره وټاکل شي، او يا  w,RRږ بندونکي اندازې ښيښه ورکوونې کې بايد يا خو د ارزښت ورکړل شوي غ

خو د ډبلو ښيښو ورکولو او د ښيښو تر منځ تش ځای وښودل شي. د خاصو غږ ساتونکو ښيښو د پاره د ګاز 

منځونو کې د اوبه شوي کنډ څخه خوځېدونکي بخار يا زرورق بايد بيا هم تل د طبقو په )غاز( سره ډکون او د 

ونومول شي. که چېرته اضافي عناصر لکه هوا  w,RRاندازه  یت ورکړل شوي د غږ بندونکغوښتل شوي او ارزښ

کش، د کرکرې د پاره صندق يا د دېوال تختې په نظر کې ونيول شي، نو دلته بايد دغه ساختماني برخې هم د 

 بيروني ساختماني برخو د مجموعي غږ بندونکي د غوښتنې په مطابق پالن شي.

تايلونه بايد بيا د توليد او جوړوني د پاره انتقال شي. د ټولو نه ډېر مهم د نښلېدونکو ځايونو دغه پالن شوي دي

د درزونو په منظم ډول بندونه ده. دلته کېدی شي چې ډېره وړه غلطي په ټول غږبندونکي طبقې زښته ډېره بده 

 پورې احساسوي.په اندازه خرابوالی سړی د غږ بندونکي طبقې نيمايي  dB 10اغيزه وکړي. د 

 

 Richtpreise für Fenster د کړکۍ ګانو د پاره قانوني نرخ )قېمت(       - 7

(Indicative prices for windows)  

د کړکۍ ګانو د پاره نرخ )قيمت( د ډېرو اغيزو پورې تړلی دی. په الندې جدول کې د يوې کړکۍ د پاره چې يو 

 درجو څخه وي ورکړل شوی. w,RRدرجو او د  wUلفو موادو، ونه يې د مختټټاکلی لويوالی ولري او چوکا

درجه ولري، قانوني نرخ )قيمت( يې په  w,RRدرجه او د  wUکړکۍ د پاره چې مختلف د  cm x 138 cm 110د 

 الندې جدول کې ورکړل شوی:

2,5 … 2,6 

K)2W/(m 

1,7 … 1,8 

K)2W/(m 

1,5 … 1,6 

K)2W/(m 

1,2 … 1,4 

K)2W/(m 
wU            3)

w,RR 

230,- … 300,- 250,- … 320,- 260,- … 340,- 280,- … 360,- 32 … 34 dB 

250,- … 320,- 270,- … 350,- 280,- … 360,- 300,- … 380,- 37 … 39 dB 

320,- … 400,- 340,- … 410,- 370,- … 430,- 400,- … 460,- 42 … 44 dB 

420,- … 630,- 
2)K)2= 1,9 W/(m wU 

480,- … 660,- 
1)K)2= 1,5 W/(m wU 

47 … 49 dB 

 

 په پورته جدول کې:

 سره تاوېدونکې کړکۍ ساختماني نرخ 4/12/4(  د عايق شوي دوه ښيښه يي 1

 سره تاوېدونکې کړکۍ ساختماني نرخ mm 6او يوه ښيښه يې  4/12/4(  د عايق شوي ښيښې 2

 کو تودوخي بندونکو درجې ښاييمحتوا )فهرست( په محاسبوي څېړنې کې د دغو ارزښتنا “R„(  د 3
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مصنوعي موادو څخه او د  PVCدغه نرخونه )قېمتونه( د هغو ساختماني کړکۍ ګانو د پاره اعتبار لري، چې د 

لرګي څخه کړکۍ د پاره او همدا رنګه د المونيم  –بې د منتاژ. دغه قانوني نرخ د المونيم  لرګو څخه وي، خو

 1,4او همدارنګه د  1,5ول کيږي، که چېرته د نرخ  د فرق منځنۍ اندازه د څخه کړکۍ د پاره په هغه وخت کې ورک

 ضريب سره ضرب شي.

لمونيم چې ااو لرګی،  –مصنوعي مواد، المونيم  PVCلرګی، د   د چوکاټونو مواد:

 تودوخي له نظره بېل )جدا( اوسي؛

 (؛B . H)د چوکاټونو بيروني اندازه  cm x 138 cm 110   د کړکۍ لويوالی:

مختلفو اندازو سره د دوه ښيښه يي عايق شوې  w,RRاو  gUد   د ښيښې ورکوونه

 ښيښه؛

 ځايونو کې تړونکي سره تاوېدونکې او چپه کېدوکې کړکۍ؛ 7په    کلکونکي ځايونه )چپ و راس(:

يو او همدا رنګه دوه وارې شاوخواته ورکړل شوی بندونکې تسمه   بندونکې تسمه:

 سره وي(؛ 40dB≥w,RR)چې 

مغال ضد طبقې لراوتلي نښلېدونکي ټوټې سره او د غا mm 130د   د کړکۍ الندې د دېوال په سر طاخچه:

 د رسۍ په شکل ځبېښل شوی پروفيل؛ –سره د المونيم 

لرګو  کې مکمل پکار وړل کيږي )د ښيښې  -په لرګو او په المونيم   سرنۍ سطح:

المونيم  مصنوعي موادو کې: سپين؛ د PVCلعاب يا پوښښ(؛ په 

لرګي يا المونيم چې د تودوخي له لحاظه بېل وي: د المونيم برخې  –

 په مثبت اليکترود سره اکسدېشن کول يا طبقه ورکول؛

 په کې نه شته )وجود نه لري(؛      نتاژ:م

 په کې شته )پکې شامل دی(.    دولتي ماليه يا ټکس:

 

شي يو د بل سره مطابقت کونکي  يو د بل سره مطابقت کوونه، که دقيق وويل       - 8

 .Übereinstimmungs- bzwنښې او د ښه جنسيت عالمې 

Konformitätszeichen und Gütezeichen (Coincidence and or mark of 

conformity and quality mark)  

چې د را په دې خوا په نوي ساختماني تنظيم کې ورکړل شوي،  1996د المان په ټولو جمهوريتونو کې د 

ساختماني محصول د استعمال طريقه واضح شي. په بعضو اکثرو ساختماني محصوالتو کې دغه وضاحت د 

( کې د ساختماني قانوني لست په واسطه صورت موندلی. DIBtالمان د ساختماني تخنيک په اينستيتوت )

او يو  د استعمالېدنېورکړل شوی، کوم چې  دغه ساختماني قانوني لست د ډېرو ساختماني محصوالتو د پاره

د بل سره مطابقت کولو ثبوت پکې پر مخ وړل کيږي. لکه څنګه چې په الندې انځور کې ښکاري، د ظاهري نښې 

 نښه )يو د بل سره مطابقت او همدارنګه يو د بل سره مطابقت کوونکي نښې( ده، چې استعماليږي. Üپه حېث د 
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و لويو دروازو، چوکاټونو، د کړکۍ مخې ته د کرکرې پردو د د کړکۍ ګانواو کړکۍ لرونکو دروازو، دروازو ا

طبقو څخه عايق شوي ښيښو د پاره د ساختمان په قانوني لست کې  وپاره صندقونو د پاره او همدا رنګه د ډېر

آلې وجود لري، کوم چې په دې کې په خاصه توګه د تودوخي ساتنې، غږ ساتنې او  د درزونو د بندونې غوښتنو 

 نښه ورکړل شوی اوسي. Üر دی. د ساختماني محصوالتو په قوطۍ يا ورسره مل پاڼو کې بايد د ثبوت ضرو

نښه په هغه وخت کې نه ورکول کيږي، کله چې د دغه محصول د پاره د تودوخي ساتنې يا د غږ ساتنې  Üدغه د 

مختلف شرطونه ضرور  نښې سره Üکومه غوښتنه وجود ونه لري. د يو بل سره مطابقت کولو توضيحاتو د پاره د 

دي. يو نيم محصوالت، د مثال په ډول تودوخي ساتنې عايق شوي ښيښو د پاره يوه څارنه )مراقبت( او رسمي 

تصديق د معلومداره رسمي دفتر له خوا ضرور دی. د کړکۍ ګانو د پاره کېدی شي چې خپله د توليدونکي له 

 ورکړل شوي، هغه يې تر سره کړی اوسي.خوانه دغه توافق تشرېح شي، که چېرته کوم شرايط چې 

نښې په واسطه له منځه ځي، که چېرته د  CEپه راتلونکي کلونو کې د  Üدغه يو د بل سره مطابقت کولو نښه 

ددې په مطابق محصول د پاره اروپايي قانون مکمل سر ته رسېدلی وي. دغه محصول بيا د ساختمان قانوني 

لست 
54A  څخه د ساختمان قانوني لستB  په غاړه لويږي. د يوبل سره مطابقت کوونې ثبوت هم نوی ټاکل

 نښه موازي د اعتبار وړ دي. CEنښه او اروپايي  Üکيږی. د يو کال په جريان کې د ملي )الماني( 

نښې په خالف د قانوني اصولو له الرې نه غوښتل کيږي. توليدونکي، کوم  Üد ښه جنسيت نښې )عالمې( د 

چې د 
55RAL عالمې ګټل غواړي، نو بايد د جنسيت ټاکنې معيار په نظر کې ونيسي. ښه جنسيت 

 

 Temporärer Wärmeschutzد لنډ وخت د پاره )موقتي( د تودوخي ساتنه        - 9

(Temporary thermal insulation)  

را ټيټول د کړکۍ ګانو له الرې دشپې له خوانه د تودوخي ضايع د اضافي تودوخي ساتنې تجهيزاتو په واسطه 

کيږي. دغه د تودوخي ساتنې تجهيزات کېدی شي چې د ښيښو بيرون خوا ته او يا د ښيښو په منځ کې ورکړل 

شي. په الندې جدول کې د کړکۍ د پاره د تودوخي ساتنې تجهيزاتو سره د تودوخي تېرېدنې ضريبونه نومول 

 شوي دي.
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 )A  د المان د ساختمان قانوني لست دي اوB  دی.اروپايي د ساختمان قانوني لست 

 55
 )Ausschuss für Lieferbedingungen)-RAL (Reichs .د انتقال شرايطو د پاره په کافي اندازه کميسيون 
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د پاره ټاکل کيږي. دوهمه اندازه د منځني تودوخي اولنۍ اندازه د فعاله تودوخي ساتنې تجهيزاتو  w,AUد 

ګېنټې )ساعتونه( د تودوخي ساتنې  12په ثبوت رسول دي، کوم چې هره ورځ تقريباً   w,A,mUتېرېدني ضريب 

د تودوخي د انتقال د  w,A,mUتجهيزاتو څخه د استعمال د دوام تمه )توقع( کيږي. د تودوخي تېرېدنې ضريب 

د پاره د کړکۍ ګانو ټاکونکی دی، کوم چې د لنډ وخت د پاره د تودوخي ساتنې  کلني ضرورت د محاسبې

تجهيزاتو سره مجهز شوي دي. خو د انرژي سپما کوونکی هدايت بيا هم د تودوخۍ د کلني ضرورت په محاسبه 

 کې د لنډ وخت د پاره د تودوخي ساتنه له پامه غورځوي )په نظر کې نه نيسي(.

ي تودوخي ساتنې تجهيزاتو کې کرکره يي پردې، چپه کوونکي تختې او پورې وهونکي بيرون خواته ورکړل شو

تختې حسابيږي. يوه تودوخي ساتنه په هغه وخت کې تر السه کېدی شي، چې دغه تجهيزات د سخت باد د فشار 

ره )دوامداره( او د سخت باران په لګېدو سره هم خپله او هم ددې ښه بندوالی د ودانۍ مخ )فاساد( سره د تل د پا

 بند اوسي.

 

 Sonnenschutzvorrichtungen (Sunshades)د لمر څخه ساتنې تجهيزات      - 10

د لمر څخه د ساتنې اقدامات کوی شي چې يوه کوټه د لمر د وړانګو په واسطه د بې خوښې تودوخي څخه 

ورکړل شوي، د لمر څخه وساتي او يا يې مخنيوی وکړي. لکه څنګه چې په الندې انځورونو )شکلونو( کې 

ساتنې د پاره تجهيزات کېدی شي چې د کړکۍ بيرون خواته او يا دننه خوا ته او همدارنګه په تړلي ، که دقيق 

په شکل د کړکۍ ګانو د ښيښو په منځ کې ورکول کيږي. نور امکانات يې د لمر څخه )قوطۍ(وويل شي د ډبلي 

ې د زرورق ورکول دي. د لمر څخه د ساتنې تجهيزات بايد ساتنې ښيښو جوړول دي او يا په موجوده ښيښو ک

 کوټه تورتمه نه کړي او ضرورت پېدا نه شي چې د مصنوعي رڼا څخه کار واخستل شي.
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 په دې جدول کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 مومي؛(   ع4( پورته او په ډډو کې هوا تازه کوونکي؛    3(   انعکاس ورکوونکی؛   2(   نورمال؛  1

 جدول په الندې کې د خوا يا لوري پورې مربوطه شرايط ورکړل شوي دي؛ 8معيار د  DIN 4108-2(   د 5

(   دننه او د ښيښو په منځ کې پرتو د لمر څخه ساتونکو تجهېزاتو د پاره يوه ټاکلې څېړنه هدايت کيږي، چې د 6

 رجه الس ته راوړل شي.هر انعکاسونکي او جذبونکي موادو خواصو څخه زښت ډېر مناسبه د

 

بيرون خواته د لمر څخه ساتنې تجهيزات په کړکۍ د سيوري باعث ګرځي او نه پرېږدي، چې د لمر وړانګې 

کوټې ته ننوځي. ددې په وجه په کوټه کې د تودوخي په خالف د ټولو لمر څخه ساتونکو تجهيزاتو د پاره 

 اغيزناکه ساتنه الس ته راځي.

تختې او کلک ساختماني برخې، د مثال په  ېمر څخه ساتلو تجهيزاتو پورې افقي کلکبيرون خوا ته د کلکو ل

اړه لري. د لمر  و پورېډول راوتلي طاخچې، بالکون، د کوټنۍ په شکل راوتلی ځای، راوتلی بام او داسې نور

مخ ته راوتلی څخه ساتنې اغيزه په هغه وخت کې تر السه کيږي، که چېرته لمر پورته لوړ والړ وي او د کړکۍ 

 ځای په کافي اندازه لوی وي.

نو ځکه دا ډول تجهيزات فقط د يوې ودانۍ په سهېل )جنوب( لوري د نيمايي کال د اوړي په جريان کې 

اغيزناکه دی. کلک د لمر څخه ساتنې تجهيزات نيمګړتيا هم لري، دا چې تغير خوړونکي وړانګې او د 

ه ځانګړي ډول اقدام نه شي کوالی چې په کافي اندازه د لمر څخه روښنايي اړيکې هيڅ مطابقت نه کوي. دا پ

 ساتنه وکړي.

بيرون خوا ته خوځېدونکي د لمر څخه ساتونکي تجهيزات عبارت دي له: بيروني نري پټۍ پټۍ پردې 

(
56Jalousien( د نري لرګو څخه چپه کوونکي پردې ،)Klappläden  چې په انګريزي کې ورتهfolding shutter 
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 )Jalousien دا يو ډول نري عمودي او افقي پټۍ پټۍ پردې دي، چې په مزو کې نښلول شوي او د مزو په واسطه ورته حرکت :

 ورکول کيږي.
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 Markisenوايي(، سيورې کوونکي ) roller shutterپه انګريزي کې ورته  Rollläden(، کرکره يي پردې )وايي

په  Markisolettenوايي( او د لرګو يا د ټوټې څخه تخته يي سيوري کوونکي ) sun blindپه انګريزي کې ورته 

( د تغير Jalousienپردې ) وايي(. بيرون خواته نري پټۍ پټۍ window awning blindانګريزي کې ورته 

ورکوونکي کنج داره نري نري تختو سره، کوالی شي چې تغير خوړونکي وړانګې او د رڼا تناسب ته ښه تطابق 

( د Markisen sun blindورکړي او د يو ښه اغيزناکه لمر څخه ساتونکي په حېث وليدل شي. سيوري کوونکي )

رکول کيږي او دې سره سم د چوترو او بالکونونو پوښلو د پاره ټولو نه زيات د کړکۍ لرونکو دروازو په سر و

ورڅخه کار اخستل کيږي. کرکره يي پردې، کوم چې ورته الندې تغير ورکونکي دي او يا د تختو په منځ کې لوی 

 درزونه لري، د لمر څخه ساتنې د پاره هم ښه مناسب دي.

لمر وړانګې چې د ښيښو له الرې کوټې ته ننوځي، يوه دننه خوا ته ورکړل شوي د لمر څخه ساتونکي تجهيزات د 

برخه يې انعکاسوي او يوه برخه يې جذبوي. دغه جذب شوي وړانګې په تودوخي بدليږي او کوټې ته يې ورکوي. 

په کوټه کې دغه تودوخي د اوړي په موسم کې نارامونکی دی. خو د کال په نورو تغير خوړونکو وختونو او ژمي 

د انرژي په سپما کې مرسته کوي او د مرکز ګرمي څخه کمه استفاده کيږي. د دننه خواته د لمر کې دغه تودوخي 

(، داخلي نري پټۍ پټۍ پردې Innenrollsڅخه ساتونکو تجهيزاتو پورې داخلي لوله يي پردې )

(Innenjalousien( او د ټوټو څخه د کړکۍ پردو )Vorhangen ) ونکي او اړه لري. دا ډول پردې تغير خوړپورې

 ارزانه دي او کېدی شي چې د ضرورت په وخت کې دا بدل هم شي.

د لمر څخه ساتونکي ښيښې او د لمر څخه ساتنوکي زرورق د کلکو لمر څخه ساتونکو تجهيزاتو په جمله کې 

 برخې کې مفصل شوي دي. 3.2حسابيږي. ددې د فعاليت په برخه کې وېناوې په تېر 

( څخه معموالً د تودوخي د ضايع څخه ساتنې او د لمر د وړانګو Rollosپردو )د ښيښو په منځ کې د لوله يي 

 څخه ساتنې د پاره استفاده کيږي.

د ودانۍ النديني پوړ )منزل( د پاره کېدی شي چې د لمر څخه ساتنې ته د طبعي ونو څخه کار واخستل شي، چې ددې 

. پاڼې لرونکي ونې دا ګټه لري، چې په ژمي کې د لمر پاڼې په اوړي کې د لمر د وړانګو د لګېدلو څخه مخنيوی کوي

د وړانګو څخه مخنيوی نه کوي )په ژمي کې يې پاڼې رژيږي(. په طبعي ډول د لمر څخه ساتنې ته په پالن کې ډېر 

ګو په کښېنونو لپاملرنې ته ضرورت دی، کوم چې د کال په وختونو کې د لمر څخه د ساتنې اغيزې تغير خوړنه د نيا

 پام کې نيول کيږي، او د لمر څخه په ځانګړي ډول ساتنې اقدام په حېث تل کفايت نه کوي. کې په

په کم انرژي ودانيو کې د اوړي د موسم اقليم د استوګنو په کوټو کې زښت ډېر اهميت لري نظر تر اوسه 

ځکه د لمر څخه  ساختماني ودانيو ته، کوم چې د مقايسې په ډول د تودوخي ساتنې د پاره کم ضرورت لري. نو

ساتنې د پاره پالنونه زښت ډېر اهميت لري نظر تر اوسه پورې ودانيو ته. په نوي ودانۍ کې د لمر څخه ساتنې 

 ځای په ځای والړې برخې د پاره بايد په نقشه کولو کې ښه سوچ )فکر( ونيول شي.

 

 د کړکۍ مخې ته کرکريي پردې او ددې د پاره صندقونه      – 11

Rollläden und Rollladenkästen (Shutters and shutter boxes)  

د کړکۍ مخې ته کرکره يي پردې زښتې ډېرې وظيفې لري، د ليد )نظر( څخه نيولی  مؤقتي تودوخي او لمر څخه 

داسې اوسي بايد ساتنې ان تر د غال د مخنيونې ښه کولو پورې رسيږي. د امکان په صورت کې کرکرې پردې 

ت کې ښکاره نه شي، نو ددې څخه د کار اخستلو امکانات د انتخاب په اساس د دننه خوا چې پرده په جګ حال

 نه اوسي.



 

233 

 

کرکره يي پردې په اول قدم کې د اول پوړ )منزل( کوټو د پاره، کوم چې د تورتمي په وخت کې دننه څراغ روښانه 

ساتنې او د لمر د وړانګو په وجه د کيږي، د بيرون څخه د ليدلو مخنيوي د پاره جوړيږي. ددې نه غېر د تودوخي 

 تېزې رڼا اغيزې مخنيوي د پاره په کار وړل کيږي.

درجې او د کرکره يي  wUد ټولو کړکۍ ګانو د کرکره يي پردو جوړښت ته د تودوخي ساتنې ښه کوونه، د کړکۍ د 

اومت پورې اړه لري. پردې يا هوا لرونکي طبقې په سيستم کې د منځ څخه د تودوخي د تېرېدنې په مقابل کې مق

دې سره د کرکره يي پردي او ددې شاوخوا ته نښلېدونکي ځايونو سره د درزونو بندوالی ډېر مهم رول لري. په 

DIN EN 10077  اروپايي معيار کې د درزونو بندوالي صنف او د منځ څخه د تودوخي د تېرېدو په مقابل کې د

دې سره د کړکۍ او کرکره يي پردې مجموعي سيستم د  مقاومت د پاره محاسبوي درجه ورکړل شوی ده، چې

 پاره د منځ نه د تودوخي تېرېدلو ضريب ټاکل کېدی شي.

د مکمل ساختمان د پاره د غږ مخنيونې ته د مثال په ډول کېدی شي د کړکۍ او د کرکره يي پردې تر منځ زياتې 

فاصلې پورې د غږ اندازه تر  cm 15د  فاصلې په واسطه  د غږ څخه ساتنه ښه شي. ددې ښه والی کېدی شي چې

10 dB  پورې جوړ کړي. د ټولو نه مهم د کرکره يي پردې ښه تنګوالی د شاوخوا ساختمان سره دی. د غږ په مقابل

جدول کې ورکړل  41معيار په اولې پاڼې او  DIN 4109کې دکرکره يي پردو د صندق بندونې د پاره استعمال د 

 شوی.

ه کولو د پاره ټولو کرکره يي پردو تختې باېد فوالدو څخه او يا د اوسپنې په واسطه تقويه د غال څخه ساتنې د ښ

شوی د ډډو پروفيلونه چې د پروفيل په منځ کې لښتې په کافي اندازه ژور وي، جوړ شي. دا ډول کرکره يي پردې 

 ډوله صنفونو سره پېدا کيږي، چې دا په قانوني اصولو کې درج شويدي. 6

 U( په مطابق د يوبل سره مطابقت کوونکې نښه DIBtيي پردو صندق د ساختماني قوانيونو د لست )د کرکره 

د داخلي او بيروني اقليم  داونو )شکلونو( کې ښودل شوي، انځور cاو  aپکاره ده، که چېرته څنګه چې په الندې 

کړکۍ مخې ته ورکول کيږي،  د بېلوني ساختماني برخې په حېث استعماليږي. هغه صندقونه، کوم چې بيرون د

په انځور کې ښودل شوی، د دغې قاعدې څخه مستثنأ دي. په دېوال کې ورکړل  bلکه څنګه چې په الندې د 

معيار کې تنظيم  DIN 4108-2شوي يا د کړکۍ په سر کې ورکړل شوي د کرکره يي پردو صندقونو تفصيل د 

ېل ټاکلو امکانات شته. د صندق د پاره د شاوخوا سره شوی. خو بيا هم د صندق د تودوخي د پول اغيزه بېل ب

 ټاکل کيږي. φيوځای د مستقيم تودوخي تېرېدنې ضريب 

اوسي. او  K/W21,0 mبايد کمترکمه  Rد کرکره يي صندقونو د پاره د منځ څخه د تودوخي د تېرېدلو مقاومت 

 ي.څخه زيات ورکړل ش < K/W20,55mاندازه د  Rد صندق د سرپوښ د پاره د 

 

 
c             ـ د کړکۍ په سر د کرکرې صندقb                      ـ کړکۍ د دوه وارې پټ چوکاټونو سرهaـ تودوخي بندونکي طبقې 

 کړل شوی کرکرې صندق                         سره د کرکرې صندقاومخکې ور                                                                            
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 د کړکۍ ګانو په جوړونې کې نوي پرمختګونه     –12

Neue Entwicklungen bei Fensterkonstruktionen 

(New developments in window constructions)  

د ډېر وخت راهيسې د ښيښې ورکولو په جريان کې د بې حده ډېر پرمختګونه شوي، کوم چې  د استر ورکوونې 

پورې چې د دوه وارې عايق شوي ښيښو د پاره  K21,2 W/mڅخه تر  K21,1 W/mجه د در gUپه تخنيک کې د 

ستندرد ګرځول شوی، د چوکاټونو ساختمان د پاره په دې وروستيو کلونو کې په واضح ډول ښه والی راغلی 

د پروفيلونو کې ډبل )ژور( پروفيلونو ته چې زياتې کوټې )خانې( لري، پرمختګ ورکړل شوی.  PVCدی. په 

لرګو څخه کړکۍ ګانو د پاره د بندونکي موادو سره ډېر طبقه يي پروفيلونه ورکړل شول. د المونيم څخه ګړګۍ 

 اندازې سره د تودوخي بندونکي پروفيلونه په اختيار کې ورکړل شوي. fUڅخه کم د  K22,0 W/mګانو ته د 

ړونکي ساختمان څخه بېرته کار د زيات غوښتنو د پاره کېدی شي چې د موادو په ټولو ګروپونو کې د ت

واخستل شي، کوم چې غېر ددې نه هم تطابق کوونکی د لمر څخه ساتنه او همدارنګه اوچته د غږ بندونکی 

اقدام ورکول کيږي. د ښيښو او چوکاټونو په تخنيک کې د پرمختګونو په وجه دا امکان ورکړل شوی، چې د 

لکه څنګه چې د اولې برخې په دوهم انځور کې ښودل شوی، انرژي سپما کوونکي هدايت د وړاندينې له مخې، 

پورې يوه لويه د رڼا د  K21,7 W/mڅخه تر  K21,3 W/mد تودوخي د تېرېدنې د ضريبونو قانوني اندازه د 

 تېرېدنې پرده د حل الرې امکانات برابروي.

ښو څخه چوکاټونو ته د تېرېدنې د ټولو نه ډېر مهم د ښيښو د څنډو په تړنو کې د تودوخي د پول اغيزه او د ښي

سره  φساحې دي. دلته د تودوخي زياته تېرېدنه، په اوږدو راښکل شوي د منځ نه د تودوخي د تېرېدنې ضريبونو 

 تشرېح شوی.

که چېرته د تودوخي ساتنې ښيښې څخه کار واخستل شي، نو د المونيم څخه د فاصلې ساتنې استعمال د 

تر منځ جوړوي.  W/mK 0,11او د  W/mK 0,06چوکاټو هرې مادې ته تقريباً د  اندازه نظر د φښيښو تر منځ د 

شاوخوا پورې را ټيټه کړي. د قاعدې له  % 50څخه تر  % 30اندازه د  φښه فاصله ورکوونه دا ممکنوي چې د 

مخې دغه فاصله ساتونکي د نجيبه فوالدو، مصنوعي موادو يا د خاصو موادو د ترکيب )مصنوعي مواد او 

نجيبه فوالد( څخه جوړيږي. د څنډو په ساحه کې د تودوخي د تېرېدلو کمېدنې سره کېدی شي چې په کړکۍ کې 

شاوخوا پورې کمه کړي. دغه  K20,3 W/mڅخه تر  K20,1 W/mد  wUد منځ څخه تودوخي د تېرېدنې ضريبونه  

 لري.تاثير په خاصه توګه د اوسپنې څخه ساختماني چوکاټونو باندې مثبته اغيزه 

د منځ څخه د تودوخي د تېرېدنې د کمېدو په خوا کې نورې اغيزې هم د ارزښت وړ دي: د ښيښو په څنډو کې د 

 سرني سطح تودوخي )حرارت( پورته ځي. دې سره د ښيښو په څنډو کې د پرخې اوبو جوړېدلو خطر کميږي.

چېرته د انرژي سپما کوونکي  د ښيښې ورکوونې او کړکۍ د پاره خاصې غوښتنې هغه وخت منځ ته راځي، که

ورونو د پاره يو کهدايت اعتباري سطح بيا هم په ښکاره ډول د الزمه حد نه بايد راښکته شي. دا د غېر فعاله 

 خاص حالت دی. په دې کې د قاعدې سره سم غوښتنې نه شته.

 جوړوي. K20,8 W/m ≤ wUد غېر فعاله کورونو اراموالي )راحت( د پاره غوښتنه 

څخه کم ښودل شوی. د څنډو په  ≥ K20,7 W/mدرجه د  gUپاره د قاعدې له مخې د کينول شويو ښيښو د ددې د 

درجه( د تودوخي له مخې د ښه فاصلې ساتنې په  φساحه کې دمنځ څخه د تودوخي د تېرېدني ضريبونه )د 

شي. د ودانۍ د جسم واسطه او په چوکاټونو کې د ښيښو ژور کښېنونې په واسطه د ټولو نه ښه مناسب کېدی 
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 φسره د تړلو شکل په واسطه يو مکمل سيستم جوړوي، کوم چې په همدې ډول د تودوخي د پول اغيزه په يو 

 ته راټيټېږې. W/mK 0درجې کې نږدې 

 wU ≥ 0,8د غېرغعاله کورونو ګړکۍ ګانو د پاره د مصنوعي او همدارنګه د لرګو څخه چوکاټونو سره چې 

 ثال په الندې انځور کې ورکړل شوی:)اروپايي درجه( وي، م

 

 په پورته انځور کې:

 سره K20,7 W/m ≤ gUدرې تخته يي )طبقه يي( عايق شوي ښيښې  د  - 1

 په چوکاټونو کې ژور د ښيښو حالت – 2

 مصنوعي موادو څخه ډډې او همدارنګه پټ چوکاټونه – 1

 ې د پارهنځګ د چوکاتونو د تودوخي بندو PU (Polyurethan)د  – 4

 وکاټونهچلرګو څخه ډډې او همدارنګه پټ د  – 5

 په فوالدو ټينګوونه – 6

 څخه بېرته کار اخستنه PUدمرستې د پاره  – 7

 Türkonstruktionenد ورونو )دروازو( جوړښت )ساختمان(      – 13

(door constructions)  

 

 Anforderungen und Regelwerke غوښتنې او قاعدې – 13.1

(Requirements and regulations)  

د ورونو )دروازو جوړوونه هم لکه د کړکۍ ګانو جوړونې غوندې رنګارنګ غوښتنې لري. غېر ددې نه لکه څنګه 

چې په الندې انځور کې ورکړل شوي، ددې جوړښت بايد د ودانۍ د حالت او د مربوطه وخت د ضورياتو سره 

 مطابقت وکړي.
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 د دغو غوښتنو د ټاکلو د پاره په الندې جدول کې الزمي معيارونه او قاعدې ورکړل شوي دي.

 د دروازو جوړولو د پاره غوښتنې:

 معيار غوښتنه

 د تودوخي ساتنه

 د غال مخنيونه

 د غږ څخه ساتنه

 د لوګي څخه ساتنه

 د اور څخه ساتنه

 تل يا د هر وخت د پاره فعاله

DIN 4108 معيار، انرژي سپماکوونکی هدايت 

DIN EN V 1627 اروپايي معيار 

DIN 4109 معيار 

DIN 18095 معيار 

DIN 4102-5 معيار 

DIN 4102-18 معيار 

دلته نورې قاعدې دي چې د درزونو بندوونې، د شکل بدلونې په مقابل کې ټينګوالی، ميخانکي فشار او د 

 جود لري.کار اخستنې موادو نورو غوښتنو د پاره و

قانوني مقرراتو  -په غوښتنو کې بايد د يو بل سره توافق شوي شخصي خصوصياتو ساختماني نظارت د دولتي

له الرې وشي. عادي دروازې يا لويې دروازې په هغه ځايونو کې ورکړل شي، کوم چې ساختماني قانون له مخې 

څخه ساتنه يا د اور څخه ساتنه وشي، نو  مقررات د تودوخي ساتنه، د هوا بندوونه، غږ څخه ساتنه، د لوګي

سره بيان شي يا وښودل شي. اعالنه شوې موضوع بايد د مکمل  Ü بايد ددې استعمال د يو بل سره توافق د

شوي خصوصياتو په برخه کې روښانه وېناوې ولري. د لګښت نښې تر امکان پورې د معيار، تخنيکي 

مه )توقع( کيږي، تنيول شي. که چېرته اضافي فوق العاده غوښتنو ساختماني توافق او د قانوني مقرراتو سره و

ول واضح امتيازاتو سره د قرارداد کوونکي ډنو دا بايد د امکان په صورت کې ښه دقيق وليکل شي. فقط په دا 

مؤقيعت داسې دې، چې د استفادې هدف د پاره په راحت سره کار اخستنې محصول تيار کړي او په ودانې کې 

 کړي.منتاژ 

 

 

 د ودانې جوړښت

 د باد او باران څخه ساتنه     

 جهت ورکوونه     

 د درولو ځای     

 د ودانۍ څخه استفاده

 زياته استفاده     

 د کوټې دننه اقليم     

د ساتنې ضرورت )اور، لوګی، غږ،      

 تودوخي، غال

دروازې شکل يا د ور )

 جوړښت(

 تقسيموونه     

 لويوالی     

 مواد او سرنۍ سطح     

 د دروازې جوړوونه
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  Außentüren (outside doors) بيروني ورونه )دروازې( – 13.2

د بيروني دروازو ډېرې مهمې د کور لويې دروازې او فرعي دروازې دي. د کور لويو دروازو د پاره ښه جنسيت  

د ښه والي غوښتنه پکې ضرور دی. دې سره د سيستم مناسبوالې او  RAL –GZ 966او د کنترول مقررات 

 په نظر کې نيول کيږي. جوړښت

د انرژي سپما کوونکي هدايت په نوي ودانيو کې د بيروني دروازو د پاره کوم لوړترين اضافي د 
57

DU  درجه نه

درجه ضرور ده، کوم چې ددې  DUده ټاکلې. په يوې ودانۍ کې د تودوخي د انتقال د ضرورت محاسبې د پاره د 

پورې هم اعتبار لري او  aمنځ څخه تېرېدونکي درزونو ضريبونو امتياز د الندې جدول څخه څېړل کيږي. دا د 

غږ بندونکي اندازې د پاره  w,RRهمدارنګه تر ډېره حده په خاصو حاالتو کې الزمي او هم ارزښت ورکړل شوو 

 اعتبار لري.

ره مطابقت د عادي بيروني دروازو او لويو بيروني دروازو د پاره د ساختماني مقرراتو د لست له مخې د يوبل س

 کوونکی ثبوت په الندې جدول کې ښودل شوی

( د Typ 1اول ټيپ ) نښه
1)ÜH ثبوت سره ( دوهم ټيپTyp 2 د )

2)ÜHP ثبوت سره 

 د پاره حساب شوې درجه: DUد  درجه DUد 

K)22,9 W/(m ،د لرګو يا مصنوعي موادو د پاره 

K)24,0 W/(m  د فوالدو د پاره يا دDIN V 

 %30ې حساب شوې درجه تر معيار له مخ 4108-4

پورې دچوکاټونو مواد يا حساب شوې درجه د 

DIN EN ISO 10077-1  له مخې د ټاکنې په

 واسطه.

په معلوم شوي کنترولي ځايونو کې د اول ټيپ له مخې 

معيار له مخې  DIN 52619-1حساب شوې درجه يا د 

 اندازه کوونکې درجه

اوخوا اوبه په ش  2/3hm(daPa)[/32,0 m ≤a[ درجه aد 

 بندونکې کې

د عادي بيروني دروازو د پاره لکه د اول ټيپ په شان د 

DIN EN 1026  معيار له مخې اندازه شوې درجه او د

معيار  DIN EN 12427-1لويو بيروني دروازو د پاره د 

 له مخې اندازه شوې درجه

د 
3)

w,RR د  هيڅ ثبوت امکان نه لري درجهDIN 20142-3  معيار او دDIN EN ISO 717-1 

معيار له مخې اندازه شوې درجه او د 
3)

w,RR  د درجې

 ويينه يا خبر

 په پورته جدول کې:

1)UH     د جوړونکي له خوا نه د يو بل سره مطابقت کولو په برخه کې تشرېح 

2)UHP  نه د يو بل ددې نه وړاندې د ساختماني محصول کنترول د يو پېژندل شوي کنترول ځای څخه د جوړونکي له خوا

 سره مطابقت کولو په برخه کې تشرېح

3)
 قهرست د ارزښت ورکړل شوي غږ بندونکي درجې محاسبوي څېړنې ته اشاره کوي “R„د           

د ثبوت شوي درجې له مخې، کوم چې زيات وارې  DUدرجه کېدی شي چې د  DUپه پورته جدول کې موجوده د 

د درجې د لوړېدو تنظيم سره د يو نيم ساختماني ډولونو  DUجدول کې  په ښکاره ډول لږ دي، بدل شي. په الندې

 الرښوونې ورکړل شوي دي.

ګنځايونو په تړونکو دروازو وپه الندې جدول کې په بيروني دروازو، د کور دروازو، د تاکاو دروازو او د است

 ي:ېدا کوونې ورکړل شوي دپد پاره د درجو الر  DUکې د تودوخي بندونکي ضريبونو 

                                                             
 57

 )D  د د انګريزي څخه اخستل شوی چېDoor .لنډيز دی 
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  K)2W/(mپه  DU ساختماني نښې

په فابريکه کې جوړشوي لرګو څخه دروازې )مکمل ځبېښل شوي )پرېس( تختې، د نلونو 

په شان خأل لرونکي ځبېښل شوي تختې د کلک تار لرونکي تختو څخه د پوښل شوي 

 وي.  mm 40استر سره او داسې نور(، چې ډبلوالی يې تقريباً 

 

 پورې 2,5څخه تر  2,0د 

ډکونکي ځايو کې د تودوخي بندونکي طبقه نيول شوی  پهد چوکاټونو او ډکون سره چې 

 60وي، د مکمل لرګي يا د مصنوعي موادو څخه دروازې چې د چوکاټونو ډبلوالی يې د 

mm  70څخه تر mm .پورې وي 

 پورې 2,5څخه تر  1,5د 

صنوعي موادو څخه د چوکاټونو پروفيلونو او د ښيښو ډکون سره د مکمل لرګي يا د م

 وي % 60دروازه، چې د ښيښو برخه يې تقريباً 

 د يوې ښيښې څخه -

 سره عايق شوي ښيښې څخه K)2=3,0 W/(m gUد  -

 سره د تودوخي ساتونکي ښيښې څخه K)2=1,5 W/(m gUد  -

 

 

 پورې 4,5څخه تر  4,0د 

 پورې 2,8څخه تر  2,4د 

 پورې 1,9څخه تر  1,6د 

او د ډکون سره د المونيم څخه دروازه، چې د ډکون په  د تودوخي بندونکي پروفيلونو

 ساحه کې تودوخي بندونکې طبقه نيول شوی وي.

 پورې 3,0څخه تر  2,0د 

د تودوخي بندونکي پروفيلونو او د ښيښې څخه د ډکون سره د المونيم څخه دروازه، چې 

 وي % 60د ښيښې څخه د ډکون برخه تقريباً 

 ې ښيښې څخهسره د يو K)2=5,8 W/(m gUد  -

 سره عايق شوي ښيښې څخه K)2=3,0 W/(m gUد  -

 سره د تودوخي ساتونکي ښيښې څخه K)2=1,5 W/(m gUد  -

 

 

 پورې 5,3څخه تر  4,5د 

 پورې 3,8څخه تر  2,5د 

 پورې 2,7څخه تر  2,0د 

  

څخه د  معيار غوښتنې سره مطابقت وکړي. د منځ DIN 4108-2د بيروني دروازو د درزونو بندوالی بايد د 

ته په هغه وخت کې اجازه ده چې د يوبل سره د  ≥ 2/3hm(daPa)[/32,0 m[درجه( د  aدرزونو د تېرېدنې ضريبونه )

 توافق په توضيحاتو کې ورکړل شوی وي، چې که شاوخوا درز بندونکي وجود ولري.

زونو ښه بندوالی، همدا د غوښتل شوي درجې الس ته راوړلو د پاره د دروازو د پټيو او چوکاټونو تر منځ د در

رنګه د ځمکې د فرش او د چوکاټونو ترمنځ او د دېوالونو او چوکاټونو تر منځ د درزونو بندوالي پرېکړه ضرور 

ده. په الندې انځورونو کې د ځمکې د فرش او چوکاټونو تر منځ همدا رنګه د دېوالونو او چوکاټونو تر منځ د 

 درزونو بندونې پرنسيپ ښودل شوي دي.

روازې بايد داسې جوړې شي، چې دا د تمې )توقع( سره سم اقليم او د استفادې سره برابر د تل د پاره د د

 استفادې وړ وګرځي.
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د يوې دروازې څخه زيات کار اخستنه )استفاده( د دروازې په ميخانکي ټينګوالي مهمه اغيزه لري. په نورماله 

وارو  50تل کيږي، د مثال په ډول په يو فاملي کورونو کې چې دورځې د استفاده کې د دروازې څخه کم کار اخس

څخه کم د دروازې خالصول او بندول کيږي. د دروازې څخه زياته استفاده په دروازه کې د ډېر تګ راتګ پورې 

 وارو څخه زيات دروازه 50اړه لري، د مثال په ډول دولتي ودانې او زيات فاملي کورونه، کوم چې دورځې د 

 خالصول او بندول کيږي.

د کوټې دننه څخه استفاده او د کوټې ګرمېدنه په زياته کچه د دروازې اقليمي فشار د کوټې دننه خوا نه 

مستقيماً د دروازې د ضميمې د مخې څخه ټاکل کيږي. دلته په دې وروستيو کلونو کې په مهنډسي کې يو 

به د بيروني هوا )اقليم( او داخلي هوا )اقليم( تر منځ  بدلون )تحول( منځ ته راغلی دی. په پخوا وختونو کې

اقليمي راکړه ورکړه د دهلېز يا مخ ته ورکړل شوي کوټې له الرې کېدله. په اوسني وخت )عصر( کې د ودانۍ د 

جوړولو )ساختمان( د نرخ )قيمت( په لوړېدو سره د دغه برخو په ځای زښت ډېر خپله د کوټې په دننه تطابق 

 ي.ورکول کيږ

د دروازې څخه په نورمال حالت کې بې لحاظه استفاده په دوه ډوله ده، جګه او زښت ډېر فشار. که چېرته د کوټې 

مخې ته ورکړل شوی تش ځای نه ګرمول کيږي او د دروازې ضميمه د يوي باد نيونکي برخې په واسطه ساتل 

ی تش ځای ګرمول کيږي، نو دلته سړی وېلی کيږي، نو دا يوه نورماله غوښتنه ده. که د کوټې مخې ته ورکړل شو

شي چې دا لوړه غوښتنه ده. او که دغه د کوټې مخې ته ځای ګرمول کيږي او ګرمونکی جسم مستقيماً دروازې 

خوا ته ورکړل شوی وي او يا د فرشي )په ځمکه کې( د مرکزګرمي څخه استفاده کيږي، نو په دې حالت کې زښت 

 ډېر لګښت ته ضرورت دی.

ورکړل شوي دوه جدوله ددې په برخه کې معلومات ورکوي، کوم چې څه ډول نښې او همدا رنګه  الندې

بنديځونه د دغو غوښتنو د پاره په نظر کې نيول شوي. د بيرون او يا دننه خوا ته د زښت ډېر لګښت د پاره بايد د 

 د ځمکې فرش سره د دروازو د درز بندوونه

 لګېدوونکی واشل )بندوونکی( ټيټېدونکی واشل )بندوونکی( اشل )بندوونکی(د برس سره ګرځېدونکی و

د دروازو په چوکاټونو کې شاته ډکون 

 کولو او بندونکو اقدامات

 شاته ډکون

د بندونکي موادو يا د بندونکي 

 پټۍ سره بندوونه )عايق(

د شوتې 

سره شاته 

 ډکون
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صرف نظر شي او يا په کافي فابريکه يي موادو پورې مربوطه يا خو د ساختماني او ترتيبونکي عناصرو څخه 

 اندازه ساتنې )د مثال په ډول مخې ته بام( غم وخوړل شي.

په الندې جدول کې د ودانۍ او د کوټې څخه د استفادې د غوښتنې په وجه د دروازو ساختماني نښې ښودل 

 شوي

 غوښتنه ساختماني نښې

 المونيم لرګی مصنوعي مواد

تقويه شوی لګېدونکي مخکې 

 وړنه

شوی لګېدونکي مخکې  تقويه

 وړنه

تقويه شوی لګېدونکي مخکې 

 وړنه

 اوچته مهمه استفاده

نورمال اقليمي د کوټې داخلي  بې محدوديته بې محدوديته بې محدوديته

 فشار

 د شکل بدلونې ښه حالت د 

 پروفيلي امکان -

 د پروفيل زيات ژوروالی -

د تقويه کونکي پروفيل  -

 په واسطه امکانونې

 ونې ښه حالت د د شکل بدل

 د لرګي لويه عرضاني مقطع -

 د لرګي رقم مناسب -

 د فوالدو ټينګونې په واسطه -

 د شکل بدلونې ښه حالت د 

 پروفيلي امکان -

 د پروفيل زيات ژوروالی -

حرارتي بيلتون کموونې په  -

 واسطه

اوچته اقليمې د کوټې داخلي 

 فشار

 د شکل بدلونې ښه حالت د 

 پروفيلي امکان -

 د پروفيل زيات ژوروالی -

د تقويه کونکي پروفيل  -

 په واسطه امکانونې

د انتقاد په وخت کې هم د ښه 

 شکل بدلونې حالت سره جوړوونه

 د شکل بدلونې ښه حالت د 

 پروفيلي امکان -

 د پروفيل زيات ژوروالی -

حرارتي بيلتون کموونې په  -

 واسطه

د داخلي کوټې اقليمي زښت ډېر 

 فشار

 

 ندې جدول کې د بيروني اقليم او ازادې هوا اقليم د غوښتنې په وجه د دروازو ساختماني نښې ښودل شويپه ال

 

 غوښتنه ساختماني نښې

 المونيم لرګی مصنوعي مواد

بيروني اقليم )د لګېدونکي باران  بې محدوديته

او د لمر د مستقيمې وړانګې په 

 مقابل کې مکمل ساتنه(

د لويې  بندونې سرهد ارتجاعي  

 سطحې هيڅ کوم ډکون

 هيڅ کوم نري درزونه

د کم شوي ازادې هوا اقليم )ځان  

ځان ته د لګېدونکي باران فشار، 

 هيڅ کوم مستقيماً د لمر وړانګه(

 )درشايي( نه غېر هيڅ د فرش سره بندوونکید درشل 

 د باد او باران تر منځ لويه فاصله لرونکې بيلتون

د کم شوي ازادې هوا اقليم )ځان  يت عليحده حسابيږيلکه د مخکې په شان محدود

ځان ته د لګېدونکي باران فشار، 

 د لمر مستقيمه وړانګه(

د تورتم سرني سطحې سره د هيڅ 

د شګو نه  PVCمصنوعي موادو 

 غېر ډکون

 هيڅ تورتم سرنۍ سطح

د لرګو د درزونو په ډکون کې هيڅ 

 تورتم سرنۍ سطح

ېښ په باد او باران کې هيڅ د سر

 درزونه

هيڅ پوښ ورکړل شوی سرنۍ 

 سطح

د تورتم سرني سطحې سره د هيڅ 

د شګو نه  PVCمصنوعي موادو 

 غېر ډکون

 

 د شکل بدلونې ښه حالت

په نورمال او ډېر سخت باد او  د انتقاد په وخت کې ښه پاخه ساختمانونه هم

 باران کې د ازادې هوا اقليم
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  Innentüren (interior doors) داخلي ورونه )دروازې( – 13.3

د داخلي دروازو د پاره اساسي غوښتنې د شکل بدلېدو مقاومت او ميخانکي فشارونه دي. خاص داخلي 

دروازې بايد د ساتنې وظيفه هم ولري، کوم چې يوه برخه په عمومي ډول دې پورې تړلي، او يوه برخه خاص په 

 موافقې سره ترتيب شوي دي.

چې د لرګو او په فابريکه کې  د لرګو د مېده ګي نه جوړ شوي مواد دي، يو ښه جنسيت او  د داخلي دروازو د پاره

صنف سره د استفادې هدايت کيږي. د استوګنو  IIIاو  I, IIد اقليم د  RAL-RG 426د کنټرول په اصولو برابر 

صنف  IIIان کې د اقليم صنف پورې اړه لري، چې د استوګنو بندو دروازو په جري Iکوټو داخلي دروازې د اقليم 

 سره مطابقت کوي.

( هم شته. د استوګنو N, M, S, Eد اقليم صنفبندي په خوا کې د ميخانکي غوښتنو د پاره نور څلور صنفونه )

صنف( وجود لري. د استوګنو ځانګړي  Nودانيو د ټولو داخلي دروازو الندې يو نورمال ميخانکي غوښتنه )د 

تنظيميږي )اوچته ميخانکي غوښتنه(. د دروازو د صنفونو پوړکي )طبقه بندي( په صنف کې  Sبندو دروازې د 

 د معيارونو د کنترول په واسطه ټاکل کيږي.

د داخلي دروازو د ساتنې وظيفې څخه مطلب د غږ څخه ساتنه، د تودوخي څخه ساتنه او د غال څخه مخنيونه 

 لوګي څخه د ساتنې غوښتنه هم مطرح شي. ده. په لږو حالتو کې کېدی شي چې د اور څخه د ساتنې يا د

د غږ څخه ساتنې غوښتنه هغه وخت کې منځ ته راځي، کله چې دروازه د يوې پردۍ ساحې څخه )د مثال په ډول، 

معيار د  DIN 4109جدول کې او د  3معيار په  DIN 4109دهلېز يا د زينو کوټه( کوټې ته ورکړل شوې وي. د 

درجه دا ډول غوښتنه لري، کوم چې د استفادي  wRل کې د غږ بندونکي اندازې جدو 2دوهمي پاڼې سره  مل په 

)مخکې نيول  dB 5د پاره تيار جوړې شوي عناصرو د پاره اعتبار لري. په البرتوار کې امتحان شوي بايد د 

 درجې څخه پورته پروت وي. w,RRشوی اندازه( د غوښتل شوي 

غېر ګرمېدونکي ساحې څخه بېلوي، نو دلته د تودوخي ساتنې  که چېرته داخلي دروازې ګرمېدونکې ساحه د

 DIN Vدرجې ته ضرورت دی. د غال څخه مخنيونې خواص، څومره چې ضرورت وي، بايد د  DUتخنکي برخې 

EN V 1627 .له مخې وټاکل شي 

 

 د علمي موادو او د کاري اسنادونو په برخه کې معلومات     - 14

Hinweise auf Literatur und Arbeitsunterlagen 

(References to literature and working documents)  

  Normen (standardize)معيارونه 

 د کړکۍ ګانو او دروازو د پاره مهم خاص معيارونه د نمرو سره الندې ورکړل شوي دي:

DIN EN 410   په ساختمان کې ښيښې، د ښيښې ورکوونې د رڼا تخنکي او وړانګو فزيکي

 م غټوالي ټاکنه.معلو

DIN EN 673   ساختمان کې ښيښې، د منځ څخه د تودوخي د تېرېدنې ضريبونو، د حساب

 د طريقې ټاکل.

DIN EN 1026    .کړکۍ ګانې او دروازې، د منځ څخه هوا تېرېدنه، د کنترول طريقه 

DIN EN 1027   کړکۍ ګانې او دروازې، د سخت باران په مقابل کې بندوالی، د کنترول

 ريقه.ط
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DIN EN 1121    .دروازې. د دوو مختلفو اقليمونو تر منځ چال چلند، د کنترول طريقه 

DIN EN 1627  .کړکۍ ګانې، دروازې، تړونکي. د غال مخنيونه، غوښتنې او صنفبندي 

DIN EN ISO 10077   د کړکۍ ګانو، دروازو او تړونکو د تودوخي تخنکي چال چلند. د منځ څخه د

 ې ضريبونو محاسبه.تودوخي تېرېدن

 برخه:  ساده طريقه. 1   

 برخه:  د چوکاټونو د پاره نمره يي طريقه. 2   

DIN EN 12207    .کړکۍ ګانې او دروازې. د منځ څخه هوا تېرېدنه، صنفبندي 

DIN EN 12208   ،کړکۍ ګانې او دروازې. د لګېدونکي باران په مقابل کې ښه بندوالی

 صنفبندي.

DIN EN 12210  ړکۍ ګانې او دروازې. د باد د فشار په مقابل کې مقاومت، صنفبندي.ک 

DIN EN 12211  .کړکۍ ګانې او دروازې. د مقاومت توان، د کنترول طريقه 

DIN EN 12412   کړکۍ ګانې، دروازې او تړونکي. د مرکزګرمي د ټانکۍ په واسطه د منځ

 څخه د تودوخي د تېرېدنې ضريبونو ټاکنه.

 اټونه.برخه:  چوک 2 

 برخه:  د کرکره يي پردو د پاره صندق. 4 

DIN EN ISO 12567   د کړکۍ ګانو او دروازو د تودوخي تخنکي چال چلند. د مرکزګرمي د ټانکۍ

 په واسطه د منځ څخه د تودوخي د تېرېدنې ضريبونو ټاکنه.

 برخه:  د چوکاټونو سره کړکۍ ګانې او دروازې. 1 

 بام کړکۍ ګانې او نورې کړکۍ ګانې.برخه:  د ټولو نه پورتني  2 

DIN EN 13363   د ښيښې ورکوونې سره ګډ د لمر څخه ساتنې تجهيزات. د سوالر د وړانګو او

 د رڼا د تېرېدلود درجې محاسبه.

 برخه:  ساده طريقه. 1 

 برخه:  د وړو ټوټو )ديتاېل( طريقه. 2 

DIN 18055  يخانکي غوښتنې، غوښتنې کړکۍ ګانې. د منځ څخه د درزونو تېرېدنه او م

 او کنترول.

DIN 18056  .د کړکۍ ګانو دېوالونه. اندازه کوونه او پر مخ وړنه 

DIN 18095  .دروازې. د لوګي څخه د ساتنې دروازې 

 برخه:  مفهوم او غوښتنې. 1 

 برخه:  د دوامداره فعاليت او بندوالي ساختماني کنترول. 2 
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   Dächer (roofs)بامونه 

 Einführung (introduction) (مخکې ويينه )مقدمه       - 1

په اول قدم کې د بامونو وظيفه دا ده چې ودانۍ د باد او باران د ناوړه اغيزو څخه ساتي. د احاطه شوي استوګنو 

 کوټو د پاره د تودوخي ساتنې او د غږ څخه ساتنې د پاره دغه ساختماني برخه په خاصه توګه مهم دی.

بامونو رقم مختلف دي. د بامونو پېژندل شوي ډولونه په الندې انځور کې  د بيرون له خوا نه ښکارېدو له مخې د

ښودل شويدي. د استوګنو په ودانيو کې په زياته اندازه ترکيبي بامونه جوړول کيږي، چې ددې بامونو ځانګړي 

 عناصرو شکلونه په الندې انځور کې ورکړل شويږي.

 

                              
 

  Anforderungen (requirements)  غوښتنې           -2

 

 Anforderungen an den Wärmeschutzد تودوخي ساتنې د پاره غوښتنې         -2.1

(Requirements for thermal protection)  

( د نوي جوړ شوي ودانيو د پاره په بيروني ساختماني برخو کې د منځ EnEVد انرژي سپما کوونکی هدايت )

تودوخي د تېرېدنې ضريبونو د پاره کومه غوښتنه نه لري. د انرژي سپما کېدونکي تودوخي ساتنې  څخه د

ثبوت، په ودانۍ کې د احاطه شوي مجموعي تودوخي انتقالېدو پورې مربوطه د انتقال په وخت کې د تودوخي 

کې د فزيکي منځني  ښښتناسب پورې مربوط منځ ته راځي. دا د ودانۍ په بيروني پو eA/Vد  TH´خاصه ضايع  

 )متوسط( د منځ څخه د تودوخي د انتقال ضريبونو سره مطابقت کوي.

( غوښتنې له EnEVددې د پاره چې دا د ټولې ودانۍ د پوښښ پورې مربوطه د انرژي سپما کوونکي هدايت )

مطابقت مخې د ساختمان فزيکي او اقتصادي ګټې د مختلفو بيروني ساختماني برخو د تودوخي ساتنې سره 

قانوني  PUوکړی شي، نو هدايت کيږي چې په الندې جدول کې د منځ څخه د تودوخي د تېرېدنې ضريبونو 

 درجې يا اندازې په نظر کې ونيول شي.

 

ي د آس دواړو خواوو ته مساو

 زين په شان بام
 په سر کې کوټه لرونکی بام

 د وينا مېز په شکل بام

 کېږدۍ )خيمه( ډوله بام

د ودانۍ په دواړو سرونو کې 

 درې کنج لرونکی بام

 هوار بام
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 بامونه،

 د بام ميالنونه

 ( له مخې ودانۍEnEVد انرژي سپما کوونکي هدايت )

k)20,15…..0,25 W/(m ≤ PU 

 ۍ غېر فعاله کور معياري ودان

k)20,06…..0,10 W/(m ≤ PU 

 

درجه د هغه ودانيو د پاره راځي، چې د هغې د تودوخي انتقالېدونکي بيروني سطح لويه وي  k) 20,15 W/(mد 

نسبت د ودانۍ تړلي حجم ته )د مثال په ډول: ځان ته والړ يو فاملي کور، د کتار اخري کور( د حده زيات نه شي. 

د پاره يا د زيات فاملي کورونو د پاره د قاعدې له مخې د بامونو د سطح د  په کتار کې د منځني کورونو

( د غوښتنې په نظر EnEVد انرژي سپما کوونکي هدايت ) k) 20,25 W/(mتودوخي انتقالېدونکی ضريب  

 د پاره کفايت کوي. TH ´کې نيونې سره د انتقال په وخت کې د تودوخي ضايع 

ي هدايت له مخې د لوړترينې اجازه ورکړل شوي لومړني انرژي ضرورت په بې ددې چې د انرژي سپما کوونک

قانوني درجه، د ودانۍ د پوښښ د عمر  PUنظر کې ونيول شي، بايد د منځ څخه د تودوخي د تېرېدنې ضريبونو 

والي کلونو څخه پورته د اقتصاد له لحاظه تجاوز ونه کړي. د تودوخي بندونکي طبقې د ډبل 50د دوام  په وجه د 

زياتېدل د يو سانتي متر په اندازه، د ودانۍ د بام جوړونې په قيمت کې لږ څه زياتوالی راځي. ددې په مقايسه 

که د الزمي انرژي د زيات لګښت په وجه ودانۍ ته د تودوخي ساتنې طبقه وروسته ورکړل شي، نو بيا دا ډېر کار 

 او لګښت غواړي.

وي، په راتلونکي کې  a) 215 kWh/(mګرمې تودوخي ضرورت تقريباً  يو غېر فعاله ستندردي کور چې کلنې د 

د معيار له مخې د بام د سطح د تودوخي بندونې ښه کوونې ته زښت ډېر ضرورت دی. د بامونو دغه غوښتنه د 

پورې يا ددې  20,10 W/(m (kڅخه تر  m)/k) 20,06 Wمنځ څخه د تودوخي د انتقالېدونکي ضريبونو درجه د 

سره د قاعدې له مخې پوره کېدی شي. عالوه ددې نه بايد د ودانۍ جوړښت، يو تړلی يا راټول جوړښت څخه کم 

 ولري؛ د وړو راوتلي بامونو او پرې شوي )قطع شوي( بامونو جوړونې څخه ډډه وشي.

 

 Anforderungen an den Schallschutz  د غږ څخه ساتنې د پاره غوښتنې      -2.2

(Requirements for sound insulation)  

کې ورکړل شوي  DIN 4109د بيروني غږ څخه ساتنې د پاره د ساختماني اقداماتو د پاره اصول د الماني معيار 

دي. د غږ اندازه کوونکي ساحو له مخې طبقه بندي شوي غوښتنې، همدا شان د بيروني دېوالونو د پاره چې 

ونو او چت لرونکو بامونو د پاره )د منزلو نو تر منځ پکې کړکۍ ګانې او دروازې هم جوړې شوي وي، د بام

چتونه، کوم چې د نه ګرمېدونکو کوټو تر منځ ورکړل شويدي( اعتبار لري. د نورو ساختماني برخو سره د يو بام 

، د بام غږ بندونکي طبقې په واسطه او د کړکۍ ګانو او همدا رنګه د   ´w,resRالزمي غږ بندونکي طبقې اندازه 

برخې جدول څخه مرکب د  5تقالونکي نښتي بېلونکي دېوالونو په واسطه ټاکل کيږي. د تېر څلورم فصل د غږ ان

د بيروني دېوالونو د پاره اخستل کيږي، کوم چې په نظر کې نيول  ´wRد کړکۍ د پاره او  wRغږ بندونې اندازه 

 .سره مطابقت کوي ´w,resRشوي بام او کړکۍ د الزمي غږ بندونکي اندازې 

دی، د  w,resR´ 35 dBوي، ددې د غږ بندوونې اندازه  %25د مثال په ډول: يو بام چې د کړکۍ د سطح برخه يې 

د  wRبرخې جدول څخه نيول کيږي، چې دغه غوښتنې د کړکۍ ګانو د غږ بندوونې اندازه  5تېر څلورم فصل د 

برخې  3.3ددې فصل د  ´wRې اندازه او د بامونو د غږ بندوون dB 30برخې جدول څخه  3.2تېر پنځم فصل د 

 سره يوځای مرکب تر السه کېدونکی دی. dB 44جدول څخه 
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لکه د دېوالونو په شان د غږ څخه ساتنې پورې مربوطه درانده بامونه نظر سپک ساختمانونو ته ښه مناسب دي. 

د مناسبه بندونکي په سپک ساختماني بامونو کې د دننه خوا نه ورکړل شوو د ګج څخه تختو په واسطه او 

پورې رسيږي، د يو دروند اضافي طبقې په  dB 40تر  ´wRموادو استعمال په واسطه د غږ بندوونې اندازه 

او يا ددې څخه زيات وي، او   ≥ mm 20ورکولو سره، د مثال په ډول د تار لرونکي سمټي تخو چې ډبلوالی يې 

ه لوړيږي. د هوا د غږ بندوونکي پورې مربوطه د بام پخو ت dB 45بې د کوم درز څخه ورکړل شي، بيا ددې اندازه 

پکار وړل کيږی، لکه د يو پوټکي دېوال په شان چې د  ´wRچتونو د پاره د همدې په شان د غږ بندوونې اندازه 

 برخې په ګراف کې ښودل شوی دی. 7.2سطح کتله يې يو ډول وي، لکه څنګه چې د څلورم فصل د 

د ودانۍ د بېلونکو دېوالونو په نښلېدونکو ساحو کې د غږ انتقالېدنه کمه شي، نو بايد ددې د پاره چې د بام او 

په بام کې د نري اوږدو تختو او بېلونکو دېوالونو تر منځ تش ځايونه د منرالي تار ډوله تختو سره مجهز شي. د 

وم اقدامات ضرور نه دي، بېلونکو دېوالونو د پاره دننه په استوګنځايونو کې ، کوم چې د اور څخه ساتنې ک

 هلته نور د تودوخي بندونکي مواد استعمالېدی شي.

 

 د هوا څخه ساتنې د پاره غوښتنې )بې درزه(       -2.3 

Anforderungen an die Luftdichtheit (Requirements for the airtightness)  

طبقې ورکړل شي، بلکه دا بايد بې  د ودانۍ بيروني پوښښ بايد نه يواځې دا چې د تودوخي او غږ بندونکي

درزه )چې هوا ورڅخه تېر نه شي( هم جوړ شي. ددې د پاره چې بې فايدې په هوا بدلونې کې د تودوخي ضايع 

څخه مخنيوی وشي، نو د ودانۍ په مجموعي تودوخي انتقالونکي شاوخوا سطح له الرې د هوا بندونې طبقې 

 هدايت کې ورکړل شوی دی.ورکولو عملي پالن د انرژي سپما کوونکي 

 pa 50په معيار کې د ساختماني برخو او نښلېدونکو ځايونو د درزونو بندوالی د  DIN 4108-7د الماني 

د اندازه شوي حجم پورې مربوطه د فشار فرق په الندې   50nسرحدي اندازې د پاره د منځ څخه د هوا تېرېدنې 

 ډول ورکول کيږي:

کوټه کې تخنکي هوا بدلونې آله ورکړل شوی وي        په هغه ودانۍ کې چې په     
1-1,5 h ≤ 50n  

په هغه ودانۍ کې چې طبعي هوا بدلوونه لري )کړکۍ(                                               
1-1,5 h ≤ 50n  

، بلکه د يوه بې درزه د ودانۍ پوښښ نه يواځې بې ضرورته هوا بدلونې کې د تودوخي د ضايع مخنيوی کوي

پرښې په شکل د اوبو جوړېدنې په واسطه په ودانۍ کې د زيان منځ ته راتللو مخنيوی هم کوي. په ساده ميالني 

او هوار بامونو کې بايد يوه خاصه د هوا بندونکې طبقه جوړه شي. دلته د بخار نيونکي )د 
58PE  ،پالستيک

ز بندونکې طبقه ورکول کيږي. دې سره نور سيخبندي شوی ساختماني ډبل کاغذ  او داسې نور( په حېث در

بايد، د مثال په ډول يو د بل پر مخ راتلونکي د بخار نيونکو ځانګړي پټلۍ يا ساختماني ډبل کاغذونه يو پر بل 

مناسب سرېښول کيږي. غېر ددې نه د نورو ساختماني برخو سره نښلونه )د مثال په ډول راوتلی دېوال، د بام 

هوا د پاره وتلی نل او داسې نور( بايد هم بې درزه جوړ شي. د ټولو الزمي نښلېدونکي  کړکۍ، روزان، د چټلې

ځايونو سره مجموعي د هوا بندونې طبقه بايد تيار د پالنولو په وخت کې ټاکل شوی وي او د جزئياتو 

ر اوچته کار )دياليلونو( سره بايد پالن شوي وي. دلته بايد د هغه ساختمانونو څخه ډډه وشي، کوم چې د ډې

 اخستنې سره د هوا بندونې طبقه پرمخ وړل کيږي )د مثال په ډول د ټولو نه پورته د بام کوټه(.

 

                                                             
 58

 )Polyethylen  چې لنډيز يېPE  دې، دا د ايتان(Ethen  )4مصنوعي ماده ده چې کيمياوي فرمول يي  څخه جوړه شوH2C دی. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ethen
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 Anforderungen an den Brandschutzد اور څخه ساتنې د پاره غوښتنې       -2.4

(Requirements for fire protection)  

ماني تنظيم له مخې بايد د بام پوټکی )پوښښ( د د المان په اتحادي جموريت کې د هر جمهوريت د ساخت

الوتونکي اور او د ګرمو وړانګو په مقابل کې ښه مقاومت وکړی شي. دا ډول غوښتنې کوالی شي چې د خښتو 

 5څخه بامونه، د فوالدو څخه بامونه، ډېر طبقه يې د بام پټلۍ، د مکمل پوښ شوي خاص بامونه، کمتر کمه 

cm  داسې نورو سره تر سره شي. تش په ځانته والړو ودانيو کې چې تر دوه پوړو )منځلو( ډبل د کرېړو طبقې او

پورې وي، کېدی شي چې د بام پوټکې جوړ شي، کوم چې دا ډول ساتنه کوم اهميت نه لري )پاسته بامونه(. خو 

 دلته شرط دادی چې دغه ودانۍ د ګاونډ د ودانۍ څخه په کافي اندازه فاصله ولري.

ونه، راوتلي بامونه، د دېوال څخه لږ څه راوتلي بامونه د بام په سر کړکۍ بايد داسې تنظيم او جوړ د بام جوړو

شي، چې اور د ودانۍ نورو برخو يا ګاونډ ودانۍ ته تېر نه شي. د اور اخستونکي برخې په واسطه د ګاونډ په 

 پراخه شي. ودانۍ کې اور، کوم چې په خپل بام کې مځ ته راځي، اجازه نه شته چې نور

 4برخې کې ټاکل شوي دي.  ددې معيار په  7په  DIN 4102د بامونو د اور څخه ساتنې غوښتنې د الماني معيار 

 برخې کې د اور د ساتنې د تخنيک له مخې روغ جوړ بامونه او پوښښ  صنفبندي شوي دي.

 

 Anforderungen an den Unfallschutzد حادثې څخه ساتنې د پاره غوښتنې       -2.5

(Requirements for Safety)  

د المان په اتحادي جموريت کې د هر جمهوريت په ساختماني تنظيم کې الندې د بامونو امنيتي ټاکنې ورکړل  

 شوي:

وي احاطه شي. که  cm 90د بام چوتره )بالکون( بايد د يوې محافظوي کټارې سره چې لوړوالی يې  -

څخه زيات وي، نو په دې حالت کې بايو د کټارې لوړوالی  m 12چېرته د ښکته لوېدنې لوړوالی د 

1,10 m .ونيول شي 

هغه بامونه چې الندې ډډې ته يې الره يا سړک وجود ولري، نو په دغه ساحې کې بايد د واورې، کنګل  -

 او د بام بعضې برخو د غورځېدلو مخنيوي د پاره يو محافظتي شې ورکړل شي.

 د ختلو سوري ته بايد محافظتي کټاره ونيول شيږپه يو فاملي کورونو کې بام ته  -

 

  Einbruchschutz (burglar protection) د غال څخه ساتنه      -2.6

دی چې د بام له الرې غال وکړي. د بام خالصه کړکۍ د غلو د  په يو پوړه او دوه پوړه کورونو کې غلو د پاره اسانه

خښتې هم کېدی شي چې وسپړل شي او ددې له الرې غل هغه کوټې پاره ودانۍ ته ننوتل اسانه کوي. د بام يو څو 

ته چې استفاده ورځنې نه کيږي ننوځي او بيا د هغې څخه د يوې متحرکي زينې په واسطه دننه استوګنځای ته 

ننوځي. امبار کوټې )ذخيرې کوټې( ته ننوتل بايد هم لکه د بيروني دروازې غوندې په نظر کې ونيول شي. د چت 

ځاي چې د بام سرني کوټې ته الره ده، بايد د لرګو د تختې په واسطه ښه مناسب بندېدونکي دروازه ګۍ  هغه تش

ورکړل شي. د ټولو نه ښه اور نه تېرونکي يا د اور په مقابل کې ښه مقاومت لرونکی دوه واري )دوه طبقه يي( 

 وي. فوالدي تختې دي، چې دا په کانکرېټ کې ورکړل شوي فوالد سره ټينګ شوی
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 Wartung und Instandhaltung کنترول او په ښه شان ساتنه      -2.7

(Maintenance and upkeep)  

د بامونو نيمګړتياوې او خراب والې بايد که زيات وي نو د پنځه کلونو په فاصله کې د يو متخصص له خوانه 

 کنترول شي، د ترميمولو الزمي کار بايد اجرأ شي.

بامونه زيات تر انتقاد الندې دي، کوم چې د هغې په منځ کې د لنده بل ځايونه اکثراً زيانمن په خاصه توګه هوار 

ځايونه نه دي. د لرګو څخه ودانۍ د پاره بايد د مضره حشراتو ته ډېره پاملرنه وشي چې لرګي ته زيان ونه رسوي؛ 

 د امکان په صورت کې د خطر الندې ځي ته يو اړ )استر( ورکړل شي.

 

  Geneigte Dächer (pitched roof) ميالني بامونه          -3

په المان کې هغه ساحې چې ډېر ورښت )بارانونه( وريږي، هلته ميالني بام پوښښ د سلونو کلونو راپه دې خوا 

ارزښت لري. د ټولو نه زيات پېژندل شوی پوښښ د توتکۍ د لکۍ په حېث يا د بام کړايي پوښښ په حېث د 

رو )فلس ماهي( په شکل پوښښ دی. دغه ځانګړي عناصر په ټولو حالتونو کې، د بام په پوټکي کبانو په سر پت

کې تشنج او په درزونو کې د خوځېدني امکاناتو په واسطه ساختماني مقايسه ده. د بام مختلفو ميالنونو د پاره 

 په الندې جدول کې د بام د پاره د خښتو نومونه ورکړل شويدي.

 کې الزمي د تودوخي ساتنه اساساً دوه ډوله تر السه کېدی شي: په ميالني بامونو

د بام ميالني برخې بندوونه د تودوخي بندونکي موادو په واسطه، په دې شرط چې د بام کوټه ژر يا  .1

برخې کې  4وروسته د استفادې د پاره جوړه شي. د بام د کوټې په برخه کې معلومات ددې فصل په 

 ورکړل شوي.

ونکي موادو په واسطه د بام د کوټې د چت بندوونه، چې دا کوټه د استفادې د پاره نه وي د تودوخي بند .2

جوړه شوې. د غه کوټه د بيروني اقليم او د ګرمېدونکي )استفاده کوونکي( کوټې تر منځ د حرارتي 

 پمپر په حېث وظيفه لري.

بو ساختمانونو کې ډېر ښه اوسي. دغه د اکثرو سپکو ميالني بامونو د هوا د غږ بندوونه کېدی شي چې په مناس

 جدولونو کې ورکړل شوي دي. 39او  38معيار د اولې پاڼې په  DIN 4109مناسبه ساختماني ښودنه د 

د هوايي ډګرونو د ساحې نه پرته، په سپکو بامونو کې د غږ ساتنې پورې مربوطه کومې خاصې غوښتنې نه دي 

ت سره د هوا بندونې طبقه ورکړل شوی وي او بې د کوم تش ځای ورکړل شوي. که چېرته دننه خوا ښه په مهار

بې د کوم خاص لګښت څخه عملي  dB 35څخه بندونکې طبقه موجود وي، نو دلته د غږ بندوونې اندازه تقريباً 

کيږي. ددې په خالف که چېرته د غږ بندونې د پاره ډېر اوچته غوښتنې ورکول کيږي، نو د بام د ساختمان بيروني 

ه، دې سره مطابقت وکړي. دې د پاره مناسبه ، د مثال په ډول د سمټو تار لرونکي تختې د کلکو لرګو يا د بام تړن

معيار د اولې پاڼې له مخې د غږ بندونې  DIN 4109درز ډوله خښتو په سر دي. د دا ډول ساختمان د پاره د 

 پورې دی. dB 45لکه څنګه چې په الندې انځور کې ښودل شوی، تر  ´wRاندازه 

 د بام  مختلف پوښښ )خښتو( د پاره د بام کمترين ميالن په الندې جدول کې ورکړل شوي
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د بام 

کمترين 

 ميالن

 د يو ميالني بام د پاره د پوښښ د خښتو نومونه

 د کړکو )نی( څخه پوښښ ͦ 45

ي د راهب اوراهبې په شکل پوښښ. دوه واري او د تاج په شان پو ښښ د اوبو د سپ ͦ 40

 لکۍ په شان پوښښ

د قطع شوي پوښښ سره د کاسې په شکل خال لرونکی پوښښ، ژبۍ )لبه( لرونکی  ͦ 35

 خښته او هغه خښته چې ډډې يې درزونه ولري.

پورې وهونکي خښتو څخه پوښښ، د ډبل کاغذ سره د کاسې په شکل خال  ͦ 30

لکۍ په  لرونکی پوښښ، په دوه واري او تاج ډوله پوښښ کې د اوبو د سپي د

 شکل پوښښ، د نري تخته يي ډبرو څخه تېره کنج لرونکی پوښښ.

ساده د المان پخواني نري تخته يي ډبرو څخه پوښښ، نري تخته يي ډبرو د کب د  ͦ 25

 \پوټکي په سر پتره يي پوښښ،  د سمټو تار لرونکي تختې، درز لرونکي کاسه 

 د تاج ژبۍ )لبه( \اصالحي کاسه  \درز لرونکي خښتې 

د بام کانکريټي ډبرو څخه پوښښ، د بام هواره خښتو څخه پوښښ، د المان  ͦ 22

پخواني نري تخته يي ډبرو څخه دوه واري پوښښ، درې واره د لرګو د مېده ګي 

 څخه پوښښ.

 څخه زيات د بام ژور والي سره مستطيلي په قير لړلی د لرګو مېده ګي m 10د  ͦ 20

پوښ شوی د فوالدو څخه پوښښ، د الندې څنډو سره د  په اندازه په سر cm 10د  ͦ 15

څخه پورته د بام ژوروالی سره په قير لړل شو ي  m 10سمټو تار لرونکي تختې، د 

 څپه لرونکي کاغذي تختې

 د هوار بام د پاره د پوښښ د خښتو نومونه 

لنډ څپې لرونکي  – په اندازه په سر يې پوښ شوی فوالدي د بام کاسه، د سمټو تارونه cm 15د  ͦ 10

پورې د بام ژوروالي سره  په قير لړلي  m 10تختې، الندې جوړ شوي د بام کانکرېټي ډبرې، د 

 څپه يي کاغذ

 په اندازه په سر يې پوښښ او عايق کاري سره فوالدي د بام کاسه cm 20د  ͦ 8

او الندې بلۍ تر څپه يي د سمټو تارونو څخه تختې چې ګلګل ورکړل شوی وي او د بام څوکي  ͦ 7

 کمه وي ≤ m 10منځ فاصله د 

 د والړو درزونو او په عرض مېخ شوي درزونو سره جست شوي د فوالدو تختې  ͦ 5

د دوه واري والړ عايق شوي درزونو سره جست شوي بامونه، د عايق سره څپه يي د سمټو د  ͦ 3

 تارونو تختې
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د هوا ګڼوالی د بې درزه بخار بندونکي په واسطه تر السه  د سپکو ساختمانونو په ميالني بامونو کې الزمي

کيږي. دغه يو پر بل باندې ورکړل شوي پټلۍ د پالستيک، سيخبندي شوی ساختماني کاغذ او همدا شان نور 

بايد بې درزه )چې هوا ونه لري( يو پر بل سرېښ شي. د نورو ساختماني برخو سره ددې د څنډو نښلوونه بايد بې 

خ والړ شي. دغه د درزونو )هوا( بندوونکې طبقه هم کېدی شي چې د کوټې دننه خوا ته استر په حېث درزه پر م

ورکړل شي، که چېرته دا د بې درزه )چې هوا ونه لري( موادو څخه )د مثال په ډول د ګج څخه کارتن، بندوونکی 

درزه سرېښول کيږي او دې لرګی، د لرګو د مېده ګي څخه جوړې شوي تختې( جوړيږي، کوم چې څنډې يې بې 

 برخې کې تشرېح شوی. 2.3سره مناسبه د څنډو نښلوونه پر مخ وړل کيږي لکه څنګه چې په تېرې 

د اور څخه ساتنې د پاره اقدامات، په خاصه توګه د بام په هغه کوټو کې چې پکې ګرځېدل کيږي، ډېره پاملرنه 

. د هغه ودانيو د پاره چې د دوه پوړو )منزلونو( څخه وشي، که چېرته هغه هم د يو هدف د پاره پکار وړل کيږي

زيات وي، بايد د منزلونو زينې د بام تر کوټې پورې جوړې شي. د بام د کوټې او د زينې تر منځ دروازه بايد داسې 

پوړو )منزلونو( څخه زيات  5(. که ودانۍ د T 30جوړه شي، چې خپله بنده شي او د اور مخنيوی وکړی شي )

(. په يو فاملي کورونو کې چې پورتنۍ T 90غه دروازه بايد د اور په مقابل کې مقاومت وکړی شي )وي، نو د

کوټه د استفادې د پاره نه وي جوړه شوی، د پورې وهنې زينې يا متحرکه زينې ته هم اجازه ده. د بامونو په ټولو 

مايعاتو ته اجازه ده چې امبار )ډيپو( کوټو کې نه د اور اخستونکو موادو ته اجازه ده او نه د اور اخستونکو 

 شي.

 

د بام پوښښ، بام ته هوا ورکوونه او د اورښت )باران( څخه ساتنې د پاره اضافي       -3.1

 اقدامات

Dachdeckung, Dachbelüftung und zusätzliche Maßnahmen zur Regensicherung 

(Roofing, roof ventilation and additional measures for rain assurance)  

د بام د پوښښ الندې هوا، د استفادې دپاره جوړې شوي او يا غېر استفادې د پاره جوړې شوي د بام په کوټو  

کې د قاعدې له مخې بايد بدله شي. د دغې هوا جريان کوونلو په واسطه د بام د پوښښ الندې د ورښت )باران( 

پرخې په شان اوبه اوچوي. دا د کنګنل په مقابل کې د بام د خښتو يا د واورې الوتنې په وجه منځ ته راغلي د 

 مقاومت لوړوي او د بام د تيرونو او تختو د خرابوالي مخنيوی کوي.

غېر ددې نه دا بايد معلوم اوسي، چې د بام په ساختمان کې د دننه خوا نه د تودې هوا او بيرون خوا نه د سړې 

ي اوبو د بخار انتشار په وجه هيڅ کوم خطرناکه د تراکم اوبه نه جوړيږي. د هوا له الرې په بام کې منځ ته راغل
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بخار د انتشار په مقابل کې ډېر اوچته بندوالي په وجه د کوټې د تودوخي بندونکي طبقې په سر ضرور نه دی 

ه عالوه څه چې هوا بدله شي. که نه نو د تودوخي بندونکي طبقې په سر يوه د هوا بدلونې طبقه ضرور ده. ددې ن

رنګه چې پورته ورکړل شوی، د هوا طبقه )تشه طبقه( چې د بام د پوښښ الندې واقع ده، په هر حال هوا بدلونې 

ته ضرورت لري. په بام کې د بخار د انتشار په مقابل کې بندوالی د انتشار سره معادل د هوا د طبقې ډبلوالي له 

 مخې ټاکل کيږي.

ودل شوی، د ميالني بامونو د پاره د بام هره خښته د بام کمترين ميالن ته لکه څنګه چې په تېر جدول کې ښ

ضرورت لري، ددې د پاره چې د باران څخه په امن اوسي، د مهنډس له خوانه د بام ميالن ته ارزښت ورکول 

ی او کيږي، نو دې سره د بام د خښتو انتخاب محدوديږي. د معمول ميالني بامونو په ميالن کې د حده زياتوال

 د:

 ساختماني خصوصيات، -

 د استوګنې هدف د پاره د بام د کوټې څخه استفادې، -

 اقليمي خاص حاالتو، -

 د سيمې سره د مطابقت -

 په وجه اوچتو غوښتنو د پاره د باران څخه د امن کېدو د پاره اضافي اقدامات ضرور دي.

شکل او همدا رنګه د ميالني تيرونو ساختماني خصوصيات عبارت دي له: د بام د سطح قوي والی او خاص د بام 

څخه زيات. د بام د کوټې څخه استفاده کوونه د استوګنې هدف د پاره خاص اضافي اقداماتو ته  m 10اوږودوالی د 

ضرورت دی چې د باران څخه په امن اوسي، کوم چې د تودوخي څخه ساتنې، د غږ څخه ساتنې، د لنده بل څخه 

وښتنو پورې مربوطه ساختماني تغيرات بايد ورکړل شي. اقليمي خاص حاالت په ساتنې او د اور څخه ساتنې د غ

هغه سيمو کې په نظر کې نيول کيږي چې د واورو او د باد سيمې دي او يا ځانته والړو وداني حالت مطرح شوی وي. 

نګه ښاري، تر يوه حده د سيمې د ساختماني مقرراتو سره هم د ساختماني کنترول اصول ټاکل کيږي او همدار

 ولسواليو او د کلو د بامونو د پوښښ د پاره غوښتنې چې د باران څخه په امن اوسي ټاکل کيږي.

د بامونو معمول ميالن د ټاکلي حد څخه کمېدو پورې مربوطه او د ډېر اوچته غوښتنو پورې مربوطه د ورښت 

ې استعمال څخه کار اخستل کيږي. ، د پوښښ الندې او د بام الندالندې تشنج)باران( څخه ساتنې د پاره د 

الندې ورکړل شوی جدول د اکثرو استفاده کوونکو بامونو پوښښ د پاره چې د بام ډبرو يا د بام خښتو څخه دي، 

 د اضافي اقداماتو په حېث نومول کيږي.

 اضافي اقدامات د بام ميالن

هيڅ کومه زياته 

 غوښتنه

دوه زياتې شوي  يوه زياته شوې غوښتنه

 غوښتنې

درې زياې شوي 

 غوښتنې

په قاعدې د بام ميالن 

RDN ≥  

د پوښښ الندې يو پر  الندې تشنج الندې تشنج -

 بل راتلل يا درز ورکول

 (RDN – 6 ͦ)≤ د پوښښ الندې يو پر بل  الندې تشنج الندې تشنج

 راتلل يا درز ورکول

د پوښښ الندې ولډينګ 

 شوي يا سرېښ شوي

 (RDN - 10 ͦ)≤ د باران څخه  د بام الندې

 په امن

د بام الندې د باران څخه 

 په امن

د بام الندې د باران څخه 

 په امن

د بام الندې د اوبو په 

 مقابل کې ښه بند

 (RDN – 10 ͦ)>  د بام الندې د باران څخه

 په امن

د بام الندې د اوبو په 

 مقابل کې ښه بند

د بام الندې د اوبو په 

 مقابل کې ښه بند

اوبو په  د بام الندې د

 مقابل کې ښه بند
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د الندې تشنج په حېث د قاعدې له مخې د شکېدو په مقابل کې ټينګ د مصنوعي موادو څخه پالستيک )د 

PE  0,2په فوالدو مجهز شوی پالستيک( استعماليږي. د mm  ډبلوالي سره دا د شيندل شوي )پراکندګي( سره

ورې رسيږي. دلته خاص د خالص شيندل شوي )پراکندګي( پ m 2,5تقريباً تر  dSمعادل د هوا طبقې ډبلوالی 

الندي د تشنج پټلۍ وجود لري، چې په دې کې د شيندل شوي )پراکندګي( سره معادل د هوا د طبقې ډبلوالی د 

0,8 m  0,3څخه تر m  پورې دی. که چېرته د تشنج الندينۍ پټلۍ زښت ډېر د شيندل شوي )پراکندګي( سره

لوالی، نظر ددې الندې ورکړل شوو تودوخي بندوونکي او استر ته ولري، نو دلته بايد د معدل د هوا د طبقې ډب

تشنج الندې پټلۍ د الندې نه هوا بدله شي. دلته د هر تشنج الندې پټلۍ په سر او الندې يو يو د هوا بدلونې درز 

 پر مخ وړل کيږي.

نځ د قاعدې له مخې تل بايد يو د لرګو څخه د تشنج الندې پټليو او د بام د نري تختو )چوب شيرواني( تر م

چوکاټ تنظيم شي. دغه ساحه بايد د بلۍ څخه تر بام څوکي پورې د بيروني هوا سره استعمال شي. د تشنج 

الندې پټلۍ کې د الندې خوا نه په اضافي هوا بدلونې کې دواړه د هوا بدلونې درزونه د بام د پورتني څوکي سره 

 مطابقت وکړي.

پوښښ د لرګو څخه چوکاټونو الندې د موادو پورې مربوطه دا ولډينګيږي يا سرېښول کيږي، يو پر بل النديني 

ورکول کيږي او مېخول کيږي، او يا دا خالص يو پر بل ايښودل کيږي، که دقيق وويل شي درزونه يې يو پر بل 

ک تار لرونکو تختو، د برارول کيږي. د النديني پوښښ تختې کېدی شي چې د پستو تار لرونکو تختو، کل

سمټو تارونو او همدا رنګه د نورو مناسبو موادو څخه جوړ شي. د النديني پوښښ پټلۍ د مختلفو قيرونو 

(Bitumen( او د پوليمير قير )Polymerbitumen پټليو څخه او همدا رنګه د مختلفو مصنوعي موادو، او )

 ه کار وړل کيږي، جوړيږي.يوه برخه چې د بار وړونکي الندې د ټينګولو د پاره پ

د بام الندې جوړونې د پاره بايد يوه سطح چې د اوبو په مقابل کې ښه بند وي د ټولو درزونو او د سرونو 

نښلېدونکي برخې ښه په امن اوسي. که چېرته د اوبو په مقابل کې بند )عايق( د بام الندې ضرور وي، نو د لرګو 

ايقې سطح سره مطابقت وکړي. د باران څخه په امن د بام الندې کېدی څخه چوکاټ بايد د اوبو په مقابل کې ع

شي چې د لرګو څخه چوکاټ د اوبو په مقابل کې عايقې طبقې څخه پورته ورکړل شي. مصنوعي موادو د بام 

پوليمير قير څخه دبام د عايق پټلۍ او د ويلډنګ  \پټلۍ، مصنوعي موادو د بندونکو )عايق( پټلۍ يا قير 

الی شي چې د اوبو په مقابل کې د بندې )عايق( طبقې په حېث چې درزونه او د سرونو لګېدونکي پټلۍ کو

 ځايونه يې ويلډنګ شوي يا سرېښ شوي وي، په کار وړل کيږي.

د آس د زين په شکل بامونو کې د بام د کوټې چې د استوګنې د پاره نه وي تياره شوې، کېدی شي چې په دې کې 

يې د خالصو ځايونو له الرې وشي. دا بايد پالن شي او د استفاده کوونکو )هغه څوک چې په د هوا ننوتل او وتل 

دې ودانۍ کې اوسيږي( ته اجازه نه شته چې دغه خالص ځايونه )لکه دروازې يا کړکۍ ګانې( بندې وساتي، که 

منځ ته راشي او دې سره د نه نو په دغه بام کوټه کې لنده بله هوا جوړيږي او دې سره کېدی شي چې د خولې اوبه 

 بام د کوټه په لرګو کې چڼاسی جوړ شي او مضره حشرات ځای ونيسي چې بيا د بام د خرابېدو باعث ګرځي.

په بلۍ او د بام په څوکه کې د الزمي هوا عرضاني مقطع د هوا جريان لرونکي او جريان نه لرونکي بامونو کې د 

بام په څوکه کې هوا وتنه کېدی شي چې د دغې بام په سر کې د  په برخې کې ښودل شوي دي. د 3.2راتلونکي 

ورکړل شوي سرپوښ له الرې او يا د هوا وتونکي ډبرې )داسې ډبره چې الندې نه يې هوا جريان کوي( له الرې تر 

چې د السه کيږي. د هوا جريان بايد په بام کې يو بل وړوکی راوتلی بام، د بام سطح، کړکۍ ګانو، د بام هغه برخه 

  دوو بامونو سطحې سره نښتي وي او د بام بيروني څنډې کې هم په امن اوسي.

 



 

254 

 

 په الندې انځورونو کې د بام الندې ، د پوښښ الندې او د تشنج الندې ديتايلونه ښودل شوي دي.

 

 

ه د لرګو د د بام الندې د اوبو په مقابل کې بند، د قير د پټليو څخ   1

چوکاټونو په سر کار اخستنه، درزونه او لګېدونکي ځايونه سرېښول 

 کيږي

د بام الندې د باران په مقابل کې په امن والی، د لرګو څخه د چوکاټ     2

الندې د مصنوعي موادو پټلۍ څخه کار اخستنه، درزونه او لګېدونکي 

 ځايونه سرېښول کيږي

د پوښښ الندې ولډينګ شوی يا سرېښ شوی، د پوښښ الندې پټليو     3

 څخه کار اخستنه، درزونه او لګېدونکي ځايونه سرېښول کيږي

 

 د تشنج الندې، د تشنج الندې پټليو شخولو سره مخکې تلنه.    4

بيرون راوتلي ميالني تيرونو سره د بام الندې د اوبو په     5

 مقابل کې بند د الندې بلۍ څخه تر بام سر پورې سطح

 ابل کې بند د ډډو نښلونهد بام الندې د اوبو په مق    6

د بام الندې د باران په مقابل کې په امن ساتنې د پاره د     7

 بام د سر څوکه

د بې ددې چې ميالني تيرونه بيرون ته را وتلي وي،     8

 تشنج الندې د بام د بلۍ څخه د بام دسر پورې سطح
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 په پورته انځور ونو کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 تودوخي بندوونکی،    3نيونکی/ د درزونو بندونکی،       د بخار مخ    2قالب،           1

 د پوښښ الندې د لرګو څخه چوکاټونه    6د بام اوږده نري تختې،           5ميالني تيرونه،           4

 د څنډو بندونه،    8د بام پټلۍ / د پوښښ الندې پټلۍ / د تشنج الندې پټلۍ،           7

 څنډه ورکوونه.    9

و بام د هوا ننوتلو په عرضاني مقطع کې د هوا جريان يو حرارتي قوت جوړوي. دغه قوت ال دومره زيات وي، د ي

څومره چې د بام د پوښښ که دقيق وويل شي د تودوخي بندونکي طبقې او د درزونو هوا تر منځ د حرارت فرق 

په کم ميالن لرونکي بام او زيات اغيزه لوړ  وي او څومره چې د بام ميالن زيات وي. ددې مانا )معنی( داده چې 

لرونکي تودوخي بندونکي طبقې کې، د جريان قوت کم جوړيږي. نو ځکه په دا ډول بامونوکې د جريان د 

مقاومت کمېدنې د پاره د هوا عرضاني مقطع غټه انتخابه شي. نور دې ته بايد پاملرنه وشي، چې په هغه سيمو 

د بام په سر څوکه کې د هوا بدلونې کړکۍ ګانې  د ډېرو وارو په واسطه  کې چې زياته واوره وريږي، معموالً

برخې کې ورکړل  3معيار په  DIN 4108پټيږي او ددې په وجه اغيزه د السه ورکوي. ددې په برخه کې ويناوې د 

 شويدي.

 

 تودوخي بندونکې طبقه او ميالني بام ته هوا ورکوونه      -3.2

Wärmedämmung und Belüftung geneigter Dächer 

(Insulation and ventilation inclined roofs)  

د بام مخ په ښکته ساحو کې کېدی شي چې د تودوخي بندونکې طبقه د ميالني تيرونو په سر، د ميالني تيرونو 

ې په تر منځ او د ميالني تيرونو الندې ورکړل شي. د تودوخي بندونکي طبقې په ډېر ډبلوالي سره، لکه څنګه چ

 اوس وخت کې ددې غوښتنې ډېرې مروجې دي، څنګه چې په الندې انځور کې ښودل شوی مخلوط د حل الره ده.
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 په پورته انځور کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 د بام په پورتني څوکه کې د هوا بدلونې د پاره عرضاني مقطع   1

 نري تختې )چې د بام خښتې نيسي(،د بام اوږدې       3د بام پوښښ )د بام خښتې(،          2

 د تشنج الندې پټلۍ )عايق(،      5د لرګو څخه چوکاټ،                         4

 ميالني تيرونه،      7هوا داره تش ځای،                            6

 د بخار مخنيونکی،      9د تودوخي بندونکې طبقه،              8

 الندې د تودوخي بندونکې طبقه،د ميالني تيرونو    10

 د ګج څخه د ډبلو کاغذونو تختې،  11

 الندې د بلۍ په ساحه کې د هوا بدلونې عرضاني مقطع.  12

د ساختماني فزيک له مخې هواداره بام او بې هواداره بام يو د بل سره فرق لري. لکه څنګه چې په پورته انځور 

پاره د بامونو د پوښښ الندې د قاعدې له مخې هوا بدلونې ته کې ښودل شوی، دې دواړو ساختماني جوړښت د 

 ضرورت دی.

په برخې کې ښودل شوي، د بام د تودوخي بندونکي طبقې داخلي استر بې د کوم درز  2.3لکه څنګه چې د تېرې 

ده بل يا سوري )چې هوا تېره نه شي( پرمخ والړ شي. ددې په واسطه غېر الزمي د ګرمې هوا ضايع کميږي او د لن

په وجه منځ ته راتلونکي وراني مخنيوی کيږي، کوم چې په کوټه کې د درزونو په وجه د ګرمې هوا جريان په 

واسطه او ددې له الرې د تودوخي بندونکي طبقې باندې د پرخې په شکل د اوبو خوله جوړيږي. د ګج د کارتنونو 

شوي وي، د دا ډول غوښتنو د پاره ښه مناسب څخه تختې چې د تختو سر او اخر يې د ارتجاعي ګلګل سره بند 

دي. ددې په خالف داخلي استر د اوچ، پڅ څنډې چې سرېښ نه وي، يو پر بل باندې يا درز پر درز بند شوي وي، 

د هوا تېرېدونکي په حېث بايد په نظر کې ونه نيول شي. دلته اضافي اقدامات ضرور دي، لکه د تودوخي 

 پالستيک. PEټکي تر منځ د بندونکې طبقې او د داخلي پو

د هوا جريان لرونکي بام په ساختمان کې کېدی شي چې د بخار د اوبو د انتشار ثبوت څخه صرف نظر شي، که 

چېرته د هوا جريان لرونکي کوټې الندې د ساختماني برخو طبقې لکه د تودوخي بندونکي طبقې او داخلي استر 

اخل څخه بيرون ته اوباسي، ددې د پاره چې د تودوخي بندونکي په په کافي اندازه د بخار د اوبو انتشار د د

طبقې کې د پرخې په شکل اوبو څخه مخنيوی وشي،تنظيم شوي دي. دلته بايد د انتشار معادل د هوا د طبقې 

معيار له مخې  DIN 4108-3اوسي. د  m 2د ساختماني برخې مجموعي ډبلوالی کمتر کمه بايد  dSډبلوالی 

وي او يا ددې څخه زيات وي، د  ≥ ͦ 5ه د هوا جريان لرونکي بامونو د پاره، چې د بام ميالن يې  اضافي غوښتن

نيول کيږي. د  20mmتودوخي بندونکي طبقې په سر د ازاده هوا بدلونې عرضاني مقطع ډبلوالی کمتر کمه 

ت، خو بيا هم کمتر کمه د مربوطه بام مساح  2‰الزمي عرضاني مقطع سطح، د الندې بلۍ سره، بايد کمتر کمه 

2200 cm  د بام الندې برخې د بلۍ په هر متر کې جوړوي. په پالنولو کې د ساختماني شرايطو غېر دقيق والي ته

 بايد پاملرنه وشي.

نور د پاملرنې وړ دادي، چې حشراتو مخنيو د پاره د جالۍ په جوړونه کې کمترينه عرضاني مقطع د پاتې نورو 

 5ړه لري. د بام په سر څوکه کې د هوا د بدلونې د کړکۍ عرضاني مقطع ته اجازه نه شته چې د ازاده کړکيو پورې ا

 50څخه کم اوسي نظر د ميالني بام مجموعي مساحت ته. د بام د څوکي هر متر اوږودوالي ته بايد کمتر کمه  ‰

2cm .عرضاني مقطع ولري 
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يان لرونکي بام په خالف د مجموعي بستې په حېث د د بام جوړونه، کوم چې هوا پکې جريان نه لري، د هوا جر

تشنج الندې يا د پوښښ الندې تر پورتني څنډې پور )د مثال په ډول د ميالني تيرونو مکمل بندوونه( او همدا 

رنګه د بام الندې سره د تودوخي بندونی اغيزه په نظر کې نيول کيږي. د بام د بستې په دننه کې د تراکمي اوبو 

ه وخت کيږي، که چېرته د بخار د اوبو بندونې اغيزه د بستې دننه په تودې برخې زيات وي نظر د مخنيوی هغ

 تشنج الندې، د پوښښ الندې يا د بام الندې د يخ پلو مناسبې اغيزې ته.

معيار له مخې د بخار انتشار بې د محاسبوي  DIN 4108-3په هغه بامونو کې چې هوا پکې جريان نه لري، د 

ازه لري چې د منځ نه د تودوخي د تېرېدلو مقاومت په ساختماني برخو په طبقې کې د بخار د بندونکي ثبوته اج

څخه ښکته نه شي. د بام د  % 20الندې يا د منځ څخه د مجموعي تودوخي د تېرېدني مقاومت مخنيونه د 

وا د طبقې ډبلوالی بيرون او پوښښ الندې هوا جريان لرلو د پاره بايد د اوبو د بخار د انتشار سره معادل د ه

کوټې پلو ته د تودوخي بندونکي طبقې سره واقع طبقو شرايط لکه څنګه چې په الندې جدول کې ورکړل شوي، 

 په نظر کې ونيول شي.

 د کوټې بيرون او دننه خوا ته د اوبو د بخار انتشار سره معادل د هوا )تش ځای( د طبقې ډبلوالی

چې هوا جريان نه لري، د تودوخي بندونکي طبقې سره واقع طبقې په الندې جدول  د بام په هغه ساختمانونو کې

 کې ښودل شوي:

 mپه متر  dSد اوبو د بخار د انتشار سره معادل د هوا د طبقې ډبلوالی 

 د تودوخي بندونکي طبقې په سر طبقې

تر لومړني هوا جريان لرونکي بيرون پلو ته د هوا )تشې( طبقې 

 پورې

d,eS 

 دوخي بندونکي طبقې الندې طبقېد تو

تر لومړني هوا جريان لرونکي کوټې پلو ته د هوا )تشې( طبقې 

 پورې

d,iS  

 0,1≥  1,0≤ 

    0,3≥  2,0≤ 

 0,3< d,e6 . S ≥d,i S  

دا چې د يو هوا جريان نه لرونکي د بام پوښښ مخته والړ شي، نو کوټې پلو ته بايد يو د انتشار مخنيونکې طبقه 

 په اندازه ورکړل شي. m ≥ ,idS 100د 

 PEډبل د  mm 0,2سره د اوبو د بخار تېرونکي د تشنج الندې په پټلۍ کې يو د  m ≈ dS 0,3نو دا رنګه د 

پالستيک د بخار د  PEپه اندازه ډبل د  mm 0,3سره د تشنج الندې پټلۍ د يو  m ≈ dS 2,5پالستيک او د 

يو بام الندې يا د يو اهن چادر څخه د بام پوښښ الندې د تودوخي  بندولو کافي اتدازه اغيزه ښودلی شي. د

بندونکې طبقه تل مطلق د بخار مخنيونې د بام د بستې تودې ډډې ته تنظيميږي. مطلق د بخار مخنيونې عبارت 

پورې ډبل د المونيم څخه زرورق. د هوا جريان نه لرونکي د بام په  mm 0,1دي له: د مثال په ډول کمتر کمه 

ساختمان کې هم د کوټې پلو ته د تودوخي بندونکي طبقې سره ورکړل شوی هوا نه تېرونکې طبقې ورکوونه په 

پام سره حتماً ضرور دی. اکثراً د بخار بندونه يا مخنيونه د هوا نه تېرونکي سرېښونې سره او د نورو ساختماني 

 رکول کيږي.برخو سره نښلونې، د هوا بندونکي )درز بندونکی( طبقې په حېث و

د بخار مخنيونه بايد تل د تودوخي بندونکي طبقې په تودې ډډې ورکړل شي.دا د بې درزه )چې هوا تېره نه شي( 

نښلونکو سره سمباليږي او ددې له الرې د وداني د بام بسته، د هوا نه تېرېدونکي په حېث پر مخ وړل کيږي. د 

له مخې يو محاسبوي  DIN 4108نو معمول ساختمان د غېر د بامو –ټولو تودوخي بندونکي بامونو د پاره 

ثبوت بې ضرره د اوبو د بخار د انتشار په وجه ضرور دی. دلته د تودوخي بندونکي طبقو سيستم هم شته، چې 
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په دې کې د بخار مخنيونې نور د تشنج الندې پټلۍ ضرور دي. دا د اوبو د بخار انتشار د اوچته مقاومت سره د 

جوړښت پورې اړه لري، کوم چې دا د مخنيونکي )د مخنيونکي طبقې( په سر ورکول کيږي او ساختماني برخو 

ددې پورتنې طبقه د اوبو لېرې کوونې وظيفه په غاړه لري. د هوا بندوالی )د درزونو بندوالی( هم بايد په دغې 

ه الرې بايد تظمين سيستم کې، په خاصه توګه د عناصرو د سرونو لګېدونکو برخو کې د مناسبو اقداماتو ل

 شي.

برخې له مخې، د بام د بستې د تودوخي بندونکې طبقې پورې  3.1د بام د پوښښ الندې الزمي هوا بدلونه د تېر 

 غېر مربوطه او په هوا جريان لرونکي او هوا جريان نه لرونکي د بام په ساختمان کې تل ضروره ده.

 

 Ausführungsbeispiele مثالونه يا اجرأ کوونې د پرمخ وړنې      -3.3

(execution Examples)  

د هوا جريان لرونکي او هوا جريان نه لرونکي ميالني بامونو د پاره ساختماني مثالونه په الندې انځورونو کې 

  ښودل شوي دي. ددې د جوړونې مهم معلومات په الندې جدول کې ورکړل شوي دي.

 ي.ځانګړي ساختمانونه يې په الندې ډول تشرېح شو

 

 Dämmung zwischen den Sparren د ميالني تيرونو تر منځ تودوخي بندوونکی  -3.3.1

(Insulation between the rafters)  

لکه څنګه چې د الندې انځورونو څخه په اول انځور کې ښودل شوی، د ميالني تيرونو په منځ کې د تودوخي 

دلته د لرګو ميالني تيرونه کېدی شي چې وپړسيږي، پټ بندونکې طبقې ورکونې سره ډېر درزونه منځ ته راځي. 

شي او کاږه شي، نو دا بندونکي مواد په کافي اندازه فشار سره وځبېښل شي. که چېرته د ميالني تيرونو په سر 

يو پوټکی ورکړل شي، کېدی شي چې د تيرونو تر منځ په تش ځای کې مناسب بندونکي مواد )د مثال په ډول 

يا د بوټو د حجراتو اصلي موادو پلتې( پکې د ځګ په ډول وپړسول شي. په هر حالت کې ميالني منرالي تارونو 

تيرونه چې په منځ کې يې سوچه د تودوخي بندونکي طبقه ورکړل شوی وي، يوه اندازه د تودوخي د پول په حېث 

د تودوخي بندونکي او  اغيزه کوي. د بام مجموعي سطح د پاره د منځ څخه د تودوخي د تېرېدني ضريب په حېث

 د ميالني تير د يوې برخې په مطابق، يو منځنۍ )متوسط( اندازه اعتبار لري.

 

د الندې انځورونو له مخې د هوا جريان لرونکي او هوا جريان نه لرونکي ميالني بامونو د ساختمان پېژندل 

 شوي معلوماتو جدول

 بام

Nr.  

د تودوخي بندونکي طبقې ډبلوالی
1)
  cmپه  

 سره Uمنځ څخه د تودوخي د تېرېدلو ضريبونه  د

د تودوخي د 

 ذخيرې توان

د غږ بندونکي 

 ´wRاندازه 

dB 

د اور په مقابل 

کې د مقاومت 

 0,30 صنف

K)2W/(m 

0,20 

K)2W/(m 

0,15 

K)2W/(m 
 F 30  40تقريباً   کم 28(3 21(3 13 1(2

 F 30 38تقريباً   کم 13 + 14 6 + 14 13 2(2

 (F 30)(4 37تقريباً   کم 26 19 12 3

 F 30 45تقريباً   کم 17 + 10 10 + 10 3 + 10 4(2

 Fنه تر  F 120 50تقريباً   زيات 28 20 13 5(2

 پورې 180
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د ميالني تيرونو د مکمل جګوالي څخه ګټه پورته کونې )د ميالني تيرونو مکمل تودوخي بندونه( سره د 

ندې، د پوښښ الندې يا د بام الندې ترمنځ د هوا جريان له منځه ځي. نو تودوخي بندونکي طبقي او د تشنج ال

ځکه دلته اجازه ده چې د مکمل بام الندې ښکارېدونکي برخې د بخار بندونکي طبقې سره وتړل شي. د بخار د 

( سره بې درزه )چې Klebeband, adhesive tapeمخنيونې ځان ځان ته پټلۍ بايد  مناسب سرېښونکي پټۍ )

ا تېره نه شي( بند شي او د نورو ساختماني برخو سره بې درزه ونښلول شي. د تشنج الندې د اوبو د بخار د هو

 انتشار د مقاومت کمېدنه ګټوره ده.

برخې د جدول په مطابق د تيرونو تر منځ د  2.1د منځ څخه د تودوخي د تېرېدنې هدايت شوي ضريبونو کې د تېر 

 نې نه غېر فقط په لوړ ميالني تيرونو کې امکان لري.تودوخي بندونکي طبقې د بدلېد

 

 

 

 

 

 په پورته انځورونو کې د موادو شمارې عبارت دي له:

 :   د لرګو څخه چوکاټ،3:   د بام نري اوږدې تختې،     2:   د بام پوښښ )د بام خښتې، کانکرېټي د بام ډبرې(،     1

 

1 

2 

3 

4 

5 

د تيرونو تر منځ تودوخي بندونکي سره، هوا   انځور: 1

 جريان لرونکی ميالني بام.

د تيرونو تر منځ او په سر تودوخي بندونکي   انځور: 2

 سره، هوا جريان نه لرونکی ميالني بام.

هوا د تيرونو په سر تودوخي بندونکي سره،   انځور: 3

 جريان نه لرونکی ميالني بام.

د تيرونو تر منځ او الندې تودوخي بندونکي   انځور: 4

 سره، هوا جريان لرونکی ميالني بام.

بيرون ورکړل شوي تودوخي بندونکي طبقې   انځور: 5

 سره هوا جريان لرونکی ميالني کلک بام.
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:   هوا جريان لرونکی تش ځای، 6:   د بام ميالني تيرونه،     5الندې،      :   د تشنج الندې، د پوښښ الندې، د بام4

:   د بخار 8:   تودوخي بندونکی طبقه،     7د بام الندې بلۍ،      m2200cm/د بام په سطح کې کمتر کمه 

 :   د لرګو څخه قالب،9مخنيونکې طبقه / هوا بندونکی طبقه،      

:   د ګج د کارتنونو تختې 11ځبېښل )پرېس( شوي تختې يا ددې په شان نور،      :   د لرګو د ميده ګي څخه10

(GKF ≥ 12,5 mm،) 

 :   د امکان په صورت کې داخلي اخېړ.13:   په سيخانو مجهز شوی سپک کانکرېټ،     12

 

 د ميالني تيرونو تر منځ او په سر يې تودوخي بندوونکی طبقه  -3.3.2

Dämmung zwischen und über den Sparren 

(Insulation between and over the rafters)  

که چېرته د الزمي تودوخي بندونکي طبقې ډبلوالی د معمولي ميالني تيرونو د لوړوالي څخه پورته شي، نو 

دلته کېدی شي چې د ميالني تيرونو تر منځ تودوخي بندونکي طبقې نه عالوه لکه څنګه چې د پورته انځورونو 

ه دوهم انځور کې ښودل شوی، ددې په سر يوه اضافي د تودوخي بندونکي طبقه ورکړل شي. دغه د څخه پ

تودوخي بندونکي طبقه د مثال په ډول د کلک ځګ )قف( ډوله تختو نه چې پوړکۍ پوړکۍ درزونه لري، په کار 

يوې تختې سره ټينګول  وړل کيږي، چې دا بيا د لرګو د چوکاټ سره د بام په ميالني تيرونو مېخول کيږي او د

 کيږي. دغه اضافي د تودوخي بندونکې طبقه د بام کوټې ته کوم بنديځ نه واقع کيږي.

 

 Dämmung über den Sparren د ميالني تيرونو په سر د تودوخي بندوونکی  -3.3.3

(Insulation over the rafters)  

پول څخه خالصه ده، په خاصه توګه د جفت شوو  د ميالني تيرونو په سر د تودوخي بندونکې طبقه د تودوخي د

تودوخي بندونکو تختو سره. دې سره ددې الندې د بام ساختمان د باد او باران د اغيزې او د حرارتي اغيزې 

څخه ساتل کيږي. د ميالني تيرونو په سر مېخ شوي اضافي د لرګو قالبونه د ستاتيک له نظر اغيزناکه دي )لکه 

مقطع سره قالب او ميالني تيرونه د باد د پټۍ په حېث اعتبار لري(. دا کېدی شي چې د په شکل عرضاني  Tد 

 کوټې داخلي پوټکي په حېث جوړ شي.

د بخار بندونکي پالستيک بې درزه نښلونه د بلۍ يا د ناوې په ساحه کې د کړۍ ډوله چنګک سره د حده ډېر 

هوا بندونکي طبقې منځ څخه تېريږي، او دغه د سخت دې چې جوړ شي، ځکه چې هلته ټول ميالني تيرونه د 

منځ څخه تېرېدنه په ډېر ماهرانه کار سره کېدی شي چې بند شي. امکان لري چې دغه د نښلولو پرابلم کم شي، په 

دې ډول چې ميالني تيرونه د بلۍ يا د ناوې په څنډو کې اخر ته ورسيږي. د بخار بندونکې پالستيک په دغه 

ني تيرونو د سرونو شاوخوا ته چاپېرول کيږي او د کړۍ ډوله چنګک سره بې درزه نښلول ساختمان کې د ميال

کيږي. د بام په راوتلي برخې کې لنډ ميالني تيرونه ورکول کيږي، کوم چې د بخار بندونکي په سر، او د بام 

انځور کې  8ې په برخ 4.3پوټکی د ميالني تيرونو په سر مېخول کيږي، لکه څنګه چې د راتلونکې نهم فصل د 

 ښودل شوی.

  



 

261 

 

 د ميالني تيرونو تر منځ او الندې د تودوخي بندوونکی  -3.3.4

Dämmung zwischen und unter den Sparren 

(Insulation between and under the rafters)  

تودوخي  لکه څنګه چې د پورته انځورونو د څلورم انځور څخه ښکاري، د ميالني تيرونو تر منځ او الندې د

بندونکي طبقې ورکوونې ته د تودوخي بندونکي طبقې زيات ډبلوالی پکار دې. ددې څخه د کار اخستلو د پاره 

دغه امکان هم شته، چې د دواړو تودوخي بندونکو طبقو تر منځ د بخار بندونکې طبقه ورکړل شي، او 

کاري وشي. دلته بايد د ميالني  همدارنګه د النديني تودوخي بندونکي طبقې کې کېدی شي چې هواره بسته

پورې انتخاب شي، چې دې سره د ميالني تيرونو الندې پروت د  cm 20څخه تر  cm 16تيرونو جګوالی د 

د مجموعي ډبلوالي جوړ کړي. د ميالني تيرونو په تش  % 20تودوخي بندونکي طبقې ډبلوالی فقط تقريباً 

تختې په فشار سره وځبېښل شي او د ميالني تيرونو په سرنۍ  ځايونو کې د مثال په ډول د منرالي تارونو څخه

برخه کې د تشنج الندې پټلۍ سره تړلی ورکړل شي، او د اوبو د بخار د انتشار کم مقاومت سره د يو انتشار نه 

( په ډول دي او پړسيږي، Sprayخالص پالستيک سره وپوښل شي. دلته هغه بندونکي مواد چې د سپرې )

کان لري، په دې شرط چې د ميالني تيرونو تر منځ تش ځای، لکه څنګه چې په څلورم انځور کې استعمال هم ام

ښودل شوی، هم پورته د يو قالب سره پوښل شوی اوسي. الندې ورکړل شوی د تودوخي بندونکې طبقه د کلک 

 د ګج کارتن څخه مرکبې تختې د ميالني تيرونو سره مېخول کيږي.  –ځګ 

ثالونو کې د اورښت )باران( په مقابل ښه ټينګ د بام الندې د تودوخي بندونکي طبقې په په دغو ښودل شوو م

 سر د هوا جريان ضرور دی.

 

 Außen liegende Dämmung بيرون خوا ته ورکړل شوی بندوونکې طبقه  -3.3.5

(Outside insulation lying)  

الني کلک بام، کوم چې ددې د ساختماني لکه څنګه چې د پورته انځورونو د پنځم انځور څخه ښکاري، مي

پرنسيپ له مخې د يو کلک )پوخ( بيروني دېوال سره چې ددې مخې ته د هوا جريان لرونکې طبقه ورکړل شوې 

کوي(. دغه کلکه طبقه د فوالدو سره مجهز شوې سپک کانکرېټو څخه دي، چې  وي، سمون خوري )مطابقت

کې د تودوخي ساتنه تر ډېره حده د تودوخي بندونکي طبقې د  جوړيږي. په دې cm 20ډبلوالی يې تقريباً 

ډبلوالي له مخې ټاکل کيږي. ددې په خالف هغه بامونه چې سپک ساختماني رقم لري، د هوا د غږ ښه طبقه 

جوړوي او هم ډېر ښه تودوخي سپما کوالی شي. دغه د تودوخي سپما کوونې توان د اوړي په نيمايي کال کې د 

سره برابريږي. دلته کلک بام د يو کافي اندازه د انتشار معادل د هوا د طبقې ډبلوالی ښايي، چې  کوټو د حرارت

 مستقيماً د تودوخي بندونکي طبقې په سر د هوا جريان ډېر عاجل ضرور نه دی.

 

 Ausgebaute Dachgeschosse د سرني پوړ په بام کې جوړې شوي کوټې         -4

(Converted attics)  

 Wichtige Planungshinweise  پالن شوي مهمې ښودنې      -4.1

(Important planning notes)  

په اوسني وختونو کې د پورتني پوړ په بام کې د کوټو جوړونه مروج دي. اکثراً انتخاب شوي د بام ساختمانونه 

ت د تېر جدول څخه د تېر انځورونو څخه اول، دوهم او څلورم انځورونه دي، چې ددې پېژندل شوي معلوما

اخستل کيږي. دغه د بام ساختمان د کم کلک او کمې تودوخي سپما کولو توان سره سپک ساختمانونه دي. په 
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دا ډول ساختماني برخو کې د غږ څخه ساتنه کمه ده او د اوړي په موسم کې داخلي دېوالونو له الرې چې لږ څه 

اقبت امکان لرونکی دی. ددې د پاره چې د اوړي په موسم پاخه وي، د استوګنو په کوټو کې د اوچته تودوخي ع

کې د کوټې اقليم ښه کړای شو، نو بايد د بام د پوښښ او د تودوخي د بندونکي طبقې تر منځ په کافي اندازه 

لوی د هوا )تش ځای( د طبقې عرضاني مقطع تر السه کړای شو، کوم چې د بام په دواړو سرونو کې درې کنجه 

ونه د تودوخي بندونکي طبقې سره په نظر کې نيول کيږي او داخلي دېوالونه د درندو ساختماني بيروني ديوال

 موادو سره پرمخ وړل کيږي. ال نور هم ښه کوونه د الندې ورکړل شوو اقداماتو له مخي کيږي:

د کړکۍ ګانو د ترتيب انتخاب، کوم چې دشپې له خوانه د سړې )يخې( هوا او د سباهي )سهار( له  -

 وانه عرضاني هوا کوټو ته تر السه شي.خ

د کړکۍ ګانو د پاره د لمر څخه ساتنې اغيزناکه تجهيزاتو جوړونه، په خاصه توګه دبام هوره کړکۍ  -

ګانې. هغه بامونه چې کم ميالن لري او بامونه يې شمال خوا ته تنظيم شوي وي، د بام هواره کړکۍ ګانې 

 مجهز شي.بايد هم د لمر څخه ساتنې تجهيزاتو سره 

په هغه بامونو کې چې د کوټو جوړولو د پاره مناسب نه وي، بايد د يو ساختماني متخصص څخه مشوره 

واخستل شي. دغه متخصص په بام کې د پايو او تيرونو څخه جوړ شوی چوکاټ معاينه کوي، چې په مضره 

ي، کوم چې  ستاتيکي شرايط د حشراتو اخته نه اوسي، او يو مناسبه د بام ساختمان وړانديز )پيشنهاد( وکړ

سختو دېوالونو تر منځ ساختمان واضح کړي او د بخار د انتشار تخنيک سره په صحت وي، بې درزه )ښه بند( 

 ساختمان وټاکل شي.

 

  Dachflächenfenster (Roof windows) بام کړکۍ په پورتني پوړ کوټې کې د      -4.2

 ,Klappرتو جوړول کيږي. دغه کړکۍ ګانې د پورته خوانه بندونکي )د ميالني بام په سطح کې کړکۍ ګانې په پ

folding.څرخونکی  او همدا رنګه افقي پورې وهونکي شکلونه لري ،) 

د بام د سطح کړکۍ ګانې نظر ددي ميالني والي ته يو څه نيمګړتيا لري، د مثال په ډول د ډېر سخت باران د 

د عمودي کړکۍ ګانو په خالف. خو ددې په مقابل کې کوټې ته ډېره  لګېدلو فشار او همدا رنګه د واورې  فشار

ښه روښنايي تر السه کيږي. ددې د پاره چې په کوټه کې په کافي اندازه هوا بدله شي، نو دوه کړکۍګانو جوړونه 

يان مهم يو بل ته مخامخ ګټه لري نظر يوې کړکۍ ته. د اوړي په موسم کې د بام کوټې ته په کافي اندازه د هوا جر

 دی.

 

  Flachdächer (flat roofs)  هوار بامونه         -5

درجو پورې بام د بې ميالنه بام په حېث په نظر کې  ͦ 5درجو پورې وي. تر  ͦ 10څخه تر  ͦ 0د هوار بامونو ميالن د 

 ل شي.نيول کيږي، چې دې کې د تجربو په اساس د بام په سر د اوبو د ډنډوکو خطر بايد په نظر کې ونيو

په هوار بامونو کې د اورښت د اوبو بهېدنې الر کېدی شي چې د بيرون خوا ته يا د دننه خوا ته جوړ شي. بيرون 

خوا ته د اوبو بهېدنې د پاره مخکې ځوړندې ناوې او د اوبو توئېدلو بلولونه پکاريږي. دننه خوا ته د اوبو 

انځورکې ښودل شوی، دننه خوا نه د اوبو بهېدونکي  توئيدنه د کنګل څخه په امن وي. لکه څنګه چې په الندې

هوار بامونو کې بايد د بام څنډو ته موړه ورکړل شي، ځکه چې د باد په واسطه اوبه د بام د څنډو څخه ونه بهيږي. 

 په بام کې د دغو موړو جګوالي په الندې ډول دی:

  cm 10تقريباً      درجو پورې د بام ميالن ته د موړې جګوالی     ͦ 5تر           
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 نيول کيږي. cm 5درجو څخه پورته د پاره د موړې جګوالی          تقريباً      ͦ 5د           

 

 الندې انځور د هوا جريان لرونکي هوار بام چې سپک ساختماني پوښښ لري، د څنډو داخر جوړښت ښايي

 

 په پورته انځور کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 د بام تيرونه،   4د تودوخي بندونې طبقه،        3د بخار بندوونه )عايق(،        2لب،     قا   1

 د څنډو اخر،   8د کرېړو )جغل( طبقه،               7د بام عايق )ايزوګام(،            6قالب،        5

 د بام موړه   9

 

دېوال په سر ځوړند شي او يوه د اوبو  د بام د څنډې د پوښښ بيروني عمودي ضلع بايد د ودانۍ د مخ

فاصله بايد ولري. د دېوال مخې ته ځوړنده  cm 2څڅېدونکې پوزه ورکړل شي چې د مخ )نما( څخه کمتر کمه 

 برخه نظر د ودانۍ د مخ )نما( لوړوالي ته فرق لري، چې هغه په الندې ډول دي:

  cm 5پورې جګوالي سره، کمترکمه      m 8تر        

  cm 8پورې، کمترکمه     m 20څخه تر  m 8د        

  cm 10څخه پورته د پاره، کمترکمه        m 20د      

د بام د سطح عايق کاري )ايزوګام( د اورښت د اوبو مخه بدلوي، چې دا د بام د اخري څنډو، د دېوال په مخ 

لوړ ورکړل شي، لکه څنګه  cm 15 ځوړندې برخې، د دروازو د درشايي په مخ او داسې نورو کې بايد کمترکمه

 برخې په انځور کې ښودل شوی دی. 5.4چې د 

هوار بامونه د هوا جريان نه لرونکي يا يو پوټکي بام په حېث او د هوا جريان لرونکي دوه پوټکي بام په حېث 

 جوړول کيږي.
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  Belüftetes Flachdach (Ventilated flat roof)  هوا جريان لرونکی هوار بام     -5.1

هوا جريان لرونکی هوار بام او هم دوه پوټکی هوار بام يا سوړ بام لکه څنګه چې په پورته انځور کې ښودل 

 شوی، د الندې برخو څخه جوړيږي:

 پورتنی پوټکی د بام د پوښښ په حېث. .1

 د هوا جريان لرونکي تشې برخې سره. .2

 الندينی پوټکی د تودوخي بندونکي طبقې سره. .1

ی پوټکی د بام د پوښښ سره په هوا جريان لرونکي هوار بامونو کې د هر څه نه مخکې د باد او باران د بام پورتن

)اب هوا( څخه ساتنه کوي. هوا جريان لرونکی تش ځای د ساختمان او د استفادې لنده بل انتقال د پاره ډېر 

غيزې څخه جوړيږي. په ټيټو ضرور دی. د تش ځای )تشې طبقې( د منځ څخه د هوا جريان زښت ډېر د باد د ا

( کې لږ څه مشکالت منځ ته راځي، کوم چې د لوړو ودانيو او يا د ونو د باد Bungalowsودانيو کې )بنګلوف 

سيوري )هغه ساحه چې د باد مخه نيسي( الندې واقع وي. په تشې طبقې کې والړه هوا )چې هوا جريان ونه لري( 

ټکي په الندني سطح باندې کېدی شي چې يو عاقبت ولري. ددې د پاره او د تراکمي اوبو توئيدنه د پورتني پو

چې ددې مخنيوی وشي، بايد پورتنی پوټکی تر يو حده خپله بندونکې درجه ولري. يوه نرۍ د تودوخي 

 بندونکې طبقه، کوم چې د پورتني پوټکي په سر کارول کيږي، دغه هدف تر السه کوالی شي.

او يا ددې څخه زيات وي، د خولی د اوبو  ≥ ͦ 5ونو د پاره، چې د بام ميالن يې د هوا جريان لرونکي هوار بام

توئيدلو محاسبوي ثبوت ته کوم ضرورت نه شته، که چېرته په الندې ډول ازاده د هوا بدلونی عرضاني مقطع 

 ولري:

دازه د په ان ‰ 2کمتر کمه دوه دانې بلۍ چې د يو بل په  مقابل کې واقع وي او کمترکمه هر يو د  -

 مجموعي بام مساحت جوړ کړي.

لوړ  cm 2د بام د ساحې په منځ کې د تودوخي بندونکي طبقې په سر په جوړ شوي حالت کې کمتر کمه  -

 اوسي.

سره، د  m ≥ dS 100څخه وړوکی وي او د  5 ͦ <د هوا جريان لرونکي هوار بامونو د پاره، چې د بام ميالن يې د 

معيار له مخې کومي  DIN 4108-3بندونکي طبقې نه الندې ولري، هم د  انتشار بندونکې طبقه د تودوخي

 محاسبوي ثبوت ته ضرورت نه شته.

په سپک دوه پوټکي هوار بام کې بار وړونکی ساختمان لکه څنګه چې په پورته انځو او هم د الندې انځورنو نه 

. الندينی پوټکی د تودوخي بندونکې په دريم انځور کې ښکاري، د پورتني او النديني پوټکي تر منځ پروت دی

طبقه په غاړه اخلي. د بخار بندونکي د سپکو دوه پوټکو بامونو د پاره بايد ورڅخه صرف نظر ونه شي، دا بايد 

 تل د تودوخي بندونکي طبقې څخه الندې تنظيم شي.

پوټکي هوار بام کې  لکه څنګه چې د الندې انځورونو په اول او دوهم انځورونو کې ښودل شوي، په دروند دوه

کلک يا پوخ چت د الندې پوټکي په حېث او هم د بار وړونکي ساختمان په حېث جوړښت لري. الندې ورکړل 

 شوو جملو ته بايد پاملرنه وشي:

څخه زيات وي، د  cm 10 د فوالدو او کانکرېټ )اهن کانکرېټ( په چتونو کې چې ډبلوالی يې د  -

ته ضرورت نه شته. په بام کې تېر شوي برخې )د هوا وتلو نل يا  قاعدې له مخې هيڅ د بخار بندونکي
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بلول، د رڼا د پاره ورکړل شوې ګمبځه او داسې نور( بايد بې درزه )چې هوا ورڅخه تېره نه شي( جوړ 

 شي.

د تودوخي بندونکې طبقه بايد تل د دروند النديني ساختمان په سر تنظيم شي او د بيروني دېوال د  -

 ي سره ونښلول شي.تودوخي بندونک

په هوا جريان لرونکي کوټې کې هم په بام کې د تېر شوو برخو د پاره د تودوخي بندونکې طبقه په نظر  -

 کې نيول کيږي.

 د هوا جريان لرونکي بام د پاره نورې ښودنې په الندې انځورونو کې ښودل شويدي.

 ات:هوا جريان لرونکی هوار بامونه، ددې جوړښت او پېژندل شوي معلوم

 

 په دې انځورونو کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 

 د لرګو څخه افقي تيرونه،   3تودوخي بندونکې طبقه،        2د اهن کانکرېټ څخه چت،        1

 سوري لرونکي کانکرېټ څخه مکعب ډوله پايې،   5د افقي تيرونو تکياګانې،        4

 د بام عايق )اېزوګام(،   8تار لرونکي د سمټو څخه تختې،        7،     په بام کې ځبېښل شوي د لرګو تختې   6

 د بام تړونکي،   11تشه طبقه، چې هوا په کې ښه جريان ولري،        10د کرېړ )جغل( طبقه،        9

  ≥ 12,5 mm( GKFد ګج کارتن څخه تختې )   14ځبېښل شوي د لرګو مېده ګي څخه تختې،        13د بخار بندونکی،        12

 

1 

2 

3 

د اهن کانکرېټ چت په سر د بام الندې د       انځور: 1

 لرګو څخه ساختمان

انځور:   د اهن کانکرېټ چت په سر ځان ځان ته    2

 پايې

 انځور:   سپک د لرګو څخه ساختمان   3
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 په الندې جدول کې د هوا جريان لرونکي بامونو د پاره پېژندل شوي معلومات ورکړل شوي:

 

 بام

Nr. 

د تودوخي بندونکي طبقې ډبلوالی
1)

 ، چې د

  Uمنځ څخه د تودوخي تېرېدنې ضريبونه 

 په الندې ډول وي

د تودوخي د 

ذخيره 

 کوونې توان

د غږ بندونکي 

   ´wRاندازه 

په د اور 

مقابل کې 

 مقاومت

0,30 

K)2W/(m 

0,20 

K)2W/(m 

0,15 

K)2W/(m 

dB 

1 

2 

3 

14 cm 

14 cm 

12 cm 

22 cm 

22 cm 

19 cm 

29 cm 

29 cm 

25 cm 

 زيات

 زيات

 کم

  56تقريباً 

  56تقريباً 

  48تقريباً 

2)F 180 
2)F 180 

F 30 

 

 په دې جدول کې ورکړل شوي دوه عددونه عبارت دي له:

  W/(mK) 0,04انتقالولو توان   د تودوخي د (1

  ≥ 150د اهن کانکرېټ څخه چتونو د پاره  (2

 

د تودوخي بندونکې طبقه بايد د منځ څخه تېرېدونکي د هوا جريان تر حملې الندې را نه شي، بلکه په دېباندې  

اضافي  ورو ورو هوا ولګيږي. تار لرونکي بندونکي مواد بايد مناسبه ځان ته کلکوالی په ثبوت ورسوي يا

 وپوښل شي.

( 7لکه څنګه چې د پورته انځورونو په دوهم انځور کې ښکاري، په بام کې د سرني پوټکي په حېث اوومه )

شماره او هم په فوالدو مجهز شوې سپک کانکرېټي تياره تختې، ددې د بندونکي اغيزې په وجه او د )کم( 

 تودوخي د ذخيرې توان په وجه ګټوره ده.

شماره( چې د پټلۍ په شکل وي، ددې په ځای کېدی شي چې په پورتني سطح يوه طبقه د  8د بام د عايق )

پوليوريتان کلک ځګ پچکاري شي )وشيندل شي(. دغه د تودوخي بندونکې طبقه همدې سره د بام د عايق 

 ده. وظيفه هم په غاړه اخلي. د بام د ټولو نه پورتنۍ طبقه د محافظتي طبقې )د کرېړ طبقه( په حېث ضروره

 شماره چې هوا پکې جريان لري( بايد الندې څرګندوونو ته پاملرنه وشي: 10په تشې طبقې کې )

په بامونو کې، لکه د پورته انځورونو په اول او دوهم انځور کې، پورتنۍ طبقه د ځانګړو )ځان ځان ته(  -

 ممکنوي. والړو تکيا ګانو )پايو( په واسطه ټينګول کيږي، کوم چې هرې خوا ته د هوا حرکت

د پورته انځورونو څخه د دريم انځور په بام کې د هوا حرکت فقط يوې خوا ته امکان لري. دلته بايد  -

درجې ميالن ولري، چې دې سره په خاصه توګه د تشې طبقې )د هوا  ͦ 3پورتنی پوټکی )طبقه( کمترکمه 

ن لرنه او سپکه د تودوخي طبقه( د هوا وتلو الر په ښکاره ډول لوئيږي. د منځ څخه يو ښه هوا جريا

بندونکې طبقه ضرور ده، چې دې سره په اوړي کې الندينی پوټکی )الندينۍ طبقه( )اوله او همدارنګه 

شماره( زښت ډېر ګرم نه شي، ځکه چې ددې په وجه بيا پراخېدنه )انبساط( منځ ته راځي او  14او  13

 چاود منځ ته راځي. په سطح کې درزونه پېدا کيږي او په باروړونکو ځايونو کې
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شماره( دومره اغيزناکه اوسي،  12د پورته انځورونو څخه د دريم انځور په بام کې بايد د بخار بندونکی )

شماره، او څومره چې د بام د مکمل عايق پورتنۍ  10څومره چې د تشې طبقې د منځ څخه د هوا جريان کم وي )

 شماره( د بخار په مقابل کې بند وي. 8سطح )

 

 Nicht belüftetes Flachdach هوا جريان نه لرونکی هوار بام     -5.2

(Non ventilated flat roof)  

هوا جريان نه لرونکي هوار بامونه هم کېدی شي چې د دروندو يا سپکو بامونو په حېث جوړ شي. دا د خپلې 

پاره عملي کېدونکی دی. ددې  خوښې بنسټيز پالن او اندازې پورې اعتبار لري او تقريباً ټيټو ساختمانونو د

الندينی ساختمان کېدی شي چې دروند يا سپک اوسي،  په کوم چې ددې په سر پروت ساختمان د باروړلو توان 

او همدا رنګه وروسته د استفادې )چې سړی يې په سر ودرېدلی شي، وګرځېدلی شي، او يو شی وچلولی شي( 

 د پاره کار واخستل شي.

 ونکي بام اخري څنډې او جوړښت په الندې انځورکې ښودل شويد يو هوا جريان نه لر

 

 په دغې انځور کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 تودوخي بندونکی طبقه،   5بخار بندونکی،        4برابرونکې طبقه،        3ميالني استر،        2خام چت،        1

 د کرېړ )جغل( طبقه.   9د پورتني سطح ساتونکې طبقه،        8ايقکاري،     د بام ع   7د بخار د فشار برابرولو طبقه،       6

 

هوا جريان نه لرونکی يو بام په عام حالت کې د پورته ورکړل شوي انځور په اساس د الندې څخه پورته د الندې 

 ورکړل شوو طبقو څخه جوړيږي:

 بار وړونکی چت چې ميالن ورکړل شوی وي، يا 1

 ني استر ورکړل شوی وي.د چت په سر يو ميال 2
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برابرونکی طبقه، د مثال په ډول د بخار بندونکي په سر د تشنج انتقالېدنې کموونې د پاره په قير  1

 باندې لړل شوي ډبل کاغذونو پټلۍ.

 د اولې طبقې د بخار بندونکی اغيزه هم ورسره حسابيږي. –د بخار بندونکې طبقه  4

شي چې د تودوخي بندونکي پانو )پانه( څخه هم جوړ دغه طبقه کېدی  –د تودوخي بندونکې طبقه  5

شي، که چېرته اوله طبقه هيڅ کوم ميالن ونه لري. د ښيښو د ځګ څخه جوړ شوو تختو په استعمال کې 

 کېدی شي چې د دريمې طبقې )بخار بندونکي( څخه صرف نظر وشي.

د بخار د فشار برابرولو طبقه )اکثراً يوه د فليز  6
59Vlies  دغه طبقه د اوبو د  –ماده ده( څخه مصنوعي

بخار تقسيمونه ممکنوي، کوم چې په ګرمۍ کې د ودانۍ د لنده بل څخه بخاريږي او په يو ځای کې 

 پاتې وي. دې سره د پوکڼيو جوړېدنو مخنيوی کيږي.

دا کېدی شي چې د قير ډېر طبقه يي پټليو څخه يا يو طبقه  –د با عايق )ايزوګام( د ورښت مخ بدلونې ته  7

يي ارتجاعي پټلۍ څخه جوړه شي. دا د مکمل سطح په ډول يا د پټۍ پټۍ په شکل سرېښول کيږي، د 

 پيچي ميخونو په واسطه ميخانکي ټينګول کيږي او يا په فشار سره ايښودل کيږي.

 دا د ميخانکي تاوانونو مخنيوی کوي. –د بام عايق د پاره د حفاظت په حېث د پالستيک دوهم استر  8

اولتراويوليت وړانګو  UVدا طبقه د  –طح ساتنې په حېث د کرېړو )جغلو( څخه طبقه د پورتني س 9

 اغيزه کموي.

استعمالېدونکي بندونکي تختې بايد په کافي اندازه د فشار په مقابل کې مقاومت وښايي او کمترکمه د 

کې د تودوخي د  صنف سره مطابقت وکړي. درز لرونکي تختې د لګېدونکو په ځايونو B2ساختماني موادو د 

ضايع مخنيوی کوي، او د بخار په مقابل کې ټينګ بندونکي موادو د تختو څخه کار اخستنه کې کېدی شي 

چې د بخار بندونکې د جوړونې څخه صرف نظر وشي. د هوا جريان نه لرونکي بام د جوړښت او د پېژندل شوي 

 معلومات په الندې ورکړل شوو انځورونو او جدول کې ښودل شوي.

 

  Umkehrdach (Inverted) د بام خاص ډول     -5.3

په خاص ډول هوار بامونو کې، چې لنډ تغير خړونکي بامونه نوميږي، د تودوخي بندونکې طبقه د بام د پوښښ 

په سر واقع وي، لکه څنګه چې د الندې انځورونو څخه په دوهم انځور کې ښکاري، دغه تودوخي بندونکې 

م ده. د بام پوټکی )پوښښ(  د ډېر سخت حرارتي او ميخانکي اغيزو څخه ساتل کيږي. د طبقه د بخار بندونکې ه

 بام موجوده عايق )ايزوګام( بې د کنتروله تر ډېر وخته پاتې کيږي.

په خاص ډول هوار بامونو کې د ورښت اوبه، کوم چې د تودوخي بندونکي طبقې الندې بهيږي، د اضافي 

تودوخي اضافي ضايع له الرې د منځ نه د بام د تودوخي د تېرېدلو ضريبونه  تودوخۍ ضايع باعث ګرځي. د دغې

 شاوخوا پورې لوړېدنه په نظر کې نيول کيږي. K)20,05 W/(mتر 

دلته فقط دا ډول بندونکي موادو ته اجازه ده، چې ددې مناسبوالی د يو ساختماني کنترول له الرې اجازه 

جازه ورکوونه د ځبېښل شوي کلک قف ډوله تختې دي چې عمالً ورکوونه په ثبوت رسېدلی وي. دا ډول ا

 ارزښت لرونکي دي.

                                                             
 59

  .Vliesstoff  چې په انګريزي کې ورتهnonwoven وږودوالي سره د تارونو يو ډول شکل دی چې يو د بل سره وايي، دا د محدود ا

 نښتي دي.
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 په دغې انځورونو کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

د بخار    3مخکې استر )د رنګ طبقه( او د ښيښه يي تارونو څخه سوري پټلۍ،        2د اهن کانکرېټ څخه چت،        1

 بندونکی،

د بام عايق )په اول انځور او په دريم انځور کې د بخار د فشار برابرونې طبقه ورکړل    5ې طبقه،     تودوخي بندون   4

 شوی(،

د اوبو بهېدلو څخه    8د ځبېښل شوي کلک قف ډوله پوليسترول څخه بندونکی طبقه،        7د کرېړ )جغل( طبقه،        6

 ساتونکی،

د ښيښې د تارونو څخه سوري    11م کې د لرګو د مېده ګي نه ځبېښل شوي تختې،     په با   10د لرګو څخه تيرونه،        9

 پټلۍ

 په الندې جدول کې د هوا جريان نه لرونکي هوار بام پېژندل شوي اندازو معلومات  ورکړل شوي دي:

 بام

Nr. 

د تودوخي بندونکي طبقې ډبلوالی
1)

 ، چې د

  Uمنځ څخه د تودوخي تېرېدنې ضريبونه 

 ندې ډول ويپه ال

د تودوخي د 

ذخيره کوونې 

 توان

د غږ بندونکي 

   ´wRاندازه 

د اور په 

مقابل کې 

 مقاومت

K)20,30 W/(m K)20,20 W/(m K)20,15 W/(m dB 

1 

2 

3 

12 cm 
2)15 cm 

12 cm 

19 cm 
2)25 cm 

19 cm 

25 cm 
2)29 cm 

25 cm 

 زيات

 زيات

 کم

  55تقريباً 

  55تقريباً 

  38تقريباً 

2)0F 18 
2)F 180 

F 30 

 

 انځور:  دروند يو پوټکی هوار بام 1

انځور:  په اهن کانکريټي چت  2

 باندې د بام خاص ډول

انځور:  د لرګو څخه ساختماني  1

 سپک بام

1 

2 

3 
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 په دې جدول کې ورکړل شوي دوه عددونه عبارت دي له:

  W/(mK) 0,04د تودوخي د انتقالولو توان   (1

 پورې په نظر کې نيونه K)20,05 W/(mد درجې خرابېدنه تر  Uد  (2

يوې   وړانګو څخه ساتنې د پاره، باد او د اوبو ډنډېدو د پاره UVپورته ورکړل شوي تودوخي بندونکې طبقې د 

بلې طبقې ته ضرورت لري. دغه درې واړه وظيفې د کرېړو )جغلو( طبقه په خپل غاړه اخلي، چې ددې د طبقې 

 ډبلوالی د تودوخي د بندونکي تختې له مخې ټاکل کيږي.

سره پوښل شوی وي، کېدی شي چې د کرېړو طبقه  vliesکه چېرته دغه بندونکې طبقه د يو اجازه ورکړل شوي 

پورې  cm 5( د ټولو بندونکو طبقو ډبلوالي د پاره لوړوالی تر mm 16/32ردې کاڼي، قطر يې )وينځل شوي ګ

محدود شي. د څنډو برخې يې د کانکرېټو څخه جوړې شوي ډبرينو تختو په واسطه، چې کمترين فورمات يې 

35/35/5 cm .وي، تظمين شي 

 

  Dachterrassen (roof terraces)  د بام چوترې     -5.4

هوار بامونه چې سړی پر ګرځېدی شي، د هوا جريان نه لرلو هوار بامونو په حېث په کار وړل کيږي او د  هغه

ګرځېدو سطح د کرېړو طبقې سره تغير ورکول کيږي. په هر حالت کې د عايق په سر يوه طبقه د ساتنې )حفاظت( 

ي برخو کې د ګرځېدو هوارې سطح د پاره ضرور ده چې ورکړل شي. دغه عايق )ايزوګام( د دېوالونو سره نښت

ورکړل شي. لکه څنګه چې د الندې انځورونو څخه په اول انځور کې ښودل شوی، د  cm 15څخه پورته کمترکمه 

عايق دغه جګوالی د چوترې په دروازو کې هم په نظر کې ونيول شي. که چېرته په کافي اندازه د عايق لوړوالی 

څنګه چې په الندې دوهم انځور کې ښودل شوی،کېدی شي چې د ناوې د په اختيار کې موجود نه وي، نو لکه 

صندق په جوړولو سره د دروازې په مخ کې د هوارې سطح څخه اوبه ټيټې شي. دبام چوترې تل دوه د اوبو 

 بهېدلو سطحې لري: چې يو د ګرځېدلو د سطح په سر دی، او بل يې د عايق د سطح په سر دی.

 په کافي اندازه د عايق په لوړوالي کې اول انځور:عايق په لوړوالي کې           غېر کافي د  دوهم انځور:

 د چوترې د دروازې سره د بام د عايق نښلونه                   د چوترې د دروازې سره د بام د عايق نښلونه

 

 په دې انځورونو کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 عايق )ايزوګام(،   4تودوخي بندونکې طبقه،        3بخار بندونکی،        2د اهم کانکرېټ څخه چت،        1

 د ناوې صندق،   7د کرېړو په سطح کې د کانکرېټي ډبرو څخه تختې،        6محافظوي طبقه،        5
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 د دروازې پورته کوونکی   10محافظوي ټيمي تخته،        9په دروازه کې ټيمي تخته،        8

 کوټو په سر د بام چوتره بايد معموالً د هوا او د قدمونو د غږ ساتنې د غوښتنو سره مطابقت وکړي. د استوګنو

 

  Begrünte Dächer (Green roofs)ونه )د بام سر لکه د چمن په شکل( شينلۍ بام     -5.5

والی شي چې د د شينلۍ بامونو سره، کوم چې دا د هوار بامونو او هم د ميالني بامونو په حېث جوړيږي، ک

استوګنو کورونو اقليم لږ څه ښه کړي. دغه شنه طبقه په دوهمې سطحې کې کېدی شي چې د ودې کولو او په 

زياته اندازه د ورښت د اوبو د کم ذخيرې امکاناتو د محدوديت په وجه د شنې سطح د پاره د ځکې سره په تماس 

 د يو اضافي طبقې په حېث په نظر کې ونه نيول شي.

 

 ن کانکرېټ چت په سر  شين د بام چوتره په الندې انځور کې ښودل شوېد اه

 

 په دغه انځور کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 تودوخي بندونکې طبقه،   4بخار بندونکی،        3ميالن ورکړل شوی کانکرېټ،        2اهن کانکرېټ،        1

 د اوبو د تللو طبقه،   8د بېخ څخه ساتلو طبقه،        7ام(،     د بام عايق )ايزوګ   6برابرونکې طبقه،        5

 د بوټو د ودې طبقه.   10د فلطر طبقه،        9

 

 لکه څنګه چې په پورته انځور کې ښودل شوی، شين بام د الندې ورکړل شوو طبقو څخه جوړيږي:

 ي؛کوم چې په خاص ډول کلک د اهن کانکرېټ څخه جوړ شوی و – باروړونکی چت

ددې معادل د هوا د طبقې ډبلوالی )د باروړونکي بام ساختمان په نظر کې نيولو سره( نظر  – بخار بندونکی

د تودوخي بندونکي طبقې په سر طبقې ته بايد لوړ اوسي. د بام جوړونه بايد د داخل څخه بيرون ته خالص د 
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چې د اوبو بخار، کوم چې د تودوخي اوبو د بخار د انتشار پورې تړلی اوسي، ددې د پاره دا تظمين شي، 

 بندونکي طبقې ته رسيږي، هم په کافي اندازه ډېر ژر بيرون وويستلی شي.

ددې ډبلوالی د الندي ساختماني برخو د طبقو په نظر کې نيولو څخه داسې  – د تودوخي بندونکې طبقه

د بام د عايق په سرپرته د لنده بل ټاکل کيږي، چې يو ستندرد سره برابر د تودوخي بندونکې طبقه تر السه شي. 

طبقه د تودوخي ساتنه فقط دومره ښه کوي؛ چې دې ته اجازه نه شته چې د تودوخي بندونکي طبقې د ډبلوالي په 

 محاسبه کې په نظر کې ونيول شي.

د بام عايق کېدی شي چې د قير څخه پټليو او يا د مصنوعي موادو څخه پټليو نه  – د بام عايق )ايزوګام(

جوړ شي. ددې څخه د بېخونو تېرېدنې په مقابل کې ټينګوالی بايد د کنترول په سند کې په ثبوت رسېدلی 

اوسي. د 
61Polymer او د  -مصنوعي موادو

61Kautschuk  1,2پټلۍ د mm  ډبلوالي سره د بېخونو په مقابل کې

واسطه ښه نښلول شوي وي. د قير  ټينګ په حېث اعتبار لري، تر هغه چې دا ځانګړي پټلۍ د ولډينګ يا د اور په

څخه پټلۍ د بېخونو په مقابل کې ټينګ نه دي. دا يوې طبقې ته ضرورت لري چې د بېخونو په مقابل کې ټينګ 

 اوسي.

دغه طبقه د بام عايق د مالياري  –)مصنوعي موادو پالستيک د ټينګ نسج سره(  محافظوي طبقه

نو څخه ساتي. که چېرته د بام عايق په کافي اندازه د بېخونو )باغواني( کارونو په وخت کې د ميخانکي خطرو

 په مقابل کې حفاظت ونه لري، نو دغه وظيفه محافظتي طبقه په خپل غاړه اخلي.

دغه طبقه بايد د ورښت څخه منځ ته راغلي اضافي اوبو او مصنوعي منځ ته راغلي  – د اوبو د تللو طبقه

 بايد دا د لنډ وخت وچېدنې د پاره اوبه ذخيره کړي. اضافي اوبو مخه بدله کړي. غېر ددې نه

دغه طبقه د خاورو څخه جوړه شوی طبقه ده چې بوټي پکې شنه کيږي. دلته د هغه  – د بوټو د ودې طبقه

کرنې خاورې څخه کار اخستل کيږي چې کمه پالنه ورته پکاره وي، کوم چې ډېره سپکه وي نظر نورمالې 

 ډبلوالی په الندې ډول دی:خاورې ته.  ددې طبقې الزمي 

پورې د نرۍ طبقه لرونکي بوټو د پاره، لکه د ونو د سيوري الندې ټول عمر شنه واښه او  cm 5څخه تر  cm 2د      

 د ډبرو په سر واښه،

 پورې د وښو او د ځمکې پټونکو بوټو او يو کلني بوټو د پاره، cm 15څخه تر  cm 5د      

 پورې د لږ څه غټو بوټو او د ځمکې پټونکو لرګو د پاره. cm 25څخه تر  cm 15د      

دلته هدايت کېږې چې دغه د شينلۍ طبقه د يوې تختې په واسطه د دېوال څخه جدا شي. د ودانۍ هغه مخ يا نما 

د پاره چې ځوړند )راوتلی( وي، د تختې د پټۍ څخه بايد صرف نظر ونه شي، ددې د پاره چې د بوټو لوييدو 

 مخه بنده نه شي. سره د ودانۍ

  

                                                             
 60

 )Polymer  .دا د وړو ماليکولو څخه جوړه شوې کيمياوي ماده ده 

 61
 )Kautschuk  .دا لکه د ربړ په شان د ونو شيره ده، چې اکثراً په اسيا کې پېدا کيږي 
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 د موجوده بامونو د تودوخي ساتنې ښه کوونه         -6

Verbesserung des Wärmeschutzes vorhandener Dächer 

(Improving thermal insulation of existing roofs)  

 

 د موجوده ودانيو په ساختماني تغيراتو کې د تودوخي ساتنې د پاره غوښتنې     -6.1

Anforderungen an den Wärmeschutz bei baulichen Änderungen bestehender 

Gebäude 

(Requirements for the thermal insulation of structural alterations to existing 

buildings)  

( د هغه ودانيو د پاره چې پکې نورې جوړونې )د ودانۍ په خوا کې بله EnEVد انرژي سپما کوونکی هدايت )

ودانۍ، ودانۍ کې د نورو کوټو جوړونه، په ودانۍ کې د منزلونو جوړوونه( کيږي، غوښتنه لري چې کمتر کمه 

330 m  متر مکعبه د تودوخي ساتنې ستندرد سره برابر د نوي جوړ شوي استوګنو ودانيو د پاره ثبوت سره

غوښتنو تر سره کولو د پاره د تېر مطابقت وکړي. د بيروني دېوالونو د پاره قانوني اندازې د ټولې ودانۍ د 

 څلورم فصل څخه اخستل کيږي.

که چېرته ميالني او هوار بامونه په وړو سطحو بدل شي او يا اول وار جوړ شي، نو ددې د منځ څخه د تودوخي د 

 تېرېدنې ضريبونه د الندې ورکړل شوي جدول له مخې اعتبار لري:

ګنو ودانيو د پاره، کوم چې اول وار د پاره جوړيږي، بدلول کيږي د ميالني او هوار بامونو څخه جوړ شوي استو

 : AD,maxUاو يا نوی کيږي، د منځ څخه د تودوخي تېرېدنې ضريبونو لوړترينه اندازه 

 

 ضميمه، اول جدول 3د انرژي سپما کوونکی هېدايت، 

 K)2= 0,30 W/(m AD,maxU ميالني بامونه

 K2= 0,25 W/(m AD,maxU( هوار بامونه

 

نورې غوښتنې له دغې پورته جدول له مخې ټاکل کيږي، که چېرته دغه بام د يو نوي پوښښ په واسطه، دننه او 

بيرون خوا ته د استر ورکوونې په واسطه يا همدا رنګه د ساختماني تخنيک سره نوې د تودوخي بندونکې 

 طبقط په واسطه تغير ورکړل شي.

ه د تغير ورکونې او يا د نوي کوونې اقدامات د مربوطه بام د مجموعي دغه غوښتنې نه تر سره کيږي، که چېرت

، چې  Uڅخه کم وي. که چېرته د موجوده بام د منځ څخه د تودوخي د تېرېدنې ضريبونه  % 20مساحت څخه د 

ددې لوړترينه اجازه ورکړل شوې اندازه د پورته ورکړل شوي جدول څخه ټيټه وي، نو په دې صورت کې د تغير 

اندازې ته اجازه نه شته چې د پخواني موجوده بام د منځ څخه د تودوخي  Uړلي يا نوی جوړ شوي بام د خو

 اندازې څخه تجاوز وکړي. Uتېرېدني ضريبونو 
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 د اضافي تودوخي بندونو د اقداماتو اغيزه     -6.2

Auswirkung zusätzlicher Wärmedämmmaßnahmen 

(Impact of additional thermal insulation measures)  

د موجوده بامونو د پاره  د اضافي تودوخي بندونکي طبقې اغيزه د منځ څخه د تودوخي تېرېدنې په ضريبونو او 

 د ګرمې انرژي په قيمت باندې، په الندې ورکړل شوي جدول کې ښودل شوی:

ژي په قيمت باندې د ښه تودوخي په موجوده بامونو د منځ څخه د تودوخي د تېرېدني په ضريبونو او د ګرمې انر

 ساتنې اغيزه:

 د ښه تودوخي ساتنې سره موجوده بامونه بام

 

Nr. 
 Uد  د څرنګوالي ښودنه

منځنۍ 

 اندازه

د ګرمې 

انرژي 

کلنی 

 قيمت

اضافي 

بندونکی 

طبقه
1) 

 Uد 

منځنۍ 

نوې 

 اندازه

د ګرمې 

انرژي 

کلنی 

نوی 

 قيمت

د ګرمې انرژي د 

قيمت سپما
2

) 

)د بام د سطح 

 رې مربوطه(پو

K)2W/(m Jahr)2€/(m cm K)2W/(m Jahr)2€/(m Jahr)2€/(m فيصد 

د ميالني تيرونو الندې  6-20/1

اضافي تودوخي بندونکي 

 سره کم ميالني بام

 

0,95 

 

2,85 

10 

12 

14 

16 

0,28 

0,25 

0,22 

0,20 

0,80 

0,70 

0,65 

0,60 

2,05 

2,15 

2,20 

2,25 

 تقريباً

75 

ه پورې وهل د بيرون خوا ن 6-20/2

شوي اضافي تودوخي 

 بندونکي سره کم ميالني بام

 
1,85 

 
5,45 

12 
14 

16 

18 

0,26 
0,25 

0,22 

0,20 

0,80 
0,70 

0,65 

0,60 

4,65 
4,75 

4,80 

4,85 

 تقريباً

87 

دننه خوا نه الندې د اضافي  6-20/3

تودوخي بندونکي سره کم هوا 

 جريان لرونکی هوار بام

 

1,54 

 

4,55 

12 

14 

16 

18 

0,27 

0,24 

0,22 

0,19 

0,80 

0,70 

0,65 

0,55 

3,75 

3,85 

3,90 

4,00 

 تقريباً

85 

په سر يې ورکړل شوی اضافي  6-20/4

تودوخي بندونکي سره يو 

 پوټکی هوار بام

 

0,78 

 

2,30 

8 

10 

12 

14 

0,30 

0,26 

0,23 

0,21 

0,90 

0,75 

0,65 

0,60 

1,40 

1,55 

1,65 

1,70 

 تقريباً

68 

ونکی چوتره په سر يې ګرځېد 6-20/5

د اهن کانکرېټ چت په سر د 

دننه خوا نه الندې د اضافي 

 تودوخي بندونکي سره

 

1,26 

 

3,70 

10 

12 

14 
16 

0,30 

0,26 

0,23 
0,21 

0,90 

0,75 

0,65 
0,60 

2,80 

2,95 

3,05 
3,10 

 تقريباً

80 

 

ي بامونو، هوار الندې ورکړل شوي انځورونه په پورته جدول د مثالونو په ډول ښودل شوي چې دا د ميالن

بامونو او همدارنګه د استفاده کېدونکو چوترو د پاره وروسته د تودوخي ساتنې ښه کوونې د پاره ښودل شوي. 

 د دغو مثالونو يو نيم خاص حالتونه په الندې ورکړل شوو ويناګانو کې تشرېح شويدي.
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 د ميالني تيرونو الندې اضافي بندونکي سره، ميالني بام  -6.2.1

Geneigtes Dach mit zusätzlicher Untersparrendämmung 

(Pitched roof with additional under-rafter insulation)  

الندې خوا ته وروسته ورکړل شوی د تودوخي بندونکې طبقه د ژمي په موسم کې د تودوخي ساتنه زښت ډېر ښه 

خو بيا هم نه تر السه کيږي. لکه څنګه چې په  کوي. د بام په چت کې د تودوخي د ذخيرې توان معلوم لوړوالی،

شمارې څخه ښکاري، د الندې سطح د تودوخي بندونکي په سر د بخار بندونکي بې  14الندې انځورونو کې د 

باکي )د نظره غورځول( ده، چې دا بايد په ډېر پام سره ورکړل شوې ده او ددې پټلۍ د سرېښولو سره بې درزه يو 

 او ددې په مطابق د نورو ساختماني برخو سره نښلول شويدي.د بل سره نښلول شوي 

 د موجوده بامونو د تودوخي ساتنې ښه کوونه

 

 

 

 

 

1 4 

2 

3 

5 

د ميالني تيرونو الندې د اضافي بندونکي سره کم  1

 ميالنه بام

د بيرون خوا نه پورې وهل شوي اضافي تودوخي  2

 بندونکي سره کم ميالني بام

دننه خوا نه الندې د اضافي تودوخي بندونکي سره  1

 کم هوا جريان لرونکی هوار بام

افي تودوخي بندونکي په سر يې ورکړل شوی اض 4

 سره يو پوټکی هوار بام

په سر يې ګرځېدونکی چوتره د اهن کانکرېټ چت  5

په سر د دننه خوا نه الندې د اضافي تودوخي 

 بندونکي سره
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 په دغه انځورونو کې د موجوده ساختمان د پاره ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

اهن کانکرېټ    4و تړونکي، د بام تيرونه،     د تخت   3د بام ميالني تيرونه،        2د لرګو چفتيو په سر د بام خښتې،        1

 چت،

 د بام عايق،   8د لرګو څخه وړۍ، سپک ساختماني تختې،        7غېر کافي د تودوخي بندونکي،        6د تختو قالب،        5

 ه(،د چت اخېړ )د اخېړ نيونکي سر   10د ميالن د پاره ورکړل شوي کانکرېټ په سر د چوترې عايق،        9

 په شوتې )مثالې( باندې د تختې طبقه.   11

 په دغه انځورونو کې د وروسته ښه کوونې د پاره ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

ډبل  cm 3د باروړونکي چفتي ګانو تر منځ    13پورې ډبل،      cm 16څخه تر  cm 10د تودوخي بندونکې طبقه د    12

 بندونکی،

استر، د مثال په ډول د لرګو قالبونه، د لرګو دمېده ګي څخه ځبېښل شوي تختې، د ګج    15د بخار بندونکی،        14

 کارتن تختې،

 د خاصو تغير ورکوونکو بامونو د پاره د تودوخي بندونکي تړونکي تختې.   16

 

 د ميالني تيرونو ترمنځ اضافي بندونکي سره، ميالني بام  -6.2.2

Geneigtes Dach mit zusätzlicher Zwischensparrendämmung 

(Pitched roof with additional insulation between the rafters)  

په اندازه ډبل د لرګو د وړيو څخه سپک  mm 25د پخواني بامونو د ميالني تيرونو الندې برخې تل د 

رونو د چوکاټ په ساختماني تختو سره پوښل شوي دي. په سر يې ورکړل شوی اخېړ د بام د چوکۍ په شکل د تي

خوځېدو سره اکثراً درزونه پېدا کوي. تر هغه چې دغه داخلي پوښښ په ښه حالت او په کافي اندازه باروړونکی 

وي، کېدی شي چې اضافي د تودوخي بندونکې طبقه د ميالني تيرونو تر منځ هم ورکړل شي. د بام د پوښښ او د 

هوا د جريان درز ته بايد پاملرنه وشي. د بام د چت الزمي تودوخي بندونکي طبقې تر منځ په کافي اندازه د 

 بدلونه يا نوې کوونه دا موقع ورکوي، چې د بام پوښښ د خرابېدو څخه وژغوري.

 

 دننه خواته د بندونکي اضافي طبقې سره، هوار بام  -6.2.3

Flachdach mit zusätzlicher Dämmung der Innenseite 

(Flat roof with additional insulation inside)  

 15شماره( او ) 5شماره کې ښودل شوی(، مېخ شوی پوټکی ) 3د تختو کلکونکي )چې په پورته انځورونو په 

شماره( د کم هوا جريان لرونکی هوار بام قوي کوي. خو د تودوخي ساتنې د پاره فقط الندينی پوټکی محاسبه 

نکې طبقه د لرګو د وړيو ساختماني تختو څخه جوړې کېدونکی دی، کوم چې د هغه پخوانۍ د تودوخي بندو

شماره( ډېر ضرور دی. دا کېدی  14شوي وي. بل خوا نه د اضافي تودوخي بندونکي د پاره د بخار بندونکی )

( څخه اوسي. د پورته انځورونو Polyäthylen-Folieډبل د پولې تيلين پالستيک ) mm 0,4شي چې د يو 

د پخواني بام چې د تودوخي بندونکې طبقه يې د لرګو د  Uدوخي تېرېدنې ضريب محاسبه شوی د منځ څخه د تو

 اساس نيسي. mm 35وړيو سپک ساختماني تختو څخه وي، 
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 ې ورکړل شوی اضافي بندونکي طبقې سره، هوار بامدوربان  -6.2.4

Flachdach mit aufgelegter Zusatzdämmung 

(Flat roof with applied additional insulation)  

يو موجوده ، خو غېر کافي تودوخي بندوکی يو پوټکی هوار بام کېدی شي چې د يو اضافي طبقې سره ښه شي. 

برخې په دوهم انځور کې ښودل شوی، په کافي اندازه د څنډو لوړوالی  5.3د موجوده بام، لکه څنګه چې د 

د پاره کار ورځنې واخستل شي. د اضافي کېدی شي چې تغير ورکوونکی بام د موجوده بام په سر جوړولو 

تودوخي بندونکي طبقې ورکولو نه مخکي د بام په عايق کې يو اضافي د قير په واسطه د رنګولو هدايت کيږي. 

دغه اضافي تودوخي بندونکې طبقه کېدی شي چې د ځبېښل شوي کلک ځګ ډوله د پوليسترول تختو 

(extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten( چې سرنۍ برخه يې د التېکس )Latex ،شوتې نه وي )

ورکړل شي. دغه بندونکي تختې د درزونو او فنرونو په شکل يو د بل سره تړلي بدلول کيږي. ددې خاصه ګټه 

په هر  kg 22داده چې ددې د مساحت کم وزن تقريباً 
2m .کې دی 

 

 استفادې چوتره دننه خواته ورکړل شوی اضافي بندوونکې طبقې سره، د  -6.2.5

Begehbare Terrasse mit zusätzlicher Dämmung der Innenseite 

(Walk terrace with additional insulation inside)  

د استوګنو کوټو په سر پخواني د بامونو چوترې اکثراً په کافي اندازه مکمل تودوخي بندوکي نه لري. لګه 

څخه ښکاري، يوه اضافي د تودوخي بندونکې طبقه ددې د تودوخي شمارې  12څنګه چې د پورته انځورونو د 

ساتنه زښت ډېر ښه کوي. ددې د پاره چې د تودوخي بندونکې طبقه د لنده بل د تېرېدو څخه وژغورل شي، نو د 

شمارې په اساس يوه د بخار بندونکې طبقه ضرور ده چې ورکړل شي. د بخار بندونکي طبقې د نه موجوديت  14

شماره( او په اضافي تودوخي بندونکي طبقې  4ر کافي اندازه ورکونې سره د اهن کانکرېټ په چتونو )يا په غې

شماره( د کنګل د سرحد دساحې په دغې تودوخي بندونکي طبقې کې د پرخې په شکل د اوبو جوړېدنې  12کې )

ه لحاظه د لنده بل کنترولونې سره بايد په نظر کې ونيول شي. په دا ډول چوترو په جوړولو کې بايد د محاسبې ل

 څخه کار واخستل شي.
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  Decken (Cover)چتونه 

 

 Einführung (introduction) مخکې ويينه )مقدمه(       - 1

د يوې ودوانۍ چتونه بايد په کافي اندازه باروړونکي او د کږېدو په مقابل کې ښه ټينګ اوسي. عالوه ددې نه د 

ې په سر چت، د تاکاو چت، د ټولو نه پورتني دغې ساختماني برخې حالت په يوې ودانۍ کې دی، چې دا د ځمک

همدا رنګه مختلفې غوښتنې د تودوخي  –بام د کوټې چت چې د استفادې د پاره نه وي تيار شوي، او داسې نور 

ساتنې، د لنده بل څخه ساتنې، د غږ څخه ساتنې، د اور څخه ساتنې او همدا رنګه بې درزه )چې هوا ورڅخه تېر 

 نه شي( جوړول دي.

الندې راتلونکو برخو کې د ټولو چتونو په برخه کې معلومات ورکړل شوي دي، کوم چې معموالً د استوګنو  په

په ودانيو کې جوړيږي. د هغه چتونو د تودوخي ساتنه په خاصه توګه په نظر کې نيول کيږي، کوم چې تودوخي  

زينو په منځ کې ورکړل شوي غټې تختې  ځمکې ته، نه ګرمېدونکو کوټو ته يا بيرون ته انتقالوي. غېر ددې نه د

او د منزلونو تر منځ چتونو حرارتي بندونه، د ځمکني مرکزګرمي ساختماني عناصر، په لنده بل لرونکو کوټو 

 کې د ځمکې د فرش عايق او د موجوده چتونو د غږ څخه ساتنې د پاره وروسته ښه کوونه، واضح شويدي.

 

  Anforderungen (requirements) غوښتنې           -2

 

 Anforderungen an den Wärmeschutzد تودوخي ساتنې د پاره غوښتنې         -2.1

(Requirements for thermal protection)  

( د ځانګړو ساختماني برخو د منځ EnEVد نوي تجهيز شوي ودانيو د پاره د انرژي سپما کوونکی هدايت )

کومې غوښتنې نه لري. د يو انرژي سپما کېدونکي تودوخي ساتنې  څخه د تودوخي د تېرېدنې ضريبونو ته

ثبوت د يوې ودانۍ د چاپېره سطح د مجموعي خاصې تودوخي انتقالېدنې له الرې ، د انتقال په وخت کې د 

د تناسب له مخې منځ ته راځي. دا د فزيکي له لحاظه د ودانۍ د  eA/Vپورې مربوطه د  TH´تودوخي ضايع 

د منځ څخه د تودوخي د تېرېدنې منځني ضريبونو سره مطابقت کوي. ددې د پاره چې د بيروني پوښښ 

مجموعي ودانۍ د پوښښ پورې مربوطه د انرژي سپما کوونکي هدايت غوښتنې د ساختماني فزيک او 

اقتصاد له لحاظه د مختلفو بيروني ساختماني برخو د تودوخي ساتنې ګټورې ټاکنې تر السه کړای شو، نو 

ت کيږي چې د استوګنو ودانيو چتونه د بيروني هوا يا د نه ګرمېدونکي کوټو څخه په الندې ورکړل شوي هداي

قانوني اندازې په نظر کې ونيول شي. په هغه ودانيو  Uجدول کې د منځ څخه د تودوخي د انتقالېدني ضريبونو 

شوي د ودانۍ حجم ته )د مثال په کې، چې د هغوی تودوخي انتقالېدنه بيروني سطح ته زياته ده نسبت احاطه 

ډول ځان ته والړ يو فاملي کورونه، د کتار اخري کور په بدلېدونکي ساختمان سره(، بايد د هدايت شوي 

قانوني کمې اندازې څخه تجاوز ونه کړي. د کتار منځني کورونو يا د زيات فاملي کورونو د پاره د قاعدې له 

ي د تېرېدنې لوړ ضريبونه د انرژي سپما کوونکي هدايت د غوښتنو مخې د چتونو د سطح د منځ څخه د تودوخ

 کفايت کوي. TH´په نظر کې نيولو سره د انتقال په وخت کې د تودوخي ضايع 
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په الندې جدول کې د استوګنو کوټو د بيلونکو چتونو د منځ څخه د تودوخي د تېرېدنې ضريبونو هدايت شوي 

 ښودل شوي Uقانوني اندازي 

 

رژي سپما کونکي هدايت له د ان 

 مخې ودانۍ

د غېر فعاله کورونو ستندرد له 

 مخې ودانۍ

د بام څخه دنه استفاده کېدونکي کوټې 

الندې چتونه، او هغه چتونه چې پورته 

خوا او ښکته خوا د بيروني هوا په واسطه 

 احاطه شوي وي

 

 

K)20,15 … 0,25 W/(m ≤ DU 

 

 

K)20,06 … 0,10 W/(m ≤ DU 

و چتونه او هغه چتونه چې کوټي يې د تاکا

نه ګرمول کيږي، او همدارنګه هغه چتونه 

 چې ځمکې احاطه کړي وي

 

K)20,25 … 0,35 W/(m ≤ GU 

 

K)20,10 … 0,15 W/(m ≤ GU 

 

د انرژي سپما کوونکي هدايت له مخې د لوړترينې اجازه ورکړل شوي لومړنی د انرژي ضرورت په نظر کې نيولو 

ورکړل شوي قانوني اندازې د ودانۍ د پوښ د عمر د دوام  Uخه د تودوخي د تېرېدنې ضريبونو نه غېر، د منځ څ

کلونو څخه د اقتصاد له لحاظه بايد تجاوز ونه کړي. د تودوخي بندونکي موادو ډبلوالې د يو  50په وجه د 

توالی راځي. د انرژي د سانتي متر په اندازه زياتېدو سره، د ودانۍ په مجموعي قيمت کې ډېر کمه اندازه زيا

قيمت په لوړېدو سره، که وروسته د تودوخي ساتنې ښه کولو د پاره ضرورت وي، نو په دې صورت کې د زښت 

 ډېر ساختماني تخنيک څخه د کار اخستنې په مطابق ددې لګښت زياتيږي.

تلونکي )اينده( وي، د را m)/a)215 kWhغېر فعاله ستندرد کورونه، چې کلنی تودوخي ضرورت يې تقريباً 

ستندرد په حېث د بيروني هوا په مقابل کي او  يا د سړو )يخو( کوټو په مقابل کې په چتونو کې زښت ډېر ښه د 

تودوخي بندونکي طبقې ته ضرورت دی. د پورته جدول له مخې د چتونو دغه شرط په هغه وخت کې پوره کېدی 

څخه وړوکی يا مساوي وي،  K) 20,10 W/(mد  DU شي، چې د منځ څخه د تودوخې تېرېدنې ضريبونو اندازې

څخه وړوکی يا مساوي وي. دې سره بايد د ودانۍ جوړښت زښت ډېر  K) 20,15 W/(mد  GUاو همدا رنګه 

 راټول اوسي.

 

 Anforderungen an den Schallschutzد غږ څخه ساتنې د پاره غوښتنې       -2.2

(Requirements for sound insulation)  

معيار په اساس د لوړو ودانيو په چتونو کې  DIN 4109المان په ټولو جمهوريتونو کې د ساختمان له نظره د  د

او  ´wRد غږ  څخه ساتنه، د هوا غږ څخه ساتنې کمترينه اندازه د ارزښت ورکړل شوي غږ بندونکي طبقې اندازه 

سره نومول کيږي.  ´n,wLقدمونو د غږ سطح  د –لوړترينه اجازه ورکړل شوی اندازه د ارزښت ورکړل شوي معيار 

دغه اندازه بايد د پردو )بېګانه( استوګنځايونو تر منځ وساتل شي. سره ددې چې دغه اندازه په خپله د 

استوګنې په ساحه )يو فاملي کورونه( کې د غوښتنې په حېث نه ورکول کيږي، خو د آرامۍ او اسودګي په وجه 

کورونو کې د چتونو ساختمان هم داسې انتخاب شي، کوم چې ددې کمترينې هدايت کيږي، چې په يو فاملي 

 غوښتنې پوره کوي.

اليحې کې د استوګنو کورونو د غږ  VDI 4100معيار په دوهمې پاڼې کې او په  DIN 4109برسېره پردې د 

)په لوړپوړو معيار په پالن کې  DIN 4109-10څخه ساتنه، د پالن او قضاوت د پاره انتقاد، همدا رنګه د 
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برخه: د غږ څخه زياتې ساتنې د پاره وړانديزونه )د غږ څخه زياتې ساتنې د  10ودانيو کې د غږ څخه ساتنه(، 

معيار په  DIN 4109-10پاره اندازې( ورکړل شوي دي. دغه اندازې بايد بيا هم تل په خاص ډول وټاکل شي. د 

)موضوع( د نوي پېژندلو نه وروسته سره يوځای  نقشه کې د دواړ مهمو لومړني نومول شوي قاعدو محتوي

معيار د تل د پاره د تصويبونې نه وروسته بېرته وويستل شي.  DIN 4109-10کيږي، داسې چې دغه قاعدې د 

کوالی شي چې په دغه وخت کې د اوس د پاره مهم د مهارت نه ډک ويينه د غږ څخه د ساتنې  DIN 4109-10د 

 لوړېدو د پاره داخل کړي.

واړه د اندازو ګروپونه، کوم چې کمترينې غوښتنې او د غږ څخه ساتنې د پاره هدايتونه دي د الندې دواړو د

 انځورونو څخه اخستل کيږي.

 دوهم انځور: د لنده بل بندونکي نه الندې د ځمکې               اول انځور: د لنده بل او تهداب د بيروني سطح په 

 کي طبقې سره د                    سر د اضافي کنګل څخه ساتنې نه پورته د او ودانې تر منځ تودوخي بندون

                                                                                                             تودوخي او د قدمونو د غږ بندونکي طبقې سره د                                                                                                                                ځمکې په سر چت  

 ځمکې په سر چت                                                                                                        

 

 ي شمارې عبارت دي له:په دغې انځورونو کې ورکړل شو

 د مثالې پالستيک،   5مخې ته ورکړل شوی استر،        4تودوخي بندونکې طبقه،        3اصلي دېوال،        2داخلي اخېړ،        1

 ه چت،د اهن کانکرېټ ن   9د قدمونو دغږ بندونکې طبقه،        8د شوتې )مثالې( څخه فرش،        7د څنډو بندونکې پټۍ،        6

 ځمکه،   13بنسټ )تهداب(،        12ځانته )بې د هيځ شي( کانکرېټ،        11د لنده بل بندونکی،        10

 د کرېړ )جغل( طبقه   16د ګرځېدو د پاره تخته،        15بيروني اخېړ،        14

پورته ورکړل شوي اول انځور  د مثال په ډول د زيات فاملي کورونو د استوګنو کوټو د بيلونکو چتونو د پاره، د

پالن )لکه تر  DIN 4109-10پورې ضرور ده.  د  dB 54کمترينه اندازه تر  ´wRله مخې د غږ بندونکي اندازې 

د پاره د غږ بندونکي اندازې لوړوالی  SSt IIIاو  SSt IIهم( د غږ څخه ساتنې درجې  VDI 4100اوسه پورې د 

57 dB  60او dB طابق د قدمونو د غږ ساتنې د پاره اندازې د نيول کيږي. ددې په مDIN 4109  معيار او دDIN 

 پالن له مخې د الندې دوهم جدول څخه اخستل کيږي. 4109-10
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د غږ ساتنې د غوښتنو په نظر کې نيولو سره کېدی شي چې په جوړېدونکي ودانۍ کې د نورمال اندازه کوونکي 

بقې کنترول د پاره، د کنترولونکي ساختماني برخه نورمال د غږ طريقې سره کنترول شي. د هوا د غږ بندونکي ط

منبع جوړوي؛ چې دلته د قدمونو د غږ کنترول د پاره کنترولونکی چت  د يو نورمال سټک په واسطه ټکول 

 کيږي.

 اول جدول: په چتونو کې د کمترينې غږ ساتنې او د هوا د غږ بندونکي ته اوچته د غږ ساتنې د پاره اندازې

 څخه( E DIN 4109-10معيار دوهمې پاڼې او د  DIN 4109معيار، د  DIN 4109 )د

 

 ساختماني برخې

 

مؤقتي  -نورم/نورم

 پالن

 

د غوښتنې رقم 

همدا رنګه هدايت
1)

 

د غږ تېرېدنې په مقابل کې د غږ ساتنې د پاره الزمي د 

  ´wRغږ بندونکي اندازه 

 دننه د خپل د يو بل بېګانه استوګنځای څخه

اسوګنځي په 

  dBساحه کې  

زيات فاملي 

  dBکورونه  

دوه واري )ډبل( 

او همدارنګه د 

کتار کورونه  

dB  

د تاکاو، دهلېز 

او د زينو په سر 

 چتونه

DIN 4109 

DIN 4109 -2 پاڼه 

E DIN 4109-10 

  Iد غږ ساتنې درجه 

د غږ ساتنې درجه 

II  

د غږ ساتنې درجه 

III  

 کمترين د غږ ساتنه

 وچته د غږ ساتنها

 کمترين د غږ ساتنه

 اوچته د غږ ساتنه

 اوچته د غږ ساتنه

52 
≥ 55 

 

52 

 
57 

60 

- 
- 

 

- 

 
- 

- 

- 
- 

 

- 

 
- 

- 

د استوګنځايونو 

د کوټو بيلونکي 

 چتونه

DIN 4109 

DIN 4109 -2 پاڼه 

E DIN 4109-10 

 

  Iد غږ ساتنې درجه 

د غږ ساتنې درجه 

II  

د غږ ساتنې درجه 

III 

 غږ ساتنه کمترين د

نورمال اوچته د غږ 

 ساتنه

 کمترين د غږ ساتنه

 اوچته د غږ ساتنه

 اوچته د غږ ساتنه

54 

 
≥ 55 

 

52 

 
57 

60 

- 

 
- 

 

- 

 
63 

68 

- 

 
50/≥ 55 

 

- 

 
55 

55 

هغه چتونه، چې د 

هغې سطح بيروني 

 هوا احاطه کړې وي

DIN 4109 

DIN 4109 -2 پاڼه 

E DIN 4109-10 

  Iد غږ ساتنې درجه 

  IIاتنې درجه د غږ س

 IIIد غږ ساتنې درجه 

 کمترين د غږ ساتنه

 اوچته د غږ ساتنه

 کمترين د غږ ساتنه

 اوچته د غږ ساتنه

 اوچته د غږ ساتنه

55 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

د عمومي استفاده 

کېدونکو د بام 

کوټو الندې چتونه 

)د مثال په ډول 

 امبار خانه(

DIN 4109 

DIN 4109 -2 ڼهپا 

E DIN 4109-10 

  Iد غږ ساتنې درجه 

  IIد غږ ساتنې درجه 

 IIIد غږ ساتنې درجه 

 کمترين د غږ ساتنه

 اوچته د غږ ساتنه

 کمترين د غږ ساتنه

 اوچته د غږ ساتنه

 اوچته د غږ ساتنه

53 

 

≥ 55 
53 

57 

 

60 

- 

 

- 
- 

- 

 

- 

- 

 

- 
- 

- 

 

- 
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 وا د غږ بندونکي ته اوچته د غږ ساتنې د پاره اندازېدوهم جدول: په چتونو کې د کمترينې غږ ساتنې او د ه

 څخه( E DIN 4109-10معيار دوهمې پاڼې او د  DIN 4109معيار، د  DIN 4109)د 

 

 ساختماني برخې

 

 مؤقتي پالن -نورم/نورم

 

د غوښتنې رقم همدا 

رنګه هدايت
1) 

لوړترينه اجازه ورکړل شوی د قدمونو د غږ معياري ارزښت 

، د غږ انتقالېدو په مقابل کې د غږ  ´n,wL ورکړل شوی سطح

 ساتنه

دننه د خپل  د يو بل بېګانه استوګنځای څخه

اسوګنځي په 

 dBساحه کې  

زيات فاملي 

 dBکورونه  

دوه واري )ډبل( 

او همدارنګه د 

 dBکتار کورونه  

د تاکاو، دهلېز او د 

 زينو په سر چتونه

DIN 4109 

DIN 4109 -2 پاڼه 

E DIN 4109-10 

  Iد غږ ساتنې درجه 

  IIد غږ ساتنې درجه 

 IIIد غږ ساتنې درجه 

 کمترين د غږ ساتنه

 اوچته د غږ ساتنه

 کمترين د غږ ساتنه

 اوچته د غږ ساتنه

 اوچته د غږ ساتنه

53 

≤ 46 

 
3)(53) 2)53 
3)(53) 2)46 

 
3)(46) 2)39 

48 

≤ 38 

 

48 
3)(46) 2)41 

 
3)(39) 2)34 

- 

- 

 

- 

53 

 

53 

توګنځايونو د د اس

کوټو بيلونکي 

 چتونه

DIN 4109 

DIN 4109 -2 پاڼه 

E DIN 4109-10 

 

  Iد غږ ساتنې درجه 

  IIد غږ ساتنې درجه 

 IIIد غږ ساتنې درجه 

 کمترين د غږ ساتنه

نورمال اوچته د غږ 

 ساتنه

 کمترين د غږ ساتنه

 اوچته د غږ ساتنه

 اوچته د غږ ساتنه

53 

 

≤ 46 

 

 

53 

46 

39 

48 

 

≤ 38 

 

 

48 

41 

34 

- 

 

56/≤ 46 

 

 

56 

53 

53 

هغه چتونه، چې د 

هغې سطح بيروني 

 هوا احاطه کړې وي

DIN 4109 

DIN 4109 -2 پاڼه 

E DIN 4109-10 

  Iد غږ ساتنې درجه 

  IIد غږ ساتنې درجه 

 IIIد غږ ساتنې درجه 

 کمترين د غږ ساتنه

 اوچته د غږ ساتنه

 کمترين د غږ ساتنه

 اوچته د غږ ساتنه

 د غږ ساتنهاوچته 

53 

≤ 46 

 
3)(53) 2)53 

 
3)(53) 2)46 
3)(46) 2)39 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

د عمومي استفاده 

کېدونکو د بام 

کوټو الندې چتونه 

)د مثال په ډول 

 امبار خانه(

DIN 4109 

DIN 4109 -2 پاڼه 

E DIN 4109-10 

  Iد غږ ساتنې درجه 

  IIد غږ ساتنې درجه 

 IIIد غږ ساتنې درجه 

 مترين د غږ ساتنهک

 اوچته د غږ ساتنه

 کمترين د غږ ساتنه

 اوچته د غږ ساتنه

 اوچته د غږ ساتنه

53 

≤ 46 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

د زينو الندې تخته 

 او د دمې ځای

DIN 4109 

DIN 4109 -2 پاڼه 

E DIN 4109-10 

  Iد غږ ساتنې درجه 

  IIد غږ ساتنې درجه 

 IIIد غږ ساتنې درجه 

 کمترين د غږ ساتنه

 اوچته د غږ ساتنه

 کمترين د غږ ساتنه

 اوچته د غږ ساتنه

 اوچته د غږ ساتنه

58 

≤ 46 

 

58 

53 

 

46 

53 

≤ 46 

 

53 

46 

 

39 

- 

≤ 53 

 

- 

46 

 

46 
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 د پاره غوښتنې )چې هوا ورڅخه تېر نه شي(طبقې د هوا بندونې      -2.3

Anforderungen an die Luftdichtheit (Requirements for the airtightness)  

د غېر ضروري تودې هوا ضايع کېدنې مخنيوي د پاره د انرژي سپما کوونکي هدايت دا غوښتنه ده، چې په 

ودانۍ کې د تودوخي انتقالونکي احاطه شوي سطح بې درزه )چې هوا ور څخه تېره نه شي( جوړه شي. ددې مانا 

ې د استفاده نه کوونکو کوټو الندې دي، او همدا رنګه هغه )معنی( داده، چې هغه چتونه کوم چې په بام ک

چتونه کوم چې ګرمېدونکي ودانۍ دننه د بيروني هوا، د ځمکې ساحې يا د نه ګرمېدونکو کوټو په واسطه 

احاطه شوي وي، بايد ښه بند اوسی )هوا ورڅخه تېر نه شي(. په زيات فاملي کور کې بيا هم ځان ځان ته 

 د يو ښه بند شوي پوښ )اخېړ( سره احاطه شوی اوسي. استوګنځايونه بايد

فرق لرونکي  Pa 50په معيار کې د الزمي بندوالي د پاره اندازې د سرحدي اندازې په حېث د  DIN 4108-7د 

په الندې  50nفشار د پاره، د حجم پورې مربوطه اندازه شوی د منځ څخه د هوا تېرېدنه )د هوا د بدلونې اندازه( 

 کيږي:ډول ټاکل 

د هغه ودانيو د پاره چې په کوټو کې د هوا بدلونې د پاره تخنکي آله موجوده وي        
1-1,5 h ≤ 50n  

د هغه ودانيو د پاره چې هوا بدلونه يې طبعي وي )د کړکۍ ګانو له الرې(                       
1-3,0 h ≤ 50n  

( طريقې سره Door-Blowerشي چې په عادي ډول د ) کېدی 50nد حجم پورې مربوطه د منځ څخه د هوا تېرېدنه 

 اندازه شي.

په پخو ودانيو کې د چتونو د هوا ګڼوالی )بندوالی( د ساختماني برخو په سطح کې د قاعدې له مخې د 

ساختماني مادې )کانکرېټ( په واسطه تر السه کيږي. د سپکو ودانيو په چتونو کې د هوا بندونې طبقه د يو 

شکليږي، کوم چې ددې ځانګړي پټلۍ دوامداره ښه بند )چې هوا ورڅخه تېر نه شي( سرېښول پالستيک سره ت

کيږي. په دواړو حالتونو کې مهم د نورو ساختماني برخو سره ددې بې درزه )چې هوا ورڅخه تېر نه شي( يوځای 

 کوونه ده.

 

  Decken über Erdreich (Ceilings above ground)  د ځمکې په سر چتونه         -3

هغه ودانۍ چې الندې تاکاو نه لري، ګرمېدونکي تاکاونه او هغه ودانۍ چې په ځوړ )ميالني( واقع وي، ددې 

 اخري برخې مستقيماً د ځکې سره سرحد جوړوي.

 

 Anordnung der Wärmedämmschichten  د تودوخي بندونې د طبقې تنظيم     -3.1

(Arrangement of thermal barrier coatings)  

د يو چت جوړونې د تودوخي ساتنې د اغيزې محاسبې د پاره ، او همدا رنګه د منځ څخه د تودوخي د تېرېدنې 

، د ټولو طبقو د سرني څنډې په سر يو طبقه لکه څنګه چې په الندې اول انځور کې ښودل شوی، د  Uضريبونه 

کي مواد مستثنأ دي، چې لنده بل نه نيسي )د لنده بل د مخنيوي د پاره ورکول کيږي. دلنته هغه تودوخي بندون

-Polystyrol-Extruderپوليسترول ځبېښل شوي کلک ځګ، د ځګ په شکل ښيښه او داسې نور  

Hartschaum, Schaumglas u. a. لکه څنګه چې په الندې دوهم انځور کې ښکاري، دغه مواد کېدی شي .)

 Uځکه د منځ څخه د تودوخي د تېرېدني ضريبونو  چې د ځمکې د تختې الندې مستقيماً هم ورکړل شي، نو

څېړنې پورې هم اړه لري. د لنده بل په ساحه کې د تودوخي بندونکې طبقه د ځمکې د ساحې سره تماس لرونکی 

 بندونکي طبقې په نوم هم ياديږي.
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 تهداب د بيروني سطح په  دوهم انځور: د لنده بل بندونکي نه الندې د ځمکې               اول انځور: د لنده بل او

 او ودانې تر منځ تودوخي بندونکي طبقې سره د                    سر د اضافي کنګل څخه ساتنې نه پورته د 

                                                                                                                                                                 تودوخي او د قدمونو د غږ بندونکي طبقې سره د                                                                            ځمکې په سر چت  

 ځمکې په سر چت                                                                                                        

 

 په دغې انځورونو کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

د مثالې    5مخې ته ورکړل شوی استر،        4تودوخي بندونکې طبقه،        3اصلي دېوال،        2داخلي اخېړ،        1

 پالستيک،

د اهن کانکرېټ نه    9د قدمونو دغږ بندونکې طبقه،        8د شوتې )مثالې( څخه فرش،        7د څنډو بندونکې پټۍ،        6

 چت،

 ځمکه،   13بنسټ )تهداب(،        12ځانته )بې د هيځ شي( کانکرېټ،        11د لنده بل بندونکی،        10

 د کرېړ )جغل( طبقه   16د ګرځېدو د پاره تخته،        15بيروني اخېړ،        14

 

د تودوخي د تخنک له لحاظه د يو  Rمخې د منځ څخه د تودوخي د تېرېدنې مقاومت  معيار له DIN 4108-2د 

 K) /W 20,90 (mچت په غېر مناسبه ځايونو کې، همدا رنګه د تودوخي د پول په ساحه کې، د کمترينې اندازې 

چې ددې وزن څخه اجازه نه شته چې کم شي. د اخېړ يا پلستر الندې هغه تودوخې بندونکي موادو ته اجازه ده 

برداش کړې شي. که چېرته د خام چت پورتنۍ سطه تقريباً د ځمکې ساحې څخه پورته وي، نو د بنسټ )تهداب( 

په بيروني سطح باندې، لکه څنګه چې په پورته اول انځور کې ښودل شوی، يو د تودوخي بندونکې طبقه د 

ل ورکړل شي. دلته د پوليسترول ځبېښل په اندازه ډب cm 5الندې کنګل وهونکي طبقې په حېث کمتر کمه د 

(، لمبا ډنډ او سوړ ځايونو کې د Saunaشوي کلک ځګ او د ښيښو ځګ څخه کار اخستل کيږي. د سونا )

تودوخي بندونکي طبقې او د لنده بل څخه ساتنې د اوچته غوښتنو سره بايد مطابقت وکړي. په الندې جدول کې 

 اندازې ورکړل شوي دي. Uد تودوخي د تېرېدنې ضريبونو د ځمکې په سر چتونو د پاره د منځ څخه 
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ورکړل شوي  Uپه الندې جدول کې د ځمکې د ساحې په سر د چتونو د منځ حخه د تودوخي د تېرېدنې ضريبونه 

 دي.

 

د 

انځور 

 نمرې

د الندې تودوخي بندونکي طبقې ډبلوالي سره د  د چتونو جوړونه د پورته نه مخ په ښکته

  Uخي د تېرېدنې ضريبونه منځ څخه د تودو

 سره K)2W/(mپه  

0 cm 4 cm 6 cm 8 cm 12 cm 16 cm 

اول 

 انځور

د عايق )ايزوګام( په سر د تودوخي بندونکي 

 طبقې سره چت

  cm 4,0د پالستيک په سر د شوتې )مثالې( څخه استر

د قدمونو د غږ بندونکی 
1)45/40                       4,0 cm  

نکی تودوخي بندو
2)WLG 035  

 عايق )ايزوګام(

 

 

 

 
 

 

0,83 

 

 

 

 
 

 

0,43 

 

 

 

 
 

 

0,34 

 

 

 

 
 

 

0,29 

 

 

 

 
 

 

0,22 

 

 

 

 
 

 

0,17 

دوهم 

 انځور

د تودوخي بندونکي  نه الندېد عايق )ايزوګام( 

 طبقې سره چت

  cm 4,0د پالستيک په سر د شوتې )مثالې( څخه استر

د قدمونو د غږ بندونکی 
1)45/40                       4,0 cm  

  cm 16,0د اهم کانکرېټ څخه چت                                   

 عايق )ايزوګام(

تودوخي بندونکی 
2)WLG 035  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

0,78 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

0,41 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

0,33 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

0,28 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

0,21 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

0,17 

 په دې جدول کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 ه چتونه چې د قدمونو د غږ بندونکی يې د انتقالېدو يا پکې د جوړېدو په حالت کې وي.هغ     1(

2)
 . W/(mK) 0,035د تودوخي د انتقالېدلو توان       

 

  Schallschutz (Soundproofing)  د غږ څخه ساتنه     -3.2

جسمونو له الرې د غږ دلته د قدمونو د غږ بندونکي طبقې د اقدام په حېث، د پرديو )بېګانه(کوټو د 

انتقالونکې مخنيوي د پاره هدايت کيږي چې د لېټۍ په شکل شوتې
62
)مثالې( څخه چې څنډې يې پټلۍ ولري،  

 کار واخستل شي، لکه څنګه چې د فرش الندې )ځمکې کې( مرکزګرميو د پاره تل ضرور دی.

 

  Feuchteschutz (moisture protection)  د لنده بل څخه ساتنه     -3.3

د ځمکې د سطح او د ځمکې د رقم پورې مربوطه د ځمکې څخه پورته کېدونکی لنده بل په مقابل کې د مختلفو 

بندونکو )عايقکاري( اقدامات شته. هغه ځمکه چې نښلېدونکې نه ده او اوبه ورڅخه تېرېدی شي )د مثال په 

ې بندونه )عايق( په پالن کې ونيول شي. ډول شګه( او په هواره سطح کې واقع وي، د لنده بل په مقابل کې يواځ

ول خټه(، دلته يوه په هغه ځمکه کې چې په ځوړ )مخ په ښکته( کې واقع وي او نښلېدونکې وي )د مثال په ډ

طبقه د بندونکي )عايقکاري( او ورسره اضافه يو لښتی )چې اوبه وبهيږي( ضرور دی. د ځمکې الندې په اوبو 

بو د فشار په مقابل کې خپل کار د السه ورکوي. دلته د ځمکې د تختې بندونه کې د ساختمان عايقکاري، د او

                                                             
 62

 ټ دي چې اوبلن هواريږي او څو ورځې وروسته خپله کلکيږي.( د لېټۍ په شکل شوتې څخه مطلب د سمټو څخه هغه کانکرې
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)عايقکاري( بايد د يو ښانک په شکل بې درزه د دېوالونو عايق سره ونښلول شي. د يو پوړ )منزل( په جوړولو 

ه د اوبو کې د اوبو نه تېرېدونکي په حېث د کانکرېټ څخه ښانک ته بايد پاملرنه وشي، دا چې د کانکرېټ څخ

بخار تېرېدونکی دی. نو ځکه دلته بايد د کانکرېټي ښانک او د تودوخي بندونکي شوتې تر منځ د بخار 

 بندونکي يوې طبقې ته ضرورت دی چې ورکړل شي.

برخې کې او  6او  4الماني معيار په  DIN 18195د لنده بل بندونکو )عايقکاري( په برخه کې نور معلومات د 

 ماني معيار کې ورکړل شوي دي.ال DIN 4095هم د 

 

  Kellerdecken (basement ceiling)  د تاکاو چتونه        -4

الندي په نه ګرمېدونکو تاکاوونو په سر چتونو باندې بايد کار وشي. د لمبا د ډنډونو په سر، د بخار کوټه 

(Saunaپه سر مناسبه چتونه، د تودوخي ساتونکي او )د لنده بل څخه ساتونکي  ( او د سوړ ځايونو )يخچال

 پورې مربوطه د ډېر اوچته غوښتنو سره بايد مطابقت وکړي.

اندازه د تودوخي د پول په ساحه  Rمعيار له مخې د منځ څخه د تودوخي د تېرېدنې د مقاومت  DIN 4108-2د 

د اهن کانکرېټ څخه کم نه شي. په خاصه توګه دغې ته   K)/W20,90 (mکې يعنې په غېر مناسبه ځای کې بايد د 

 څخه پښتۍ لرونکي چتونو او تير لرونکي چتونو کې ډېره پاملرنه وشي.

 

 دوهم انځور: د قدمونو د غږ بندونکي او الندې                  اول انځور: په سر يې ايښودل شوي د قدمونو د غږ

 د بندونکي سره سوري  برخه کې د ورک شوي پوټکي په حېث د تودوخي               بندونکی او د تودوخي

 بندونکي سره  ځای په ځای کانکرېټ شوی د                      سوري لرونکي کانکرېټ څخه د تاکاو چت

 تاکاو چت

 

 په پورته دواړو انځورونو کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 مخ ته ورکړل شوی پوټکی،   4د هوا )تشه( طبقه،        3تودوخي بندونکی،        2اصلي دېوال،        1

 اوبلنه د سمټو شوته )مثاله(،   8د لنده بل بندونکی،        7په څنډو کې بندونکي پټۍ،        6داخلي اخېړ،        5

 شاوخوا کانکرېټي تير )رينګ(،   11د اهن کانکرېټ څخه چت،        10د قدمونو د غږ بندونکی،        9

 د سوري سوري لرونکي کانکرېټ څخه تخته يي چت   13بيروني اخېړ،        12
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په محاسبه کې ټولې ساختماني برخو طبقې  GUد يو تاکاو د چت د منځ څخه د تودوخي د تېرېدنې ضريبونو 

راځي. لکه څنګه چې د پورته اول انځور څخه ښکاري، د تودوخي بندونکی يا خو د سمټو نه شوتې او د چت 

ا ځان ځان ته په طبقو سره تقسيم شي، چې ددې پوټکي په سر او الندې تنظيم پوټکي تر منځ ورکړل شي، او ي

شي. دې سره لکه څنګه چې په پورته دوهم انځور کې ښکاري، په اهن کانکرېټي چتونو کې د بندونکي تختې د 

خو  ورک شوي پوټکي په حېث ورکول کيږي. د تاکاو چتونو د پاره د قدمونو د غږ بندونې غوښتنه نه ده شوی،

 هدايت کيږي چې ورکړل شي، ددې د پاره چې د دوو خوا په خوا کوټو تر منځ د غږ انتقال کمه کړي.

 

اندازې د نه ګرمېدونکو چتونو د پاره ورکړل  GUپه الندې جدول کې د منځ څخه د تودوخي تېرېدونی ضريبونو 

 شوي دي:

 

د 

انځور 

 نمرې

تودوخي بندونکي طبقې ډبلوالي سره د  د الندې د چتونو جوړونه د پورته نه مخ په ښکته

  Uمنځ څخه د تودوخي د تېرېدنې ضريبونه 

 سره K)2W/(mپه  

0 cm 4 cm 6 cm 8 cm 12 cm 

اول 

 انځور

د پالستيک په سر د شوتې )مثالې( څخه 

  cm 4,0استر

د قدمونو د غږ بندونکی 
1)35/30                       3,0 

cm  

تودوخي بندونکی 
2)30WLG 0  

سوري سوري کانکرېټ څخه چت 
3)0,7           16,0 

cm 

 1,5                                                   د چت اخېړ

cm   

 

 
 

0,57 

 

 
 

0,32 

 

 
 

0,27 

 

 
 

0,23 

 

 
 

0,17 

دوهم 

 انځور

د پالستيک په سر د شوتې )مثالې( څخه 

  cm 4,0استر

د قدمونو د غږ بندونکی 
1)45/40                       4,0 

cm  

  cm 16,0د اهن کانکرېټ څخه چت                                   

تودوخي بندونکی 
4)WLG 040  

 1,5                                                   د چت اخېړ

cm   

 

 

 
0,67 

 

 

 
0,40 

 

 

 
0,33 

 

 

 
0,29 

 

 

 
0,22 

 

 ې عبارت دي له:په دې جدول کې ورکړل شوي شمار

1)
 هغه چتونه چې د قدمونو د غږ بندونکی يې د انتقالېدو يا پکې د جوړېدو په حالت کې وي.     

2)
  W/(mK) 0,03د تودوخي د انتقالېدلو توان       

3)
خام کثافت     

3700 kg/m  

4)
  W/(mK) 0,04د تودوخي د انتقالېدلو توان      
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  Decken über Außenluft (Ceiling on outside air) ي( چتونهبيرون هوا ته )راوتل        -5

هغه چتونه، کوم چې منزلونه يې راوتلي وي، لکه څنګه چې په الندې اول انځور کې ښکاري، هغه چتونه کوم 

چې د لويو دروازو په سر راځي، لکه څنګه چې په الندې دوهم انځور کې ښکاري، او همدا رنګه هغه چتونه چې 

و ګراجونو په سر راځي، دا د ازادې هوا په واسطه احاطه شوي، نو ځکه دا ډول چتونو ته بايد اضافي د په خالص

تودوخي بندونکې طبقه ورکړل شي. که چېرته د منزلونو تر منځ د تودوخي بندونکي طبقې ډبلوالی کم وي، نو 

بقې پالنونه مشکالت منځ ته په دې صورت کې د پورته ذکر شوو چتونو د پاره د اضافي تودوخي بندونکي ط

 راوړي. نو ځکه دلته ضرور دی چې پاتې د تودوخي بندونکې طبقه د چت الندې ورکړل شي.

معيار له مخې د تودوخي د تخنيک له لحاظه په غېر مناسبه ځايونو کې د منځ څخه د تودوخي  DIN 4108-2د 

 اوسي.څخه کم نه  K)/W21,75(mاندازه بايد د  Rد تېرېدلو د مقاومت 

 

 دوهم انځور: د لويې دروازې په سر د راوتلي                اول انځور: د بيرون تودوخي بندونکي سره او د چتونو

 چت په حېث اضافي تودوخي بندونکی                          د څنډو تودوخي بندونکي سره راوتلي چتونه

 

 Geschosstrenndecken  )منزلونو( بيلونکي چتونه د پوړونو       -6

(Basement partition ceilings)  

 په پورته دواړو انځورونو کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:دا 

 د سمټو شوته،   5د څنډو د تودوخي بندونکي پټۍ،       4داخلي اخېړ،        3اصلي ديوال،        2بيروني اخېړ،        1

 د تودوخي بندونکی طبقه،   8قدمونو د غږ بندونکی طبقه،      د   7د سمټو د شوتې پالستيک،        6

 د لرګي څخه قالب،   12ځوړند شوی شی،        11الندې ساختمان،        10د اهن کانکرېټ څخه چت،        9

 مخکې نه ځبېښل شوی د عايق پټلۍ   14د درز او فنر لرونکي په حېث د چت پوښښ،        13

د منزلونو بېلونکي چتونه، کوم چې د ګرمېدونکو استوګنو کوټو د سطحو تر منځ واقع  چې د قاعدې له مخې

معيار له مخې د  DIN 4108-2دي، اکثراً د قدمونو د غږ بندونکی طبقه کفايت کوي، ددې د پاره چې د 
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څخه د  تودوخي ساتنې کمترينه غوښتنه تر السه کړي. دغه غوښتنه د استوګنو بېلونکو چتونو د پاره د منځ

 ده. K)/W20,35 (mتودوخي د تېرېدلو د مقاومت يوه کمترينه اندازه ده چې 

 

  Luftschalldämmung (airborne sound insulation)  د هوا د غږ بندونکې طبقه   -6.1

د منزلونو تر منځ د پوخ چت د هوا د غږ بندونکي د پاره فېصله کونکی، د سطح پورې مربوطه د خام چت کثافت 

کېدی شي چې د يو پوټکي پوخ دېوال د پاره د جدول په مطابق د تېر  ´wRد يو خام چت د غږ بندونې اندازه  دی.

برخې د ګراف څخه واخستل شي. د سمټو څخه شوتې او د چت الندې د غږ بندونکې اندازه   7.2څلورم فصل د 

wR´ .د الندې دوهم جدول څخه په نظر کې نيول کيږي 

ښايي، کوم چې د استوګنو کوټې الندې خوا  Uد منځ څخه د تودوخي د تېرېدنې ضريبونه  الندې جدول د چتونو

 نه د بيروني هوا څخه احاطه شوي وي

د چتونو جوړونه د پورته نه مخ 

 په ښکته

د الندې تودوخي بندونکي طبقې ډبلوالي سره د منځ څخه د تودوخي د 

  Uتېرېدنې ضريبونه 

 سره K)2W/(mپه  

0 cm 8 cm 10 cm 12 cm 15 cm 18 cm 20 cm 25 cm 
  د پالستيک په سر د شوتې )مثالې( څخه استر

4,0 cm   

  cm 2,0        25/20(1د قدمونو د غږ بندونکی 

تودوخي بندونکی 
2)04WLG 0  

 cm 16,0     0,8ي تخته سوري سوري کانکرېټ

 

 

 

0,70 

 

 

 

0,29 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,23 

 

 

 

0,19 

 

 

 

0,17 

 

 

 

0,16 

 

 

 

0,13 

  د پالستيک په سر د شوتې )مثالې( څخه استر

4,0 cm   

  cm 2,0        25/20(1د قدمونو د غږ بندونکی 

تودوخي بندونکی 
2)04WLG 0  

 cm 16,0د اهن کانکرېټ څخه چت                   

 

 

 

1,23 

 

 

 

0,36 

 

 

 

0,30 

 

 

 

0,26 

 

 

 

0,22 

 

 

 

0,19 

 

 

 

0,17 

 

 

 

0,14 

  د شوتې )مثالې( څخه استرد پالستيک په سر 

4,0 cm   

  cm 2,0        25/20(1د قدمونو د غږ بندونکی 

تودوخي بندونکی 
2)04WLG 0  

  cm 5,0په کانکرېټ                                           

 cm 10,0اوږده سوري              -اهن کانکرېټ

 
 

 

1,10 

 
 

 

0,34 

 
 

 

0,29 

 
 

 

0,26 

 
 

 

0,21 

 
 

 

0,18 

 
 

 

0,17 

 
 

 

0,14 

  د پالستيک په سر د شوتې )مثالې( څخه استر

4,0 cm   

  cm 2,0        25/20(1د قدمونو د غږ بندونکی 

تودوخي بندونکی 
2)04WLG 0  

  cm 5,0په کانکرېټ                                           

د چت خښتو سره د اهن کانکرېټ پښتۍ ډوله 

  cm 19,0                                       چتونه            

 

 

 

1,00 

 

 

 

0,33 

 

 

 

0,29 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,21 

 

 

 

0,18 

 

 

 

0,17 

 

 

 

0,14 

  د پالستيک په سر د شوتې )مثالې( څخه استر

4,0 cm   

  cm 2,0        25/20(1د قدمونو د غږ بندونکی 

د اهن کانکرېت نه پښتۍ ډوله چتونو تختې 

20,0 cm  

ودوخي بندونکی ت
2)04WLG 0 

 ځوړند

 

 

 

 

 

 

1,02 

 

 

 

 

 

0,34 

 

 

 

 

 

0,29 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

0,21 

 

 

 

 

 

0,18 

 

 

 

 

 

0,17 

 

 

 

 

 

0,14 
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په معيار کې د اولي پاڼې سره مل د پخو چتونو د ارزښت ورکړل شوي د غږ  DIN 4109په الندې جدول کې د 

 بندونکي اندازې ورکړل شوي.

 

د سطح پورې 

مربوطه د چت 

کثافت
3)

 

2Kg/m 

ارزښت ورکړل شوی د غږ بندونکي اندازه  
1)2)

wR´ 

dB 

 يو پوټکی پوخ چت

د سمټو شوته او د 

ګرځېدو د پاره 

فرش مستقيماً 

 ورکړل شوی

يو پوټکی پوخ چت 

د سمټو د شوتې 

سره 
4)

  

پوخ چت چې الندی 

بل چت هم وي 
5)

، د  

سمټو شوته او د 

ګرځېدو د پاره 

فرش مستقيماً 

 ویورکړل ش

د سمټو د شوتې او 

الندې بل چت سره 

 پوخ چت 

500 

450 

400 

55 

54 

53 

59 

58 

57 

59 

58 

57 

62 

61 

60 

350 

300 

250 

51 

49 

47 

56 

55 

53 

56 

55 

53 

59 

58 

56 

200 

150 

44 

41 

51 

49 

51 

49 

54 

52 

 په دغې جدول کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 کې ټاکل کيږي.په منځونو کې اندازې په يوې ليکې   )1

(2
تقريباً د  ´L; Mittelmد ډډو نه د سختماني برخو د پاره د سطح پورې مربوطه د منځني کثافت   

2300 kg/m  سره. د اعتبار د

 معيار سره مل اولې پاڼې کې ورکړل شوي. DIN 4109پاره نورې اندازې د 

(3
ې او د اخېړ الندې خوا کثافت ته بايد پاملرنه د ورکړل شوي نښلونکي سمټو شوتې او د بېلونکي طبقې د سمټو شوت  

 وشي.

(4
او نور تغير ورکوونکي د چت په سر برخې، د مثال په ډول تغير خوړونکي د لرګو څخه فرش، تر کومه چې د قدمونو د   

 ولري. dB ≥ wL Δ 24غږ ښه کوونې اندازه  

(5
 د چت الندې کږېدونکي برخې  

 

  Trittschalldämmung (sound insulation) قهد قدمونو د غږ بندونکې طب   -6.2

د چت په سر په فرش باندې کوم غږ  چې د ګرځېدو په وجه يا د کوم شي د لوېدو يا لګېدو په وجه منځ ته راځي، 

دغه د غږ حرکت )اهتزاز( د چت الندې هوا کې جوړيږي. چې دغه د هوا غږ د قدمونو د غږ په حېث ښودل کيږي. 

 د چت سره نښتي شاوخوا دېوالونو په واسطه قوي شي )د اوږود غږ انتقال(.دا غږ کېدی شي چې 

په چت کې د دغې خوځېدنې )اهتزاز( کموونه د خوځېدونکو) اوبلن( سمټو څخه شوتې په واسطه تر السه 

کېدی شي. دغه خوځېدونکي)اوبلن( د سمټو څخه شوته د کلکو درندو تختو څخه جوړيږي. دغه د سمټو څخه 

بقه د شاوخوا دېوالونو څخه د يو ارتجاعي بندونکي مادې د پټۍ په واسطه بېلول کيږي. د قدمونو د د شوتې ط

نيول کيږي. اضافي د تودوخي بندونکې تختې د  mm 20غږ بندونکي طبقې ډبلوالی د فشار په حالت کې اکثراً 

 انتقالونه نور هم زياته کړي.قدمونو د غږ  بندونې په حېث کومه اغيزه نه لري، دا کوالی شي چې حتأ د غږ 
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د فنر ډوله يا پاسته د ځمکې فرش سره د پاخه )کلک( چتونو ارزښت ورکړل شوو معادل معياري د قدمونو د غږ  

 معيار له مخې د الندې ورکړل شوي جدول څخه اخستل کيږي.  DIN 4109سطح اندازه د 

 

ختماني ودانيو کې د کلکو چتونو د ارزښت معيار د مل شوي پاڼې له مخې د پخو يا کلکو سا DIN 4109د 

 په الندې جدول کې ښودل شوي. n,w,eqLورکړل شوو معادل معياري د قدمونو د غږ سطح اندازه 

 

بې ددې چې په سر يې څه  د چتونو ډول )رقم(

اوسي، د کلک چت د 

سطح پورې مربوطه 

کثافت
1)

  

2)
n, w, eqL   

dB 

ې برخو سرهد چت الند بې د چت الندې برخو سره
3)4)

  

 

 

معيار سره  DIN 4109د 

 11مل اوله پاڼه او د 

جدول له مخې پخه يا 

 کلک چتونه

135 86 75 

160 85 74 

190 84 74 

225 82 73 

270 79 73 

320 77 72 

380 74 71 

450 71 69 

530 69 67 

 په دغې جدول کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

مربوطه د يو احتمالي نښتي د سمټو څخه شوتې يا د سمټو څخه شوته پر بېلونکي طبقې او د يو مثتقيماً د سطح پورې   1(

 ورکړل شوي اخېړ کثافت.

2)
 باندې بشپړول کيږي. dBپه منځو کې اندازې په مستقيم ليکو ټاکل کيږي او په ټول   

3)
 د چت الندې کګېدونکي برخې.  

4)
 dB 2د پاره تقريباً   n, w, eqLل د منرالي نښلونکي موادو سره د جدول اندازې د د خوځېدونکو سمټو شوتې استعما  

 شاوخوا ته لوړيږي.

 

د خوځېدونکي سمټو شوتې د پاره د پستو فنري د فرش سطح
63

سره او غېر د قدمونو د غږ د ښه کوونې اندازو  

وي  cm 14خه چت چې ډبلوالی يې ويستنه په الندې جدول کې ورکړل شويدي. د مثال په ډول د اهن کانکرېټ څ

او د سطح وزن يې تقريباً 
2320 kg/m  77وي، د ارزښت ورکړل شوي معياري د قدمونو د غږ سطح اندازهdB 

 24dBدی. د خوځېدونکي )اوبلن( سمټو شوتې سره د قدمونو د غږ ښه کوونې اندازه د الندې جدول په مطابق 

برخې په اول  3.1ماني اصولو د کمترينې غوښتنې سره، چې د معيار د ساخت DIN 4109جوړوي، که چېرته د 

انځور کې ښودل شوی، تر السه شي. دلته بايد پام ونيول شي، چې د فرش د سطح بدلونې په وخت کې د چتونو د 

کمترينې غوښتنې غېر د پستو فنري دفرش سطح سره نيول کيږي. د غږ ساتنې زياتېدو د پاره  DIN 4109پاره د 

د معيار ابتدايي پالن  DIN 4109-10معيار د مل شوي دوهمې پاڼې له مخې او همدا رنګه د  DIN 4109د 

( له مخې ددې خالف د ځمکې د فرش سطح ترتيبيږي، که SStدرجه بندي ) IIIاو  IIڅخه د غږ څخه ساتنې د 

 ي.چېرته ددې د قدمونو د غږ ښه کوونې اندازه د کنترول شوي تصديق سره په ثبوت رسېدلی و

                                                             
 63

 پوست فنري د فرش سطح څخه مطلب، قالينونه او د ځمکې د فرش په سر پاسته ليمسي دي.   



 

294 

 

معيار سره د اولې پاڼې له مخې د خوځېدونکو  DIN 4109په الندې جدول کې د پخو يا کلکو چتونو په سر د 

 ورکړل شوي: wLΔ)اوبلن( سمټو شوتې د قدمونو د غږ ښه کوونې اندازه 

 

د چت د سر طبقې؛ خوځېدونکي )اوبلن( د 

 سمټو شوته

  wLΔد قدمونو د غږ ښه کوونې اندازه 

 د پستو فنري طبقې سره طبقې سرهد فرش کلکې 

20 dB ≥ wLΔ 

معيار د دوهمې برخې له مخې د  DIN 18560د 

اسفلت څخه شوته، چې د سطح پورې مربوطه کثافت 

يې 
245 kg/m ≥m   وي او دDIN 18164  معيار

معيار د دوهمې برخې  DIN 18165دوهمې برخې يا د 

له مخې د بندونکې موادو څخه د بندونکي طبقې په 

 Sسر د قوت نه ډک شخوالې 

350 MN/m 
340 MN/m 

330 MN/m 

320 MN/m 

315 MN/m 

310 MN/m  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

20 

22 

24 

26 

27 

29 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

20 

22 

24 

26 

29 

32 

معيار د دوهمې برخې له مخې د سمټو  DIN 18560د 

m≤ 70شوته چې د سطح پورې مربوطه کثافت يې 

2kg/m  وي، او دDIN 18164  برخې يا معيار دوهمې

معيار د دوهمې برخې له مخې د  DIN 18165د 

بندونکې موادو څخه د بندونکي طبقې په سر د قوت 

 Sنه ډک شخوالې 

350 MN/m 
340 MN/m 

330 MN/m 

320 MN/m 

315 MN/m 

310 MN/m 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

22 

24 

26 

28 

29 

30 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

23 

25 

27 

30 

33 

34 

 

رکزګرمي نلونه د تودوخي بندونکي سره يوځای په خام چت کې ورکول په نوي او زړو بامونو کې تل د اوبو او م

کيږي. د دا ډول ساختمان سره سره، ددې د پاره چې يوه اغيزناکه د قدمونو د غږ څخه ساتنه تر السه کړو، لکه 

څنګه چې په الندې انځور کې ښودل شوی، د دغو نلونو د لوړوالي )ډبلوالي( په اندازه برابرولو ډکون شوي 

طبقې ته ضرورت دی. د دغې برابرې طبقې له الرې کېدی شي چې غځول شوی د قدمونو د غږ بندونکي طبقه په 

هيڅ کوم ځای کې قطع نه شي. د نلونو )نلدواني( په سر د خوځېدونکې شوتې په پالنونې کې د چت په سر د ټولو 

ه او د سمټو د شوتې طبقه( ساختماني طبقو )د نلونوتودوخي بندوکي سره نلونه، د قدمونو د غږ بندونکی طبق

 اوسي. cm 12لوړوالی لکه څنګه چې په الندې انځور کې ښکاري، کمتر کمه 

درجه په هغه وخت کې تر السه کيږي، چې د سمټو د  wLΔپه پورته جدول کې د قدمونو د غږ ښه کوونې اندازې 

قطع کېدو سره ورکړل شوی وي. دا په عمل  شوتې )مثالې( او د دېوال تر منځ په څنډو کې د بندونکي پټۍ بې د

کې ښودل شوی دی، چې د فرش قالينې په ورکولو کې د ډډو چفتي ګانو کلکولو نه مخکې بايد د څنډو د 

بندونکي پټۍ پرې شي )قطع شي(. د کاشي تختو په ورکولو کې د څنډو بندونکې پټۍ د فرش د کاشي ورکولو 
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و کې ورکونکي کاشي او چفتي درزونه ښه کلک شي. پورته راوتلي د نه وروسته په دې باندې قات شي، په ډډ

څنډو بندونکي پټۍ د چفتي او کاشي تر منځ د ارتجاعي درزونو بندولو نه مخکې بايد قطع شي. دې سره د 

 څنډو بندونکې پټۍ شاته تل د درزونو د شوتې )مثالې( سره بندول کيږي.

 

طبقې الندې د نلدواني سره د پوخ )کلک( د منزلونو تر منځ چت الندې انځور د سمټو څخه د شوتې )مثالي( 

 ښودل شوی دی:

 

 په پورته انځور کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 د فرش سرنۍ طبقه،   4د څنډو بندونکي پټۍ،        3د ډډو چفتي،        2د داخلي اخېړ سره اصلي دېوال،        1

   8د قدمونو د غږ بندونکې طبقه،        7د سمټو د شوتې پالستيک،        6د سمټو شوتې څخه طبقه،        5

 نلدواني،

 د اهن کانکرېټ څخه چت   11د سطح برابرولو د پاره ډکون،        10مساوي د تودوخي بندونکې طبقه،        9

 

  Brandschutz (Fire protection) د اور څخه ساتنه   -6.3

خه مخنيونې ساختماني ډول )رقم( هغه وخت کفايت کوي، که چېرته دغه ودانۍ که لوړه د چتونو د پاره د اور څ

پوړو )منزلو( پورې اوسي. اخېړ شوي چتونه يا د لرګو څخه تير لرونکی ساختمان چې الندې استر  5وي، نو تر 

انکرېټي برخو يې د ګج يا سمټي تختو څخه وي دغه غوښتنه پوره کوالی شي. د کانکرېټ يا تيار جوړې شوي ک

څخه جوړ شوی چت د اور په مقابل کې مقاومت کوونکی دی. دا کېدی شي چې د هغه ودانيو د پاره هم استعمال 

 پوړو )منزلونو( څخه زيات وي. 5شي، کوم چې د 

 

  Bodenbeläge (Flooring) د کوټې د فرش طبقې   -6.4

معيار له مخې د قدمونو  DIN 4109کي چتونه د که چېرته د استوګنو کوټو د پورتني او ښکتنې پوړونو بېلون

د غږ ساتنې د پاره کمترينه غوښتنه پوره کړي، ضرورت نه شته چې د پستو فنري د فرش طبقو )د مثال په ډول د 
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 Laminadbödenفرش چې الندې يې ليمڅې وي، د قدمونو د غږ بندونکي سره د المېناد  PVCقالينو فرش، د 

ته په کافي اندازه د غږ  څخه ساتنې ثبوت په نظر کې ونيول شي. ددې په خالف د  فرش( د غږ بندونې اغيزې

DIN 4109  معيار د دوهمې پاڼې ضميمې سره او دDIN 4109-10  معيار د مؤقتي پالن له مخې د لوړ شوي غږ

 څخه ساتنه په نظر کې نيول کيږي.

ونکي )اولن( سمټو شوتې )مثالې( سره که چېرته د يو پوخ )کلک( چت د پوست فنري د فرش طبقه د خوځېد

شاو خوا پورې لوړه  dB 4لرې شوې وي )فاصله لري(، نو په دې حالت کې کېدی شي چې د غږ د لوړېدو درجه د 

شي. که چېرته دغه طبقه د کاشي د طبقې سره بدله شي، نو په دې صورت کې کېدی شي چې د غږ د لوړېدو درجه 

 پورې جوړه کړي. dB 10تر 

ه تودوخي بندونکي طبقې سره په چت کې د ځمکې فرش د حساسه انسانانو باندې زښت ډېره اغيزه د يو ښ

وکړي )کېدی شي چې پښې يې ګرمې شي يا سړې شي(. څومره چې د پښو الندې د تودوخي انتقالونکې د فرش 

فرش، د لرګو طبقه نرۍ وي، هومره زيات د حساسو پښو د پاره تودوخي زياته وي. د ټوکرانو څخه د ځمکې 

څخه د ځمکې فرش، د لمېنادو څخه، د کارک تختو څخه او داسې نورو څخه د ځمکې فرش د ګرمو پښو په 

حېث اعتبار لري. ددې خالف د کاشي تختو او ډبرو څخه د ځمکې فرش د سړو )يخو( پښو په حېث ارزښت 

 ورکول کيږي.

 

  Holzbalkendecken (wood joist ceilings) د لرکو د تيرونو څخه چتونه   -6.5

د لرګو څخه د تيرونو په چتونو کې په کافي اندازه د هوا او د قدمونو د غږ بندونې طبقه د کوټې د ځمکې د فرش 

او د تيرونو تر منځ د غږ کم انتقالونې د پاره يوې خوا نه او هم د تيرونو او د چت د استر تر منځ د بلې خوانه مهم 

سره نښلېدونکي دېوالونه د سطح پورې مربوطه منځنی کثافت بايد  شرط دی. غير ددې نه د چتونو
2300 kg/m 

يا ددې څخه زيات وښايي، ددې د پاره چې د دغې ساختماني برخې له الرې د ډډو نه د غږ انتقالېدنه محدوده 

 کړي.

مثاله( لکه څنګه چې په الندې اول انځور کې ښکاري، د لرګي تير په سر د سمټو څخه خوځېدونکې شوته )

ورکول کيږي او د تير الندې د چت د استر کلکولو د پاره د فنري کوټبند يا فنري پټلۍ ورکول کيږي. د دغې 

پورې تر السه کوي او په پستو فنري فرشونو کې )د مثال  dB 57تر  ´wRاقدام له الرې  چت د غږ بندونې اندازه 

پورې رسيږي. د دغې  dB 51تر  ´n,wLد غږ  درجه په ډول د قالينو څخه د ځمکې فرش( يو معياري د قدمونو 

معيار له مخې د  DIN 4109برخې په اول او دوهم جدول کې ښايي ، چې دغه چت د  2.3اندازې په مقايسه د تېر 

 کمترينې غوښتنې سره مطابقت کوي.

دلته د سوري  الندې دوهم انځور، د لرګې د تير څخه چت په سر د ځمکې د فرش خاصه غږ بندونکې طبقه ښايي:

بندونکي د لرګو د مېده ګې څخه تختو په سر درندې، د کږېدو په مقابل کې ټينګې تختې د تختو تر منځ 

خالصو درزونو سره ورکول کيږي. مخ په پورته نښلول شوي خوځېدونکي ساختماني برخو ) د قدمونو د غږ 

پورې دی، او  dB 55تر  ´wRکي اندازه بندونکی، د لرګو د مېده ګي څخه ځبېښل شوي تختې( سره د غږ بندون

پورې رسيږي. دغه اندازه  dB 53تر  ´n,wLد پستو فنري د ځمکې فرش نه غېر د يو معياري د قدمونو د غږ درجه 

 معيار له مخې د کمترينې غوښتنې سره هم مطابقت کوي. DIN 4109د 

 

 اول انځور: د نه ښکارېدونکو تيرونو د يو دوهم انځور: د ليدونکي تيرونو او د يو غږبندونکي               

 پورې dB 57تر  ´wRپورې او همدارنګه د يو معياري            غږبندونکي اندازې  dB 55تر  ´wRندازې 
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 )غېر د فرش طبقو څخه(                      او همدارنګه د يو معياري قدمونو د غږ درجه ´n,wLقدمونو د غږ درجه 

53 dB  4109سره دDIN                  معيار اولې پاڼې ضميمېn,wL´  )53)غېر د فرش طبقو څخه dB سره د 

 معيار اولې پاڼې ضميمې سره د لرګو DIN 4109سره د لرګو د تيرونو څخه چت                                                     

 د تيرونو څخه چت                                                                                                          

 

 په پورته اول انځور کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

د قدمونو دغږ بندنکې    4د سمټو د شوتې پالستيک،        3د سمټو شوته )مثاله(،        2د کوټې د فرش سرنۍ طبقه،        1

 طبقه،

د تير الندې د فنري کوټبند    8تودوخي بندونکی،        7د چت تيرونه،        6مېده ګي څخه جوړې شوي تخته،      د لرګو د   5

 د ګج ډبل کارتن څخه تختې   9يا فنري پټلۍ کلکونکی،     

 په پورته دوهم انځور کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 د قدمونو دغږ بندنکې طبقه،   3د مېده ګي څخه جوړې شوي تخته،     د لرګو    2د کوټې د فرش سرنۍ طبقه،        1

 د لرګو تيرونه   7د لرګو د مېده ګي څخه جوړې شوي تخته،        6پالستيک،        5د کانکرېټ څخه تختې يا ډبرې،        4

 

کلکو( دېوالونو د سطح د دغو ښودل شوو چتونو د غږ بندونې اندازه د ډډو غږ انتقالونکو احاطه کونکو پخو )

سره يوځای کيږي. هغه دېوالونه چې د سطح پورې مربوطه کثافت يې کم  کثاف kg/m2 300پورې مربوطه د 

 جدول(.  14معيار د دوهم پاڼې ضميمې،  DIN 4109دې، ددې د هوا او د قدمونو د غږ څخه ساتنه کمه ده )د 

 

 فادې د پاره نه وي جوړې شويد هغه بامونو الندې چتونه، کوم چې د است       -7

Decken unter kicht ausgebauten Dachgeschossen 

(Ceilings under non attics)  

د استفاده نه کېدونکي د بام الندې چتونه او هوا جريان لرونکی د بام سطح په ميالني بامونو کې د تودوخي د 

واسطه احاطه شوی وي. دا ډول چتونه د  تخنيک له مخې داسې چلند کيږي، لکه چې دا د بيروني هوا په

استفاده نه کوونکي بام د پورتني پوړ د چت، په استفاده کوونکي د بام د کوټې د لرګو څخه تير لرونکي چت يا 

د چت پټۍ شاته يوې خواته دي. د دغو ساختماني برخو د اور او غږ څخه ساتنې د پاره کومې خاصې غوښتنې 

د تودوخي د تخنيک له  Rچتونو کې د منځ څخه د تودوخي د تېرېدنې مقاومت  نه دي ورکړل شوي. په دا ډول

 څخه کم شي. K)/W20,90 (mلحاظه اجازه نه شته چې په غېر مناسبه ځايونو کې اندازه يې د 

 د پورتني پوړ چت د تودوخي بندونکي طبقې د پاره الندې جملو ته بايد پاملرنه وشي:

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 
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ايد د تودوخي بندونکې طبقه د چت په سر ورکړل شي. د اوړي په په دروند پوټکی لرونکي چت کې ب -

موسم کې د چت د پوټکي د تودوخي سپما کوونکی توان په واسطه کېدی شي چې د کوټې تودوخي 

 څخه الندې کوټه هم استفاده وکړي.

د  د چت د تودوخي بندونکې طبقه بايد تل د بيروني دېوال د تودوخي بندونکي طبقې سره نښتی اوسي. -

خښتو څخه په ديوالونو کې چې د تودوخي بندونکي طبقه ورکړل شوې، بايد تودوخي بندوکی د 

 دېوال ټول مخ ښه پټ کړي. دغه د الندې کوټو د داخلي دېوالونو د پاره هم اعتبار لري.

په سپک ساختماني چتونو کې )د مثال په ډول د تيرونو الندې تختې( بايد د هوا او د بخار مخنيونکې  -

بقه په پالن کې ونيول شي، کوم چې د چاپېره دېوالونو او په بام کې د هوا د تېرېدنې په مقابل کې ښه ط

 بند دي.

د بام د کوټې څخه د استفادي هدف له مخې کېدی شي د تودوخي بندونکې طبقه لکه څنګه چې په  -

لې( د طبقې په الندې انځور کې ښودل شوی، خالص ورکړل شي يا د دهلېز يا د سمټو د شوتې )مثا

واسطه وپوښل شي )د سامانونو ايښودلو کوټه )پس خانه(، اوچونکې کوټه د جامو د پاره او داسې 

 نور(.

د استفاده نه کېدونکي د بام کوټه د استوګنو پوړونو او بيروني هوا تر منځ  يوه حرارتې بې طرفه ساحه  -

تقال په وخت کې د تودوخي ضايع جوړوي. دغه بې طرفه ساحه د پورتني پوړ د چت د تودوخي د ان

 کېدنه کموي )ټيټوي(.

 

 د ورکړل شوو بندونکو طبقو سره د پورتني پوړ چت په الندې انځور کې ښودل شوی:

 

 په پورته انځور کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 کې د لرګو څخه د ځمکې فرش،په کوټه    4د تودوخي بندونکې طبقه،        3دېوال،        2د بام ميالني تير،        1
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 د اهن کانکرېټ څخه چت،   7کنج لرونکی تير )چار تراش(،        6الندې افقي تير د افقي عايق سره،        5

 داخلي اخېړ.   9بيروني اخېړ،        8

 

د چتونو جوړونه د پورته نه مخ په  انځور

 ښکته

ه د د الندې تودوخي بندونکي طبقې ډبلوالي سره د منځ څخ

  Uتودوخي د تېرېدنې ضريبونه 

 سره K)2W/(mپه  

12 cm 15 cm 18 cm 20 cm 22 cm 25 cm 

اول 

 انځور

  د پالستيک په سر د شوتې )مثالې( څخه استر

 4,0 cm   

تودوخي بندونکی 
)104WLG 0  

 ځای په ځای کانکرېټ څخه جوړ شوی چت  

16,0 cm  

  cm 1,5د اخېړ طبقه    

 

 
0,30 

 

 
0,24 

 

 
0,21 

 

 
0,19 

 

 
0,17 

 

 
0,15 

دوهم 

 انځور

  WLG 040تودوخي بندونکی 

  cm 20,0د کانکرېټ څخه تيار  جوړ شوی چت 

 cm 1,5د اخېړ طبقه    

0,28 0,23 0,20 0,18 0,17 0,15 

دريم 

 انځور

  cm 2,0د لرګو څخه تختې ورکوونه  

  WLG 040تودوخي بندونکی 

  cm 1,5د لرګو څخه جوړې شوي تختې  

  cm 4,0د هوا طبقه  

  cm 1,5د ګج کارتن څخه تختې  

 

0,27 

 

0,22 

 

0,19 

 

0,18 

 

 

0,16 

 

0,14 

 مرڅلو

 انځور

  cm 1,5د لرګو څخه جوړې شوي تختې  

  WLG 040تودوخي بندونکی 

  cm 1,5د لرګو څخه جوړې شوي تختې  

 

0,29 

 

0,24 

 

0,20 

 

0,18 

 

0,17 

 

0,15 

ام د کوټې الندې د چت جوړونې او د تودوخي بندونکې طبقې د پاره مثالونه په د استفاده نه کېدونکې د ب

د  Uالندې څلورو انځورونو کې ښودل شوي. د دغه چتونو د پاره د منځ څخه د تودوخي د تېرېدنې ضريبونه 

 تودوخي د بندونکي طبقې د ډبلوالی په نظر کې نيولو سره د پورته جدول څخه اخستل کيږي.
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( انځور: ځای په ځای کانکرېټ شوی چت، چې په سر يې د لېټۍ په شکل د سمټو شوتې  1رته اول )پو

 الندې د تودوخي بندونکې طبقه ده.

 (: د ځانته ورکړل شوو تودوخي بندونکي سره تيار جوړ شوي کانکرېټي چتونه.2دوهم انځور )

ګج کارتن څخه تختې ورکړل شوي او د  (: د لرګو د تيرونو څخه چت، چې الندې خوا کې د3دريم انځور )

 تودوخي بندونکې طبقه پکې پورې وهل شوي.

(: د طبقه کېدونکي تيرونو سره سپک د لرګو تيرونو څخه چت، په سر يې ورکړل شوې د 4څلورم انځور )

 تودوخي بندونکې طبقه او سرنۍ برخه يې د تختو سره پوښل شوی.

 ارت دي له:په دغه انځورونو کې ورکړل شوي شمارې عب

 د سمټو شوتې پالستيک،   3د تودوخي بندونکې طبقه،        2ځای په ځای کانکرېټ شوی چت،        1

 د اهن کانکرېټ څخه سوري لرونکي تختو څخه چت،   5د لېټۍ په شکل د سمټو شوته،        4

 د لرګي قالب،   10د چت تيرونه،        9،     نري اوږدې تختې   8الندينی ساختمان،        7د ګج کارتن څخه تختې،        6

 د بخار بندونکی.   12د فرش سرنۍ طبقه،        11

 

 Auskragende Decken بيرون ته راوتلي چتونه )لکه د بالکون چتونه(       -8

(cantilevered ceiling)  

کېدی شي چې د منزلونو د  ( او بيروني زينېLoggien(، تنها يوې ډډې ته خالص برنډې )Balkoneبرنډې )

چتونو دوام په حېث په يو سطح په نظر کې ونيول شي. کله چې د منزلونو تر منځ چت د پوخ يا کلک پوټکي نه بې 

د قطع کېدو څخه د يو راوتلي چت په حېث بيرون ته راوتلی وي، د ژمي په موسم کې دا برخه يوه د يخ پښتۍ 

د ضايع باعث ګرځي. راوتلي چتونه د دېوالونو په ساحې کې تر جوړوي، کوم چې هلته زښت ډېر د تودوخي 

هومره وړاندې پورې يخوي، چې ترڅو هلته بخار په مايع بدله شي او د ګرد انبار جوړ شي. دغه د احاطه شوي 

ل دواړو منزلونو د چتونو تر منځ په نظر کې نيول کيږي. د راوتلي چتونو تختو ته بايد نور وړاندې ادامه ور نه کړ

( او بيروني زينې بايد تل حرارتي د منزلونو Loggien(، تنها يوې ډډې ته خالص برنډې )Balkoneشي. برنډې )

 د چتونو څخه بېل )جدا( اوسي. دې سره الندې ورکړل شوي تخنکي کړنې په کار وړل کيږي:

کوونه د د دېوال په سر د راوتلي چت دواړو ډډو ته د خاصو بنسټونو، تودوخي بندونکي طبقو ور -

راوتلي چت او بيروني دېوال او همدا رنګه د منزلونو تر منځ لکه څنګه چې په الندې اول انځور کې 

 ښکاري .

د دېوال په سر يوې ډډې ته د راوتلي چت ايښودل او بيرون خوا ته د يو تکيا په واسطه ددې ټينګوونه. د  -

 رتي بېلونه.تودوخي بندونکي په واسطه د راوتلي چت او بيروني دېوال حرا

د تاخچې )تاقچه( په سر د راوتلي چت دواړه ډډو ايښودنه. د تودوخي بندونکي په واسطه بيروني  -

 دېوال ته حرارتي بېلونه، لکه څنګه چې په الندې دوهم انځور کې ښکاري.
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 اول انځور          دوهم انځو                                                                                

 

 

 په دغه انځورونو کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 پټ چوکاټ،   5د چوکاټ ډډه،        4ښيښه،        3پوښوونکی  ټيمي تخته،        2بيروني دېوال،        1

 ېټ څخه چت،د اهن کانکر   8د قدمونو د غږ بندونکی،        7د سمټو څخه لېټۍ شوته )مثاله(،        6

 مخ ته د چت الندې دېوال،   12تودوخي بندونکی،        11ښکته راښکل شوې د چت سر،        10داخلي اخېړ،        9

 کاشي،   16د شوتې استر،        15د سمټو شوتې څخه ميالن،        14د اهن کانکرېټ څخه تخته،        13

 تکيا.   17

 

ندونکو څخه د يو تودوخي بندونکي بار وړونکی سيستم د کلکونکي عناصرو او تودوخي ب -

 استعمال، لکه څنګه چې په الندې انځور کې ښودل شوی.

 د تودوخي بندونې باروړونکي سيستم سره د برنډې تختې په الندې انځور کې ښودل شوي
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 په دغې انځور کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 پټ چوکاټ،   5د چوکاټ ډډه،        4ښيښه،        3ټيمي تخته،       پوښوونکی   2بيروني دېوال،        1

 د اهن کانکرېټ څخه چت،   8د قدمونو د غږ بندونکی،        7د سمټو څخه لېټۍ شوته )مثاله(،        6

 ټ څخه تخته،د اهن کانکرې   12تودوخي بندونکی،        11ښکته راښکل شوې د چت سر،        10داخلي اخېړ،        9

 د تودوخي بندونې سره باروړونکی سيستم.   16کاشي،        15د شوتې استر،        14د سمټو شوتې څخه ميالن،        13

 

  Treppenräume (stairwells)د زينو کوټې        -9
 

 د زينو هغه برخه چې په سر يې پوړکي راځي، کلکونه   -9.1

Einbindung der Treppenläufe (Integration of staircases)  

د يو فاملي کورونو د پاره د زينو کوټه اکثراً د استوګنې په ساحه کې تنظيميږي. خو په زيات فاملي کورونو کې 

ددې خالف د زينو کوټې د پاره ځانته ساحه ټاکل کيږي، چې دې سره د استوګنې کوټې يو پر بل او د کورته د 

 ننوتلو سره تړلي دي.

چتونه، د مثال په ډول د پورتني او النديني زينو تر منځ ورکړل شوې ساحه يا د زينې چوکۍد زينو په  د منزلونو

کوټه کې راځي. په يو کانکرېټي زينه کې اصلي زينه د ميالن په حېث، چې په سر يې پوړکي ورکړل شوي وي، د 

اري، ارتجاعي ورکول کيږي. زينې چوکۍپه سر، لکه څنګه چې د الندې انځورونو په پورتني انځور کې ښک

ددې بل امکان دادی، لکه څنګه چې په النديني انځور کې ښکاري، د زينو تخته د زينې چوکۍسره د تاخچې په 

 شکل چفتي باندې ايښودل کيږي.

په الندې انځور کې د منزلونو تر منځ چت نښلونه د زينو د کوټې سره د زينې چوکۍپه حېث )پورتنی انځور( او د 

په شکل د چفتي په حېث )الندې انځور( ښودل شوی. دا ډول پرېکړه يواځې د ګرمېدونکو د زينو کوټو د تاخچې 
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پاره مناسبه ده، کوم چې د منزلونو چت او د زيونو سره نښلېدلو تر منځ هيڅ کوم اغيزناکه حرارتي بيلتون وجود 

 نه لري.

 

 ت دي له:په پورته ورکړل شوي انځورونو کې ورکړل شوي شمارې عبار

 د سمټو څخه شوتې د پاره پالستيک،   3د قدمونو د غږ بندونکې طبقه،        2د اهن کانکرېټ څخه چت،        1

 داخلي اخېړ،   7په څنډو کې بندونکي پټۍ،        6کاشي،        5د لېټۍ په شکل د سمټو څخه شوته،        4

دوامداره ارتجاعي د درزونو خميره    11ارتجاعي د ايښودلو ځای،        10د زينې چوکۍ،        9اصلي دېوال،        8

 )ګلګل(،   

 د شوتې يا مثالي طبقه،   14د تاخچې په شکل چفتي،        13د زينو الندې تخته،        12  

 چفتي   16بندونکی عنصر،        15

 

 هد منزلونو د چتونو او زينو تر منځ تودوخي بندونکې طبق   -9.2

Wärmedemmung zwischen Geschossdecke und Treppe 

(Insulation between floor ceiling and staircase)  

د تودوخي د جريان محدوديت ته تخنکي اصولو او قانوني مقرراتو کوم امتياز نه دی ورکړی، کوم چې د 

په کوټه کې منځ ته راځي. په ډېرو زينو  منزلونو تر منځ چتونو او زينو نښلولو له الرې په نه ګرمېدونکي د زينو

لرونکو کوټو کې د منزلونو تر منځ چتونو نښلونه يا خو د زينو د چوکۍ په حېث لکه د پورته انځورونو څخه د 

13 

11 
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سرني انځور په شکل، او يا خو د تاخچې په شکل د چفتي په حېث لکه د النديني انځور غوندې اجرأ کيږي او د 

دا رنګه د زينې چوکۍ د مربوطه چت اخر په سر ارتجاعي ايښودل کيږي. دا ډول کړنه د زينې الندې تخته او هم

نه ګرمېدونکو د زينو کوټو د پاره مناسب نه دي، کوم چې د استوګنو کوټو څخه زښت ډېر د تودوخي جريان د 

 زينو کوټو ته انتقاليږي.

ال کې يو خاص بندونکی عنصر لکه څنګه په نه ګرمېدونکي د زينو په کوټه کې کېدی شی چې په بېلونکي دېو

 چې په الندې انځور کې ښکاري، د کلکونکي سره مجهز په چتونوکې ورکړل شي.

 

 په پورته ورکړل شوي انځور کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 پالستيک،د سمټو څخه شوتې د پاره    3د قدمونو د غږ بندونکې طبقه،        2د اهن کانکرېټ څخه چت،        1

 داخلي اخېړ،   7په څنډو کې بندونکي پټۍ،        6کاشي،        5د لېټۍ په شکل د سمټو څخه شوته،        4

دوامداره ارتجاعي د درزونو خميره    11ارتجاعي د ايښودلو ځای،        10د زينې چوکۍ،        9اصلي دېوال،        8

 )ګلګل(،   

 د شوتې يا مثالي طبقه،   14د تاخچې په شکل چفتي،        13   د زينو الندې تخته،     12

 بندونکی عنصر   15

شا وخوا ته کموي ، لکه څنګه چې د مثال په ډول د منزلونو  % 70دغه بندونکی عنصر د تودوخي جريان تقريباً 

رتني انځور په شان. دغه برخې پو 9.1تر منځ چتونو نور مخ ته وړنه د زينې د چوکۍ په حېث منځ ته راځي، لکه د 

مجهز شوي بندونکي عناصر د ټولو دېوالونو په ساختمان کې استفاده کولو د پاره مناسب دي، کوم چې په نن 

 وختونو کې د استوګنو ودانيو د پاره مروج دي.

 

  Schallschutz (soundproofing) د غږ څخه ساتنه   -9.3

ر وړونکي تختې ته اجازه نه شته چې د زينو د کوټې دېوالونو سره معيار له مخې د زينو د الندې با DIN 4109د 

ونښلول شي.دغه بيلتون بايد د استوګنو په کوټو کې د قدمونو د غږ انتقال مخنيوی وکړي. لکه څنګه چې په 

تېرې برخې کې ذکر شو، د زينو الندې باروړونکې تخته د زينې نيونکې چوکۍ باندې او د تاخچې په شکل 

دې ايښودل کيږي. د هوا او د قدمونو د غږ  منځ ته راتلنه کېدی شي چې د پستو فنري طبقو سره کم شي چفتي بان
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په واسطه، کوم چې د چت الندې برخه کې ورکول کيږي، د هوا د غږ  کښېناستنه  او د غږ جذبونکي استر

غږ ساتنې د پاره غوښتنې او )خفتګي( ښه کړي. د زينو الندې د باروړونکي تختې او د زينو چوکيو د قدمونو د 

 برخې د دوهم جدول څخه اخستل کيږي. 2.3هدايت د تېرې 

 

  Brandschutz (Fire protection) د اور څخه ساتنه   -9.4

د المان د جمهوريتونو په ساختماني تنظيم کې د زينو او د زينو د کوټو د پاره مناسبې غوښتنې ټاکل شوي. دغه 

نجات د الرو په حېث په نظر کې نيول کيږي. په هغه استوګنځايونو کې چې د دوه ساختماني برخې او کوټې د 

پوړو )منزلونو( څخه لوړ وي، زينې بايد د اور نه اخستونکو موادو څخه جوړې شي. د زينو کوټې بايد د اور په 

پنځو پوړو  مقابل کې مقاومت ولري او موجوده استر يا پوښښ بايد د اور نه اخستونکو موادو څخه اوسي. د

څخه پورته هم زينې بايد د اور په مقابل کې مقاومت ولري. د زينې د اخري کوټې پورتنۍ برخه هم د اور څخه 

 ساتنې غوښتنې تر سره کړي، لکه د ټولو نه پورتني پوړ د چت په شان د اور څخه ساتنې د پاره غوښتنې.

 

 ختماني عناصرد کوټې د ځمکې په فرش کې ورکوونکي مرکزګرميو سا    -10 

Bauliche Elemente der Fußbodenheizung 

(Structural elements of the underfloor heating)  

الندې ورکړل شوي برخې په زياته اندازه د کوټې د فرشي مرکزګرمي د ساختماني عناصرو په برخه کې 

او هم د ګرمې د تخنيک د  معلومات ورکړل شوي. ددې د ګرمېدو د سيستم ګډ جوړښت، کوم چې د ساختماني

عناصرو په حېث دي، د ګرمۍ د سيستم: )د تودوخي د پمپ ګرم سيستم، د غاز او تېلو ګرمېدو سيستم، برقي 

د کوټې فرشي مرکزګرمي په الندې  –د ګرمېدو سيستم( په مبحث کې مفصل تشرېح شوی دی. د ګرمو اوبو 

 انځور کې ښودل شوی.

 

معيار له مخې د کوټې د فرشي مرکزګرمي الندې د  DIN EN 1264-4 : 2001-12په الندې جدول کې د 

 تودوخي بندونکي طبقې کمترينه د منځ څخه د تودوخي د تېرېدو مقاومت ورکړل شوی دی:

 

 د منځ څخه د تودوخي د تېرېدو مقاومت د کوټې فرشي مرکزګرمي الندې

K)/W2(m 

 0,75 ګرمېدونکې کوټه

 1,25 ساحه نه ګرمېدونکې کوټه يا د ځمکې

 2,0 بيروني هوا

د ګرمېدونکي طبقې او د احاطه شوي بيروني طبقې )د ځمکې ساحه، بيروني هوا، د نه ګرمېدونکې کوټې د 

کوټې هوا او داسې نور( ترمنځ د ساختماني د برخو طبقو د تودوخي ساتنې اغيزې د پاره د کوټې فرشي 

 مرکزګرمي او هدايت په الندې انځور کې ښودل شوی:
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 Anforderungen an den Wärmeschutz د تودوخي ساتنې د پاره غوښتنې -10.1

(Requirements for thermal protection)  

د يو سطحي مرکزګرمي او بيروني هوا ته دساختماني طبقې تر منځ د منځ څخه د  95´د انرژي ساتنې هدايت 

ې زښت ډېر کم حرارت لري، ددې په مطابق يو تودوخي د تېرېدنې سرحد، د ځمکې ساحې يا هغه کوټو ته چ

غوښتنه لري. د انرژي سپما کوونکي هدايت له  K)20,35 W/(mلوړترين د منځ څخه د تودوخي تېرېدنې ضريب 

خوا نه دغه غوښتنه نه ورکول کيږي، بلکه دلته د تودوخي انتقال په وخت کې د تودوخي ضايع پورې مربوطه د 

د انرژي سپما کوونکي هدايت د دريم  EnEV 3 §شوي مجموعي سطح سرحد د  تودوخي انتقالېدونکي احاطه

معيار له مخې د ځان ځان ته  DIN 4108-2 : 2001-3شپږم پرګراف او همدارنګه د  6 §پرګراف له مخې او د 

 ساختماني برخو وجود لرنه اعتبار لري.

ورمال حرارت سره د فرشي يا سطحي له مخې په ودانيو کې د ن DIN EN 1264-4 : 2001-12پرته له دې د 

مرکزګرميو د پاره د تودوخي بندونکي طبقې د منځ څخه د تودوخي د انتقالېدو په مقابل کې مقاومت په پورته 

 برخې په جدول کې ورکړل شويدي. 10

ددې نه عالوه د فرشي يا سطحي مرکزګرمي د تودوخي د اضافي ضايع کموونې نظر د بيروني هوا، د ځمکې د 

حې او د نه ګرمېدونکو کوټو ته د پورته ورکړل شوي انځور په مطابق هدايت کيږي چې د ساختماني برخو د سا

 پورې محدود شي. K)20,35 W/(mطبقو د منځ څخه د تودوخي د انتقال ضريبونه که زيات وي، نو تر 

د ګرمېدونکي طبقې  د چتونو د پاره د فرشي مرکزګرميو سره، د ګرمېدونکو منزلونو جدايي، معمول دی چې

په اندازه ډبل د تودوخي بندونکي طبقه په  cm 3او ددې نه الندې پروت د استوګنې پوړ )منزل( تر منځ تقريباً د 

نظر کې نيول کيږي. که چېرته الندې کوټې محدود ګرمول کيږي، نو په دې حالت کې بايد د هر استعمالېدونکي 

 پورې نيول کيږي. cm 5څخه تر  cm 4موادو ډبلوالی د تودوخي بندونکي موادو له مخې د بندونکي 

 

  Heizestriche (heated screeds) ګرموونکې شوته )ګرموونکې مثاله( -10.2

د سمټو څخه شوته )مثاله( د ګرمو اوبو او د برقي فرشي مرکزګرميو د پاره ځان ته د تودوخي جسم جوړوي. دا د 

DIN 18560 له مخې د سمټو څخه د لېټۍ يا مايع په شکل شوتې )مثالې( په  معيار د دوهمې برخې امتيازاتو

فرشي مرکزګرميو د پاره د دغې شوتې )مثالې( ډبلوالی، نظر د ګرمونکي نل د  –حېث جوړيږي. د ګرمو اوبو 

پورې نيول کيږي. د برق په واسطه ذخيره کېدونکی فرشي  mm 70څخه تر  mm 45حالت او ډبلوالي ته د 

پورې ضرور دی. د ګرموونکي شوتې  mm 100څخه تر  mm 80ه د شوتې )مثالي( ډبلوالی د مرکزګرمي د پار

 جوړوي. 0,50mm/m)مثالې( د پاره تمه کېدونکی زيات حرارتي په اوږدو انبساط تقريباً 
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 انبساطي درزونه د شوتې )مثالې( په منځ کې ښايي. –د فرشي مرکزګرمي -الندې اول انځور د ګرمو اوبو

 درز د شوتې او دېوال تر منځ ښايي –د فرشي مرکزګرمي  –وهم انځور د ګرمو اوبو الندې د

 

 په پورته انځور کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 دوامداره ارتجاعي درز،   3د لېټۍ په شکل د سمټو شوته )مثاله(        2د کوټې سرنی فرش )د ټوکرانو څخه(        1

 فوالدي کنج لرونکې تخته ،   7د قدمونو د غږ بندونکی،        6بېلونکې پټۍ،        5د مرکزګرمي نل،        4

 د ډډې چفتي،   11داخلي اخېړ،        10د اهن کانکرېټ څخه چت،        9د سمټو د شوتې پالستيک،        8

 دېوال   14د څنډو بندونکې پټۍ،        13(،     Parkettد لرګو څخه فرش )   12

 

ددې د پاره چې حرارتي راښکنه په شوتې )مثالې( کې محدود شي، نو بايد د ځانته د شوتې د ساحې مساحت د 

240 m  8څخه او لوړترينه د ډډې اوږودوالی ددغې ساحې د m  څخه تجاوز ونه کړي. د دغې ډډې تناسب بايد

 اول انځور

 دوهم انځور
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، په غټو يو بل سره تړلو سطحو ته زيات نه وي. لکه څنګه چې په پورته لومړي انځور کې ښودل شوی 2:1نظر 

کې بايد ځان ځان ته سطح پالن شي او دغه سطحې بايد د ارتجاعي درزونو په واسطه يو د بل څخه بېل )جدا( 

شي. غېر ددې نه لکه څنګه چې په پورته دوهم انځور کې ښودل شوی، د شوتې )مثالې( تر منځ بېلونه د څنډو د 

ه شوي دېوالونه، په منځ کې تېر شوي ساختماني برخې او په منځ کې پټۍ په واسطه د يوې خوا نه او احاط

دروازې بل خوا نه ضرور دي. د څنډو پټۍ بايد کمتر کمه د شوتې د سرني څنډې پورې، او د کاشي او د لرګو 

( د پاره بايد حتأ د فرش د پورتني څنډې پورې ورسيږي. د درزونو انبساط او څنډو پټۍ په Parkettڅخه فرش )

شاو خوا ته امکان ولري. د ودانۍ  mm 5اسطه بايد د شوتې )مثالې( د تخې حرکت هرې خوا ته تقريباً و

 بېلونکي درز په واسطه د انبساطي درزونو پلنوالی تل يو برابر تنظيم شي.

ددې د پاره چې د درز کولو يا درز جوړېدو څخه مخنيوی وشي او الزمي وچوالی د ساختماني مرحلې له مخې 

ني شي، نو د ځمکې د فرش د بدلولو نه مخکې بايد شوته )مثاله( قدم په قدم ګرمه شي. دغه ګرمونه د سمټو يقي

شوتې د پاره  Calciumsulfatشوتې )مثالې( يا د کلسيم سلفات  Anhydritڅخه شوتې د پاره درې هفتې، د 

له ګرمونه د يو سيستم حرارت سره چې که ډېر ژر وي نو يوه هفته د شوتې د ورکولو نه مخکې شروع شي. دغه او

دی شروع کيږي، چې درې ورځو پورې هم ساتل کيږي. دې نه وروسته لوړترين د سيستم  C ͦ 25چې تقريباً 

حرارت ورکول کيږي او کمتر کمه څلور ورځي ساتل کيږي. د ګرمې مرحلې نه وروسته د فرشي مرکزګرمي په 

 ډېر ژر سړېدو )يخېدو( څخه وساتل شي. ګلولو کې بايد شوته )مثاله( د هوا جريان او

معيار د څلورمې برخې څخه  DIN 4725معيار د دوهمې برخې څخه او د  DIN 18560نورې ځانګړتياوي د 

 اخستل کيږی.

 

  الندې د تودوخي بندونکې طبقه)مثالې( د شوتې  -10.3

Wärmedämmschicht unterhalb des Estrichs 

(Thermal insulation layer below the screed)  

د ګرمېدونکو منزلونو تر منځ چتونه د فرشي مرکزګرميو سره معموالً د تودوخي بندونکي طبقې او همدا رنګه د 

پورې په نظر کې نيول کيږي. د فرشي  cm 5څخه تر  cm 3قدمونو د غږ بندونکي طبقې ډبلوالی تقريباً د 

مکې د ساحې يا هغه کوټې چې زښت ډېر کم حرارت لري، مرکزګرميو سره احاطه شوي چتونه د بيروني هوا، د ځ

 نيول کيږي. cm 11دې د پاره هدايت شوی مجموعي بندونکي طبقې ډبلوالی تقريباً 

څخه کم ته اجازه نه شته.  mm 5د ځمکې د ساحې تر فشار الندې ځايونو کې د دواړو طبقو ډبلوالي ته تقريباً د 

 0,2mm( په واسطه کمتر کمه Polyäthylenfolieيتيلين پالستيک )پورتنی د تودوخي بندونکې طبقه د پول

يو د بل په مخ راشي. دا د کوټې په څنډو کې د کوټې د  cm 8ډبل پټول کيږي. د دغو موادو پټلۍ بايد کمتر کمه 

فرش د جګوالي په اندازه پورته ورکړل شي. د سمټو څخه شوتې )مثالې( په ورکولو کې دغه پوښښ د تودوخي 

ونکې طبقه د لنده بل څخه ژغوري )ساتي(، کوم چې د منځ څخه تېرېدونکي دي. دا نه د بخار بندونکي په بند

 حېث او نه د لنده بل په مقابل کې د کوم عايق په حېث خاص په نظر کې نيول کيږي.

 

  Bodenbeläge (flooring materials) د کوټې د ځمکې فرش -10.4

فرش بايد د منځ څخه د تودوخي د تېرېدنې مقاومت کم وښايي د فرشي مرکزګرمي په سر د ځمکې 

(K)/W20,17(m≤ استعمالولو د پاره بايد د فرشي مرکزګرمي پورې )(. د ټوکرانو څخه فرش )لکه قالينه

مربوطه اجازه ورکړل شوی اوسي. ددې د کلکولو د پاره بايد د هغه سرېښ څخه کار واخستل شي چې د 
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څخه کار اخستل کيږي. نور د ځمکې د فرش طبقې، منرالي کاشي او  C ͦ 50د دوامداره حرارت کلکوالی 

 ( او داسې نور دي.Parkettڅخه تختې او پټلۍ،د لرګو څخه تختې ) PVCتختې،د 

 

 په لنده بل لرونکو کوټو کې د ځمکې د فرش عايق     -11

Abdichtung von Böden in Feuträumen 

(Sealing of floors in living rooms)  
 

 Feutegkeitsbelastete Räume هغه کوټې چې د لنده بل تر فشار الندې وي -11.1

(Moisture loaded spaces)  

په استوګنځايونو کې تشنابونه يا حمامونه ډېر اوچته لنده بل جوړوي. معموالً په دغه کوټو کې اکثراً د حام 

ې چې دغه طبقې د لنده بل په مقابل کې ټينګ او اوبه ځايونو ته د کاشيو يا د تختو طبقې ورکول کيږي. سره دد

ورڅخه نه تېريږي، نو بايد د کاشي يا تختو تر منځ درزونه هم داسې جوړې شي چې اوبه ورڅخه تېرې نه شي. دا 

يو اضافي بندونکی )عايق( ته ضرورت لري. په استوګنو ودانيو کې د لنده بل تر فشار الندې کوټو د عايق د 

 برخې څخه اخستل کيږي. 5معيار د  DIN 18195قاعدې د پاره تخنکي 

 

 Voraussetzungen für die Abdichtung د عايق د پاره شرطونه -11.2

(Requirements for sealing)  

د قاعدې له مخې د عايق الندې بنسټ، کوم چې عايق په سر يې راځي، د لېټۍ په شکل د سمټو شوتې يا د 

دغه د شوتې تختې، کوم چې د دوام ورکولو د پاره د يو سرني سطح نه د بل په اسفلتو شوتې څخه جوړيږي. 

برخې د عايق کولو د پاره شرط ټاکلی، چې د  5معيار  DIN 18195سرني سطح راځي، بايد بې درزه اوسي. د 

څخه زيات نه شي او د  mm 2شوتې د تختو د نورمال حرکت خوړلو په وخت کې بايد د درزونو پلنوالی د 

 اوسي. mm 1رزونو د څنډو لوړترين جګوالی بايد د

 

  Abdichtungsstoffe (waterproofing materials) د عايق د پاره مواد -11.3

د شوتې د تختې په سر د بندونکي يا عايق په حېث کېدی شي چې د عايق ګلګل د رمبي په واسطه، د رنګولو په 

ي. د استوګنو په ودانيو کې د ګلګل يا بندونکي موادو په واسطه، د تاوولو يا د شيندلو په واسطه ورکړل ش

حېث د تعامل کونکي کنډ )د کيمياوي تعامل په واسطه کلکول( او مصنوعي کنډ)په وچولو باندې کلکوونه( 

استعماليږي. د دغه بندونکي موادو يا ګلګل کلکوالی بايد 
20,5 N/mm ≥  10ͦ  يا ددې څخه زيات اوسي، او د

C  70څخه تر ͦ C  پورې د حرارت په مقابل کې مقاومت  وکړی شي، په کافي اندازه د زړېدو په مقابل کې

فشار پورې داوبو نه تېرېدنه بايد وښايي. د دغو غوښتنو پوره کوونه بايد يو کنترول شوی  bar 1مقاومت، تر 

 سند ولري.

 

  Ausführung der Abdichtung (Waterproofing) د عايق څخه کار اخستنه -11.4

لکه څنګه چې په مخکې برخې کې وويل شول، بندونکي مواد يا ګلګل د د رمبي په واسطه، د رنګولو په 

واسطه، د تاوولو يا د شيندلو په واسطه ورکول کيږي. د عايق د طبقې الندې د څنډو په درزونو او په 

په شکل د  &غه طبقه د خوځېدونکو درزونو کې د پسه د وړيو ليمسی، نسج يا پالستيک ايښودل کيږي. د
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ددې په  درزونو په سر ورکول کيږي. هغه ورانی، کوم چې د ساختماني برخو د خوځېدنې په وجه منځ ته راغلی،

واسطه مخنيوی کيږي. د دېوال سره نښلېدونکو برخو کې دغه عايق لکه څنګه چې په الندې ورکړل شوي اول 

 ونو کې ورکړل شي.په شکل د دېوال سره په درز &انځور کې ښکاري، د 

 

 دوهم انځور: د دروازې د درشايي سره نښلېدو په ساحه کې ګلګل يا عايق )په کنج ساحه کې(

 په پورته ورکړل شوو انځورونو کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 عايق يا ګلګل،   5     د نري شوتې سره کاشي،   4دوامداره ارتجاعي درز،        3د ډډې کاشي،        2داخلي اخېړ،        1

 د څنډو بندونکې پټۍ،   9د قدمونو د غږ بندونکې طبقه،        8د شوتې پالستيک،        7د لېټۍ په شکل شوته،        6

 د مصنوعي کنډ څخه مثاله،   13فوالدي کنج لرونکې تخته،        12د اهن کانکرېټ څخه چت،        11دېوال،        10

 د کوټې پورتنی فرش )د ټوکرانو څخه(.   15پټۍ،      بېلونکې   14

 

د ځان مينځلو تشت د مخ او د شا په سطح کې کې بايد دغه ګلګل ورکړل شي. په ځمکه کې د اوبو د بهېدو او 

داسې نورو د سطحي عايق د منځ څخه تېرېدو د پاره د ګلولې په شکل ساختماني برخو څخه کار اخستل کيږي. 

 په شکل د دېوال سره نښلېدونکي برخې کې ګلګل يا عايق &اول انځور: د 
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ه وخت د ګلګل سره نښلول کيږي، چې د هغې په سر د تېرېدو الر د پسه د وړيو ليمسی، نسج يا هر سر ګلوله هغ

پالستيک په حېث پر مخ وړل شوی وي. د دروازې د درشايي په ساحه کې دغه نښلونه د کنج په سر ورکول 

د ځمکې د سطح کيږي، لکه څنګه چې د تېر انځورونو په دوهم انځور کې ښودل شوی. په دېوال کې دغه عايق 

 cm 20په اندازه پورته ورکول کيږي او په ځان مينځلو ځای کې د اوبو د خوشې کېدو ځای څخه د  cm 15څخه 

 په اندازه پورته ورکول کيږي.

په نري طبقې کې د کاشي او تختو ورکوونه د عايق په سر محافظتي طبقه جوړوي. دغه استعماله شوې نرۍ 

و سره مطابقت وکړي.  په الندې طبقې کې )شوتې( د خوځېدونکي درزونو په سر د طبقې مثاله بايد د عايق مواد

 ځمکې په فرش کې هم د خوځېدونکي درزونه په نظر کې نيول کيږي.

 

 د عايق د فعاليت سره د کوټې د ځمکې فرش -11.5

Bodenbeläge mit Abdichtungsfunktion (Flooring with sealing function)  

دو ټينګېدونکي پټلۍ، کوم چې د منځ څخه تېرېدونکي سطحې نښلول کيږي، عايق او د فرش د مصنوعي موا

طبقه په يو کې جوړوي. د مصنوعي موادو پټلۍ په دېوال کې پورته وړل کيږي او نښلېدونکې طبقه ددې له 

ږ  بندونکي الرې يو تشت جوړوي. ددې د پاره چې د ځمکې د فرش د څنډو درزونو د پول په وجه د قدمونو د غ

طبقې د خرابېدو مخنيوی وشي، نو د دغو طبقو نښلونې د احاطه شوي دېوالونوسره او په خاصه توګه 

 محافظتي کارونه بايد اجرأ شي.

 

 د غږ څخه ساتنې د پاره وروسته ښه کوونه     -12

Nachträgliche Verbesserung des Schallschutzes 

(Subsequent improvement of sound insulation) 

 

 د قدمونو د غږ څخه ساتنې د پاره ښه کوونه -12.1

Verbesserung des Trittschallschutzes (Improvement of impact sound insulation) 
په زړو ودانيو کې د قدمونو د غږ بندوونه اکثراً کفايت نه کوي. ددې علت د لرګو د تيرونو څخه چتونو ارتباط 

ې مستقيماً د دلرګو تيرونو سره ميخ شويدي. ددې ښه کوونه د ډېر طبقه يي پوښ يا د دې، کوم چې د فرش تخت

خاص ټوکر )لکه قالينه( څخه د فرش طبقې سره امکان لري. په الندې جدول کې مختلف قشرونه نومول شوي 

ه ورکړل دي، کوم چې د لرګو د تيرونو څخه چتونو د قدمونو د غږ بندوونې ښه کوونې د پاره مناسب دي. دغ

شوي د قدمونو د غږ ساتلو ښه کوونې اندازي، کومکي اندازې ښودل کيږي. د مختلفو رقمو چتونو د پاره د 

 توليدونکې څخه د همدغې اندازې سره ددې په مطابق قشرونه بايد تجربه شي.

اغيزې د پاره  د لرګو د تيرونو څخه چتونو د قدمونو د غږ ساتنې وروسته ښه کوونې د پاره قشرونه او د هغې د

 کمکي اندازې په الندې جدول کې ورکړل شوي:
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د ايښودو  د پوښښ طبقې د پورته څخه مخ په ښکته

 رقم

د قدمونو د غږ ساتنې د 

ښه کوونې د پاره 

 کمکي اندازې

 قشري د ګج کارتن څخه تختې 2

20 mm کلک ځګ لرونکې پوليسترول د ګج کارتن باندې سرېښ شوی 

 dB 6ر څخه ت dB 4د  يواځې

 پورې

پورې  mm 25څخه تر  mm 19د لرګو د پرېس شوي مېدګي څخه تختې د 

 ډبل

 ډبل mm/25 mm 30د منرالي تارونو څخه تختې، 

 dB 9 يواځې

پورې  mm 30څخه تر  mm 19د لرګو د پرېس شوي مېدګي څخه تختې د 

 ډبل

)پر سختو تختو   ډبل mm/25 mm 30د منرالي تارونو څخه تختې، 

 ي(سرېښ ش

سختې تختې   
225 kg/m  

                           
250 kg/m 

                                         
275 kg/m 

                                         
2100 kg/m 

  يواځې
 

 

17 dB 
22 dB 

26 dB 

31 dB 

 ډبل، mm 50د لېټۍ په شان د سمټو شوته )مثاله(، 

خام کثافت يې 
31120 kg/m   

 ډبل mm/25 mm 30د منرالي تارونو څخه تختې، 

 16 dB 

د کارک څخه الندې طبقې په سر د دوه طبقه يي د پوښښ پټلۍ، ليمڅې يا 

 د مصنوعي موادو ځګ

 15 dB 

 dB 20  اغزي ډوله د پسه د وړيو څخه فرش –قالينه 

 dB 25  پاسته فنري قالينې، حتماً د الندې فشر سره

 dB 30  ته فنري او ډبل د قالينو قشرونهخاص پاس

 

 د هوا د غږ بندونکي طبقې ښه کوونه -12.2

Verbesserung der Luftschalldämmung 

(Improvement of airborne sound insulation)  

 په زياته اندازه په چتونو کې د هوا بندونې طبقې ښه کوونه، د لېټۍ په شان د سمټو د شوتې )مثالې( سره تر

السه کېدی شي. دا هغه د پښو الندې فرشونه دي، کوم چې د هغې د وزن تقسيمونکي تختې د کلک يا پاخه 

چتونو او د راچاپېره شوي دېوالونو د بندونکي موادو په واسطه بېل )جدا( شوي دي. د مناسب اندازه شوي 

 ه اندزه اغيزه وکړي.چت الندې برخه هم کوالی شي چې د هوا د غږ بندونې په طبقې باندې په زيات

 

 Verbesserung der Schallabsorption د غږ جذبونې ښه کوونه -12.3

(Improving the sound absorption)  

غږ، کوم چې په يوې کوټې کې منځ ته راځي، د احاطه شوي سطح په واسطه يوه برخه انعکاسيږي او يوه برخه يې 

زاز کونکي انرژي د برخې سره مساوي دی، کوم چې يو وار منځ جذبيږي. دغږ د جذبېدو درجه د غږ د څپو د اهت

ته راځي او په سطح جذبيږي او په اخره کې په تودوخي بدليږي. د يوې کوټې د غږ جذبونه کېدی شي چې د 



 

313 

 

احاطه شوي سطح د استر يا پوښښ په واسطه د مناسبو موادو سره تر اغيزې الندې راشي. په الندې جدول کې د 

 و د استر يا پوښښ او د هغه د غږ جذبونې درجه د بعضو فريکونسيو د پاره نومول شوي دي.مختلفو چتون

 د مختلفو چتونو د پوښښ غږ جذبونکي درجې جدول:

 

م
ش

ره
ې

 د الندې فريکونسي سره د غږ جذبېدنې درجه د چت پوښښ 

125 Hz 200 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

، د منرالي تارونو څخه تختې 1

50mm ( ډبل
2100 kg/m) 

0,3 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 

د منرالي تارونو څخه تختې،  2

20mm  ډبل د بڼکې په شکل رنګه

 سطح سره

0,02 0,15 0,5 0,85 1,0 0,95 

سوري شوي ټيمې تختې، په سر يې  3

 20mmدمنرالي تارونو ليمڅي سره 

 ډبل

300 mm د پوښښ فاصله 

0,3 0,7 0,7 0,9 0,95 0,95 

وري شوي د ګج کارتن څخه س 4

تختې، د منرالي تارونو طبقي سره، 

100 mm د پوښښ فاصله 

0,3 0,7 1,0 0,8 0,65 0,6 

پلنو  mm 15د لرګي تختې د  5

منرالي  mm 20درزونو سره او 

 تارونو طبقې

30 mm د پوښښ فاصله 

200 mm د پوښښ فاصله 

 

 

 

 

 

0,1 

0,4 

 

 

 

 

 

0,25 

0,7 

 

 

 

 

 

0,8 

0,5 

 

 

 

 

 

0,7 

0,4 

 

 

 

 

 

0,3 

0,35 

 

 

 

 

 

0,4 

0,3 

 0,6 0,5 0,3 0,1 0,05 0 ډبل mm 7د قالينې فرش،  6

 

 د موجوده ودانيو د ساختماني تغيراتو د پاره د چتونو د تودوخي ساتنې غوښتنې     -13

Anforderungen an den Wärmeschutz von Decken bei baulichen Änderungen 

bestehender Gebäude 

(Requirements for thermal insulation of ceilings in structural alterations to 

existing buildings)  

د نوي ودانۍ د برخې د پاره د ګرمېدونکي ودانۍ د حجم پورې مربوطه کمتر کمه 
330 m  د انرژي سپما

 کوونکي هدايت د غوښتنې سره ودانۍ لويولو اصول وساتل شي.

دانيو چتونه بدلول کيږي، نوي کېږې )د تودوخي د تخنيک په اساس مجهز( يا اول وار که چېرته د موجوده و

جوړول کيږي، نو د منځ څخه د تودوخي تېرېدنې لوړترين ضريبونه د الندې جدول له مخې ونيول شي يا ددې 

يدو څخه کم ونيول شي. دغه غوښتنه په هغه وخت کې اهميت نه لري، کله چې د بدلېدو يا وروسته مجهز

نظر ټول مربوطه چتونو مجموعي سطح څخه کم وي. که چېرته موجوده چت د منځ څخه د  % 20اقدامات 

ولري، کوم چې لوړترينه اجازه ورکړل شوې اندازه د الندې جدول څخه کمه وي، نو  Uتودوخي تېرېدنې ضريب 

اندازې څخه  Uده چت د اندازه د مخکيني موجو Uپه دې صورت کې د بدلېدونکي يا نوی کېدونکي د چت د 

 زيات نه شي.
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د انرژي سپما کوونکي هدايت امر کوي، چې هغه ځای چې په سر يې ګرځېدل نه کيږي، خو د پورتني منزل 

چتونو تېرېدونکي ګرمې کوټې د کم تودوخي ساتنې په حالت کې تر دوو کلونو پورې د بندونکې تخنيک په 

 K)20,30 W/(mد تودوخي د تېرېدنې ضريبونو اندازه بايد د اساس ښه شي. د منزلونو د چتونو د منځ څخه 

 څخه تجاوز ونه کړي.

الندې جدول د موجوده استوګنځايونو د بدلونکو، اول وار جوړونکو او نوي کونکو چتونو د منځ څخه د 

 تودوخي تېرېدنې ضريبونو لوړه اندازه ښايي

 

 د انرژي سپما کوونکی هدايت 

(EnEV  3د )ضميمه 

کې د استفاده نه کوونکي کوټې الندې کوټې او چتونه، کوم چې  په بام

 کوټې پورته خوا او الندې خوا د بيروني هوا په مقابل کې احاطه شوي  

K)2≤ 0,30 W/(mDU 

د تاکاو چتونه او چتونه دنه ګرمېدونکې کوټو په مقابل کې، همدارنګه 

 چتونه، کوم چې د ځمکې ساحې احاطه کړي

K)2≤ 0,50 W/(mGU 

چتونه د نه ګرمېدونکو کوټو په مقابل کې، کوم چې دې ته د سوړ )يخ( 

 طرف ته پوښښ ورکړل شوی وي.

K)2≤ 0,40 W/(mGU 
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 اتم فصل

 د کوټو او د ودانۍ بيلونکي دېوالونه

 مخکې ويينه )مقدمه(          -1

 غوښتنې          -2

 تودوخي ساتنه      -2.1

 تنهد غږ څخه سا      -2.2

 د درز بندوالی )چې هوا ورڅخه تېر نه شي(      -2.3

 د اور څخه ساتنه      -2.4

 دننه په استوګنځايونو کې دېوالونه          -3

 د غوښتنو په برخه کې عمومي معلومات      -3.1

 د داخلي دېوالونو د غږ بندوونه      -3.2

 د استوګنځايونو بيلونکي دېوالونه          -4

 د غوښتنو په برخه کې عمومي معلومات      -4.1

 د استوکنځايونو بيلونکي دېوالونو د پاره دروازې      -4.2

 د موجوده استوګنځايونو د بيلونکو دېوالونو د تودوخي ساتنې ښه کوونه      -4.3

 د ودانۍ بيلونکي دېوالونه          -5

 د غوښتنو په برخه کې عمومي معلومات      -5.1

 د ودانۍ د بيلونکي دېوالونو جوړوونه      -5.2
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 Raum- und Gebäudetrennwändeد کوټو او د ودانۍ بيلونکي دېوالونه 

(Room and building partitions)  

 

 Einführung (introduction) مخکې ويينه )مقدمه(          -1

لري: په کور دننه داخلي دېوالونه د استوګنو کوټې  د استوګنو په کورونو کې دېوالونه مختلفې دندې )وظيفې(

يو د بل څخه بيلوي. دا ډول دېوالونه کېدی شي چې د ستاتيک له نظر مهم اوسي، د مثال په ډول پر دغو 

دېوالونو د چت د تختو وزن راځي يا ودانۍ ټينګوي. ددې په مطابق باروړونکي او بار نه وړونکي داخلي 

رق لري. د استوګنځايونو بيلونکي دېوالونه، استوګنځايونه يو د بل څخه بيلوي، که دېوالونه يو د بل سره ف

دقيق وويل شي د زينو د کوټو څخه يا د شغل د پاره استفاده کوونکي کوټو څخه. په اخره کې دا ډول نومول 

اختماني شوي د ودانيو بيلونکي دېوالونو دندې )وظيفې(، يو د بل سره په کتار )قطار( کې کورونه د س

تخنيک په اساس يو د بل څخه بيلوي. د استوګنو بيلونکي دېوالونه اکثراً،او د ودانيو بيلونکي دېوالونه تل 

 )همېشه( باروړونکې وظيفه لري.

 

  Anforderungen (requirements) غوښتنې          -2

 

 Anforderungen an den Wärmeschutzد تودوخي ساتنې د پاره غوښتنې       -2.1

(Requirements for thermal protection)  

د يو استوګنځي په کوټو کې تر ډېره حده برابره تودوخي او يو د بل سره نږدې استوګنځايونو د کوټو تقريباً 

برابره تودوخي د داخلي دېوالونو او د استوګنځايونو د بيلونکي دېوالونو د پاره د تودوخي ساتنه کم اهميت 

رو استوګنځايونو په مقابل کې د دېوالونو د پاره يا د ګرمېدونکي کوټو د پاره د تودوخي لري. نو ځکه د نو

 بندونکي طبقې اقداماتو ته هيڅ ضرورت نه شته.

ددې په خالف هغه بيلونکي دېوالونه، کوم چې په نه ګرمېدونکو کوټو کې ورکړل شوي، لکه د زينو کوټې، د 

د تودوخي د انتقال په وخت کې د تودوخي د ضايع کېدو په مقابل کې  تاکاو کوټې، د ډيپو کوټې او داسې نور،

بايد د تودوخي بندونکې طبقه ورکړل شي، ددې د پاره چې کلنی د تودوخي ضرورت د اقتصاد له لحاظه يوه 

( د نوي تنظيم شوي ودانيو د پاره هيڅ کومه EnEVاندازه محدوده کړي. د انرژي سپما کوونکی هدايت )

انګړو بيروني ساختماني برخو د منځ څخه د تودوخي د تېرېدنې ضريبونو د پاره نه لري. د انرژي غوښتنه د ځ

سپما کوونکي تودوخي ساتنې ثبوت د يوې ودانۍ د مجموعي تودوخي انتقالېدونکي شاوخوا احاطه شوي 

رې منځ ته د تناسب له ال eA/Vد  TH´سطح پورې مربوطه د تودوخي د انتقال په وخت کې د تودوخي ضايع 

راځي. دغه فزيکي له لحاظه د يوې ودانۍ د بيروني پوښښ د منځ څخه د تودوخي د تېرېدنې متوسطه ضريبونو 

سره مطابقت کوي. دا چې د ټولې ودانۍ د پوښښ پورې مربوطه د انرژي سپما کوونکي هدايت غوښتنه د يو 

ساختماني برخو د تودوخي ساتنې ګټوره  ساختماني فزيک په اساس او د اقتصاد له لحاظه د مختلفو بيروني

ټاکنه پوره کړی شو، نو هدايت کيږي، چې د استوګنو په ودانيو کې د کوټو بيلونکي دېوالونه د نه ګرمېدونکي 

ورکړل شوي  iuUکوټو يا کله کله ګرمېدونکي کوټو په مقابل کې د منځ څخه د تودوخي د تېرېدنې ضريبونو 

 په اساس په نظر کې ونيول شي.قانوني اندازې د الندې جدول 
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د استوګنو ودانيو د پاره د کوټو د بيلونکي دېوالونو د منځ څخه د تودوخي د تېرېدنې ضريبونو هدايت شوي 

 جدول iuUقانوني اندازې 

 

د انرژي سپما کوونکي  

( EnEVهدايت له مخې )

 ودانۍ

د غېر فعاله ستندرد له 

 مخې ودانۍ

د زينو، تاکاونو او ډيپو د کوټو د نه ګرمېدونکو کوټو لکه 

 په مقابل کې بيلونکي دېوالونه

0,30 … 0,40  ≤ iuU

K)2W/(m 

0,15 … 0,20  ≤ iuU

K)2W/(m 

کله کله  د تودوخي کموونکو کوټو )د هفتې په اخره کې د 

 مرکزګرمي ګلونه( په مقابل کې د کوټو بيلونکي دېوالونه 

0,40 … 0,60  ≤ iuU

K)2W/(m 

0,20  0,15 … ≤ iuU

K)2W/(m 

د نورو استوګنځايونو او ګرمېدونکو کوټو په مقابل کې د 

 کوټو بيلونکي دېوالونه

 هيڅ تودوخي بندونکي طبقې ته ضرورت نه شته

 

له  EnEVبې ددې چې د لوړترينې اجازه ورکړل شوي لومړني انرژي ضرورت د انرژي سپما کوونکي هدايت 

نځ څخه د تودوخي د تېرېدنې ضريبونو ورکړل شوي قانوني اندازې د مخې په نظر کې ونيول شي، نو بايد د م

کالو څخه تجاوز ونه کړي. د تودوخي بندونکي  50ودانۍ د پوښ د ژوند دوام په وجه د اقتصاد له لحاظه د 

طبقې د ډبلوالي په زياتېدو سره په ودانۍ کې د يو سانتي متر په زياتېدو سره په دېوالونو کې، کېدی شي چې 

ودانۍ قيمت په کمه اندازه اوچته شي. د انرژي د نرخ په لوړېدو سره بيا وروسته د الزمي تودوخي ساتنې د د 

 پاره د ساختماني تخنيک له لحاظه د تودوخي د طبقې په ورکونې او کار باندې زښت ډېر مصرف په کار دې.

پورې وي، په  a)215 kW/(m د غېر فعاله ستندرد کورونو، چې د کلني ګرمې تودوخۍ ضرورت تقريباً تر

راتلونکي کې د ستندرد په حېث د کوټو بيلونکي دېوالونه د نه ګرمېدونکو يا وخت نا وخت ګرمېدونکو کوټو 

سره زښت ډېر ښه تودوخي بندونکي طبقې ته ضرورت لري. د کوټو د بيلونکو دېوالونو دغه شرط په هغه وخت 

څخه تر  K)20,15W/(mد قاعدې له مخې د  iuUېرېدنې ضريب کې تر سره کيږي، چې د منځ څخه د تودوخي د ت

K)20,20 W/(m .پورې وي او يا ددې څخه کم وي، لکه څنګه چې په پورته جدول کې ورکړل شويدي 

 

 Anforderungen an den Schallschutz د غږ څخه ساتنې د پاره غوښتنې      -2.2

(Requirements for sound insulation)  

معيار د اصولو له مخې د استوګنو په ودانيو کې د دېوالونو د هوا د غږ څخه ساتنې کمې  DIN 4109د 

غوښتنې نومول شويدي. لکه څنګه چې په الندې جدول کې ورکړل شويدي، دا ډول غوښتنې د کوټو د بيلونکو 

دوه واري )ډبل( کورونو دېوالونو، د زينو د کوټو دېوالونو او د کور د دهلېز په خوا کې دېوالونه همدا رنګه د 

او د کتاري کورونو بيلونکي دېوالونو پورې اړه لري. په الندې جدول کې د تکميل شوي د مهمو داخلي 

دېوالونو جوړولو د پاره د غږ څخه ساتنې غوښتنې، چې هغه هم دروازې دي، پر مخ وړل کيږي. کمترينې 

اجرأ کوونکي غوښتنې دي، کوم چې تل په نظر معيار له مخې د ساختماني قانون سره  DIN 4109غوښتنې د 

 کې نيول کيږي.
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دمعيار  /معيار ساختماني برخې

 مسوده

د غوښتنې رقم او 

همدا رنګه هدايت
1)

  

د غږ انتقال په مقابل کې ساتنې د پاره د الزمي 

  ´wRغږ بندونکي اندازه 

خپله د کور د  د بل استوګنځي ساحې څخه

 ساحې څخه

 

dB  

فاملي زيات 

 کور

 

dB 

دوه وارې 

همدارنګه 

 کتاري کور

dB  

د استوګنځايونو 

 بيلونکي دېوالونه

 2سره مل  DIN 4109د 

 DIN 4109 Eپاڼه پر 

DIN 4109-10 

  Iد غږ د ساتنې درجه 

  IIد غږ د ساتنې درجه 

   IIIد غږ د ساتنې درجه 

 د  کم غږ ساتنه

 د لوړ غږ ساتنه

 

 د کم  غږ ساتنه

 نهد لوړ غږ سات

 د لوړ غږ ساتنه

53 

≥ 55 

 

 

51 

56 

59 

- 

- 

 

 

53 

63 

68 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

د زېنو د کوټو 

دېوالونه، کور د 

دهلېز خوا ته 

 دېوالونه

 2سره مل  DIN 4109د 

 DIN 4109 Eپاڼه پر 

DIN 4109-10 

  Iد غږ د ساتنې درجه 

  IIد غږ د ساتنې درجه 

   IIIد غږ د ساتنې درجه 

 د  کم غږ ساتنه

 غږ ساتنه د لوړ

 

 د کم  غږ ساتنه

 د لوړ غږ ساتنه

 د لوړ غږ ساتنه

52 

≥ 55 

 

 

52 

56 

59 

- 

- 

 

 

 

- 

- 
- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 
- 

د آرامه او غالمغالي 

کورونو تر منځ 

بيلونکې دېوالونه، د 

مثال په ډول د ناستې 

 او ماشومانو کوټې

 2سره مل  DIN 4109د 

 DIN 4109پاڼه پر 

 

E  DIN 4109-10 

  Iنې درجه د غږ د سات

  IIد غږ د ساتنې درجه 

   IIIد غږ د ساتنې درجه 

 د  کم غږ ساتنه

 لوړ غږ ساتنه /د نورمال 

 د کم  غږ ساتنه

 د لوړ غږ ساتنه

 د لوړ غږ ساتنه

- 

- 

 
 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 
 

 

- 

- 

- 

- 

40 / ≥ 47 

 
 

 

- 

> 40 

> 40 

د کورونو بيلونکي 

 دېوالونه

 2سره مل  DIN 4109د 

 DIN 4109 Eپاڼه پر 

DIN 4109-10 

  Iد غږ د ساتنې درجه 

  IIد غږ د ساتنې درجه 

   IIIد غږ د ساتنې درجه 

 د  کم غږ ساتنه

 د لوړ غږ ساتنه

 

 د کم  غږ ساتنه

 د لوړ غږ ساتنه

 د لوړ غږ ساتنه

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

57 

≥ 67 

 

 

 

57 

63 

68 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

دروازې، کوم چې د 

کور د دهلېز يا د زينو 

دهلېز يا د کوټو څخه 

لوې دهلېز ته راوتلی 

 وي

 2سره مل  DIN 4109د 

 DIN 4109 Eپاڼه پر 

DIN 4109-10 

  Iد غږ د ساتنې درجه 

  IIد غږ د ساتنې درجه 

   IIIد غږ د ساتنې درجه 

 د  کم غږ ساتنه

 د لوړ غږ ساتنه

 

 د کم  غږ ساتنه

 د لوړ غږ ساتنه

 د لوړ غږ ساتنه

27 

≥ 37 

 

 

27 

32 

37 

- 

- 

 

 

 

- 

- 
- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 
- 

دروازې، کوم چې د 

کور د دهلېز او د 

زينو د کوټو څخه 

مستقيماً ناستې 

 کوټو ته راوتلي وي

 2سره مل  DIN 4109د 

 DIN 4109 Eپاڼه پر 

DIN 4109-10 

  Iد غږ د ساتنې درجه 

  IIد غږ د ساتنې درجه 

   IIIد غږ د ساتنې درجه 

 د  کم غږ ساتنه

 د لوړ غږ ساتنه

 

 ساتنه د کم  غږ

 د لوړ غږ ساتنه

 د لوړ غږ ساتنه

37 

≥37 

 
 

37 

42 

47 

- 

- 

 
 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 
 

 

- 

- 

- 
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پورتنی جدول کې د کمترين غږ ساتنې او لوړ شوي غږ ساتنې د پاره په دېوالونو او دروازو کې د هوا د غږ 

معيار  E DIN 4109-10معيار د دوهمې پاڼې څخه او د  DIN 4109بندونکي طبقې اندازې ورکړل شويدي )د 

 څخه(.

 په پورته جدول کې:

1)
 ټولې اندازې د لوړ غږ ساتنې د پاره بايد په څرګنده ډول د پالن جوړونکي او د ودانۍ مالک تر منځ وټاکل شي. 

 

معيار کې  DIN 4109د يو لوړ شوي هوا غږ ساتنې د پاره هم هدايت شوي او وړانديزونه، لکه څنګه چې دا د 

درجې په غږ ساتنې( نومول  IIIاو  IIمعيار په مسودې کې )د  E DIN 4109-10کې او د  مل شوي دوهمې پاڼې

شوي، د پورته جدول څخه اخستل کېدی شي. د لوړ غږ څخه ساتنې د پاره نورې څرګندونې، کوم چې دا تل په 

ه کې د خاصه توګه د پالنونکي او ساختمان مالک تر منځ، او همدا رنګه د ساختمان مالک او په وروست

 ودانۍ د مالک تر منځ توافق تر السه کيږي، د ساختماني فزيک مبحث څخه اخستل کيږي.

کې تعريف شوی دی. د غږ انتقالېدنه د  ´wRد هوا د غږ څخه ساتنه په ارزښت ورکړل شوي غږ بندونکي اندازې 

ره احاطه شوی دی. د دېوالونو او چتونو په واسطه هم بندول کيږي، کوم چې په نظر کې نيول شوي دېوال س

د تېر جدول له مخې بايد مساوي يا وړوکی اوسي نظر د يو پالن  ´wRالزمي او هدايت شوي غږ بندونکې اندازه 

 ته. ´wRشوي يا جوړ شوي دېوال ارزښت ورکړل شوي غږ بندونکي اندازې 

 

 د درز بندوالي )چې هوا ورڅخه تېر نه شي( د پاره غوښتنې      -2.3

Anforderungen an die Luftdichtheit (Requirements for the airtightness)  

د ودانۍ بيرونی پوښ ته نه يواځې دا چې د تودوخي او غږ بندونکې طبقه ورکول کيږي، بلکه دا بايد داسې 

جوړ شي چې هيڅ درز ونه لري. ددې له الرې د بې ضرورته د تودې هوا ضايع څخه مخنيوی کيږي، کوم چې ددې 

د نه کنترولېدونکی د کوټې د تودې هو جريان د ودانۍ په پوښ کې د درزونو له الرې منځ ته راځي. نو  نه غېر

ځکه د انرژي شپما کوونکی هدايت د يوې ودانۍ د مجموعي تودوخي انتقالونکي چاپېره سطح د پاره د 

 درزونو بندونکې طبقې ته عملي جامه ورکړې ده.

نورو ودانيو يا د ودانۍ نه ګرمېدونکي برخې )د مثال په ډول د زېنوکوټې، نه هغه بيلونکي دېوالونه، کوم چې د 

ګرمېدونکي د تاکاو کوټې( سره بيلوي، د تودوخي بندونکي پوښښ پورې اړه لري او بايد دا بې درزه )چې هوا 

 ورڅخه تېر نه شي( جوړ شي.

مختلف فشار  pa 50دونکي برخې د په معيار کې د ساختماني برخو درزونو بندوالی او نښلې DIN 4108-7د 

سرحدي اندازه  50nسره اندازه شوی د حجم پورې مربوطه، کوټې هوا ته د ننوتونکي هوا د حجم د جريان اندازې 

 په الندې ډول ورکړل شوې ده:

 د هغه ودانيو د پاره چې د کوټې هوا د پاره تخنکي آله ورکړل شوی وي
1-1,5 h ≤ 50n  

 ې د کوټې هوا په طبعي ډول )کړکۍ( بدلول کيږيد هغه ودانيو د پاره چ
1-1,5 h ≤ 50n  

دغه سرحدي اندازه په انرژي سپما کوونکي هدايت کې هم ښودل کيږي، که چېرته ودانۍ د پاره د درزونو 

 اندازه کوونکي طريقې سره وجود ولري. Blower-Doorبندوالي ثبوت د 

له مخې د منځ څخه تېر شوي اخېړ له الرې تر السه کېدی شي، په پخو دېوالونو کې د درزونو بندوالی د قاعدې 

خو د سپکو ساختماني دېوالونو د پاره بايد يوه طبقه د درزونو بندولو د پاره ورکړل شي. دلته ساده امکان 

پالستيک، سيخ لرونکي ساختماني کاغذ او داسې نور( د درزونو  PEدادی، چې د بخار بندونکی )د 
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ېث پکار وړل کيږي. دې سره بايد يو پر بل باندې راتلونکي پټلۍ په مناسب ډول يو د بل بندونکي طبقې په ح

 سره سرېښ شي او د څنډو نښلېدونکي ساختماني برخې د تل د پاره بې درزه پر مخ والړ شي.

ل په پخو او هم په سپکو ساختمانونو کې د ساختماني برخو په سطحو کې د درزونو بندوالی په ساده ډول ورکړ

شوي دي، خو د قاعدې له مخې ددې خالف انتقادي ځايونه ددې نښلېدل د نورو ساختماني برخو سره دي، د 

برخې  4.3مثال په ډول دروازې. د دا ډول نښلېدونکي ځايونو د درزونو بندوالي مثالونه په راتلونکي فصل په 

 کې ورکړل شويدي.

 

 Anforderungen an den Brandschutz د اور څخه ساتنې د پاره غوښتنې      -2.4

(Requirements for fire protection)  

د يوې ودانۍ دېوالونه د هغي د اور د چلند په وجه د اور په مقابل کې د مقاومت دوام او د هغې نورو خواص 

 30ښودل کيږي. يو دېوال، کوم چې د هغې ټاکل شوی امتحاني شرايط د يو ټاکل شوي وخت په جريان کې چې 

ګروپ کې صنفبندي کيږي. ددې  F 30يقې کيږي، يوه معينه مرحله د اور مخنيوی کوي، د اور د مقاومت په دق

برخې  4معيار د  DIN 4102او داسې نور اعتبار لري. د  F 60, F 90په مطابق د اور د مقاومت صنف پاره د 

اسې نور په ځانګړي ډول د اور په څخه په ډېر تعداد سره ساختماني برخې لکه دېوالونه، چتونه، بامونه او د

 مقابل کې د مقاومت صنفبندي ښايي.

د المان د هر جمهوريت په ساختماني اصولو کې ټاکل شوي دي، چې کوم د اور په مقابل کې مقاومت او کوم 

اور اخستونکي مواد( د يوې ودانۍ د دېوالونو پورې   Bاور نه اخستونکي مواد،  Aساختماني موادو صنف )

 اړه ولري.بايد 

 

 Wände innerhalb einer Wohnung دننه په استوګنځايونو کې دېوالونه          -3

(Walls within an apartment)  

 

 Übersicht über die Anforderungen د غوښتنو په برخه کې عمومي معلومات      -3.1

(Overview of requirements)  

کومه غوښتنه د تودوخي ساتنې او اور څخه ساتنې د پاره، او همدارنګه  دننه په استوګنځايونو کې دېوالونه نه

هيڅ کومه کمترينه غوښتنه د غږ څخه ساتنې د پاره لري. خو د تجربو له مخې د ګرمې هوا لرونکي کوټو )د 

د  ډنډونو کوټې، او د خولې کولو د پاره د بخار کوټې( او د استوګنو کوټو تر منځ بيلونکي دېوالونو د پاره

تودوخي ساتنې طبقې هدايت کيږي. ددې په مطابق د کم حرارت لرونکي کوټو )تشنابونو، کله کله استفاده 

کونکي کوټو او داسې نور( بيلونکي دېوالونو د پاره هم اعتبار لري. د معمولي ګرمېدونکو استوګنو کوټو او 

 بايد د د هغه استوګنو کوټو چې کمه تودوخي لري، تر منځ بيلونکي دېوالونه 

  ≥ K 5د تودوخي فرق       

   K)22 W/(m ≤Uد منځ څخه د تودوخي د تېرېدنې ضريبونه       

 او همدا رنګه

  ≥ K 10د تودوخي فرق       

   K)21 W/(m ≤Uد منځ څخه د تودوخي د تېرېدنې ضريبونه       

 وښايي.
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اره هم اعتبار لري: چې ددې دېوالونه بايد د د همدې په شان دننه د استوګنځي د کار کوټو د غږ څخه ساتنې د پ

استوګنې بيلونکي دېوالونو د پاره د غږ څخه ساتنې غوښتنه د نورو استوګنځايونو سره د تېر جدول له مخې 

 مطابقت وکړي.

 

 Schalldämmung der Innenwände د داخلي دېوالونو د غږ بندوونه      -3.2

(Sound insulation of the inner walls)  

که څه هم دننه په استوګنځي کې دېوالونو د پاره د غږ څخه ساتنې هيڅ کومه کمترينه غوښتنه نه ده ورکړل 

ته د  ´wRشوې، خو د استوګنې کورونو د پاره د داخلي دېوالونو ساختماني انتخاب د پاره د غږ بندونې اندازې 

 کم قيمت سره ډېره اوچته د غږ څخه ساتنه کيږي. پاملرنې هدايت کيږي. د ډېرو داخلي دېوالونو ساختمان په ډېر

معيار په دوهمې پاڼې کې د داخلي دېوالونو د پاره په نورمال د غږ څخه ساتنې کې د غږ بندونې  DIN 4109د 

سره برابر يا ددې څخه لوی نومول کيږي. د غږ  dB 47( او د اوچته غږ څخه ساتنې د پاره د 40 dB) ´wRاندازه 

صصين هدايت کوي، چې په يو کور کې د کار د کوټو دېوالونه د غږ څخه ساتنې په برخه کې څخه ساتنې متخ

 لکه د استوګنو کوټو بيلونکي دېوالونو په شان چلند وشي.

دننه په استوګنځي کې د لوړ شوي غږ څخه ساتنې ضرورت سره د کوټې دروازې هم اوچته د غږ څخه ساتنې 

روازې داسې انتخاب شي، چې د هغې ارزښت ورکړل شوی د غږ بندونې ضرورت لري. د قاعدې له مخې بايد د

 سره برابره يا ددې څخه لويه اوسي. dB 37د  ´wRاندازه 

د داخلي دېوالونو د پاره چې سپک دوه پوټکی ساختماني ډول )رقم( لري، د ارزښت ورکړل شوي غږ بندونکې 

غږ انتقالېدنه په نظر کې ونيول شي( د الندې ورکړل )بې ددې چې د ډډو ساختماني برخو له الرې د  wRاندازه 

شوي اول جدول څخه اخستل کيږي. دا چې د فوالدي پايو څخه دېوالونو د پاره ورکړل شوې د غږ بندونې 

 dB 6څخه تر  dB 4په وجه د  A1معيار کې د مل شوي اولې پاڼې ته تغير ورکړل شوي  DIN 4109اندازه، په 

پخواني په مل شوي اولې پاڼې کې ورکړل شوي اندازې ته، کوم چې هلته د فوالدي شاوخوا پورې کم دی نظر 

 پايو څخه د دېوال غږ بندوونه اوچته درجه بندي شوی وه.

)د ډډو ساختماني برخوله الرې د غږ  ´wRپه الندې دوهم جدول کې ارزښت ورکړل شوې د غږ بندونې اندازه 

ونو او سختو يا درنو بيلونکو دېوالونو يو پوټکی ساختماني ډول انتقالېدنې سره( د متوسطو بيلونکو دېوال

 )رقم( د پاره ورکړل شوی.
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د فوالدو او لرګو پايو څخه دېوالونو د پاره د هوا غږ  wRاول جدول: ارزښت ورکړل شوی د غږ بندونې اندازه 

 (جدول څخه 24او  23معيار د مل شوي اولې پاڼې د  DIN 4109بندوونه ) د 
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 په پورته اول جدول کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 د يو ګج کارتن څخه د تختې ډبلوالی  (1

 د دېوال د پروفيل لنډه نښه  (2

 ارزښت ورکړل شوی د غږ بندونکي اندازه  (3

 ډبلوالی. د هرې تختې mm 15يا  mm 12,5د ګج کارتن څخه د تختو تعداد او همدې په شان نور، هر قالب د پاره   (4

 

، د تودوخي د Uدوهم جدول: د يو پوټکي کلک )پوخ( داخلي دېوالونو د منځ څخه د تودوخي تېرېدنې ضريب 

  ´wRذخيره کولو توان او ارزښت ورکړل شوی د غږ بندونې اندازه 

 

 اندازه Uد  جوړښت

 

K)2W/(m  

د تودوخي د 

 سپما توان

ارزښت ورکړل شوی 

د غږ بندونې اندازه 

wR´  

dB  

  cm 1,5                                                    د ګج څخه اخېړ

په اوږدو سوري لرونکي خښتې 
1)1,4             17,5 cm  

  cm 1,5                                                    د ګج څخه اخېړ

 

1,5 

 

 متوسط

 

  48تقريباً 

  cm 1,5                                                    د ګج څخه اخېړ

  cm 11,5                         1,8د اهکو او شګو څخه ډبرې 

  cm 1,5                                                    د ګج څخه اخېړ

 

2,4 

 

 متوسط

 

 46تقريباً 

  cm 1,5                                                    د ګج څخه اخېړ

  cm 12,5کانکرېټ                                                               

  cm 1,5                                                    د ګج څخه اخېړ

 

2,5 

 

 لوړ

 

 50تقريباً 

  cm 0,8په رمبي درز بندوکی اخېړ                                 

  cm 12,5          0,6پالني ډبرې -درز لرونکی کانکرېټ

  cm 0,8په رمبي درز بندوکی اخېړ                                 

 

1,1 

 

 کم

 

 35تقريباً 

 35تقريباً  کم cm  2,2 10,0                       0,9د ګج څخه ساختماني تختې 

په دغې جدول کې ورکړل شوې د 
1)

 چې د  RDK 1,4ه ده له: د خالص کثافت صنف نمره عبارت 

31400 kg/m ≤ ρ ≤1201  او داسې نورو سره مطابقت کوي 

 

 Wohnungstrennwände د استوګنځايونو بيلونکي دېوالونه          -4

(Party walls)  

 Übersicht über die Anforderungen د غوښتنو په برخه کې عمومي معلومات      -4.1

(Overview of requirements)  

برخې په جدول کې د استوګنو  2.2برخې په ورکړل شوي جدول کې د تودوخي ساتنې د پاره هدايتونه او په  2.1د 

بيلونکي دېوالونو د پاره د غږ څخه ساتنې غوښتنې شويدي. دغه غوښتنې بيا هم د ترميم شوو استوګنځايونو 

خوا کې جوړوونه، لويونه، منزل ورکوونه( د موجوده استوګنو  او همدا ډول د ساختمان له لحاظه پراخوونه )په

ودانيو د پاره په نظر کې ونيول شي. د ساختمان له لحاظه پراخوونې په حېث د ګرمېدونکي ودانۍ د حجم 

لوئيدنه کم ترکمه 
330 m  متر مکعب شاوخوا پورې اعتبار لري. د استوګنو بيلونکي دېوالونه د نه ګرمېدونکو

قابل کې )د مثال په ډول د زينو کوټې( د ودانۍ د تودوخي انتقالېدونکي احاطه شوي سطح پورې اړه کوټو په م
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لري، نو ځکه بايد دا بې درزه )چې هوا ورڅخه تېر نه شي( جوړ شي. د ډېر مهم ساختماني حالت د پاره ارزښت 

د استوګنو بيلونکو يو  Uاو د منځ څخه د تودوخي تېرېدنې ضريب  ´wRورکړل شوی د غږ بندونې اندازه 

 پوټکي دېوالونه بې د تودوخي بندونکي څخه پر مخ وړنه د الندې جدول له مخې کيږي:

د استوګنو بيلونکي  Uاو د منځ څخه د تودوخي د تېرېدني ضريب  ´wRارزښت ورکړل شوی د غږ بندونې اندازه 

ت او ډبلوالی ولري )نورماله شوته، دېوالونو د پاره، چې د يو پوټکي دېوال څخه وي او مختلف خالص کثاف

دواړو خواوو ته د 
220 kg/m .)سره د اخېړ طبقه 

 

د استوګنو بيلونکي  نمره

 دېوالونو په مقابل

د ډبرو د خالص 

کثافت صنف
1)

 

د خام دېوال 

 ډبلوالی

 

 

mm 

ارزښت ورکړل 

شوی د غږ 

بندوني اندازه 

wR´ 

dB 

د منځ څخه د 

تودوخي د 

تېرېدني ضريب 

U 

K)2W/(m 

نور استوګنځايونه او پاتې نور  1

ګرمېدونکي کوټې )د مثال په 

 ډول د زينو کوټې(

0,8 

1,2 

1,4 

1,8 

490 

365 

300 

240 

 

53 

0,59 

1,04 

1,32 

1,67 

د لوبې او د همدې په شان  2

 اجتماعي کوټې

0,9 
1,4 

1,6 

2,0 

490 
365 

300 

240 

 
55 

0,72 
1,16 

1,37 

1,85 

 چې د  RDK 1,2نمره عبارته ده له: د خالص کثافت صنف  (1په دغه جدول کې ورکړل شوې د 

31200 kg/m ≤ ρ ≤1001  او داسې نورو سره مطابقت کوي 

برخې د جدول له مخې د غږ څخه ساتنې او د نورو استوګنځايونو په مقابل کې د  2.2د دغه دېوالونو ساختمان د 

برخې په جدول کې د منځ څخه د  2.1ي. د تودوخي ساتنې او د نورو ګرمېدونکو کوټو غوښتنې تر سره کو

د پاره هدايت د نه ګرمېدونکي کوټو په مقابل کې، ددې خالف د همدې  iuUتودوخي تېرېدنې ضريبونو 

ساختمان سره په نظر کې نه نيول کيږي. د استوګنو بيلونکي دېوالونه چې د غږ او تودوخي تخنکي خواص 

زه د ډېر طبقه يي دېوال په حېث جوړ شي )لکه څنګه چې په الندې ولري، بايد د قاعدې له مخې په کافي اندا

 جدول کې ورکړل شوي.

که چېرته په موجوده استوګنو ودانيو کې د استوګنو بيلونکي دېوالونه د اول وار د پاره جوړ شي، بدلې شي يا 

د ترميميدونکي قانوني اندازې  iuUنوي شي، نو په دې حالت کې د منځ څخه د تودوخي تېرېدنې ضريبونو 

برخې د جدول له مخې په نظر کې نيولو هدايت کيږي. د يو بيلونکي دېوال، کوم چې بدلول  2.1ودانۍ د پاره د 

کيږي يا نوی کيږي، د منځ څخه د تودوخي تېرېدنې ضريبونه بايد نظر پخواني موجوده د منځ څخه د تودوخي 

 څخه زيات نه شي. Uتېرېدنې ضريب 

 

 

د  Uاو د منځ څخه د تودوخي تېرېدنې ضريب  ´wRې د ارزښت ورکړل شوي غږ بندونې اندازه په الندې جدول ک

ډېر طبقه يي د استوګنو بيلونکي دېوالونه د ودانۍ د برخو په مقابل کې، کوم چې زښت ډېر کم حرارت لري )نه 

 ګرمېدونکي د زينو کوټې، دهلېزونه او داسې نور( ښودل شوي:
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د دېوال  څخه د دېوال جوړښتد استوګنې کوټې  نمره

مجموعي 

 ډبلوالی

 

 

cm 

ارزښت ورکړل 

شوی د غږ 

بندوني اندازه 

wR´ 

dB 

د منځ څخه د 

تودوخي د 

تېرېدني ضريب 

U 

 

K)2W/(m 

 

  cm 1,0اخېړ                                                                            1

مکمل ډبره -سپک کانکرېټ
1)0,5  5 cm/17,5 cm11,  

تودوخي بندونکې طبقه 
2)WLG 0,40             7,0 cm  

  cm 11,5                        0,5مکمل ډبره -سپک کانکرېټ

  cm 1,0اخېړ                                                                           

 

 

 

32/38 

 

 

 

52/56 

 

 

 

0,36/0,34 

  cm 1,0                                                                   اخېړ         2

  cm 11,5                0,8سپک لوړ سوري لرونکي خښتې 

تودوخي بندونکې طبقه 
)WLG 0,40 5,0 cm/8,0 cm  

  cm 11,5                0,8سپک لوړ سوري لرونکي خښتې 

 cm 1,0                                                 اخېړ                          

 

 

 

30/33 

 

 

 

57 

 

 

 

0,47/0,35 

 cm 1,0اخېړ                                                                            3

 cm/24,0 cm 17,5        1,4لوړ سوري لرونکي خښتې 

  WLG 040                6,0 cm  تودوخي بندونکې طبقه

د ګج کارتن څخه تختې
3)

                                      1,5 cm  

 

 

26/32,5 

 

 

52/55 

 

 

0,47/0,44 

 په دغې جدول کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

1)  
 چې د  0,5RDKد خالص کثافت صنف 

300 kg/m5 ≤ ρ ≤ 401 او داسې نورو سره مطابقت کوي: 

2)
  W/(mK) 0,04انتقال توان  د تودوخي د  

 معيار د مل شوي اولې پاڼې له مخې کږېدونکی مخ ته ورکړل شوی قالب DIN 4109د  (3

 

 د استوکنځايونو بيلونکي دېوالونو د پاره دروازې      -4.2

Türen für Wohnungstrennwände (Doors for party walls)  

د استوګنې بيلونکي دېوالونه، نظر د کور لويوالي او د د المان د هر جمهوريت ساختماني اصولو له مخې 

استوګنځايونو تعداد ته د يو ټاکلي اور په مقابل کې دوام او همدارنګه د مقاومت صنف د پاره مجهزول کيږي. 

استثناً په دا ډول دېوالونو کې دروازې په زېنو يا دهلېز کې ورکول کيږي. دا بايد فقط يواځې او يواځې په ډېر 

ۍ سره لمبه کېدونکي موادو څخه جوړ شوي اوسي او د بندولو په وخت کې ښه بند اوسي )درزونه پاتې نه سخت

شي(. د الزمي هوا د منځ څخه نه تېرېدنه هم د تودوخي او غږ ساتنې په وجه ضرور ده. نو ځکه د دروازې په 

ورکړل شي لکه څنګه چې د  الندې برخه کې يا خو درشايي ورکړل شي يا يو درز لرونکې ځبېښل شوی واشل

 الندې ورکړل شوو انځورونو څخه په پورتني درې انځورونو کې ښکاري.
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د دروازو د پاره، کوم چې د يو کور دهلېر يا د زينې د کوټې څخه بهر د استوګنځي دهلز يا لوی دهلېز ته ورکړل 

جوړوي. د ودانۍ  dB 27جدول له مخې  برخې د 2.3( د ´wRشوی وي، د الزمي کمترينه د غږ بندونې اندازه )

 dB 32چې د  ´wRمعيار له مخې د الزمي غږ بندونکي اندازه  E DIN 4109-10مالک او د پالنونکي تر منځ د 

 غږ ساتنه فرض ده. لوړسره مساوي يا ددې څخه لوی وي، د 

څخه ساتنې غوښتنې او د المان په مارکېټونو کې د غږ بندونکي دروازې پېدا کيږي، کوم چې د غږ او اور 

نورې اضافي غوښتنې تر سره کوي. دا ډول دروازې د آړم کولو په مقابل کې په امن دي او ددې د پاره د غال 

 سختونې په حېث اضافه په نظر کې نيول کيږي.

 

 د موجوده استوګنځايونو د بيلونکو دېوالونو د تودوخي ساتنې ښه کوونه      -4.3

Verbesserung des Wärmeschutzes vorhandener Wohnungstrennwände 

(Improving thermal insulation of existing party walls)  

که چېرته بيلونکي دېوالونه نه ګرمېدونکي د زينو کوټې يا د کور دهلېزونه بيل )جدا( کړي، نو کېدی شي چې 

ودوخي بندونکی بايد د پوست فنري وروسته ددې د پاره يوه د تودوخي بندونکې طبقه په ګټه اوسي. دغه ت

بندونکي تختې څخه، د مثال په ډول د منرالي تارلرونکي تختو څخه اوسي او د کږېدونکي مخ ته ورکړل شوي 

جدول له  8او  7معيار ورسره مل شوي اولې پاڼې د  DIN 4109قالب په حېث ورڅخه کار واخستل شي )د 

کوي. په پخو دېوالونو کې چې د سطح پورې مربوطه کتله يې کم وي مخې(. دا په دېوال کې د غږ بندوونه هم ښه 

(
2200 kg/m ≈ د ارزښت ورکړل شوي غږ بندونکي اندازه ،)wR´  5تقريباً د dB  شاوخوا ته لوړوي، که د سطح

پورې مربوطه کتله زيات وي )
2500 kg/m ≈ 3( وي، نو تقريباً د dB .شاوخوا ته لوړيږي 

 د ځمکې فرش سره د دروازو د درز بندوونه

 د برس سره ګرځېدونکی واشل )بندوونکی( کی(ټيټېدونکی واشل )بندوون لګېدوونکی واشل )بندوونکی(
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 -ه د تودوخي بندونکې طبقه )د پوليسترول کلک ځګ ډوله تختې، د لرګو وړۍد شخو بندونکي موادو څخ

 سپک ساختماني تختې او داسې نور( د دېوالونو غږ ساتنه خرابوي، نو ځکه دا مناسب نه دي.

 

 Gebäudetrennwände د ودانۍ بيلونکي دېوالونه          -5

(building partitions)  

 

 Übersicht über die Anforderungen کې عمومي معلوماتد غوښتنو په برخه       -5.1

(Overview of requirements)  

برخې  2.1د يو بل سره کتاري استوګنو کورونو کې بيلونکي دېوالونو د تودوخي د پاره کومې غوښتنې نظر 

تنې وجود لري. دا جدول ته، نه شته. تر ډېره حده ددې خالف د دا ډول دېوالونو د اور او غږ ساتنې د پاره غوښ

بايد د ټاکلي اور په مقابل کې د مقاومت صنف سره مطابقت وکړي او ددې د ارزښت ورکړل شوي د غږ بندونکي 

اوسي. په الندې جدول کې د دېوال د ساختمان اندازې  dB 57برخې جدول ته کمتر کمه  2.3اندازه بايد نظر 

چې د ودانۍ بيلونکي دېوالونه د ودانۍ د تودوخي ورکړل شوي دي، کوم چې ددې غوښتنې تر سره کوي. دا 

انتقالونکي شاوخوا سطح پورې اړه ولري، نو بايد دا بې درزه )چې هوا ور څخه تېر نه شي( جوړ شي او بې درزه 

 د نورو ساختمانې برخو سره ونښلول شي.

 

او د منځ څخه د  ´wRد دوه پوټکي د ودانۍ بيلونکي دېوالونو د ارزښت ورکړل شوي د غږ بندونې اندازه 

ډبل  mm 10، د دېوال څخه )نورماله شوته، دواړو خواوو ته د اخېړ طبقه چې هر يو  Uتودوخي تېرېدنې ضريب 

د 
210 kg/m  30کتلې سره، بيلونکي درزونو ډبلوالی mm )د منرالي تار لرونکي تختو سره ورکړل شوی 

 

د ډبرو خالص 

کثافت صنف
1)

 

د دېوال ډبلوالی 

 ړه()بې د اخې

 

mm 

د سطح پورې 

مربوطه د هر 

 پوټکي کتله

2Kg/m 

ارزښت ورکړل 

شوی د غږ بندونی 

 ´wRاندازه 

dB 

د منځ څخه د 

تودوخي د تېرېدنې 

 ضريب

K)2W/(m 

0,6 

0,8 

1,0 

1,4 

2 × 240 

2 × 175 

2 × 150 

2 × 115 

144 

140 

150 

161 

 

57 

0,34 

0,48 

0,61 

0,71 

1,0 

1,2 

1,4 

1,8 

2,2 

2 × 240 

175 + 240 

2 × 175 

115 + 175 

2 × 115 

240 

 288او  210

245 

 315او  207

253 

 

 

67 

0,50 

0,56 

0,63 

0,71 

0,82 

په دې جدول کې ورکړل شوې د 
1)

 نښه عبارت دی له: 

چې د  RDK 0,6د خالص کثافت صنف 
3600 kg/m ≤ ρ ≤501  .او داسې نورو سره مطابقت کوي 

 

 Aufbau der Gebäudetrennwände و جوړوونهد ودانۍ د بيلونکي دېوالون      -5.2

Construction of the building partitions ()  

د ودانۍ بيلونکي دېوالونه د يو او دوه پوټکي دېوالونو څخه چې دروند ساختماني ډول لري، جوړول کيږي. په 

صورت کې د اخېړ سره دوه پوټکي ساختمان کې بايد د سطح پورې مربوطه کتله نظر هر پوټکي ته د کېدو په 
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کمتر کمه 
2150 kg/m  30او د بيلونکي درز ډبلوالی کمتر کمه mm  اوسي. که چېرته د بيلونکي درز ډبلوالی

50 mm  اوسي، نو په دې صورت کې د هر پوټکي د سطح پورې مربوطه کتله
2100 kg/m  ته راټيټيږي

ټيپ )د قدمونو د غږ  Tي موادو سره، چې د )کميږي(. دغه بيلونکی درز مکمل د منرالي تار لرونکي بندونک

بندونکی( لري، ډکول کيږي. نظر هر پوټکي ته د سطح پورې مربوطه کتله، چې کمتر کمه 
2200kg/m  وي او د

څخه زيات وي او يا برابر وي، اجازه ده چې د تودوخي بندونکي څخه صرف نظر  ≥ mm 30بيلونکي درز د 

لونکي درز د تودوخي ساتنې اغيزه کافي نه ده: ځکه چې د بيلونکو وشي. بې د کومې ضميمې سره د يو بي

دېوالونو او بيروني دېوالونو يو د بل سره د سرونو لګېدو په ساحه کې او همدارنګه د چتونو سره نښلېدونکې 

برخو کې د تودوخي پول جوړيږي. دغه د تودوخي پول کوالی شي چې په ساختماني موادو کې لنده بل او زيان 

ځ ته راوړي. ددې د پاره چې د دغې زيان مخنيوی وشي، نو يو د تودوخي بندونې بيلونکي درز ضميمه ډېر من

 ضرور هدايت کيږي.

 

 

 په پورته انځور کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 د سمټو څخه شوته،د لېټۍ په شکل    5د څنډو پټۍ،        4بيلونکی درز،        3دېوال،        2داخلي اخېړ،        1

 د تودوخي بندونکې طبقه،   9د کانکرېټ څخه ډکون،        8د منزل چت،        7د قدمونو د غږ بندونکی،        6

 ځمکه   12بنسټ )تهداب(،        11د ځمکې د فرش تخته،        10

 

 ګرمېدونکی تاکاو نه ګرمېدونکی تاکاو
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سټ څخه تر بام پورې بې د لکه څنګه چې په پورته انځور کې ښکاري، د ودانۍ بيلونکی درز بايد د الندې بن

قطع کېدو څخه ورکړل شي. د چت سره نښلېدونکي ځايونو د درزونو شکل د فشار سره برابرونکي قالب په 

واسطه بايد ګرنټي شي. د چت د تختې او د دېوال د پوټکي تر منځ بايد هيڅ د شوتې نری درز جوړ نه شي. 

 لوګي نه انتقالونکي دېوال په حېث بند شي.دودانۍ بيلونکی دېوال د بام په ساحه کې د اور يا 

 

 دوهم انځور: د بيروني دېوال پټ پوټکی               اول انځور: د ودانۍ د بيلونکي دېوال بيلونکی درز

 د ودانۍ د بيلونکي دېوال په ساحه کې                 په بيروني اخېړ کې ورکړل شي او هلته د يو خاص پروفيل

 واسطه قطع شي                         سره وتړل شي د بيلونکي درز په

 

 په پورته اول انځور کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 بندونکی پروفيل،   5بيروني دېوال،        4بيلونکی درز،        3د ودانۍ بيلونکی دېوال،        2داخلي اخېړ،        1

 بيروني اخېړ   6

 ورکړل شوي شمارې عبارت دي له: په پورته دوهم انځور کې

 نيونکی )چنګک(،   5بيروني دېوال،        4بيلونکی درز،        3د ودانۍ بيلونکی دېوال،        2داخلي اخېړ،        1

 مخ ته ورکړل شوی پوټکی   7تودوخي بندونکی،      6

 

ګه چې په پورته اول انځور کې بيلونکی درز بې ددې چې بدل شي، د ودانۍ تر بيروني اخېړ پورې لکه څن

ښکاري، ورکړل شي. دا هلته د يو خاص پروفيل سره بندول کيږي، ددې د پاره چې هلته د اورښت د اوبو ننوتلو 

 څخه بند کړي.

په دوه پوټکي دېوال په ساختمان کې بايد هم پټ پوټکی لکه څنګه چې په پورته دوهم انځور کې ښودل شوی، د 

سطه بيل شي.  دغه بيلونکی درز د پوټکی د ډډې انتقال بندوي او د ننوتونکي اورښت يو بيلونکي درز په وا

 اوبو د بدلونې له الرې مخنيوی کوي.

  

1 

 

2 

 

 

3 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

3 
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 نهم فصل

 د ودانۍ د پوښ د درزونو بندوالی 

 د درزونو د بندوالي اهميت          1

 ساختماني زيان څخه ډډه کوونه      1.1

 نهد ګرمې هوا د ضايع کموو      1.2

 د هوا ويستونکي آلې د ښه فعاليت د پاره شرط      1.3

 اوچته ارام والی      1.4

 د لوړ غږ څخه ساتنه      1.5

 د هوا ښه کيفيت      1.6

 د منځ نه د هوا تېرېدنې اندازه کوونه او د مفهوم تعريف          2

 د اندازه کوونې طريقه      2.1

د ودانۍ د ساختماني حجم پورې مربوطه، کوټې هوا ته د ننوتونکي هوا د  پاسکال سره Pascal 50د       2.2

 حجم د جريان اندازه

 د ګرمې مرحلې په جريان کې د هوا د بدلېدو کمېدنه      2.3

 د منځ څخه د هوا تېرېدنه      2.4

 ځانته د بنسټ د مساحت پورې مربوطه په ساختماني موادو کې د درز جريان      2.5

 د درزونو د ځای معلومول      2.6

 مناسبه د اندازې د وخت معينه شېبه      2.7
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 Luftdichtheit der Gebäudehülleد ودانۍ د پوښ د درزونو بندوالی  

(Airtightness of the building envelope)  

 

 Bedeutung der Luftdichtheit  د درزونو د بندوالي اهميت          1

(Meaning of airtightness)  

له لحاظه د تودوخي ساتنې قدم په قدم ښه کېدنې سره د لکه څنګه چې په الندې انځور کې ښکاري، د ساختمان  

 مجموعي تودوخي په ضايع کې د تودوې هوا د ضايع برخه تل لويږي.

د يوفاملي کور په معياري تودوخي بندونکي پر مخ وړنې د پاره د مجموعي تودوخي په ضايع کې د تودې هوا 

 په الندې انځور کې ښودل شوی.د ضايع برخه )بې ددې چې توده هوا بېرته الس ته راشي(، 

 

 

( د مؤظف متخصصانو د پاره EnEVد المان په ساختماني چارو وزارت کې د انرژي سپما کوونکي هدايت )

همدا رنګه لکه د انرژي مشوره ورکوونکي توجه اړول کيږي، چې د ښه بند ساختمان په واسطه د تودې هوا 

ضوع الس ته راوړنه د ساختماني متخصصيونو تر منځ يوه عالقه ضايع کمه شي. خو دغه د درزونو بندوالي مو

ده، خو بيا هم د ودانۍ د پوښ د درزونو په بندونې کې تل غلطي د چڼاسي د وراني يا مزاحمت کوونکی د باد 

 جريان باعث ګرځي، چې بيابالخره د ساختماني نيمګړتياوو په برخه کې مناقشه محکمې ته راښکل کيږي.

رون تر منځ د هوا بدلونه بې د شکه ضرور دی. دا کېدی شي چې د پخلي له الرې، د ځان مينځلو له د داخل او بي

الرې، د جامو مينځلو له الرې او دا سې نورو له الرې منځ ته راغلی په هوا کې لنده بل د کور څخه وويستل شي. 

د رنګونو، د ځمکې فرشونو او  د تنفس ويستلو، بويونو، سګرېټو څخه منځ ته راغلی کاربن دای اکسايد او

 فرنيچرونو څخه منځ ته راغلي د خولې بويونه هم همدارنګه کميږي.

 موجوده            WSVO´95         WSVO´82نوی کور          

 د تودوې هوا ضايع

 ضايعوخي د مجموعي تود
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دغه د هوا بدلونه د خالصو کړکۍ ګانو له الرې يا د ميخانکي هوا بدلونکي آلې له الرې پر مخ وړل کيږي: کوم 

دانيو کې چې درزونه يې زښت ډېر چې په نورمال حالت کې د ودانۍ په پوښ کې درزونه کفايت نه کوي. په هغه و

بند نه دي، او هيڅ باد هم نه لګېږي او په يوه اندازه سړه هوا کې يواځې د درزونو له الرې د هوا بدلونه منځ ته 

 راځي. خو د ودانۍ اوسيدونکي د باد د لګېدو په وخت کې زښت ډېر په تکليفيږي.

 

 Vermeidung von Bauschäden  ساختماني زيان څخه ډډه کوونه      1.1

(Avoiding building damage)  

د بې درزه ودانيو په خالف اکثراً ورکړل شوي دليل دا ادعا ده،چې د چڼاسي زيان په زياتېدو ځي. په حقيقت کې 

همداسې ده، چې په ډېرو اصالح شوو )ترميم شوو( استوګنځايونو کې د چڼاسي زيان زياتيږي، کله چې درز 

بندو کړکۍ ګانو په ځای او ځانګړي بخارۍ د مرکزي مرکزګرميو په ځای ورکړل شي. د  لرونکي کړکۍ ګانې د

اصالح کوونې نه مخکې د دودکښ جريان د بخارۍ او روزان له الرې د هوا جريا بيرون خواته د تل د پاره فعاله 

)يخه( جريان کوونکې وي او بيروني هوا بې پرابلمه د درز لرونکي کړکۍ ګانو له الرې ورپسې جريان کوي. سړه 

 هوا نيول کيږي يا د ډېر لويو او خرابو بخاريو په واسطه جبرانيږي.

که چېرته ودانۍ د اصالح کووني )ترميم کوونې( نه وروسته د ميخانکي آلې له الرې يا د خالصو کړکۍ ګانو له 

ړيږي، کوم چې دې سره د الرې د هوا بدلونې غم ونه خوړل شي، نو بيا د کوټې په هوا کې د لنده بل درجه لو

بيروني ساختماني برخو کوټې خوا ته د خولې اوبه او د چڼاسي جوړېدو امکان شته، چې اکثراً د تودوخي د پول 

په ځايونو کې منځ ته راځي. د ساختمان له لحاظه خرابې تودوخي ساتنې د پاره د هوا کم بدلونه هم علت کېدی 

 شي.

ال پرېښودل هم د حل الره نه ده، بلکه ددې خالف په ودانۍ کې نورې د ودانۍ په پوښښ کې د درزونو يا خ

اضافي زيانونه منځ ته راځي. د کوټې لنده بل )نم( لرونکې هوا، کوم چې په ژمي کې د درزونو له الرې تېريږي، د 

په مايع بدل  ساختماني برخو دننه خوا ته دا سړيږي )يخيږي( او د هوا لنده بل په مايع بدليږي )متراکميږي(. دغه

شوی غاز او چڼاسی، لکه څنګه چې په الندې انځور کې ښکاري، کېدی شي چې د ساختماني برخو دننه او 

همدارنګه بيرون خوا ته منځ ته راشي. په خاصه توګه د بام په ساحه کې غټ ځانګړي درزونه يا چاود د خطر 

 زونو( له الرې د دننه څخه بيرون ته جريان کوي.الندې دي. چېرته چې حرارتي قوت په وجه د بې بنده ځايونو )در

ددې څخه د نتيجې اخيستو په مطابق بايد عمل هم وشي، ودانۍ ښه بند )بې درزه( بايد جوړه شي او په بل ډول 

د لنده بل جوړېدلو د پاره بايد غم وخوړل شي )چې لنده بل منځ ته رانه شي(، چې دا د کړکۍ ګانو له الرې هوا 

 سطه يا د هوا بدلونکي آلې له الرې کيږي.بدلونې په وا

 انځور په بل مخ کې ښودل شوی.
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د درزونو له الرې د ګرمو داخلي کوټو څخه بيرونه ته د هوا جريان، د لنده بل څخه منځ ته راغلی د ودانۍ زيان، د 

لت کېدی شي. تقريباً د وړو خولې د اوبو توئيدنه په ساختماني برخو زيات وخت د اوبو د بخار انتشار په حېث ع

درزونو له الرې کېدی شي چې زښت ډېر لنده بل ترانسپورت شي نظر د انتشار له الرې. دا په يو مثال کې واضح 

شوی:  يو بام چې د تودوخي بندونکې طبقه ورکړل شوی وي او د بام مساحت يې تقريباً 
2120m  وي، لکه څنګه

کوټې په سر چې د استفادې د پاره جوړه شوې، د يو مودل د  چې په الندې انځورکې ښودل شوی، د هغې

 انتشار په وجه د اوبو بخار بيرون خوا ته ورکول کيږي. g 120محاسبې په اساس د ژمي په ورځ کې د 

 

 انتشار دورځی

 1 g  

 رانسپورتد اوبو د بخار ت

 د اوبو د کتلې ترانسپورت g 360دورځې 

 بيرون

C 00  

80 % r.F.  
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پراخوالي په اندازه  mm 1که په بندو )بې درزه( د بام په سطح کې د غېر کافي عايق کاري په وجه ځان ځان ته د 

د  g 360په اندازه اوږود وي، بيا نو د دغې درز له الرې په عېن وخت کې د هوا د جريان په واسطه  m 1 درز د

د بام مجموعي سطح په سر چې  اوبو بخار انتقاليږي، چې تقريباً درې واره هومره ډېر دی لکه د انتشار له الرې

 انتقاليږي.

 

 Verringerung der Lüftungswärmeverluste  د ګرمې هوا د ضايع کموونه      1.2

(Reducing the ventilation heat losses)  

کمتر کمه يو وار د هوا بدلونه ضرور ده، ددې د پاره چې بوي په تېره بيا لنده بل له منځه والړ شي. په دې لحاظ د 

يوې متوسط عايق شوي کور )
1-= 2 h 50n  څخه تر

1-= 3 h 50n ښت لوړه نه پورې(، کوم چې د ګرمې انرژي لګ

وي، درزونه جوړوي، که چېرته د ودانۍ څخه کار اخستونکي  قصداً د کړکۍ له الرې د هوا بدلونې څخه کم کار 

 واخلي نظر يوې عايق شوي )بند شوي( کور ته.

په غېر عايق شوي )درز لرونکي( کورونو کې )
1-4 h > 50n بل شان دی: په باد لرونکي يا سړې هوا کې د )

رې د هوا بدلونه نظر د کمې هوا بدلونې ته د خپل حد څخه اوړي او دې سره د ګرمې انرژي لګښت درزونو له ال

لوړيږي. د دغې اضافي ګرمې هوا د ضايع بايد مخنيوی وشي، په دې شرط چې د انرژي سپما کوونکي هدايت 

(EnEV غوښتنې، کوم چې په راتلونکي )برخې کې ورکړل شوی، په نظر کې ونيول شي. 3.1 

ه خاصه توګه د يوې غېر عايق ودانۍ د پاره ضرري دی، کوم چې په کور کې د ګرمې انرژي لګښت د پاره د يو پ

هوا بدلونکي )هوا راښکونکي او هوا ويستونکي( آلې سره د تودوخي بېرته الس ته راوړل کيږي. هغه هوا، کوم 

ېدی چې د تودوخي بېرته الس ته راوړنې چې د ودانۍ په پوښښ کې د درز يا چاود له الرې جريان کوي، نه شي ک

څخه استفاده وشي. که د کړکۍ له الرې هوا بدلونې په جريان کې د يو متوسط عايق کفايت وکړي، نو بايد 

کورونه د تودوخي الس ته راوړنې سره ښه عايق )بند( اوسي، چې دې سره د تودوخي بېرته الس ته راوړنې نه تمه 

 ه راشي.کېدونکی د انرژي سپما منځ ت

 

 د هوا ويستونکي آلې د ښه فعاليت د پاره شرط      1.3

Voraussetzung für die richtige Funktion von Abluftanlagen 

(Prerequisite for the proper functioning of ventilation equipment)  

ي. دا ددې د پاره فعاليت د ميخانکي آلې سره هوا ويستنه، په استوګنځای کې د خپل حد نه کم فشار جوړو

لري، چې بيروني هوا، کوم چې په نظر کې نيول شوی د بيروني هوا کوټې ته د ننوتونکي هوا له الرې )د ناستې 

او خوب کوټو ته( وروسته جريان کوي. که چېرته په هغه هوا وتونکي کوټو يا د حده زيات جريان لرونکي ساحې 

ي هوا يوه برخه جريان کوي. دغه د هوا اندازه په هغه کوټو کې چې هوا کې درزونه موجود وي، نو دلته د بيرون

 ننوځي نشته.

د هوا ويستونکي آلې سره کورونه بايد هم په مجموعي ډول ښه عايق )بند( اوسي، که نه نو د حده کم فشار بې د 

ا بيرون ته جريان هغي هم له منځه ځي او بيا باد او حرارت جوړوي، يا خو بيروني هوا پريدي چې داخلي هو

وکړي، يا د غوښتنې سره سم بيروني هوا دننه کور ته ننوځي. د اضافي تودې هوا ضايع او يوه خرابه هوا بدلونې 

 عواقب لرلی شي.
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  Größere Behaglichkeit (Larger comfort)  اوچته ارام والی      1.4

قي النجې د پاره علتونه دي. ددې اکثراً علتونه د جرياني هوا او په بادي هوا کې يوه غېر کافي ګرمېدنه د حقو

ودانۍ په پوښښ کې ښه نه بندوونه ده )درزونه دي(. په يو اوسېدنې ساحې کې د يو کمتر کمه متوسطې بندونې 

 )عايقکاري( او د ځانګړو لويو درزونو يا چاود څخه ډډه کوونې سره د دا ډول نيمګړتياوو مخه نيول کيږي.

 

  Höherer Schallschutz (Higher acoustic insulation)  غږ څخه ساتنهد لوړ       1.5

چېرته چې هوا جريان کوالی شي، هلته کېدی شي چې غږ هم خپور شي. د بيروني غالمغال څخه همدا رنګه د 

ګاونډ ودانيو تر منځ د غږ ساتنې د پاره د هوا څخه بند )بې درزه( ساختمان ضرور دی. طبعي ده چې دې سره 

ضافه په کافي اندازه د بيروني ساختماني برخو او د استوګنو بيلونکي ساختماني برخو د پاره د غږ بندونکې ا

 طبقه ضرور ده.

 

  Bessere Luftqualität (Better Air Quality)  د هوا ښه کيفيت      1.6

 څخه مخنيونه کوي: د يو استوګنځي د هوا نه تېرېدونکي پوښښ )بې درزه( د الندې ساختماني برخو د هوا

 د نورو استوګنځايونو څخه -

 د تاکاوونو څخه -

 يا د دوړي لرونکي ساختماني برخو -

کوم چې کوټو ته راځي. نو ځکه د يو ښه کيفيت لرونکي هوا هدف د پاره د هوا بدلونکي آلې يا د کړکۍ له الرې د 

ه کله کله په طبع برابر وي. د مثال په هوا بدلونې څخه کار اخستل کيږي. حتأ د بيروني هوا په مقابل کې بندوون

ډول د لوګي په مقابل کې ساتنې ته بايد په تړلو کړکۍ ګانو او په ګل شوي هوا بدلونکي آلو کې د هوا بدلونې 

 مخنيوی وشي.

 

 د منځ نه د هوا تېرېدنې اندازه کوونه او د مفهوم تعريف          2

Messung der Luftdurchlässigkeit und Begriffsdefinitionen 

(Measurement of air permeability and Definitions)  

 

  Messverfahren (measurement methods) د اندازه کوونې طريقه      2.1

د المان په ساختمانونو کې د ودانۍ د پوښښ د درزونو بندوالي پرابلم تر نږدې کلونو پورې يو غېر مهم رول 

ي امريکې او په سکندناوي هيوادونو کې د اويايمې کلونو تر اخره پورې ددې په درلوده. ددې خالف په شمال

برخه کې د لرګو څخه سپکو ساختمانونو سره مصروفه وو. په دغه هيوادونو کې د هوا تېرېدنې د پاره په پخې 

لمان کې هم طريقې سره مناسبې عملي تجربې ته پرمختګ )انکشاف( ورکړ، دا د يو څو کلونو را په دې خوا په ا

 پکار وړل کيږي.

معيار له الرې په اروپا کې معياري شو.  DIN EN 13829 [2]کال شروع نه راپه دې خوا دغه طريقه د  2001د 

هغه لږ څه نيمګړي سوالونه، کوم چې په دغه معيار کې نه دي واضح شوي، په المان کې د ودانيو د درزونو 

 ار شوی ضميمه د دغې معيار سره مل شوی دی.بندوالي متخصيصينو د اتحادي له خوا نه ک
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اندازه کوونکي طريقې له مخې د يوې ودانۍ په دننه کې د هوا  Blower-Doorد اوسني وخت معمول د 

( په مرسته، چې ددې د څرخېدلو اندازه تنظيمول کيږي، د Ventilatorتېرېدنې اندازه کوونه د يو هوا کش )

 کې لکه څنګه چې په الندې انځور کې ښکاري، ورکول کيږي.دروازو يا کړکۍ ګانو په چوکاټونو 

اندازه کوونکي طريقې سره د هوا تېرېدنې اندازه کوونې پرنسيپ په الندې انځور کې ښودل  Blower-Doorد 

 شوی

 (V-50 :په ټيټ فشار کې د درزونو له الرې جريان  pa 50)د 

 

د جريان حجم همدومره لوی دی، لکه د مجموعي درزونو ( څخه استخراج شوی د هوا Ventilatorد هواکش )

څخه د جريان حجم او ددې سره د مځ څخه د هوا تېرېدنې د پاره اندازه، او همدارنګه د ودانۍ په پوښښ کې د 

 (.50Vدرزونو بندوالی. دا د درزونو څخه د جريان په نوم ياديږي )

 

ني حجم پورې مربوطه، کوټې هوا ته د پاسکال سره د ودانۍ د ساختما Pascal 50د       2.2

 Luftwechselrate bei 50 Pascal  ننوتونکي هوا د حجم د جريان اندازه

(Air change rate at 50 Pascal)  

پاسکال سره د ودانۍ د ساختماني حجم  Pascal 50د د درزونو د نه بندوالي مهم ليکل شوی قانوني لويوالی 

سره ښودل کيږي. دا د  50nده، چې لنډيز يې  وتونکي هوا د حجم د جريان اندازهپورې مربوطه، کوټې هوا ته د نن

50 pa  50فشار فرق سره په څېړل شوي د درزونو له الرې جريانV  پر څېړونکي داخلي حجمV  د يوې ودانۍ

 باندې.باندې دی، که دقيق وويل شي د مربوطه وخت تړل شوو ودانيو د برخو ) د مثال په ډول استوګنځايونو( 

 

]1-] = [h3/h] / [m3/ V  [m 50= V 50n  

 

   pa 50ټيټ فشار 

د ودانۍ د فشار د فرق حجمي 

 جريان

ر ټيټ فشا هوا کش

50 pa   

 

ي 
وال

د
د بن

و 
ون

ز
ر

د
د 

ج
شن

ت
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معيار په مطابق همدا ډول يوه اندازه کوونه د ټيټ فشار او همدارنګه يوه اندازه کوونه د  DIN EN 13829د 

د منځني  50V+او د لوړ فشار  V-50د ټيټ فشار  50Vلوړ فشار د پاره اجرأ شي. د درزونو د الرې جريان 

 ه لکه څنګه چې په الندې ګراف کې ښودل شوی، تر  السه کيږي.)متوسطې( نتيجې څخ

نوتونکي هوا د حجم د پاسکال سره د ودانۍ د ساختماني حجم پورې مربوطه، کوټې هوا ته د ن Pascal 50د 

جريان اندازه کوونکې درجه د يو ډېر فاملي استوګنځي د پاره څېړونکی مثال د الندې ګراف له مخې ښودل 

 شوی:

 

 مثال:

 د استوګنې مساحت
2: 60 m wA   

  داخلي حجم
3: 150 m V   

 د درزونو يا چاود له الرې جريان:

/ h3/h = 250 m3] / 2 = [ 270 + 230] / 2 m+50+ V 50-= [V 50V  

نوتونکي هوا د حجم د پاسکال سره د ودانۍ د ساختماني حجم پورې مربوطه، کوټې هوا ته د ن Pascal 50د 

 جريان اندازه:

1-] = 1,7 h3/h] / [150 m3/ V = [250 m 50= V 50n  

متره په ثانيه کې ) د  m/s 9د فشار فرق د باد د فشار بنديځ سره چې د باد سرعت  pa 50د 
64Beaufortskala  له

چې دې سره واړه ونې رپيږي( دی، مطابقت کوي. ددې د انتخاب له مخې تقريباً لوړ فشار  5مخې د باد قوت 

 ، چې دغه اندازه کوونه د معمولي هوا د شرايطو له مخې د فشار فرق ته مزاحمت ونه کړي.فرق ته رسيږي

غېر ددې نه کېدی شي چې د اندازه کوونې شرايطو الندې درزونه د اندازه کوونې په جريان کې په اسانۍ سره 

د ځای معلومول  ومندل شي، ځکه چې د جريانونو سرعت لوېې دي نظر نورمال اب او هوا شرايطو ته. د درز

                                                             
 64

 )Beaufortskala –  توپان يا طوفان( پورې درجه بندي شوی. 12)والړ باد( څخه شروع تر  0دا د باد د سرعت درجه بندي ده چې د( 
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اکثراً په ګوتې )د هوا د لګېدو احساس له مخې(، همدا رنګه د هوا د سرعت معلومولو آلې 

(Thermoanemometer يا د لوګي د نلکۍ استعمالولو په واسطه امکان لري. په سړه هوا کې او په )

ګرمېدونکي ودانۍ کې کېدی شي چې د بيرون سړه هوا د دغې درزونو له الرې د 
65mografiekameraTher  په

 واسطه وليدل شي.

پاسکال  Pascal 50د د اوسني په اختيار کې درلودونکي ساختماني تخنيک سره په ډېر ښه بندو ودانيو کې 

تر ډېره  50n سره د ودانۍ د ساختماني حجم پورې مربوطه، کوټې هوا ته د ننوتونکي هوا د حجم د جريان اندازه

حده د 
1-1 h 50يږي. د منځني )متوسط( بندو ودانيو د پاره څخه ټيټ پورې رسn  د

1-2 h  څخه تر
1-3 h  .پورې دی

اندازه تقريباً د  50nد بې بنده ودانيو )چې درزونه ولري( د پاره د 
1-4 h  او

1-15 h .تر منځ ښودل شوی دی 

 

 د ګرمې مرحلې په جريان کې د هوا د بدلېدو کمېدنه      2.3

Infiltrationsluftwechsel während der Heizperiode 

(Infiltration air change during the heating season)  

نوتونکي هوا د حجم د پاسکال سره د ودانۍ د ساختماني حجم پورې مربوطه، کوټې هوا ته د ن Pascal 50د 

ي د پاره ښودل جريان اندازې څخه، کوم چې د بين المللي اندازې په مقايسه د ودانۍ د پوښښ د درزونو بندوال

د ودانۍ د ساختماني حجم پورې مربوطه، کوټې معيار په مطابق  DIN EN 832 [10]کيږي، کېدی شي چې د 

سره محاسبه شي، چې د نورمال اب او هوا د شرايطو  Znنوتونکي هوا د حجم د جريان اندازې ته نږدې هوا ته د ن

 کې جوړوي:الندې د درزونو له الرې د منځني ګرمې مرحلې په جريان 

e ˑ 50= n Zn  

د ودانۍ د څرنګوالي د حالت ښودلو سره د باد څخه ساتنې په برخه کې مختلفې   eدغه د باد څخه ساتنې ضريب  

 اندازې لري، چې دا په الندې ډول دي:

  e = 0,10   د نه ساتنې د پاره    

  e = 0,07  د متوسط ساتنې د پاره    

  e = 0,04   د قوي ساتنې د پاره    

( د e = 0,10په ازاده حالت کې د بې بنده ودانۍ )چې درزونه ولري( د پاره )
1-= 4 h 50n  څخه تر

1-=15h50n 

د  Znپورې يو متوسط د هوا بدلېدو کمېدنه 
1-0,4 h  څخه تر

1-1,5 h  پورې کمتر کمه دومره لوی دی، لکه د

الزمي صحي هوا بدلونه د 
1-0,4 h  څخه تر

1-0,6 h هغه ورځو کې چې په کافي اندازه باد وي، د هوا  پورې. په

بدلېدو کمېدنه، نظر منځني )متوسطې( اندازې ته زښت ډېر اوچت وي، د کوم ځای نه چې ناراحته د باد جريان 

راتلی شي. د بل خوا نه د هوا بدلېدو کمېدنه په بې باده ورځو کې د کمترينې هوا بدلونې څخه الندې وي؛ چې دا 

 پورې مربوطه هوا بدلونې د پاره په هيڅ وجه کفايت نه کوي.د الزمي صحت 

 

  Luftdurchlässigkeit (air permeability)  د منځ څخه د هوا تېرېدنه      2.4

پر يوې څېړونکي ودانۍ د پوښښ د سطح  50Vکه د يوې څېړونکي ودانۍ يا د ودانۍ د برخې د درزونو جريان 

باندې تقسيم شي )داخلي اندازې په ټولو کې، د النديني  EAښښ په سطح باندې يا د ودانۍ د يوې برخې د پو

تر  50qمنزل د ځمکې فرش سره او همدا رنګه بيلونکې سطح د بل منزل څخه(، نو بيا د منځ څخه د هوا تېرېدنه 

                                                             
 65

 )Thermografiekamera – .دا يو ډول کامره ده چې د جسم پورتني سطح تودوخي )حرارت( انځور اخستل کيږي 
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سره اندازه کيږي. دا د ودانۍ د پوښښ د بندوالي جنسيت ښکاره کوي. دا  h)2/(m3mالسه کوي، چې دا په 

 زياتره د لويو ودانيو د څېړنو د پاره ټاکل کيږي، خو دا د ځانګړو ساختماني برخو د پاره هم قضاوت کوي.

= m/h]h 2/ m 3= m 2/h) / m3[(m E/ A 50= V 50q  

 

دغه هوا تېرېدنه د يو سرعت شکل لري. دا د سرعت عمل دی، کوم چې د ودانۍ د پوښښ څخه هوا جريان کوي، 

 جموعه د ودانۍ په پوښښ په مساوي ډول تقسيم شوي اوسي.کله چې د درزونو م

 

 ځانته د بنسټ د مساحت پورې مربوطه په ساختماني موادو کې د درز جريان      2.5

Nettogrundflächenbezogener Leckagestrom 

(Net basic area-related leakage current)  

تر السه کړو، نو  50Wتماني وموادو کې د درز جريان ددې د پاره چې د بنسټ د مساحت پورې مربوطه په ساخ

 تقسيموي. FAپر ځانته د بنسټ په مساحت  50Vسړی د درزونو جريان 

 

= m/h]h 2/ m 3= m 2/h) / m3[(m F/ A 50= V 50W  

 

  Lokalisieren von Lecks (Locating leaks)  د درزونو د ځای معلومول      2.6

ال ټيټ فشار سره تر اشتباه الندې چاود ځايونه، همدارنګه درزونه، نښلېدونکي پاسک pa 50په ودانيو کې د 

(، کوم چې په Thermosnrmometerځايونه او د منځ څخه تېرېدونکي ځايونه د هوا د سرعت معلومونکي آلې )

وا د الندې اول انځور کې ښودل شوی، لټول کيږي. تل په اوله کې د الس په واسطه کنتروليږي، چې ايا د ه

 جريان کومه پته لګيږي.

په سړې )يخې( هوا کې او په ګرمېدونکي ودانۍ کې کېدی شي چې د چاود يا درزونو لټولو د پاره يوه د 

Thermografiekamera  هم استعمال شي. که چېرته جريان کوونکې سړه ) يخه ( هوا د ساختماني برخې په

ځکه لکه څنګه چې په الندې دوهم انځور کې ښکاري، دا د  پورتني سطح په اوږدو ولګيږي، دا بيا سړيږي او نو

 ( سره معلوميږي.Thermografieaufnahmeتيرموګرافي عکاسۍ )

په ډېر لږو حاالتو کې، چېرته چې د درزونو بندونکي د بيرون څخه ورکړل شوي وي، کېدی شي چې په لوړ فشار 

 علومول بيا د بيرون خوا څخه کيږي.سره په ودانۍ کې لړه جوړه کړي. د دغه چاود يا درز ځای م

يو متر په  m/sآله د درزونو له الرې د جريان کوونکي هوا سرعت په  Thermoanemometerاول انځور: الندې د 

 ثانيه کې ښايي.
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په الندې دوهم انځور کې د بام په سطح او په چت کې د نه ګرمېدونکي سرني کوټې په مقابل کې د څنډو چفتي 

رکړل شويدي. د باد په وخت کې ډېر قوي جريان منځ ته راځي. د ژمي په موسم کې د تيرموګرافي ګانې خالص و

 ( د پاره ټيټ فشار جوړوي.Thermografieaunahmeعکاسۍ )

 

 

 

 Geeigneter Messzeitpunkt مناسبه د اندازې د وخت معينه شېبه      2.7

(Suitably the time of measurement)  

بايد د يوې معينې شېبې سره پر مخ والړ شي، چېرته چې ال ښه بند ساختماني برخو طبقې او په اندازه کوونه 

خاصه توګه نښلېدونکي ځايونه تېرېدونکي الرې ولري. ددې مانا )معنی( داده، چې د مثال په ډول د بام په 

په دې حالت کې د درزونو ساحه کې د کوټې دننه خوا ته استر بايد ال نه وي ورکړل شوی. تل بايد د ساختمان 
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بندوالي يوه برخه، لکه خالص ځايونه د نلونو تېرونې د پاره او د همدې په شان نور، بايد مؤقتي بند شي. د دا 

ډول ساختمانونو اندازه کوونې ګټه داده، چې نيمګړتيا په اسانۍ سره پېژندل کيږي او په منل شوي لګښت 

 سره له منځه وړل کيږي.

معيار  DIN EN 13829ثبوت، د مثال په ډول د انرژي سپما کوونکي هدايت په چوکاټ کې، د د اندازه کوونې 

له مخې بايد د ودانۍ د پوښښ په مکمل ډول سرته رسېدو نه وروسته صورت ومومي. د اصولو له مخې دا هم 

ې کېدی شي چې څرګنده ده، په دې چې په ودانۍ کې نور جوړونې د پاره د يو ترجيح ورکړل شوي اندازې له مخ

د درزونو بندوالی ال تغير وخوري. په خاصه توګه کېدی شي د درزونو بندونکي تاواني شي يا کېدی شي چې 

درز لرونکي ساختماني برخو )د مثال په ډول د تاکاو کوټې( په هغه ځايونو کې جوړ شي، کوم چې د ترجيح 

 ورکړل شوي اندازې د پاره په مؤقت ډول بند شوي اوسي.

ه بايد که چېرته ضرورت پېښ شي، په ودانۍ کې د جوړونې نه وروسته دوهم وار اندازه کوونه بې د نو ځک

درزونو په مفصل ډول لټونې نه پر مخ والړ شي. د دغې اندازې نتيجه د انرژي د اړتيا )ضرورت( په پېژند پاڼه 

 کې ضميمه شي.

 

  Gebäudevorbereitung (building preparation)  د ودانۍ جوړونه يا ترتيبونه      2.8

په طريقې )د استفادې په حالت کې ودانۍ( تيارول  Aپه مطابق، د  DIN EN 13829د اندازو ثبوت د پاره د 

کيږي. کړکۍ ګانې، بيروني دروازې، د تاکاو دروازې او د بام سرني کوټې خالوې بندول کيږي. د ميخانکي هوا 

نه سرېښول کيږي، ځکه چې د جريان حجم د استفادې په وخت کې د هوا بدلونې د آلود هوا د کانالونو تش ځايو

( په واسطه ټاکل کيږي، او نه د ودانۍ په پوښښ کې د فشار فرق د بندوالي امتحان غوندې. د Ventilatorکش )

و کې ميخانکي هوا بدلونې آلې په واسطه د بيروني د هوا تېرېدنه تړل کيږي، خو نه بندول کيږي. د کور په درواز

د پست بکس د پاره درز يا درز لرونکې د بخارۍ الره نه بندول کيږي، ددې د پاره چې هلته د استفاده کولو په 

 وخت کې همدا ډول مزاحمت کوونکي درز جوړوي، لکه د مثال په ډول يو نه بند شوی تړلی درز.

 

 معيار له مخې د اندازه کوونې پروتوکول DIN EN 13829د       2.9

Messprotokoll nach DIN EN 13829 

(Measurement protocol in accordance with DIN EN 13829)  

د منځ څخه د هوا تېرېدنې اندازه کوونې حالت او نتيجه په يو پروتو کول کې ليکل کيږي يا درجيږي، کوم چې د 

متياز ورکړل شوي اجزأوو د معيار په ا DIN EN 13829منځ څخه د هوا تېرېدنې اندازه کوونې پر مخ وړنه په 

 کې مطابقت کوي. د نورم په مطابق د داخلي حجم اساسي محاسبه هم په پروتوکول کې ځای لري.

کې په عمومي ډول نتيجه ورکړی وي، د مثال په  BlowerDoor GmbHيو امتحاني پروتوکول، کوم چې په 

 کې شته. CD-ROMډول په 

 

 زه کوونې د پاره نرخونهد منځ څخه د هوا تېرېدنې د اندا    2.10

Preis für die Messung der Luftdurchlässigkeit 

(Price for the measurement of air permeability)  

طريقې سره د منځ څخه د هوا تېرېدنې اندازه کوونې د پاره نرخ د مساحت څېړنې پورې اړه  Blower-Doorد 

 لري.
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کې اساسي کنتروليږي، چې ايا ودانۍ د اندازه کوونې د پاره مناسب د اندازه کوونکي ټيم له خوا نه په اوله 

تيار شوی )د مثال په ډول کړکۍ ګانې تړل شوي، د هوا بدلونې آلې هوا تېرونکی تړل شوی يا سرېښ شوی، 

سيفون 
66Siphon  د اوبو نه ډک دی، ټول اور لګېدونکي آلې، لکه بخارۍ او مرکزګرمي ګلول کيږي(. نو بيا د

پاسکال سره د ودانۍ د  Pascal 50د څخه جريان د لوړ فشار او ټيټ فشار د پاره اندازه کيږي او  درزونو

محاسبه کيږي. غېر ددې نه  ساختماني حجم پورې مربوطه، کوټې هوا ته د ننوتونکي هوا د حجم د جريان اندازه

امکان په صورت کې د پرخې  د ودانۍ په پوښښ کې د لوې چاود يا درزونو ځايونه معلومول کيږي، کوم چې د

په شکل اوبو د توئيدو يا د نورو پرابلومونو په وجه ودانۍ ته تاوان رسېدلی وي. د اندازه کوونې غوښتنه او 

 نتيجې په پروتوکول کې ليکلی ساتل کيږي.

ره کيږي نوره اندازه کوونه د اساسي اندازه کوونې د لويوالي څخه بهر د درزونو د تقسيمات جزئياتو د څېړني س

او ځکه نو ددې د پاره يو زيات لګښت ته ضرورت دی. ددې د پاره په هغه وخت کې هدايت کيږي چې اندازه 

 شي، کله چې د ودانۍ په پوښښ کې د هوا تېرېدنه لويه وي نظر پالن شوي ته.

 د يو فاملي کور د پاره د منځ څخه د هوا تېرېدنې د اندازه کوونې نرخ په الندې دول دی:

 ايرو  € 500 تقريباً  ي اندازه کوونه:اساس -

 نتيجه اخستنه( +الره  +ساعته د ځای څخه لری  2)تقريباً 

 ايرو څخه پورته € 750 تقريباً د  نوره يا اضافي اندازه کوونه: -

 نتيجه اخستنه( +الره  +ساعتونو پورې د ځای څخه لری  6ساعتو څخه تر  2)تقريباًد  -

 

 Anforderungen an die Luftdichtheit د پاره غوښتنې د درزونو بندوالي          3

(Requirements for the airtightness)  

 

 د انرژي سپما کوونکي هدايت غوښتنې      3.1

Anforderungen der Energieeinsparverordnung 

(Requirements of the Energy Saving Ordinance)  

پرګراف له مخې د جوړ شوو ودانيو د پاره داسې پر مخ وړنه کيږي،  (1) 5 §د انرژي سپما کوونکي هدايت د 

چې تودوخي انتقالونکي شاوخوا سطحې د درزونو سره دوامداره د منځ څخه هوا تېرېدنې د تخنيک د دريځ په 

 مطابق بند اوسي.

ورې پاسکال سره د ودانۍ د ساختماني حجم پ Pascal 50د معيار له مخې  DIN EN 13829 : 2001-02د 

نمرې کې  2ضميمې په  4نوتونکي هوا د حجم د جريان اندازې د پاره غوښتنې په مربوطه، کوټې هوا ته د ن

 ورکړل شوی. دې ته اجازه نه شته چې د ودانيو د پاره د

  په کوټه کې د هوا بدلونې د تخنکي آلې نه غېر -
1-3 h  

  په کوټه کې د هوا بدلونې د تخنکي آلې سره -
1-1,5 h  

 اوز وکړي.څخه تج
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دا هغه تاو نل دی، کوم چې په تشنابونو کې الندې ورکول کيږي او اوبه پکې پاتې کيږي، ددې د پاره چې د  – Siphon( سيفون 

 کانال څخه بد بوي ونه وځي.
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د هوا بندونې د تخنيکي اندازه کوونې امتحان )کنترول( په قانون او اصولو برابر دي، که چېرته د تودوخي 

بېرته الس ته راوړنه يا د تخنکي قاعدې په اساس کمترينه د يوې ودانۍ د ساختماني حجم پورې مربوطه د 

کي هوا بدلونې آلې په حساب کې وشمېرل شي )د کوټې هوا ته د ننوتونکي هوا حجم د جريان اندازه يوې ميخان

ضميمې(. په هغه ودانيو کې چې ميخانکي آله نه لري، اجازه ده  2,10 ,1د  EnEVانرژي سپما کوونکي هدايت 

چې د انرژي سپما کوونکي هدايت په ثبوت کې د يوې ټيټې خاصې ګرمې هوا ضايع په نظر کې ونيول شي، په 

اندازه کوونې سره په ثبوت رسېدلی وي )د اولې ضميمې،  Blower-Doorی د دې شرط چې د درزونو بندوال

دوهم جدول او دريم کتار له مخې(. نو په دې ډول د منځ څخه د هوا د تېرېدنې اندازه کوونې د ودانۍ مالک د 

 پاره په زړه پورې کيږي.

بام د کوټې کړکۍ ګانو د منځ اضافي ځانګړي غوښتنې د کړکۍ ګانو، کړکۍ لرونکي دروازو، د ټولو نه د سر 

 4څخه د درزونو تېرېدنې او د ودانۍ په پوښښ کې د هوا بدلونې تجهيزات د انرژي سپما کوونکي هدايت د 

 ضميمې په اول او دريمې نمرې کې تعريف شوی.

 

 Anforderungen der DIN 4108-7 معيار غوښتنې DIN 4108-7د       3.2

(Requirements of DIN 4108-7)  
کې د درزونو د بندوالي د پاره غوښتنې تعريف « د ودانيو د درزونو بندوالی»برخې   7معيار په  DIN 4108د 

پاسکال سره د ودانۍ د  Pascal 50د شوي، چې پالني او د پرمخ وړنې هدايتونه او مثالونه ورکړل شوي دي. 

جريان اندازې د پاره غوښتنې د نوتونکي هوا د حجم د ساختماني حجم پورې مربوطه، کوټې هوا ته د ن
67DIN 

او د المان د ودانيو چارو وزارت تر منځ موافقه شوې، دا چې دا د انرژي سپما کوونکي هدايت د اندازو سره 

 مطابقت وکړي:

  په کوټه کې د هوا بدلونې د تخنکي آلې نه غېر -
1-h 3 ≤50 n  

  په کوټه کې د هوا بدلونې د تخنکي آلې سره -
1-,5 h1 ≤ 50n  

د دغې غوښتنې څخه دا نتيجه الس ته راځي، چې د ګرمۍ په وخت کې ټاکل شوی دننه تلونکی د يوې ودانۍ د 

 محدوديږي: Znساختماني حجم پورې مربوطه د کوټې هوا ته د ننوتونکي هوا حجم د جريان اندازه 

 په هغه ودانيو کې چې هوا د کړکۍ له الرې بدلول کيږي -
1-= 0,12 … 0,3 h Zn  

 هغه ودانيو کې چې د ميخانکي آلې سره بدلول کيږيپه  -
1-= 0,06 … 0,15 h Zn  

په ټولنه کې اکثراً متخصصين د ودانۍ د پاره د ميخانکي هوا بدلونې سره سرحدي اندازه مني  DINد 

)قبلوي(، ددې د پاره چې د نورم او د انرژي سپما کوونکي هدايت تر منځ اعتراض څخه مخنيوی وشي. دوی دا 

 دازه بيا هم لوړه نيسي. نو ځکه نورم دا څرګندونه لري:ان

په خاصه توګه په هوا بدلونکي آلو کې د تودوخي بېرته الس ته راوړنې سره د پورته ورکړل شوي سرحدي  »

 برخه(. 4.4معيار د  .DIN 4108-7 : 2001:08)د  «اندازې په ښکاره ډول د حده کمېدنه په ځای )معقول( دی.

مترو څخه لوړ نه وي، کېدی شي چې يو تر منځ  m 2,6کې چې د هغې د منزلونو تر منځ جګوالی د  په هغه ودانيو

غوښتنه په دې  50W)تناوب( د حجم پورې مربوطه غوښتنه د ځانته سطح پورې مربوطه په درزونو کې د جريان 

 ډول منځ ته راشي:
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 )dustrienormen)DIN (Deutsche In – .دا د المان صنعتي نورم يا معيار دی 
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 h)2(m / 37,8 m ≤50 W  په کوټه کې د هوا بدلونې د تخنکي آلې نه غېر -

  h)2/ (m 3m 3,9 ≤50 W  په کوټه کې د هوا بدلونې د تخنکي آلې سره -

 قانوني لويوالی په کار وړل کيږي. 50nپه حېث بيا هم دلته د  50Wمعموالً د 

د ودانۍ د پوښښ قضاوت ته کېدی شي چې د پوښښ د سطح پورې مربوطه اضافي د منځ څخه د هوا تېرېدنه 

50q نه په دې ډول ده:منځ ته راشي. ددې غوښت 

  h)2/ (m 33 m ≤ 50q د ټولو ودانيو د پاره -

پاسکال  Pascal 50د د دغو امتيازاتو موجوديت، په خاصه توګه په لويو، راټول شوي ودانيو کې امتحان شي. 

نوتونکي هوا د حجم د جريان اندازې د پاره سره د ودانۍ د ساختماني حجم پورې مربوطه، کوټې هوا ته د ن

کېدی شي چې تقريباً په درز لرونکي ودانيو په پوښښ کې هم تر سره شي، ځکه چې د پوښښ د سطح  غوښتنې

 په نسبت ددې حجم لوی دی.

 

 Weitere Anforderungen und Empfehlungen نورې غوښتنې او هدايتونه      3.3

(Other requirements and recommendations)  

پاسکال سره د ودانۍ د ساختماني  Pascal 50د د پاره هدايت دی، چې د ميخانکي هوا بدلونې سره ودانۍ 

نوتونکي هوا د حجم د جريان اندازې په هر ساعت کې د يوې درجې څخه حجم پورې مربوطه، کوټې هوا ته د ن

وانه وړي )زيات نه شي(. دا د هغه کورونو د پاره چې د رال محصوالتو نښه )
68Gütezeichen-RAL د کم انرژي )

ختمان د پاره ولري، سرحدي اندازه ده. د مستند شوي غېر فعاله کورونو د پاره د المان د دارمشتد سا

(Darmstadt )Dr. Wolfgang Feist  پورې اندازه په هر  0,6په غېر فعاله کورونو اينستيتوت کې فقط تر

 ساعت کې مني )قبلوي(.

نو د پاره چې بېرته تودوخي تر السه کوي مهم دی، څومره چې د ساختمان له لحاظه د هوا بندوالی د هغه کورو

 کېدی شي چې په اخر کې په يو مثال کې وښودل شي:

په الندې انځور کې د تودوخي بېرته الس ته راوړنې سره د دريوو مختلفو بندو ودانيو د حجم پورې مربوطه ، 

شکل د تودوخي د جريان بدلونې کوټې هوا ته د ننوتونکي هوا د حجم د جريان اندازې ښودل شوي. د جمع په 

نوتونکي هوا د حجم د جريان د ودانۍ د ساختماني حجم پورې مربوطه، کوټې هوا ته د نسره د هوا بدلونکې آله 

اندازې د پاره 
1-0,5 h  دی. د تودوخي د بېرته الس ته راوړنې  % 65ټاکل کيږي او د تودوخي د تيارولو درجه يې

نوتونکي هوا د حجم د جريان اندازې د حجم پورې مربوطه، کوټې هوا ته د ن د ودانۍ د ساختمانيپه واسطه 

انرژي له لحاظه اغيزه 
1-0,17 h  جوړوي. دا په انځور کې کيڼې خوا ته ورکړل شوي ډېر ښه بند کور د ګرمې هوا

 ضرورت سره مطابقت کوي.

جم د جريان اندازې او د ګرمې هوا نوتونکي هوا د حد ودانۍ د ساختماني حجم پورې مربوطه، کوټې هوا ته د ن

 د بدلونې ضرورت د ګرمې هوا بېرته الس ته راوړنې سره په مختلفو بندو کورونو کې انځور:
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 )Gütezeichen-RAL – .دا په المان کې د محصوالتو د جنسيت د ښه والي عالمه ده 
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د انځور په الندې دوه رنګونو کې د هوا بدلونکي تخنکي آلې په واسطه د هوا بدلونه 
1-0,5 h .ده 

)غوښتنې کفايت کوي  RALپه يو کور کې، کوم چې د 
1-= 1,0 h 50n (، د منځني )متوسط( باد په مطرح کونې

( د يوې ودانۍ د ساختماني حجم پورې مربوطه د کوټې هوا ته د ننوتونکي هوا حجم د جريان e = 0,07کې )

 پکې اضافه راځي: ،Znاندازه 

1-= 0,07 h 1-1 h ˑ= 0,07  Zn  

 شاوخوا ته لوړيږي. % 40د ګرمې هوا د بدلونې ضرورت د 

ورته انځور کې ښي خوا ته په درز لرونکي کور کې  )په پ
1-= 304 h 50n) 

1-= 0,24 h 1-3,4 h ˑ= 0,07  Zn  

 شاوخوا ته لوړيږي. % 137اعتبار لري. دلته د ګرمې هوا د بدلونې ضرورت د 

 

 Vermeiden großen Einzellecks ځان ځان ته د لويو درزونو مخنيونې      3.4

(Avoid large single leaks)  

ددې د پاره چې د سړې )يخې( هوا جريان له الرې د جريان منځ ته راتلنه او د تودوې هوا لنده بل له الرې د چڼاسي 

)پوپنک( منځ ته راتلنه په امن سره کم شي، نو بايد غټ غټ درزونو مخنيوی وشي، که دقيق وويل شي، نو 

يل منځ ته راوړونکې غوښتنه د انرژي سپما کوونکي بايد دا ولټول شي او بند شي. دغه د موضوع له لحاظه دل

هدايت له خوا هم په اصولو اجازه ده چې منبع اوسي، کوم چې د تخنکي حالت له مخې يوې بندونې ته ضرورت 

 دی.

 

 بې درزه )چې هوا تېر نه شي( ساختماني برخې او نښلېدونکي ځايونه          4

Luftdichte Bauteile und Anschlüsse 

(Airtight components and connections)  

  Vorbemerkung (Preliminary remarks) د خبرې سريزه      4.1

د يوې ودانۍ د پوښښ د درزونو بندوالي ته د عملي جامې د پاره د ډېرو نويو موادو او ساختماني تخنيک 

دانۍ د داخل شاوخوا تړل شوی څخه کار اخستل کيږي. دې سره يوه  پالنونه په ډېر پام سره د ګرمېدونکي و

بايد  پوښښ بندونه )بې درزه پوښښ(، د ټولو ضروري ساختماني برخو نښلونکو سره حتمي ده. غېر ددې نه
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د درزونو له الرې د هوا بدلونه: د ګرمې هوا 

 بدلونې ضرورت د مرکزګرمي څخه تر چته پورې

د ګرمې هوا بدلونې ضرورت د مرکزګرمي څخه 

 تر چته پورې

 
د ګرمې هوا د بدلونې ضرورت د تودوخي بېرته 

 پوښل کيږي الس ته راوړنې به الرې
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خاصه توجه د څرنګوالي له مخې )د جنسيت له مخې( ارزښت ناکه )قېمته( ساختماني پرمخ وړنې د پاره، د 

ظر کې نيولو سره او د امکان په صورت کې وروسته ترميمونې د جزئياتو او همدا رنګه د تاثيرناکه کنترول په ن

پاره وشي. په زيات فاملي کورونو کې بايد هر ځانګړی استوګنځای چار چاپېره د هوا بندونکي طبقې سره 

 احاطه شي، ددې د پاره چې د يو استوګنځای نه بل استوګنځای ته د بوي او د غږ انتقالېدنې مخنيوی وشي.

 

 هوا بندونکو )بې درزه( طبقو هواره ساختماني برخېد       4.2

Luftdichtschichten flächiger Bauteile (Airtight layers surface components)  

اکثراً په اوسني وخت کې استعمالېدونکي ساختماني مواد، لکه د مثال په ډول د دېوالونو د اخېړ طبقه )بيا هم 

ګو څخه طبقې، د لرګو د مېده ګي نه کلکې تختې يا د ګج څخه تختې، کړکۍ بې اخېړه دېوالونه(، د بندونکو لر

او دروازې، لکه څنګه چې په الندې جدول کې ورکړل شوي، ددې سطحې په کافي اندازه هوا بندونکي اوسي. د 

ډول په ټولو نه مهم د تختو د سرونو ترمنځ د درز بندونه او د نښلېدونکي ځايونو د هوا بندونه ده. د مثال په 

کړکۍ ګانو او دروازو کې او همدارنګه په منځ کې تېرېدونکي ځايونو کې )د نلونو يا د برقي لينونو تېرېدونکو 

 ځايونو کې او داسې نور(.

که چېرته تختې د کوټې دننه خوا ته د استر په حېث د هوا بندونې )درز بندونې( د پاره ورکړل شي، نو بايد دا په 

ي، چې ددې سرونه او د نښلېدو ځايونه په عمومي ډول د منلو وړ لګښت بې د تشې )خأل( ډېر پام سره امتحان ش

ښه بند پر مخ وړل کيږي او يا د تمه کېدونکي ساختماني برخو د خوځېدنې سره دا تل بند پاتې کيږي. اکثراً دا 

د هوا بندونکي په حېث ساده دي، د کوټې دننه خوا ته استر نه، بلکه ددې شاته د بخار بندونکي طبقې تنظيم 

 استعماليږي.

د هوا بندونکې )درز بندونکې( طبقې ته اجازه نه شته چې بيرون د تودوخي بندونکي طبقې په سر ورکړل شوی 

د باد بندونکي طبقې سره په سهواً بدل شي )د مثال په ډول په بام کې د بام د خښتو الندې د تودوخي بندونکي 

( څخه خالص طبقې په سر د خپرېدو )انتشار
69unterspannbahn  چې په انګريزي کې ورتهUnderlayment 

وايي(. ددې وظيفې دادي، چې د لږ جريان کوونکي بندونکي موادو د مثال په ډول د بندونکې مادې يو 

سړونکی د منرالي تارونو څخه الندېستونی د بيرون څخه راننوتونکي هوا مخ نيوی وکړي، کوم چې ددې نه غېر 

 د تودوخي بندونی يوه کمه اغيزه، کوم چې په الندې انځور کې ښودل شوی، په ځان کې لري.د طبقې 

 د موادو او ساختماني برخو د منځ څخه د هوا تېرېدنه په الندې جدول کې ورکړل شوي:

د منځ څخه د  مواد

هوا تېرېدنه په 

50 pa  

h)2/(m3M  

د منځ څخه د  د ساختماني برخو د طبقو جوړوونه

رېدنه په هوا تې

50 pa  

h)2/(m3M 

 دانې دانې بندونکي مواد وچ

 منرالي وړۍ

 قف ډوله کلکې تختې

 د کارک تختې،راښکل شوي، وچ

275 – 1135  

13 – 150  

 

0,0003 – 1,1  

2,5 

 

تار ډوله بندونکي النديستوني، په څنډو 

 کې د المونيم تختو نښلولو سره

د ميالني تيرونو په منځ کې چې سرېښ 

شوي نه وي، دپوليستيرول قف ډوله 

 

10 - 25 
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 )Unterspannbahn –  دا يو ډول دPolypropylen  موادو څخه د پالستيک په شکل ټوکر دې. ددې د سطح کتله
2m220 g /   دی

د بام د خښتو الندې او د تودوخي بندونکي طبقې په سر  چېدی.  mm 180او قطر يې:  mm 1500بر )عرض(:  m 50او اوږودوالې: 

ورکول کيږي. ددې وظيفه داده چې د باد په واسطه انتقالېدونکې واوره يا باران، کوم چې د پوښښ الندې ته پورې وهل کيږي، د دغې 

 ټوکر په واسطه الندې خوا ته مخه يې بدلوي.
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ناريال تارونه/ د لرګو د وړيو سپک 

 ساختماني تختې

 د سپکو تختو څخه تارونه

 په قير لړلي د لرګو څخه بندونکي تختې

 (Pinieد نښتر د کورنۍ څخه لرګی )

 نور لرګي

 ک تار لرونکي تختېکل

 د څو طبقو څخه جوړ شوی لرګی

 د لرګو مېده ګي نه ځبېښل شوي تختې

 د ګج کارتن څخه تختې

 ساختماني ډبل کاغذ

(PE) Polyethylen  0,1پالستيک mm 

 په قير لړل شوی ډبل کاغذ

 پټلۍ Unterspannbahnد 

 خښتې، د اهکو او شګو څخه ډبرې

سوري سوري کانکرېټ،د ولکاني ډبرو 

 خه کانکرېټ او داسې نورڅ

 د اهکو څخه اخېړ

 د اهکو او سمټ څخه اخېړ

 د سمټو څخه اخېړ

 

950 – 6600 

 

2 – 3,5 

1,1 – 2,3 

 

0,00006 

 پورې 0,0003تر 

0,001 – 0,003 

 

0,004 – 0,02 

0,05 – 0,22 
 

0,002 – 0,03 

0,01 – 3 

0,0015 

 

0,008 – 0,02 

1 

 

0,001 – 0,05 

 

 

0,06 – 0,35 
0,02 – 0,6 

 

0,002 – 0,05 

0,001 – 0,002 

 کلکې تختې

دپوليستيرول قف ډوله کلکې تختې چې 

 ېښ شوي ويڅنډې يې سر

 د سلولوز څخه بندونکي مواد

(
375 kg/m 16( د طبقو ډبلوالی cm  

 لښتي لرونکي فنري تختې

 د لرګو د مېده ګي نه ځبېښل شوي تختې

 د ګج کارتن څخه تختې 

 غږ جذبونکی چت

(PE) Polyethylen  پالستيک، په څنډو

 کې کلک شوی

 دېوال، چې اخېړ شوی نه وي

 اخېړ شوی دېوال

> 40 

 

 

12 

 

 

4 – 7,5 

  15تقريباً 

8 – 17 

 

50 

90 – 190 
 

 

4 

 ډېر درز لرونکی

لکه د اخېړ په 

 شان

د هوا بندونکو طبقو د غټو سطحو د پاره فقط هغه مواد مناسب 

دي، کوم چې د هغو د سطح پورې مربوطه د منځ څخه د هوا  

 څخه لوړ نه شي. h)2/ (m 30,1 mتېرېدنه د  
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 دونې او د باد بندونې اغيزه په بام جوړونې کې د مثال په ډول الندې انځور کې ښودل شوی:د هوا بن

 

 

د هوا بندونکې طبقه، لکه څنګه چې په الندې اول انځور کې ښکاري، د ساختماني هرې برخې د پاره د هغې 

 ( پورې بايد پالن شي.Detailموقعيت ښه دقيق تر جزئياتو )

 بندونکی پوښ )هوا بندونکې طبقه( او ددې د پاره پالنونې ته او پر مخ وړنې ته، نښلونه اول انځور: هوا

 

د باد بندونکي نيمګړتيا په وجه د تودوخي 

 بندونکي د منځ څخه د باد جريان

د نيمګړي هوا بندونکي په وجه 

 د هوا جريان

 کوټې پلو ته استر

 د بسته کارۍ ساحه

 د هوا او بخار بندونکی

 تودوخي بندونکی

 باد بندونکی / د بام الندی
 د بام پوښښ

 انتقادي نښلېدونکي ځايونه

 سطح ندونکيهوا ب
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ددې د پاره چې د خولی يا د بخار په وجه منځ ته راغلي اوبو څاڅکي پر تودوخي بندونکي طبقې ونه څڅيږي، 

کړل شي. دلته هدايت نو بايد د هوا بندونکې طبقه د کوټې دننه خوا ته د تودوخي بندونکي څخه مخکې ور

ورکول کيږي چې په ساختماني برخو کې د دننه خوا څخه بيرون ته د لنده بل انتشارونکې ساحه جوړه شي، ځکه 

چې بيرون خوا ته پراته طبقې د اوبو بخار په اسانۍ سره پرېږدي نظر  داخلي احاطه شوي طبقې ته. په سپکو 

ې( کېدی شي چې دننه تنظيم شوی د بخار بندوکې طبقه )د ساختماني برخو کې )لکه لرګو څخه ساختماني برخ

پالستيک، سيمداره ساختماني ډبل کاغذ( هم د هوا بندونکي طبقې په حېث ورکړل شي.  PEمثال په ډول د 

دې سره د بخار بندونکي فعاليت په خالف، د وړو درزونو د پاره زغم پکار دی، د هوا بندونې الس ته راوړنې د 

 يو پر بل ايښودونکو، لګېدونکو او نښلېدونکو ساحو کې يو د پام وړ بندونکی ضرور دی.پاره په ټولو 

 په سطح کې د يو هوا بندونې طبقې جوړونې مهم امکان په الندې ډول دي:

 د پوخ ساختمان په دېوال کې د منځ څخه تېر شوی داخلي اخېړ )په پټو ځايونو کې هم(، -

پورې ډبل(، ددې يو پر بل باندې راتلونکې برخه  mm 0,3ر څخه ت mm 0,2پالستيک )د  PEمناسب د  -

سرېښونکي پټۍ سره سرېښ شي، لکه څنګه چې په الندې دوهم انځور کې ښکاري، په  Acrylatد 

 سپکو ساختمانونو کې،

مناسب سيخبندي شوی ساختماني کاغذ، يو پر بل راتلونکي ځايونو بندونه د ساختماني کاغذ  -

 په الندې دريم انځور کې ښکاري، سرېښ سره، لکه څنګه چې

مناسب ساختماني تختې، چې ددې د سرونو لګېدونکي ځايونه د ساختماني کاغذ پټس او  -

 ساختماني کاغذ سرېښ سره بندول کيږي، لکه څنګه چې په الندې څلورم انځور کې ښودل شوی.

 

 

 ا په تدريج سره بېرته د لنده بل نيونه بي – 1  په قير لړل شوي د لرګو څخه پاسته تختې – 1

 (Diffusionsoffenانتشارونه )           د بخار بندونکی کاغذ – 2

 بخار بندونکی پالستيک PEد  – 2   د ساختماني ډبل کاغذ سرېښ – 3

د  – 3                        
71Acrylat سرېښونکې پټۍ 
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 )Acrylat –  دا يوه بندونکې ماده ده چې په هغه درزونو کې چې اوبه ځای نيسي، ګلګل په شکل بندول کيږي، اکثراً په داخلي برخو

 کې، په بيروني برخو کې د ډېرو محصوالتو هم امکان شته، چې ورڅخه کار واخستل شي.

 دوهم انځور دريم انځور
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 څلورم انځور:

 

 په قير لړل شوي د لرګو څخه پاسته تختې - 1

 د ساختماني ډبل کاغذ سرېښ - 2

3 – 71OSB يا بندونکی د لرګي تخته 

 پټۍ پټۍ د بخار بندونکی ډبل کاغذ. – 4

 

هوا بندونکې طبقه )درز بندونکې طبقه( بايد استوګنځای يا د کور ګرمېدونکي برخې په مکمل ډول وپوښي، 

ېړ څخه د هوا بندونکي په حېث کار هيڅ اجازه نه شته چې د سطح يوه برخه هم د ياده ووځي. که چېرته د اخ

واخستل شي، وروسته بايد هم او په ټاکلي وخت هغه ساحې اخېړ شي، کوم چې وروسته د هغې اخېړونه امکان 

ونه لري: په زينه کې د پوړکيو شاته د دېوال برخه، د نلدوانۍ ډوغل )کندې( او د دېوال مخ ته جوړېدونکي بلې 

 الندې  اول انځور کې ښکاري( او د ځمکې د فرش په ساحه کې.طبقې نه مخکې )لکه څنګه چې په 

 اول انځور     دوهم انځور  

 

 په دغې دوهم انځور کې شمارې عبارت دي له:

 ښويه ليکه يا د اخېړ طبقه – 1

 دواړو ډډو ته اخېړېدونکي د سرېښ پټۍ – 2

 مخکې ځبېښل شوی بندونکې پټۍ – 3

                                                             
 71

 )OSB ( دا د انګريزيoriented strand boardلنډيز دی، په الما ) ني کې ورتهPlatte aus ausgerichteten Spänen  وايي، دا

 دلرګو تراش شوي ټوټې دي چې په ځبېښلو يا پرېس کولو باندې ورڅخه تختې جوړول کيږي.

1 

2 

3 

3 

4 

 

5 
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 داخلي اخېړ – 4

 بيروني اخېړ – 5

 د مختلفو ساختماني برخو د درزونو بندونکو طبقو تر منځ نښلېدونکي ځايونه      4.3

Anschlüsse zwischen Luftdichtschichten verschiedener Bauteile 

(Connections between airtight layers of different components)  

سطحو کې کوم پرابلم نه پېدا کوي، بلکه ددې  اکثراً په عمل کې د هوا بندونکې طبقه په ځانګړو ساختماني

د نورو ساختماني سطحو يا د نورو ساختماني عناصرو سره، چې د مثال په ډول د  ډول ډول داخلي جوړښت

د چت سره او همدا رنګه د ځمکې فرش سره، دېوال د کړکۍ چوکاټونو سره، دېوال او همدا  -دېوال نښلېدنه 

د تاکاو دروازې سره، د ميالني بام په  -روازې سره، دېوال او همدا رنګه زينه د بيروني د -رنګه د ځمکې فرش 

 -د بام سطح سره، د بام سطح  -ډډه کې درې کنجه دېوال او همدا رنګه د بام په کوټه کې د ميالني بام سره دېوال 

کې د کړکۍ سره او داسې په بام  –په بام کې د کړکۍ د سطح سره، د ميالني کور د پورتني پوړ د بام د کوټې چت 

نور. د دا ډول نښلېدونکي ځايونو د پاره مثالونه په پورته دوهم انځوراو په الندې د دريم څخه تر نهم پورې 

 انځورونو کې ښودل شوي:

دريم انځور: د هوا بندونې نښلونه د کړکۍ پټ چوکاټ نښلونه د سپک ساختمان بيروني دېوال سره، د يو 

 دونکي کاغذ پټۍ سرهسيخبندي شوی بخار بن

 

 په دغې انځور کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 په قير لړل شوی د پوست لرګي څخه تخته – 1

 مخکې ځبېښل شوی بندونکې پټۍ - 2

 د بخار بندونکي کاغذ پټۍ – 3

 د طبقه يي لرګو څخه جوړه شوې بندونکې تخته – 4

 د ساختماني کاغذ سرېښ – 5

 

 څلورم انځور: د ځمکې په فرش کې او کلک ديوال کې ني بام کې د بام د کړکۍپنځم انځور: په ميال

 استوګنځي ته د تېرېدو دروازې بې درزه نښلونه هوا بندونې نښلونه، د ميالني تيرونو په منځ

 کې د تودوخي بندونکي د منځ نه د بخار په

 مقابل کې بند داخلي استر او يو د پالستيک

 څخه لستوڼي په شان خوله

1 

2 

 

 

 

 

 

5 

3 

4 

5 
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 په څلورم انځور کې ورکړل شوي شمارې:  په پنځم انځور کې ورکړل شوي شمارې:

 داخلي اخېړ – 1  د لنده بل نيونه بيا په تدريج سره بېرته - 1

 ( څخه بندونکی ګلګلSilikonد سلېکون ) – 2   (Diffusionsoffenانتشارونه )      

د  – 2
72Butylkautschuk همورۍ يا غاړ – 3   سرېښ پټۍ 

 ډکه شوی شوته )مثاله( – 4   د بخار بندونکی پالستيک – 3

 د درزونو بندونکی – 5   د کميس غاړې په شان پالستيک – 4

 د دروازې پټۍ – 6    د درزونو بندونکې پټۍ – 5

 (Winkelکنج ) – 7     داخلي استر – 6

 شوته )مثاله( – 8                        

 

 

 

 

 

 شپږم انځور: د ميالني تيرونو په منځ کې د تودوخي   ي تيرونو په منځ کې داووم انځور: د ميالن

 بندونی طبقې سره د يو ميالني بام بې درزه نښلونه د   تودوخي بندونکي طبقې او د منځني افقي

 د ډډې دېوال سره د پالستکي څنډو اخېړونې په واسطه  تير سره چې د ميالني بام په منځ کې هوا

 ه، چې په افقي تيرونو په بندونې نښلون

 سر د ميالني تيرونو ايښودلو نه مخکې

                                                             
 72

 )Butylkautschuk ( چې لنډيز يېIIRدی، دا يوه مصنوعي ماده ده چې د )Elastomere  )ارتجاعيي کلک مصنوعي ماده ده(

 5څخه تر  % Mol 1د  اودی(  8H4C)مجموعي فرمول يې  Isobutenپورې د  % Mol 99څخه تر  % Mol 95د  ګروپ څخه دی او دا

Mol %  پورې دIsoprin  مجموعي فرمول يې(8H5C .څخه دی )دی 
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 د يو پالستکي پټۍ په واسطه ورکوي

 

 

 

 

 په شپږم انځور کې ورکړل شوي شمارې:  په اوم انځور کې ورکړل شوي شمارې:

 د لنده بل نيونه بيا په تدريج سره بېرته - 1  د لنده بل نيونه بيا په تدريج سره بېرته - 1

  (Diffusionsoffenانتشارونه )    (Diffusionsoffenشارونه )انت

 د بخار بندونکي پالستيک – 2    د پالستيک پټۍ – 2

 اخېړ نيونکی – 3   د بخار بندونکي پالستيک – 3

 داخلي اخېړ – 4   څخه د سرېښ پټۍ Acrylatد  – 4

 

 

 

 

 

 

 يالني تير په سر د تودوخي بندونکياتم انځور: د م  نهم انځور: د ميالني تير په سر د تودوخي

 طبقې او د بلۍ په ساحه کې داخلي اخېړ سره د ميالني  بندونکي طبقې او د ډډې دېوال سره د 

 بام په منځ کې د بې درزه نښلونه                  بام په منځ کې بې درزه نښلونه

1 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

4 
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 ي شمارې:په اتم انځور کې ورکړل شو  په نهم انځور کې ورکړل شوي شمارې:

   د لنده بل نيونه بيا په تدريج سره بېرته - 1  د لنده بل نيونه بيا په تدريج سره بېرته - 1

  (Diffusionsoffenانتشارونه )    (Diffusionsoffenانتشارونه )

 د بخار بندونکي پالستيک – 2   د بخار بندونکي پالستيک – 2

 رېښس Butylkautschukد  – 3     اخېړ نيونکی – 3

 د کړۍ په شکل کلکونکی – 4     داخلي اخېړ – 4

 اخېړ نيونکی – 5      

 د ځمکې فرش پورې )چې نورې طبقې نه وي ورکړل شوي، – 6      

 داخلي اخېړ.      

 

 د منځ نه تېرېدونکو بې درزه )چې هوا ورڅخه تېر نه شي( نښلېدونکي ځايونه      4.4

Luftdichte Anschlüsse von Durchdringungen 

(Airtight connections of penetrations)  

د يوې ودانۍ د پوښښ د هوا بندونې په پر مخ وړنې کې انتقادي ټکي )نقطې( د منځ څخه تېرېدونکي 

ساختماني برخو هوا بندونې هم دي، د مثال په ډول د لرګو د تيرونو له الرې، د ميالني تيرونو ، د بخارۍ د 

و تېرېدونکو ځايونو، د هوا بدلونکو نلونو او داسې نورو له الرې. ددې د پاره چې سوري )کمين(، د نلون

وروسته د بندونکې طبقه ورکړل شي، ښه به دا وي چې په هر حالت کې د منځ څخه د تېرېدنې مخنيوی د تغير 

خ بيروني ورکړل شوي ساختمان په واسطه د پالنولو په وخت کې په نظر کې ونيول شي. د مثال په ډول د پو

دېوال د منځ څخه د لرګو د تيرونو تېرېدنه، کوم چې په ډېر لګښت سره دې ته د بندونکي طبقه ورکول کېدی 

شي، د قاعدې له مخې د منځ څخه تېرېدنې نه خالص د يو نيونکي په واسطه د تيرونو سرونو ته د بوټ په شکل 

 يو پوښ ورکړل شي.
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ونی نښلېدونکي ځايونو د پاره مثالونه په الندې اول، دوهم ، دريم د منځ څخه تېرېدونکو ساحو کې د هوا بند

 او څلورم انځورونو کې ښودل شوي دي.

 

 اول انځور: د منزلونو تر منځ د چتونو د منځ  دوهم انځور: د تپ )بخار( نل )بلول( او د ميالني بام

 ې د بې درزه نښلونهڅخه د نلولو د تېرېدن  تر منځ ، چې د ميالني تيرونو تر منځ د تودوخي 

 بندونکی طبقه ورکړل شوی وي، د بې درزه نښلونه

 

 

 په پورته اول انځور کې ورکړل شوي شمارې:  په پورته دوهم انځور کې ورکړل شوي شمارې:

 د برق لين – 1   د لنده بل نيونه بيا په تدريج سره بېرته - 1

 ۍ په شکل نه وي نصب شوينلونه چې د ګېډ – 2     (Diffusionsoffenانتشارونه )

 اهن کانکرېټ – 3    د بخار بندونکی پالستيک – 2

 واړه دانې لرونکی کانکرېټ – 4    د سرېښ پټۍ Acrylatيوې خوا ته د  – 3

 د نلونو د تودوخي بندونکی د کېبل تړونکي سره – 5    د بخار د نل شاته نيونکی قالب – 4

 رو سره د ځګ )قف( په شکل تودوخي تړلي حج – 6                         

 بندونکی                                 

 

 

 

 

 دريم انځور: د روزان )دودکښ( او د ميالني                څلورم انځور: د تود ګاز )غاز( نل او بام تر منځ

 بام تر منځ، چې د ميالني تيرونو تر منځ      بې درزه نښلونه

 ې طبقه د اخېړ شوي پالستکيتودوخي بندونک       

 پټۍ ورکړل شوي وي، بې درزه نښلونه       

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

4 

 

 

3 
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 په دريم انځور کې ورکړل شوي شمارې:  په څلورم انځور کې ورکړل شوي شمارې:

 د لنده بل نيونه بيا په تدريج سره بېرته - 1  د کلک )جامد( سوځونکي موادو د پاره د ګاز – 1

  (Diffusionsoffenانتشارونه )  وخي بندونکې )غاز( نل، چې شاو خوا ته يې تود

 د بخار بندونکی پالستيک – 2    طبقه ورکړل شوی وي

د  – 2
73DWD يوې خوا ته د  – 3     تختهAcrylat د سرېښ پټۍ 

د  – 3
74TJI د پالستيک نرۍ پټۍ – 4    باروړونکی تير 

دوه وارې د  – 4
75Promatect  کید اخېړ نيون – 5  د اور څخه ساتنې 

 داخلي اخېړ – 6   (cm 2,5ساختماني تختې )هر يو يې 

  > C < 2 cm ͦ 1000منرالي وړۍ  – 5

 تخته OSBد  – 6

 ګردې رسۍ سره هوا بندونه Butylkautschukد  – 7

 تخته Promatectد  – 8

 د اور څخه ساتونکي ګلګل او د درزونو – 9

 شاته ډوکون سره د هوا بندونه

  > C ͦ 1000منرالي وړۍ  – 10

 

 

                                                             
 73

 )DWD  دا دDiffusionsoffene Wand und Dachplatte  او بېرته لنډيز )مخفف( دی، چې دا په دېوال  او بام کې د لنده بل نيونې

 په تدريج سره انتشار ورکونې تخته ده.

 74
 )TJI  دا دTrusjoist لنډيز دی، چې دا د شرکت نوم دی، کوم چې باروړونکي تيرونه توليدوي 

 75
 )Promatect – دا يو ډول اور نه اخستونکې تخته ده چې د سمټو او سليکاتو څخه جوړيږي 
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 د درزونو د بندوالي طرحې د پاره هدايتونه          5

Empfehlungen für ein Luftdichtungskonzept 

(Recommendations for air sealing concept)  

د پالنولو په وخت کې د هر څه نه مخکې بايد د ودانۍ مالک او مهنډس د انتخاب له مخې مناسبه ساختمانونو 

ي کېدوني د پاره د ودانۍ په پوښ کې نښلونکی )وصلېدونکی( هوا بندونه په نظر کې په ساده ډول عمل

ونيسي. د مثال په ډول دا داسې وي چې په ميالني بام کې د لرګو څخه ورکړل شوي چوکاټ بدل شکل 

نې استعمالولو نه منل )ردول( دي، کوم چې خامخا )جبراً( يو زيات تعداد د منځ څخه تېرېدونکې د هوا بندو

( کار فقط په ساده لګښت سره بند شي. د هوا بندونې طبقه د هرې Detailطبقې ورکونې او د برخو برخو )

ساختماني برخې د پاره د پالنونکي له خوا نه د ساختماني برخو د حالت په نظر کې نيول او مواد په دقيق ډول 

( په نقشه Detailولټول شي او مهمې برخې ) سره وټاکل شي. د ټولو الزمي نښلېدونکي ځايونو د پاره د حل الره

 کې بايد مسند يا درج شي.

په ليکنه کې بايد د هر کار د پاره، کوم چې د هوا بندونې طبقې جوړونې ته ضرور دی، کار کوونه او د کار په 

 فهرېست کې مختلف موادو څخه کار واخستل شي.

ساختمان د مسؤل پوهېدل ضرور دي، بلکه کسب ګر  د ساختمان په برخه کې په وينا ګانو کې نه يواځې فقط د

او کارګر هم بايد د ودانۍ د پوښ د هوا بندونې )د درزونو بندونې( د پاره عمالً معنی او ارزښت ولري. د هر 

 کسبي کار هر وارې د نښلېدونکو ځايونو د هوا بندونې پرمخ وړنې په برخه کې هم کنترولول دي.

د پاره آله لري او په نورو کورونو کې، کوم چې په هغه کې د ډډې نه د ساختمان د  هغه کورونه چې د هوا بدلونې

پر مخ وړلو سره شريک وي، خو د هوا بندونې په برخه کې تجربه ال کمه وي، نو بايد د جنسيت د کنترول د پاره د 

مان کې پالن شي. دا طريقې سره د شروع نه مخکې دننه په ساخت Blower-Doorهوا د تېرېدنې اندازه کوونه د 

بايد د يو کسبي يا کارګر د مجوديت سره په معين وخت کې صورت ومومي، چې په دې کې کړکۍ ګانې او 

دروازي جوړې شي او د هوا بندونې طبقه بايد مکمل شوی اوسي، خو ال د تېرېدنې د پاره اوسي )د مثال په ډول 

نور(. نو ځکه وروسته بيا زښت ډېر په ساده ډول د  د کوټې دننه خواته د لرګې څخه د تختې نصبول او داسې

ترميمونې امکانات شته. ددې د پاره چې ددې د بيا ترميمونې جنسيت امتحان شي، نو يوځل بيا بايد ددې 

 اندازه کوونې سره موافقه وشي.

خې په معيار له م DIN EN 13829د انرژي سپما کوونکي هدايت هوا بندونې ثبوت د پاره اندازه کوونې د 

 هغه وخت کې اجازه ده، چې په اوله کې د ودانۍ پوښښ تکميل شوی وي.
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 لسم فصل

 د تودوخۍ پول

 مخکې ويينه )مقدمه(           1

 نهود ساده تودوخي پولونو د پاره مثال           2

 د بيروني دېوال کنج       2.1

 د چوترې تخته )د بالکون تخته(       2.2

 ودوخي د پولونو ډولونه )رقمونه( او اغيزېد ت           3

 ډول )رقم( د تودوخي د پول       3.1

 د تودوخي د پولونو اغيزې       3.2

 د تودوخي د پولونو د اغيزې محاسبه           4

 سريزه       4.1

 د پورتني سطح کمه تودوخي )حرارت(       4.2

 خي د پول له الرې د تودوخي ضايعد تودوخي د انتقال په وخت کې د تودو       4.3

 د تودوخي د پول کتالک څخه استفاده       4.4

په ثبوت کې د تودوخي پول له الرې د تودوخي   د انتقال په وخت  EnEVد انرژي سپما کوونکي هدايت        4.5

 کې د تودوخي ضايع

 د استوګنو په ودانيو کې د تودوخي پول           5

 په حېث د يو يوفاملي کور د پاره د تودوخي پول د مثال        5.1

 پرابلم لرونکي ځايونو د پاره عمومي نظرډېرو        5.2

 خاصې کامرې په واسطه د تودوخي د پول څېړنه Thermografieد        5.3

 د تودوخي پول کموونه او ورڅخه ډډه کوونه           6

 نېد معيارونو او هدايتونو څخه غوښت       6.1

 د تودوخي پول څخه ډډې کوونې د پاره )مخنيوي د پاره( عمومي قاعدې       6.2

 په اکثرو منځ ته راتلونکو تودوخي په پولونو کې د اغيزې کموونې مثالونه           7

 د بلۍ په ساحه کې د بام نښلونه       7.1

 بام نښلونهد ټولو نه پورته د بام په ساحه کې د ډډې دېوال سره د        7.2

 د داخلي دېوال سره د بام نښلونه       7.3

 د يو هوار بام نښلونه د بام شاوخوا موړې سره       7.4

 د يو داخلي دېوال نښلونه د يو بيروني دېوال سره چې دننه خواته يې تودوخي بندونکی لري       7.5

 د منزلونو تر منځ د چتونو نښلونه       7.6

 ه ګرمېدونکي تاکاو کې د تاکاو د چت نښلونهپه يو ن       7.7

 د پوخ )کلک( بيروني دېوال نښلونه د الندې په ځمکه کې د تل تختې سره       7.8

 په بيروني دېوال کې د کړکۍ نښلونه       7.9

 د برنډې )بالکون( نښلونه     7.10

 د پوړکيو )زينې( الندې تخته     7.11
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 ړولو غلطي څخه ډډهد يو شي نه بل شي جو     7.12

  Wärmebrücken (heat leak)د تودوخۍ پول 

 

  Einführung (introduction)  مخکې ويينه )مقدمه(           1

د تودوخي پولونه د يوې ودانۍ د تودوخي بندونکي طبقې سره په بيروني پوښ کې د ځای له لحاظه محدود 

دي. په دا ډول ځايونو کې د شاوخوا، د تودوخي شوي د تودوخي تخنيک له مخې کمزوري )ضعيف( ځايونه 

پول څخه خالص )بې مزاحمه( ساختماني برخو سطح په مقايسه د ودانۍ دننه څخه بيرون ته يوه اوچته  د 

 تودوخۍ بهير جوړيږي.

دا د يوې خوانه د تودوخي د انتقال په وخت کې د تودوخي ضايع منځ ته راوړي، چې دې سره ډېر اوچته د ګرمې 

ژي لګښت منځ ته راځي. په غېر مناسبه حالتونو کې کېدی شي چې په کم انرژي ودانيو کې د تودوخي پول له انر

شاوخوا پورې، بې ددې چې د تودوخي  % 40الرې د ودانۍ د تودوخي د انتقال په وخت کې د تودوي ضايع تر 

 پول د محاسبې درجه په نظر کې ونيول شي، لوړ شي.

پول اغيزه داده چې د قاعدې له مخې د ځای پورې محدود د کوټې پلو ته د ساختمان د بلې خوانه د تودوخي 

برخې سړوي )يخوي(. ددې په وجه زياتره وخت د پورتني سطح تودوخي )حرارت( دومره ټيټيږي، چې د کوټې 

نځ ته راغلي په هوا کې موجوده د اوبو د بخار انقباس درجه د حده کميږي او تراکمي اوبه )د غاز يا بخار څخه م

اوبه( توئيږي. چې دې سره کېدی شي د لنده بل تاوانونه او په خاصه توګه روغتيا )صحت( ته خطرناکه چڼاسی 

 د خريړي په شکل جوړ شي، نو ځکه بايد د وخت نه مخکې مخنيوی وشي. -)پوپنک(

وړ کړي. ددې نه د ودانۍ په پوښښ کې درزونه )هوا تېرېدونکي ځايونه( هم کېدی شي چې د تودوخي پول ج

عالوه د تودوخي پول شاوخوا ته چې کوم درزونه جوړيږي، تل لوی پرابلمونه منځ ته راوړي. که چېرته د دغه درز 

له الرې هوا ودانۍ ته ننوځي، نو د تودوخي پول په ساحه کې نور سړېدنه )يخ( منځ ته راځي. که چېرته ددې 

جريان وکړي، نو په دې حالت کې لنده بل زياتيږي، د کوتې توده خالف په درزونو کې هوا د دننه څخه بيرونه ته 

 هوا د تودوخي پول ساحې ته انتقاليږي، چې بيا هلته ډېر قوي د پرخې په شکل اوبه منځ ته راځي.

 د تودوخي د پول پرابلم بايد د الندې دوه مثالونو په واسطه ښه روښانه شي.

 

 Beispiele für einfache Wärmebrücken  نهومثال د ساده تودوخي پولونو د پاره           2

(Examples of simple heat leak)  

  Außenwandecke (Outer wall corner)  د بيروني دېوال کنج       2.1

لکه څنګه چې په الندې ورکړل شوي انځور کې ښودل شوی، د يو بيروني دېوال کنج د پاره د تودوخي د جريان 

تودوخي )حرارت( خوا )طرف( په بيروني دېوال کې ښودل شوی. دغه د تودوخي د جريان  ليکې )خطونه( او د

کې ددې مخه )جهت( او  C ͦ 10 –کې او د بيروني تودوخي )حرارت( په  C ͦ 20ليکې د کوټې د تودوخي په 

څخه او ديو  غټوالی د داخل څخه بيرون ته د تودوخي جريان ښايي، کوم چې د تودوخي د جريان دوو ليکو د منځ 

1 m  ( 1لوړوالي په اندازه د دېوال ټوټې سره محدوديږي، چې د ې سره ديو واټ Watt  په اندازه د تودوخي )

 W 1جريان بهيږي. نو ځکه هره د تودوخي د جريان ليکه کوالی شي چې د بيروني دېوال د جګوالي په هر متر کې 

 د تودوخي جريان تنظيم شي.
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 کې د تودوخي د جريان ليکې او د حرارت بهير؛ د دېوال د تودوخي د انتقال توان  د بيروني دېوال په کنج

λ = 0,18 W/(mk)  

 

د دېوال په هغه برخو کې چې د تودوخي د پول څخه خالص وي، لږ څه د بيروني کنج څخه فاصله لري، د تودوخي 

په اندازه فاصله لري. په  cm 7,25بل څخه د  د جريان ليکې د دېوال د منځ نه په عمودي ډول جريان کوي او يو د

 = 1W/(0,0725 m . 1 m)دغې ساحې کې د يو متر دېوال د جګوالي پورې مربوطه د تودوخي د جريان کثافت 

213,8 W/m  دی. د تودوخي پول نه ګوښه نور شرايط هم اعتبار لري، کوم چې د تودوخي د جريان ساده محاسبه

له الرې اجازه ورکول کيږي. نو ځکه دلته د تودوخي د جريان کثافت د  Uدنې ضريب د منځ څخه د تودوخي د تېرې

پاره د 
213,8 W/m  اندازه، چې د منځ څخه د تودوخي د تېرېدنې ضريبU  اندازه هم ضرب شي، او دېوال ته

 K 30ځ د ورکړل شوی وي د داخلي او بيروني حرارت تر من k)20,46 W/(mتقريباً ښه د تودوخي بندونکې طبقه 

 فرق سره، جوړوي.

د بيروني کنج په ساحه کې د تودوخي جريان لوړيږي، ځکه چې د داخلي دېوال هرې برخې )قسمت( په مقابل کې 

د بيروني دېوال په برخې کې فاصله او لويوالی جوړوي، چې دې سره زياته سړېدنه )يخ( جوړيږي. نو ځکه دلته 

کې يو بل ته سره نږدي کيږي. د دېوال په کنج کې د تودوخي پول يو په داخلي دېوال کې د تودوخي د جريان لي

ځانګړې اغيزه منځ ته راوړي، بې ددې چې د مثال په ډول د تودوخي بندونکي په طبقې کې کمزوری ځای 

 وښودل شي.

د تودوخي پول په ساحه کې د داخلي دېوال په پورتني سطح کې تودوخي )حرارت( ، کوم چې د تودوخي پول 

 % 77ته ټيټوي. ددې مانا )معنی( داده، چې تر  C ͦ 15,8وي،  C ͦ 18,3خالصې د دېوال په ساحې کې  څخه

پورې د کوټې د لنده بل پورته کېدو سره دلته د اوبو بخار سړيږي او د مايع شکل جوړوي. دا ډول لوړ د هوا لنده 

ي د استوګنې په کوټه کې جوړ نه شي، د بل په ژمي کې که ډېر شي نو په حمام )تشناب( کې، خو د قاعدې له مخ

 بيروني حرارت

 داخلي حرارت

 د تودوخي د جريان ليکې

 د تودوخي جريان

 1 W/m  

 بيروني دېوال
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استوګنې په کوټه کې دغه خطر په واضح ډول کميږي، که چېرته بيروني دېوال ته د تودوخي ساتنې طبقه ورکړل 

 شوی وي.

 80چڼاسی کېدی شي چې زيات شي، که چېرته يوه اندازه لنده بل د دېوال په پورتني سطح د ډېر وخت د پاره د 

پورې. اخري اندازه په نظر کې نيول شوي بيروني  % 70ي. په ډېر سخت حالت کې حتأ تر څخه زيات پاتې ش %

پورې رسيږي، چې دلته کېدی شي د چڼاسي غېر مناسبه حالت  % 54دېوال په کنج کې د کوټي د هوا لنده بل تر  

 منځ ته راشي.

 

  Balkonplatte (Balcony Plate) د چوترې تخته )د بالکون تخته(       2.2

کله چې د بيروني دېوال د کنج څېړل شوی مثال د هندسي شرايطو سره برابر د تودوخي پول د پاره ورکړل شو، 

لکه څنګه چې په الندې انځور کې ښودل شوی، د تودوخي پول اغيزه د چوترې )بالکون( په تختې کې بل ډول 

ېټ( چت د ودانۍ د داخل څخه بيرون د حالت جوړوي. په دا ډول ودانيو کې د فوالدو او کانکرېټ )اهن کانکر

چوترې )بالکون( پر تختې راځي. ددې په وجه د خښتو په دېوال کې چې تقريباً ښه د تودوخي بندونکې طبقه 

سره يو ډېر  λ = 2,1 W/(mk)د اهن کانکرېټ له الرې د  – λ = 0,18 W/(mk)ولري، د تودوخي د انتقال توان 

د داخل څخه بيرون ته جوړوي. دلته د هر څه نه مخکې د تودوخي د پول  ښه د تودوخي انتقالېدونکې رابطه

 اغيزه د موادو پورې اړه لري.

د دېوال د منځ څخه تېر شوې بيرون ته د اهن کانکرېټ څخه د بالکون د تختې د نښلولو په ساحه کې د تودوخي 

  λ = 0,18 W/(mk)د جريان ليکې او د حرارت خوا )جهت(: د دېوال د تودوخي تېرولو توان 

 

 د تودوخي جريان

1 W/m  

 د چوترې )بالکون( تخته

 بيروني تودوخي )حرارت( دننه د کوټې تودوخي )حرارت

 بيروني دېوال
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د تودوخي  پول په ساحه کې سړی د تودوخي د بهير زياتوالی د تودوخي د جريان د ليکو له مخې ډېر ښه 

 پېژندلی شي، کوم چې دلته زښت ډېر يو بل ته نږدې جريان لري.

 ͦ 14,0لی سره د کوټې الندې د سرني څنډې د دېوال پورتنۍ سطح سوړوا C ͦ 10 –دبيروني تودوخي )حرارت( 

C  څخه زيات  % 69جوړوي. دلته د بخار څخه اوبه په هغه وخت کې جوړيږي، کله چې د کوټې د هوا لنده بل د

شي، کوم چې د استوګنو کوټو کې دا په کمو حاالتو کې وي. د چڼاسي منځ ته راتلنه امکان لري، که چېرته د 

زيات شي، چې دا هم د استوګنو کوټو کې په کمو  څخه % 48کوټې د هوا تقريبي لنده بل د ډېر وخت د پاره د 

حاالتو کې منځ ته راځي. دا چې په داسې حالت کې د کوټې د هوا سړېدنې په وجه د تودوخي د پول په ساحه کې 

 څخه زيات شي، نو دلته په يودم يا يوناڅاپه د چڼاسي خطر منځ ته راځي. % 70تقريبي لنده بل د 

خه تېر شوې بيرون ته راوتلی د بالکون د تختې د تودوخې د پول پرابلم، کوم چې په اوسنې وختونو کې د منځ څ

د تودوخي د پول اغيزو پورې اړه لري، نور د ساختماني تخنيک واضح څرګندونو پورې مربوط نه دی. په 

اوسنې وخت کې استفاده کېدونکي ودانيو داخلي او بيروني برخې د تودوخي )حرارتي( بېلونکي طبقې سره 

برخې په انځورونو کې ښودل  8برخې په انځور کې او د تېر شپږم فصل د  7.10لکه څنګه چې په راتلونکي د 

 شوي، بېلول کيږي.

 

 Arten und Auswirkungen von د تودوخي د پولونو ډولونه )رقمونه( او اغيزې           3

Wärmebrücken (Types and effects of thermal leak)  

  Wärmebrückenarten (Heat leak types) تودوخي د پول ډول )رقم( د       3.1

 د تودوخي پول خپل فزيکي مختلف علتونو په برخه کې شرايط د الندې انځورونو له مخې په دې ډول دي:

 د تودوخي د پول ډولونه )رقمونه(

 

 هندسي شرايطو پورې مربوطه د تودوخي پول -

a c 

b d 

a- )هندسي شرايطو سره )د بيروني کنج مثال 

b-  د موادو د شرايطو سره )په سر کې بې د

تودوخي بندونکي د کانکريټي چت نښلونې 

 مثال(

c-  د چاپيريال د شرايطو سره )د بيروني دېوال

 ګرمي مثال(سره ورکړل شوي مرکز

d-  د يوځايي جريان د شرايطو سره )په بيروني

 دېوال کې د سړو )يخو( اوبو نلونو مثال(
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 تودوخي پول د موادو شرايطو پورې مربوطه د -

 د چاپيريا شرايطو پورې مربوطه د تودوخي پول -

 د يوځايي )کتلي( جريان شرايطو پورې مربوطه د تودوخي پول. -

 

د هندسي شرايطو پورې مربوطه د تودوخي پول تل په هغه ځايونو کې منځ ته راځي، چېرته چې د يو ساختماني 

د يوې معينې سرني سطح په مقابل کې بيرون يو برخې يا نښلېدونکي ځای هندسي شکل په وجه په داخل کې 

برخې په انځور کې ښودل شوی، دا  2.1لوی د تودوخي ورکوونکې سرنۍ سطح والړه وي. لکه څنګه چې د تېر 

ددې د پاره د بيروني دېوال د کنج ډېر مهم مثال دی. نور مثالونه د يوې ودانۍ د درېوو خواوو څخه ليدونکي 

م د سر څوکه، په ميالني بام کې بل راوتلی وړوکی بام، د بام بلۍ )د بام هغه برخه چې د بيروني کنجونه دي: د با

دېوال څخه وتلی وي(، په بام کې د بام د ډډو څنډې او په النديني ګرمېدونکي منزل کې د ځمکې فرش سره 

دانۍ برخې بيرون څنډې. په خاصه توګه د حده ډېر هندسي د تودوخي پول په هغه وخت کې جوړيږي، کله چې د و

خوا ته تېره )تېز( کنج لرونکې څوکه ولري. نو ځکه د دا ډول حاالتو څخه د امکان په صورت کې مخنيوی وشي. 

غېر ددې نه د يو راټول شوي ودانۍ په شکل د تودوخي بندونکي پوښښ خاصه درجه ولري، ځکه چې ددې په 

بندونکي طبقې په تخنيک کې د مثال په ډول  واسطه د هندسي تودوخي بندونکی کميږي. په ټاکلي تودوخي

 بيرون ورکړل شوي تودوخي بندونکي طبقې د هندسي تودوخي پول د حده ډېر بيا هم کموي.

د موادو شرايطو پورې مربوطه د تودوخي پول دا ډول علت کېدی شي، چې په بيروني پوښښ د تودوخي 

قريباً ښه تودوخي انتقالونکي مواد استعماليږي يا بندونکي طبقې په بعضې ځايونو کې د ساختمان له لحاظه ت

د تودوخي بندونکي طبقې ډبلوالی کميږي. د اهن کانکرېټ څخه چت، کوم چې د بيروني دېوال څخه تېريږي او 

برخې په انځور کې ښودل شوی، د داډول تودوخي پول د  2.2د بالکون تختې کې راځي، لکه څنګه چې د تېر 

ادو څخه د تودوخي پول زياتره وخت د لرګو په شکل ساختماني موادو د باروړونکي پاره يو مثال دی. د مو

ساختماني عناصرو له مخې جوړيږي، د مثال په ډول د لرګو تيرونه، د بام ميالني تيرونه او همدا رنګه 

په  کانکرېټ يا فوالدي پايې. د کړکۍ چوکاټونه او د چوکاټونو د نښلېدونکو ځايونه، د کړکۍ شاوخوا ته

دېوال کې را وتلي برخې، خراب بند شوي د کړکۍ سرطاقونه او د کرکرې په شکل پردو د پاره د کړکۍ په سر 

ورکړل شوي صندقونه د موادو تودوخي پول د پاره نور مثالونه دي، کوم چې په دا ډول حاالتو او نورو ډېرو 

ځ ته راتلونکی د تودوخي پول بايد مخکې نه حاالتو کې د هندسي پول پورې مربوطه منځ ته راځي. د موادو نه من

د نقشې کولو په وخت کې په نظر کې ونيول شي او د ښه ساختمان د انتخاب په واسطه د امکان په صورت کې 

 ددې مخنيوی وشي.

د چاپيريال شرايطو پورې مربوطه د تودوخي پول د مختلف حرارتي خواص لرونکو عناصرو څخه منځ ته راځي، 

وني ساختماني برخو په خوا کې تنظيم شوي دي. دا کېدی شي چې د مثال په ډول د دېوال مخې ته کوم چې د بير

ورکړل شوي د مرکزګرمي جسم )رادياتور( دي، کوم چې په داخل کې د سرني سطح حرارت لوړوي او ددې په 

ه، فرنيچر يا موبل او واسطه د دېوال له الرې يوه زياته اندازه د تودوخي جريان منځ ته راځي. خو ځوړند چتون

پردې، کوم چې بيرني ساختماني برخې تر يوه حده پوښي، هم په دغه درجه کې راځي. په دا ډول حالتونو کې چې 

کوم خاص پرابلم منځ ته راځي، هغه د دېوالونو او چتونو په پوښښ کې د کوټې هوا سره د هوا بدلونې نيمګړتيا 

)حرارت( ټيټوي او دې سره د خولې اوبه )د بخار څخه منځ ته راغلي ده. دا د دېوال په پورتني سطح  تودوخي 

اوبه( منځ ته راځي او د چڼاسي لوی خطر سره مخامخيږي. دا چې د چاپېريال د شرايطو پورې مربوطه تودوخي 

پول مستقيماً په ساختمان اغيزه نه کوي، نو ځکه د ساختمان متخصصين دا د تودوخي پول په حېث په نظر کې 
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نيسي. په هر حالت دا ډېر ګټور يا پرځای ښکاري، چې د هغې مخکې د مخکې نه اټکل شوي اغيزې، که نه 

 چېرته امکان ولري، د ودانۍ د پالنولو سره يوځای په نظر کې ونيول شي.

د يوځايي جريان پورې مربوطه د تودوخي پول په هغه ځايونو کې منځ ته راځي، چېرته چې ډېره اوچته د 

قال د يو جريان په وسيله منځ ته راځي، لکه د مثال په ډول يو په بيروني دېوال کې ورکړل شوی د تودوخي انت

اوبو نل. همدارنګه د ناولو اوبو په نل کې د هوا جريان د بام د هوا بدلونې سره، همدا رنګه د درزونو له الرې د 

ه شوي ساختماني برخې سړولو ته بيرون څخه د سړې هوا ننوتل د ودانۍ په پوښښ کې، کوم چې د يو احاط

د يوځايي جريان پورې مربوطه د سړو اوبو او د ناولو اوبو د  ورکړل شوی، هم د تودوخي پول په رقم کې راځي.

نلونو په واسطه منځ ته راتلونکې سړوونه )يخوونه( بيا هم په عمل کې کوم خاص رول نه لري، ځکه چې په 

خه ساتنې د پاره پوښل شوي وي. ددې خالف د درزونو)هغه درزونه يا بيروني دېوال کې دغه نلونه د کنګل څ

سوري چې نلونه او داسې نور ورڅخه تېريږي( له الري د هوا جريان زښت ډېر پرابلمونه منځ ته راوړي، نو ځکه 

ې په ډېر پام سره په پالنولو او په اجرأ کولو کې ددې څخه چې د ودانۍ په پوښښ کې )کوم چې د درزونو بندو

 طبقه ورکړل شوې(، ډډه وشي.

په عمل کې د هر څه نه مخکې د موادو پورې مربوطه د تودوخي پول څخه ډډه کوونه ډېره مهمه ده. دا تل د 

هندسي شرايطو پورې مربوطه منځ ته راځي، نو بايد په هر حالت کې د پالنولو په وخت کې دا په نظر کې ونيول 

په کار وړنې سره څومره چې امکان ولري د خطر مخنيوی وشي. ددې د پاره  شي او ساختمان د پاره د ټولو نه ښه 

چې د دا ډول تودوخي پول په برخه کې کله کله د ودانۍ په جوړولو کې بې غوري ونه شي ) د مثال په ډول د 

 تودوخي بندونکي تختو تر منځ درزونو منځ ته راتلل(، نو دلته په خاصه توګه پاملرنه )توجه( پکاره ده.

 

 Auswirkungen von Wärmebrücken د تودوخي د پولونو اغيزې       3.2

(Effects of thermal leaks)  

په يوې ودانۍ کې د تودوخي پول دوه ډوله اغيزه لرلی شي، يو دا چې د تودوخي د انتقال په وخت کې په لوړه 

حرارت. دا دواړه غېر مناسبه نتيجه  کچه د تودوخي ضايع او بل د ځای له لحاظه په داخل کې د سرني سطح ټيټ

 لري.

 د تودوخي د انتقال په وخت کې د تودوخي ضايع:

کلنی د ګرمې انرژي اوچت لګښت، چې دې سره ډېره اوچته انرژي په مصرف راځي )په سختو حاالتو  -

 شا و خوا پورې(. % 40کې ان تر 

، کوم چې دا عمالً بې ددې چې د په يخو ورځو کې د ګرمېدو اندازه کېدی شي چې نور کفايت ونه کړي -

 تودوخي پول په نظر کې ونيول شي، اندازه کيږي.

 د ځای له لحاظه په داخل کې د سرني سطح ټيټ حرارت:

د تودوخي له لحاظه د ارامتيا )راحت( کم احساس، لکه چې لويې سطحې سړې )يخې( شي. په مربوطه  -

ې د اوجود )جسم( سرنۍ سطح د تودوخي ځای کې اوسيدونکي د يو باد جريان احساس کوي، ځکه چ

د وړانګو د جريان ډېر کمېدو په واسطه سړيږي. ددې په مقابل کې د اقدام په حېث اکثراً د کوټې 

 تودوخي لوړيږي، نو په دې علت د ګرمې انرژي ضرورت يوځل بيا په ښکاره ډول لوړيږي.
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يع بدلېدنه. کله چې د ساختمان يوه برخه د تودوخي پول په ساحه کې د کوټې د هوا نه د اوبو بخار په ما -

د ډېر وخت د پاره لنده بل ونيسي، نو تل ددې اغيزه زياتيږي، ځکه چې ددې په واسطه د ساختماني 

 موادو د تودوخي د انتقال توان قوي کيږي او دې سره د تودوخي د پول اغيزه نور هم زياتيږي.

و اوږود دوامداره )د سړېدني شرايطو سره( د ځای له لحاظه د د لنده بل په پورتني سطح د چڼاسي جوړېدنه. په ي -

څخه پورته کېدی شي چې  % 70څخه پورته، په سختو حاالتو کې حتأ د  % 80کوټې د هوا لنده بل لوړېدنه د 

سرنۍ سطحې د وېښتانو په شان نري درزونو کې د بخار څخه منځ ته راغلي اوبو په واسطه ډېر لنده بل منځ ته 

مطلب دا چې  - % 100ې دې سره چڼاسی جوړيږي. دا هغه حالت دی، مخکې ددې نه چې د هوا لنده بل راشي، چ

تر انقباض درجې ته ورسيږي او د بخار څخه په مايع بدل شوي اوبه تويې شي. دا چې يو نيم )بعضې( چڼاسي 

 نيمګړتيا جوړوي.صحت ته تاوان رسونکي دي، نو په دې لحاظ د يو صحي استوګنې د پاره يوه خطرناکه 

ساختمان ته تاوانونه )شړېدنه، ښوره کېدنه، چاودېدنه او داسې نور( کېدی شي چې په ساختماني برخو کې د  -

 ډېر وخت د پاره د لنده بل څخه منځ ته راشي.

د دوړې يا خاورې امبارېدنه او دې سره تړلی چټلي د تودوخي د پول په ساحه کې د ساختماني برخې په سرني  -

ه وخت بايد پاملرنه وشي، کله چې ال د بخار څخه جوړې شوي اوبه نه وي تويې شوي. د سوړ تودوخي سطح هغ

 پول پورتني سطح ته نږدې تقريباً زيات د هوا بنده بل په واسطه زياته دوړه )ګرده( د هوا څخه کښينې.
 

 Berechnung von Wärmebrückenwirkungenد تودوخي د پولونو د اغيزې محاسبه  1

)effects leakalculation of thermal C(  

  ) Preliminary RemarksVorbemerkungen( سريزه       4.1

د يو خاص تودوخي پول د اغيزې په برخه کې د کميت له لحاظه قضاوت د پاره يوې خوا نه  د ساختماني برخې داخل خوا 

خي د انتقال په وخت کې اضافي د تودوخي ضايع ده، ته د سرني سطح يوه کمه اندازه حرارت دی او د بلې خوا نه د تودو

 کوم چې د تودوخي پول د يو بې اخالله ساختماني برخې د سطح په مقابل کې علت ګرځي.

د تودخي پول څخه خالص ، د هوار ساختماني برخې په سطح د تودوخي بهير تل سرني سطح ته عمود جوړيږي او کېدی 

په مرسته محاسبه شي. د تودوخي پول په ساحه کې دا  Uونکي تودوخي د ضريب شي چې په ساده ډول د منځ څخه تېرېد

ډول ساده هر اړخيزه، ليکه يي )خطي( د محاسبې ميتود نه اسعمالېدونکی دی، ځکه چې دلته د تودوخي جريان سرني 

دريو خواوو نه  سطح ته عمود نه، بلکه د مختلفو خواوو نه کېدی شي چې جهت ومومي. د دوو خوا نه او همدارنګه د

ليدونکی د تودوخي پول په برخه کې د کميت له لحاظه قضاوت بايد د دوو خوا نه او همدارنګه د دريو خواوونه ليدونکی 

 Methode der finitenد تودوخي نل د يو مجهول فرمول سره حل شي. دلته نمره يي محاسبه يي پرګرامونه دي، کوم چې د 

76Elemente .سره کارول کيږي 

دا ډول پروګرامونو استعمال د الزمي ډېر اوچته د کار اخستنې لګښت په وجه د قاعدې له مخې تر اوسه پورې د 

متخصصين په خپل اختيار کې پاتې شوي دي. عمالً ضرورت دی خو بيا هم د ډېر مهمو تودوخي پولونو د پاره 

 شوي دي.سيستماتيک محاسبوي نتيجې دي چې د تودوخي پول په کتالکونو کې ورکړل 
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 )Methode der finiten Elemente – کي علم په ساحه کې يو ډول متود دی، چې د دغې متود سره کېدی شي فزيکي دا د تخن

حالت بدل شي )د مثال په ډول د تغير خوړونکي جسم د قوې اغيزه(، ددې بهير يا خو هيڅ نه او يا په ډېر زحمت سره د نورو وسيلو سره 

 ټاکل کېدی شي.
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 محاسبه تودوخي )حرارت( کمترينېپورتني سطح د د       4.2

Berechnung der minimalen Oberflechentemperatur 
(Calculation of the minimal surfaces temperature)  

ي. په مختلفو ډولونو سره ورکول کيږ si,minѲد تودوخي د پول په کتالکونوکې د پورتني سطح کمترينه تودوخي 

پورې مربوطه ده. په مقايسه  – C ͦ 15يا  – C ͦ 10د  eѲمعموالً د مثال په ډول غېرمناسبه د بيروني هوا تودوخي 

درجه په نظر کې نيول کيږي. د مختلفو بيروني هوا تودوخي د پاره نتيجه  eѲکوونې کې د بيروني هوا تودوخي 

 iѲپول د پاره تقريبي سړېدنه د کوټې د هوا تودوخي يو په بل کې حسابيږي. دا امکان لري، ځکه چې د تودوخي 

تر منځ د تودوخي فرق پورې مربوطه، هر يو د پاره برابر پاتې کيږي، که چېرته د  eѲاو د بيروني هوا تودوخي 

برخو کې کوم  [7] ,[6] ,[5] ,[2]هم تغير وکړي. نو ځکه په  eѲيا د بيروني هوا تودوخي  iѲکوټې د هوا تودوخي 

په حېث  Rsifنه ده ورکړل شوی، بلکه د يو تودوخي ضريب  si,minѲمترينې پورتني سطح تودوخي خاص دک

 تعريف شوی، معياري شوی کمترينه پورتنۍ سطح تودوخي

)eѲ – iѲ) / (eѲ – siѲ= ( Rsif 

 ترکيب څخه راوتلی کمترينه پورتني سطح تودوخي په الندې ډول محاسبه کيږي: eѲاو  iѲد هر 

)eѲ – iѲ. ( Rsi+ f eѲ=  si,minѲ  

د مثال په ډول د يوې کړکۍ د بيروني چوکاټونو نښلونه د يو دوه پوټکې بيروني دېوال سره، لکه څګنه چې په 

الندې انځور کې ښودل شوی، د نښلېدونکي ځايونو د کانال له الرې د کمترينې پورتني سطح تودوخي په پټو 

ې چې کړکۍ ورکول کيږي د دېوال په داخلي او بيروني پوټکي چوکاټونو کې جوړيږي. که چېرته په هغه ځای ک

کې کوم د تودوخي بندونکی نه وي ورکړل شوی، نو په دغه ځای )ساحه( کې يو ډېر قوي د تودوخي پول، چې د 

د پاره د کمترينې پورتني  C ͦ 10 -=  eѲدی، جوړوي. د بيروني هوا تودوخي  Rsif 0,65 =تودوخي ضريب يې 

 سطح تودوخي

C  ͦ9,5C)] =   ͦ10 -( –C   ͦC + 0,65 . [20  ͦ10 -=  si,minѲ  

ډبل تودوخي  cm 1چې دې سره ناڅاپه د بخار څخه منځ ته راغلي اوبه او د چڼاسي خطر منځ ته راځي. دا د يو 

پورې لوړيږي او د  0,74تر  Rsifبندونکي طبقې په واسطه په ښکاره ډول کمول کيږي. په دغې اقدام سره د 

 ترينې پورتني سطح تودوخي کم

C  ͦ12,2C)] =   ͦ10 -( –C   ͦC + 0,74 . [20  ͦ10 -=  si,minѲ  

 درجې ته لوړيږي.

 په يو دوه پوټکي دېوال کې د کړکۍ د بيروني چوکاټونو نښلونې مثال د تودوخي د پول په کتالک کې
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د تودوخي بندونکي موادو 

 ډبلوالی

د تودوخي د پول ضايع کونکی 

 ضريب

 د تودوخي )حرارت( ضريب

a WBV Rsif 

cm W/(mK) - 

0 

1 

2 

4 

0,48 

0,26 

0,19 

0,14 

0,65 

0,74 

0,76 

0,78 

 

د بخار په وجه منځ ته راغلي اوبو او د چڼاسي د خطر په برخه کې قضاوت کېدی شي چې د الندې ورکړل شوو 

هوا نسبتي لمنده بل د يوې ټاکل ګرافونو له مخې وشي. دا ښکاره )واضح( کوي، چې په کومې کوټې کې د 

د پاره د بخار څخه منځ ته راغلي  si,minѲشوي، د تودوخي پول پورې مربوطه د سرني سطح تودوخي )حرارت( 

برخو مثالونو په نظر کې  3.2او  3.2اوبو توئيدنه او همدا رنګه د چڼاسي منځ ته راتلنې امکان برابروي. د تېرې 

تېرېدونکي د چوترې )بالکون( د تختې داخل پلو ته د پورتني سطح تودوخي  نيولو سره، کوم چې د منځ څخه

د پاره سرحدي لنده بل د بخار څخه منځ ته راغلي اوبو د پاره  C ͦ 20سره د کوټې د هوا تودوخي  C ͦ 14)حرارت( 

دغه الندينې  د کوټې د هوا تودوخي د پاره C ͦ 24جوړوي. د  % 48او د چڼاسي د پاره تقريباً  % 69تقريباً 

ګرافونه ښايي، چې د کوټې په لوړې تودوخي کې پرابلمونه زياتيږي، ځکه چې توده هوا په برابرې نسبي لنده بل 

نسبي د هوا  %54کې مطلق ليدل کېږي چې زيات د اوبو بخار وجود لري. دلته فقط نور که زيات وي، تقريباً 

څخه  % 38نځ ته راغلي اوبو مخنيوی وشي، او تقريباً د لنده بل ته اجازه ده، ددې د پاره چې د بخار څخه م

 پورته نسبي لنده بل سره کېدی شي چې چڼاسی منځ ته راشي.

د تودوخي پول په ساحه کې داخل خوا ته د سرني سطح د کمترينې تودوخي پورې مربوط، د بخار څخ منځ ته 

 بل په الندې ګرافونو کې ښودل شی  راغلي اوبو او همدا رنګه چڼاسي د پاره د کوټې د هوا نسبي لنده
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 د تودوخي د انتقال په وخت کې د تودوخي د پول له الرې د تودوخي د ضايع محاسبه       4.3

Berechnung der Transmissionswärmeverluste durch Wärmebrücken 

)sleakCalculation of the transmission heat losses through thermal (  

د تودوخي د پول کتالک د تودوخي د پول د رقم په برخه کې فرق کوي، کوم چې د تودوخي پول له الرې د 

کې يو د  [1]تودوخي د انتقال په وخت کې د تودوخي د اضافي ضايع علت ګرځي. په 
77

Link  [7] ,[6] ,[5]او په 

 کې يو د تودوخي د پول ضايع ضريب ټاکل کيږي.
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 )Link – دا د تودوخي پول د اغيزې د پاره يو اضافي لګښت  ( دی چې په الماني کې دLinienzuschlag ياديږي، د الندې فرمول له )

 . په دې فرمول کې: k. A k∑ K - 2D= L  leinkالرې الس ته راځي: 

2DL –  2دD .محاسبې څخه الس ته راغلی حرارتي اندازه ده 

kK –  د قاعدوي مقطع څخه دk  اندازه ده، چې دلته دk اندازې څخه مطلب د منځ څخه د ( تودوخي تېرېدنې ضريبU دی، چې پخوا )

 اندازې سره نومول کېده. kبه د 

kA –  دkK .اندازې پورې مربوطه مساحت دی 

  C ͦ 20د کوټې د هوا تودوخي  

د بخار څخه منځ ته راغلي اوبه او 

 جڼاسی

ه 
ي پ

خ
و

د
و

ي ت
سب

وا ن
ه

د 
ې 

وټ
ک

د 
% 

ره
س

 

 ي سرحدي برخهد چڼاس

 نه د بخار څخه منځ ته راغلي اوبه او نه چڼاسی

  سرهͦ   C په داخل کې د پورتني سطح کمترينه تودوخي په 

  
  C ͦ 24د کوټې د هوا تودوخي  

 

د بخار څخه منځ ته راغلي اوبه او 

 جڼاسی

 

 د چڼاسي سرحدي برخه

 
 نه د بخار څخه منځ ته راغلي اوبه او نه چڼاسی

 
  سرهͦ   C په داخل کې د پورتني سطح کمترينه تودوخي په 
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 د چڼاسي جوړېدنه

 د چڼاسي جوړېدنه
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هوا جريان لرونکي کوټې دي، کوم چې د ميالني بام او د ډډې  [5]مطلب ساختماني برخه ده. او څخه  [1]دلته د 

د تودوخي  [7]نه ګرمېدونکي کوټې، کوم چې ټيټ چتونه لري.  [6]دېوال تر منځ جوړه شوې د بام کوټه ده. 

ه بام کې جوړې شوي وي. بندونکې طبقې سره عايق شوی ميالني بام او د ډډو دېوالونو تر منځ کوټې، کوم چې پ

واحد سره يو ډول مانا )معنی( لري؛ دا د اضافي د تودوخي د انتقال په وخت کې د  W/(mk)دواړه اندازې د 

د تودوخي د پول اوږودوالي پورې او دداخل او  m 1( سره ښايي، چې د Wattپه واټ ) T,WBQتودوخي ضايع 

معيار پورې مربوطه د انرژي  DIN V 4108-6[8]ره. د پورې مربوطه س K 1بيرون تر منځ د تودوخي د فرق 

سپما کوونکي هدايت له مخې ثبوت د پاره دغه اندازه د اوږودوالي پورې مربوطه د منځ څخه د تودوخي د 

 په حېث ښودل کيږي. دا د الندې تړاو پورې اعتبار لري: ψتېرېدنې ضريبونو 

)   eѲ – iѲ. ( WB. L lein= k T,WBQ 

)eѲ – iѲ. ( WB= WBV . L 

)      eѲ – iѲ. ( WB. L ψ=   

د اندازې  kد تودوخي د پول اوږودوالی دی. د دوو خواوو نه ليدونکي د  WBLکوم چې په دې فرمول کې 

څخه د يو په پام کې نيول شوي د يو متر په اندازې د تودوخي د پول د جهت سره  موازي ښودل  [3]زياتوالی د 

سره يو برابر ورکول  ψاو همدا رنګه د  WBV leinkدی. دا د شمار په اندازه د  K)2W/(mکيږي، چې واحد يې 

 کيږي.

په تېر ګراف کې د تودوخي بندونکي طبقې نه غېر د دېوال سره د کړکۍ د چوکاټ نښلېدونکې برخه د دېوال 

دي. د  WBV = 0,48 W/(mk)( د تودوخي پول د ضايع ضريبونه a = 0 cmداخلي او بيروني پوټکي سره )

د  C ͦ 10 –لوړوالي پورې د تودوخي پول د منځ څخه د  m 1,50کړکۍ کيڼ او ښي خوا سره يوځای د هر يو 

 بيروني هوا حرارت کې يو اضافي د انتقال په وخت کې د تودوخي ضايع د الندې فرمول له مخي ټاکل کيږي: 

C)] = 43,2 W  ͦ10-( –C   ͦ20m . [ 3W/(mk) .  0,48=  T,WBQ . 

چې په  دا
21 m  د دېوال په مساحت کې چې دU  اندازه يېk)20,28 W/(m  او بيروني هوا حرارتC ͦ 10 –  ،وي

جوړوي، د تودوخي پول له الرې )د کړکۍ د چوکاټونو  8,4Wد انتقال په وخت کې د تودوخي ضايع 

نښلېدونکي ځايونه د دېوال سره( دومره زيات د تودوخي ضايع ده لکه د 
25 m مساحت په شان. دلته  د دېوال

پورې د تودوخي بندونکې طبقه ورکړل شي، ددې د پاره چې د تودوخي د  cm 4هدايت کيږي چې کمتر کمه د 

پورې، او د انتقال په وخت کې د تودوخي  W/(mk) 0,14اندازه تر  WBVپول اغيزه کمه شي. ددې په واسطه د 

پورې راښکته کوي، کوم چې فقط د  W 12,6ضايع تر 
2m 1,5 .د دېوال مساحت په مطابق ضايع ده 

 

 د تودوخي د پول کتالک څخه استفادې په برخه کې تبصرې       4.4

Anmerkungen zur Anwendung von Wärmebrückenkatalogen 

(Notes for the application of thermal leak catalogs)  

د ودانۍ داخلي  WBVاو همدارنګه  Linkه، چې د تودوخي پول د کتالک استعمال د پاره مهم د هغې ښودنه د

اندازې نيول کيږي. ددې مانا )معنی( داده، چې اول د داخلي اندازو سره د ټولې ودانۍ بيروني سطح د تودوخي 

د انتقال په وخت کې د تودوخي ضايع، مطلب دا چې د داخلي کوټو د ليدلوري خوا نه )نو ځکه د دېوال د سر 

د داخلي اندازه  T,WBQو د چتونو نه غېر او داسې نور( محاسبه کېدونکی دی. بيا نو سطح نه غېر، د منزلون

د همهغه وخت تودوخي پول محاسبه کيږي او جمع کيږي، ددې د پاره چې همدغسې مجموعي  WBIکوونې سره 

 د تودوخي د انتقال په وخت کې د تودوخي ضايع وساتل شي.
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رورت کلنۍ محاسبه د ودانۍ د پوښښ بيروني اندازې سره سرته په عمل کې خو بيا هم د ګرمې تودوخۍ د ض

معيار  DIN V 4108-6 [8]رسول کيږي، ځکه چې دا په ډېر ساده ډول څېړل کيږي. دغه د محاسبې طريقه د 

بنسټ )اساس( دی او دې سره د انرژي سپما کوونکي هدايت له مخې ثبوت د پاره استعماليږي. دلته يوه 

ازې سره په ښکاره ډول استعمالېدونکې ده، په ډېرو حاالتو کې دا وړاندې کوي، چې محاسبه د داخلي اند

د بيروني  WBVاو همدارنګه  Linkمحاسبه د ټولې بيروني اندازې سره پکار واچول شي او ددې هدف نه مخکې 

 ( په بل واحد بدل شي.aWBVاندازې پورې مربوطه )

معيار له  DIN 4701يا لګښت )د تودوخي نورمال ضرورت( د په محاسبه کې د ودانۍ نورمال د ګرمېدو وزن 

مخې ددې خالف د کوټې داخلي اندازه په کار وړل کيږي. دا چې په دې ترڅ کې د تودوخي د پول اغيزه بايد 

محاسبوي په نظر کې ونيول شي، نو په دې حالت کې د داخلي اندازې پورې مربوطه د تودوخي پول د ضايع 

 ولو هدايت کيږي.ضريب په نظر کې ني

 

په ثبوت کې د تودوخي پول له الرې د تودوخي   د  EnEVد انرژي سپما کوونکي هدايت        4.5

 انتقال په وخت کې د تودوخي ضايع

Transmissionswärmeverluste durch Wärmebrücken beim EnEV-Nachweis 

)fproo-the EnEV leakTransmission heat losses through heat (  

په خالف، کوم چې د تودوخي د انتقال په وخت کې د تودوخي ضايع  WSVO ´95د تودوخي ساتنې د هدايت 

فقط د غېر مزاحمه ساختماني برخو د پاره محاسبه شوي وي، د انرژي سپما کوونکی هدايت د تودوخي پول د 

تر السه شي. اضافي د تودوخي  اغيزې په نظر کې نيونې غوښتنه کوي. دا کېدی شي چې په مختلفو اجزأوو سره

د پاره د  Uې تودوخي د تېرېدنې ضريب متوسط په واسطه، د منځ څخه د WBUΔضايع د يو ورزياتېدونکي 

 تودوخي انتقالېدونکي مجموعي شاوخوا سطح په نظر کې نيول کيږي.

اغيزه په ګرمې ( په شکل ونه ښودل شي، نو بيا ددې Detailکه چېرته د تودوخي پولونه د برخو )ديتايل 

د منځ څخه د  K)2= 0,10 W/(m WBUΔتودوخي کلني ضرورت باندې د يوې اضافي حق الزحمې له الرې 

 په حساب کې شمېرل کيږي )مجرأ کيږي(. Uتودوخي د تېرېدنې په منځني ضريب 

په  د دوهم پاڼې DIN 4108 [9]که د تودوخي د پول اغيزه د نښلېدونکي برخې )ديتايل( په واسطه چې د 

په  K)2= 0,05 W/(m WBUΔمطابق کم شي، نو په دې صورت کې د تودوخي پول د يو اضافي لګښت له مخې 

 برخې په انځورونو کې ښودل شوي دي. 7نظر کې نيول کيږي. د دا ډول حل الرو لنډه برخه په راتلونکي 

ه مرسته په بيروني اندازه د ګرمې تودوخي کلني ضرورت باندې اغيزه هم کېدی شي چې د برخو )ديتايلونو( پ

حساب شي. د قاعدې له مخې د منځ  eψکوونې کې د اوږودوالي پورې مربوطه د تودوخي پول د ضايع ضريب 

معيار له مخې  DIN 4108-6راځي. د  WBUΔڅخه د تودوخي تېرېدنې ضريب باندې نور ډېر کم اضافي ټکس 

 په نظر کې ونيول شي: بايد کمترکمه الندې ورکړل شوي برخې )ديتايل( محاسبوي

 د ودانۍ ډډې يا غاړې، -

 د کړکۍ او دروازو نښلېدونکي ځايونه، -

 د دېوال او چت نښلېدونکي ځايونه، -

 هغه ځای چې چت يې په سر راځي، -

 د تودوخۍ تخنيک له لحاظه جدا شوی د بالکون تختې. -
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ورې مربوطه د تودوخي ، همدا رنګه د هغې اوږودوالي پ lد تودوخي د پول اوږودوالي  WBUΔاضافي ټکس 

 په مرسته محاسبه کيږي: Aاو د ودانۍ د تودوخي بدلونکي د پوښښ سطح  eψپول د ضايع ضريب 

) / Aeψ(l .  ∑=  WBUΔ  

د بيروني اندازې پورې مربوطه د تودوخي پول د ضايع ضريب د معمول نښلېدونکي برخې کېدی شي چې د 

زيات يې بې پېسو په انټرنټ کې موجود اوسي. د اوږودوالي  تودوخي د پول کتالک يا کمپيو ټري پروګرامونه

د نښلېدونکو برخو )ديتايل( مثالونه په الندې ورکړل شوو  eψپورې مربوطه د تودوخي پول د ضايع ضريب 

جدولونو کې ښودل شوي دي، چې اول او دوهم جدولونه د يو ډول ساختماني مادې څخه جوړ شوي دېوال د 

جدولونه د بيرون خوانه د تودوخي بندونکي طبقې ورکړل شوي دېوال د پاره، پنځم او  پاره، دريم او څلورم

شپږم جدولونه چې په منځ کې د تودوخي بندونکي طبقه ورکړل شوی وي، دېوال د پاره ښودل شوي. د بيروني 

چېرته  اندازې پورې مربوطه د تودوخي پول د ضايع ضريب منفي اندازه هم کېدی شي چې منځ ته راشي، که

 تودوخي ورکوونکی بيروني سطح په ښکاره ډول لوی وي نظر داخلي سطح ته د تودوخي د پول په ساحه کې.

د دېوال بيروني کنجونه د تودوخي د پول  د ضايع منفي ضريبونه ښايي. ددې په خالف د کړکۍ نښلېدونکي 

ه، يو لوی مثبت څخه تر کم منفي ځايونه د بندونکي موادو سره د چوکاټونو په پوښښ کې نظر بيروني کنج ت

پورې د تودوخي پول د ضايع ضريب لري. په دېوالونو چې د يو ډول مادې څخه جوړ شوی وي هغه ځايونه چې 

چتونه په سر يې راځي، سره ددې چې په سرونو کې يې د تودوخي بندونکی هم ورکړل شوی، بيا هم زښت ډېر د 

په بيرون او منځ کې د تودوخي بندونکې طبقه ورکړل شوی وي،  تودوخي ضايع لري. په هغه دېوالونو کې چې

 کوم د ليدو وړ د تودوخي د پول اغيزه په کې نه ليدل کيږي.
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 اول جدول: د يو ډول مادې څخه دېوال د پاره د تودوخي د پول کتالک
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 دوهم جدول: د يو ډول مادې څخه دېوال د پاره د تودوخي د پول کتالک
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دول: بيرون خوا ته د تودوخي بندونکي طبقې سره د اهکو او شګو څخه جوړ شوي دېوال د پاره د دريم ج

 تودوخي د پول کتالک
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څلورم جدول: بيرون خوا ته د تودوخي بندونکي طبقې سره د اهکو او شګو څخه جوړ شوي دېوال د پاره د 

 تودوخي د پول کتالک
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ندونکي طبقې سره د اهکو او شګو څخه جوړ شوي دېوال د پاره د تودوخي پنځم جدول: په منځ کې د تودوخي ب

 د پول کتالک
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شپږم جدول: په منځ کې د تودوخي بندونکي طبقې سره د اهکو او شګو څخه جوړ شوي دېوال د پاره د تودوخي 

 د پول کتالک
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 د استوګنو په ودانيو کې د تودوخي پول           5

Wärmebrücken bei Wohngebäude 

(Heat leaks in residential buildings)  

 

 د مثال په حېث د يو يوفاملي کور د پاره د تودوخي پول       5.1

Wärmebrücken am Beispiel eines Einfamilienhauses 

(Heat leaks on the example of a detached family house)   
ي په ضايع د کميت په لحاظ د تودوخي د پول اغيزې روښانه کولو د پاره د تودوخي انتقال په وخت کې د تودوخ

الندې ورکړل شوی جدول او انځور د يو دوه پوړه يو فاملي کور د پاره د محاسبې څخه الس ته راغلي نتيجې په 

 حېث د مثال په ډول ښودل کيږي.

دوخي د انتقال په وخت کې د تودوخي د يو يوفاملي کور د پاره مثال په حېث د تودوخي د پول له الرې د تو

 ضايع په الندې جدول کې ښودل شوی:

 

 اوږودوالی د تودوخي پول

WBl 

 T,WBQد انتقال په وخت کې د تودوخي ضايع 

 صحيح د حل الره ډېره خرابه د حل الره

m a)2kWh/(m a)2kWh/(m 

 د بام نښلېدونکي ځايونه

 راوتلی بامد ميالني بام په منځ يا ډډو ته عمود  -

 بلۍ )د دېوال څخه راوتلې د بام برخه( -

 داخلي دېوالونه -

 

 عمودي د دېوالونو نښلېدونکي ځايونه

 د بيروني دېوال غاړې يا څنډې -

 د داخلي دېوال نښلېدونکي ځايونه -

 

 د بالکون نښلېدونکي ځايونه -چتونه

 د بالکونه تختې -

 د منزلونو تر منځ چتونه -

 )تاکاو ته( داخلي ديوالونه -

 بيروني دېوالونه )تاکاو ته( -

 

 او دروازو نښلېدونکي ځايونه -د کړکۍ

 د کړکۍ يا دروازې د پاره په دېوال کې تش ځای -

 کټاره -

 د کرکره يي پردې د پاره صندق -

 سرطاق -
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 د يوفاملي کور د تودوخي د پول اغيزه د تودوخي د انتقال په وخت کې د تودوخي په ضايع

 

 

 په پورته انځور کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 د بام نښلېدونکي ځايونه – 1

 عمودي د دېوالونو نښلېدونکي ځايونه – 2

 او بالکون نښلېدونکي ځايونه -د چتونو – 3

 او دروازو نښلېدونکي ځايونه -د کړکۍ ګانو – 4

 

دغه د استوګنې کور چې د استوګنې مساحت يې تقريباً 
2138 m  دی او د مساحت او حجم تر منځ تناسبA/V 

يې 
3/m20,83 m  8جوړوي، د بنسټ مساحت )زېربنا( يې m . 12 m  24دی، د cm  ډبل دېوال سره چې بيرون

دی،  λ = 0,56 W/(mK)وي، د تودوخي د تېرېدنې توان  cm 6خوا ته د تودوخي بندونکي طبقې ډبلوالی 

ډبل د تودوخي بندونکي سره په نه ګرمېدونکي  cm 6نکي طبقې سره، ډبل د بام بندو cm 12جوړول کيږي او د 

تاکاو کې او همدا رنګه د تودوخي څخه ساتنې ښيښو سره په نظر کې نيول کيږي. د بيروني ساختماني برخو 

اندازې نتيجې د پورته انځور څخه اخستل کيږي. د ساختماني برخو سطحې د تودوخي  Uڅخه الس ته راغلي د 

 دی. a)284,4 kWh/(mه وخت کې د تودوخي ضايع د تودخي د پول نه غېر انتقال پ

ددې د پاره چې په عمل کې زښت ډېر د تودوخي د اغيزې اټکل ممکن کړای شو، نو بايد دوه ډېر مهم حالتونه 

ل وڅېړل شي. په لومړي سخت حالت کې د هر تودوخي د پول برخې د پاره په شعوري ډول يوه خرابه د حل الره نيو

کيږي، لکه څنګه چې هغه په واقعت کې فقط ډېر کم واقع کېدونکی دی. د ښودلو د پاره الندې کليمې ورکړل 

شوي: د بام په ساحه کې د بل وړوکي راوتلي بام سره د دېوال په پورتنۍ برخې کې او د بام سره د داخلي دېوالونو 

يت، د بلۍ په ساحه کې د بيروني دېوال او بام په نښلېدونکي ځايونو کې د تودوخي د بندونکي طبقې نه موجود

تر منځ د تودوخي بندونکي طبقې نه موجوديت، د اهن کانکرېټ څخه راوتلې د بالکون تخته چې په اوس وختو 

 د ساختماني برخو سطحې د تودوخي پول

1 

2 

3 

4 

 بام

هبيروني دېوالون  

 د تاکاو چت
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کې معموله ده، خو کوم ښه مناسبه حرارتي بيلتون نه لري، بيروني او داخلي دېوالونه د تودوخي له لحاظه د 

وي عايق شوي، د کړکۍ د چوکاټونو د دېوال سره په نښلېدونکي ځايونو کې د دېوال د  تاکاو په چتونو کې نه

تودوخي د طبقې نه درلودل، په دېوال کې د کړکۍ د پاره جوړ شوي ځای د تودوخي د بندونکي طبقې نه 

په  موجوديت او همدارنګه په کړکۍ کې د کرکرۍ پردې د پاره د صندق ډېر خراب د تودوخي بندونکې طبقه.

دغې سرحدي حالت کې د ودانۍ د تودوخي انتقالونکي برخو د پاره د تودوخي د پول د تودوخي انتقال په وخت 

جوړوي، بې  % 40تقريباً  284,4kWh/(m(aپورې رسيږي، کوم چې د  m)/a)233,5 kWhکې د تودوخي ضايع 

 ددې چې د تودوخي پول په نظر کې ونيول شي.

چې د تودوخي پول د اغيزې کمېدنه زښت ډېر ضرور دی. د تودوخي پول د برخو  په دغه مثال کې ښکاره کيږي،

جوړوي، کوم چې بې د تودوخي پول څخه  a)26,3 kWh/(mښه مناسب حل فقط يو اضافي د تودوخي ضايع 

 شاو خوا ته لوړيږي. % 7محاسبه شوې د ګرمې تودوخي کلنې ضرورت ځانته د 

او د  -، بلۍ-بام په ساحه کې د اصلي بام څخه د بل راوتلي وړوکي بام په خاصه توګه ډېر اوچته ښه کوونه د

داخلي دېوالونو د نښلېدونکي ځايونو بې د کوم تش ځای څخه د تودوخي د بندونکي طبقې په واسطه کېدی 

شي، د بالکون په تخته کې او د تاکاو د چت په ساحه کې د دېوال د نښلېدلو ځای د حرارت له لحاظه بېلونه 

الکون ځانته ودرول کيږي، دېوالونه د ډبرو څخه يوې طبقې په واسطه چې کم د تودوخي انتقالولو توان لري )ب

[λ = 0,21 W/(mK)]  د تاکاو چت سره عايقيږي( او د کړکۍ په نښلېدونکي ځايونو کې د نتيجې په مطابق د

 منځ څخه د تودوخي بندونکې طبقه تر السه شي.

نظر کې راځي، چې بعضې د تودوخي پولونه کوم مثبت نه، بلکه منفي اضافي د  د تېر وروستې جدول څخه په

تودوخي انتقال په وخت کې د تودوخي ضايع منځ ته راځي. په دغه حالت کې د بيروني سطح د تودوخي د انتقال 

په وخت کې د تودوخي د ضايع محاسبه يوازې )بې د تودوخي پول څخه( د اټکل څخه زيات ضايع منځ ته 

اوړي. د بيروني دېوال په عمودي غاړو يا څنډو کې دغه حالت روښانه شوی دی. د بيروني دېوال دننه خوا ته، ر

برخې په انځور کې ښودل شوی، په څنډو کې اوچته د تودوخي د جريان ګڼوالی د تودوخي د پول  2.1کوم چې د 

دې حالت کې بيرون خوا ته نظر بل ډول څخه خالص دننه خوا ته د دېوال په سطح ښودل شوی دی. خو بيا هم په 

ښکاري. د څنډو په ساحه کې د بيروني لويو سطحو په وجه د تودوخي د جريان ګڼوالی دلته کم دی نظر د 

تودوخي پول څخه خالص د دېوال ساحې ته. د بيروني سطح څخه بې ددې چې د تودوخي پول په نظر کې ونيول 

 کې د تودوخي د ضايع څېړنه تقريباً يوه اوچته اندازه جوړوي.شي، نو ځکه د تودوخي د انتقال په وخت 

 

 ډېرو پرابلم لرونکي ځايونو د پاره عمومي نظر       5.2

Häufige Problemstellen im Überblick (Common problem areas in the overview)  

کوټو او د بيروني هوا تر منځ د تودوخي د پول په لټونه کې بايد په هيڅ حالت کې فقط د ګرمېدونکو داخلي 

تېرېدونکي کمزوري )ضعيف( ځايونه په نظر کې نيول شي. دغه ارتباط حتأ د تودوخي د پول د ساحې په وجه  د 

داخلي سطح د ټيټې تودوخۍ  سره د ساختماني تاوانونو علت ګرځي. د ګرمېدونکو او مناسبو کوټو )د مثال په 

نه ګرمېدوني د پورتني بام کوټې او داسې نور( تر منځ او همدا رنګه د ډول نه ګرمېدونکي د تاکاو کوټې، يا 

ځمکې ساحې سره په تېرېدونکي ځايونو کې د حده ډېر د تودوخي ضايع منځ ته راځي. په دغه ځايونو کې حتأ د 

په تودوخي فرق کم دې نظر ګرمېدونکي کوټو او د بيروني هوا تر منځ ته، خو بيا هم دلته تل د تودوخي پول 

 ښکاره ډول په اوږدو پراخېدنه جوړوي )د مثال په ډول د داخلي دېوالونو نښلېدنه د تاکاو د چتوننو سره(.
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د پرابلم هغه ځايونه، کوم چې هلته تل د تودوخي پول منځ ته راځي، او دا ځکه په پالنولو کې او د ساختمان په 

 مثالي ودانۍ ښودل شوې ده.پرمخ وړلو کې خاصه توجه کيږي، نو په الندې د استوګنې يو 

 په يوې استوګنې ودانۍ کې مهم د تودوخي پولونه

 

 په پورته انځور کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 – 6د بام کړکۍ،  – 5داخلي دېوال،    – 4په بام کې د ټولو نه پورته کوټه،    – 3په بام کې راوتلې برخه،    – 2بلۍ،    – 1بام:  

 روزان

 ام کې ورکړل شوې موړه.په ب – 7

 د داخلي دېوال نښلېدونکی ځای – 9بيروني کنج،    – 8عمودي دېوال:  

په دېوال کې د کړکۍ د پاره ځای چې چوکاټ ورسره نښلول کيږي، سرطاق، د کوټې فرش  – 10دروازې:    –کړکۍ 

 په سرطاق کې صندق په کړکۍ کې د کرکری څخه پردو د پاره – 11څخه تر د کړکۍ الندې پورې دېوال،   

د تاکاو  – 13هغه ځايونه چې چتونه يې په سر راځي،    – 12او د بالکون د نښلېدونکو ځايونه:    –د چتونو 

هغه  – 16داخلي دېوال د تاکاو د چت سره او همدارنګه د ځمکې د تل سره،    – 15د ځمکې د تل تخته،    – 14چت،   

د بالکون  – 19د عمومي دروازې په سر ورکړل شوی بام،    – 18د بالکون تختې،    – 17ځايونه چې زينه ورباندې راځي،   

 د عمومي دروازې د زينو په سر پراخه تخته. – 20په شکل راوتلي برخې د فرش تخته،   

 

د تودوخي پول په وجه په عمومي ډول انتقادي ټکي هغه ځايونو ته راجع کيږي، چېرته چې مختلف ساختماني 

اختماني برخې يا ساختماني الرښوونې په عين وخت کې منځ ته راشي يا چېرته چې د تودوخي مواد، س

 بندونکي طبقې ورکړل شوی د ودانۍ پوښښ د جوړونې په وجه سوري شوي وي.

مختلف ساختماني مواد  د مثال په ډول د اهن کانکرېټ څخه د منزلونو چتونو نښلونه د بيروني دېوالونو سره يا 

)کلک( د تاکاو د زينې الندې يا ډډه چې زينه ورباندې راځي او همدا رنګه د تيرونو او پايو د نښلولو د يو پوخ 

 ځايونه چې په عين وخت کې منځ ته راځي.

په دېوال کې هغه برخه چې د کړکۍ چوکاټونه ورسره نښلول کيږي، د کوټې د فرش څخه تر د کړکۍ الندې برخي 

همدارنګه په کړکۍ کې د کرکره يي پردې د پاره ورکړل شوی صندقونه د  پورې ديوال او د کړکۍ سرطاق او

ساختماني برخو مثالونه دي، کوم چې د نښلېدونکو په حېث د ساختماني نورو برخو سره تړاو لري. د مختلفو 

پخو ساختماني الرښوونو تر منځ د بدلون مرحله په هغه ځايونو کې منځ ته راځي، چېرته چې د بامونو نښلونه د 

 نه ګرمېدونکي کوټې
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)کلکو( بيروني دېوالونو سره وي. د تودوخي بندونکي طبقې ورکړل شوی بيروني پوښښ تل چې بله الره نه وي، 

د مختلفو ساختماني برخو، لکه روزانونه، هغه ځايونه چې نلونه پکې تېرشوي وي يا د نلونو او کېبلونو د پاره 

په ډول د بالکون تختې، د لويو دروازو په سر جوړ شوي طبقې سوري کيږي. په ډېرو نورو حاالتو کې د مثال 

ورکړل شوي بامونه، د بالکون په شکل راوتلي تختې يا د عمومي دروازې مخي ته ورکړل شوي زينې په سر 

 لويې تختې کوی شي چې احتماالً د انتخاب له مخې د نورو ساختماني رقمونو د ستونځو مخنيوې وکړي.

د تودوخي پول د کړکۍ ګانو په غاړو )څنډو( کې دي. د يوې خوا نه په زيات طبقه  يو ډېر مهم او تل منځ ته راتلونکی

لرونکو ښيښو کې د ښيښو د غاړو نښلونه )تړاو( د فوالدي فاصله ورکوونکي له الرې، کوم چې معمول )رواج( دی، 

 K)21,8 W/(mر څخه ت gU 0,5 =د تودوخي پول جوړوي، بل خوا ته په اوسني وخت کې په اختيار کې لرونکي د 

وي، د تودوخۍ  K)21,6 W/(mاندازه يې تقريباً  fUپورې د ښيښو کېفيت لرلو سره تل د کړکۍ ګانو چوکاټونه چې د 

له لحاظه د کړکۍ ګانو ضعيف ځايونه دي. د تودوخي د تخنيک له لحاظه زښت ډېر باکېفيته د کړکۍ ګانو 

 رو شرکتونو له خوانه بازار ته وړاندې شوي.دی، د ډې K)20,6 W/(mاندازه يې  fUچوکاټونه، چې د 

سره د ډېر پام پالنونې بيا هم کېدی شي چې د حده ډېر د تودوخي پولونه بيا هم د غلط ساختماني پرمخ وړنې په 

وجه منځ ته راشي. دلته د ټولو غلطيو نه ډک د پرابلم ټکې د مختلفو ساختماني برخو تر منځ نښلېدونکي 

د مختلفو تودوخي بندونکي طبقو تر منځ ځايونه دي او غېر ددې نه د تودوخي بندونکي ځايونه او همدا رنګه 

طبقې غلطو موادو استعمال هم دی. د مثال په ډول په يو تودوخي بندونکي طبقې کې تش ځای په هغه وخت کې 

و په وجه پېدا کيږي، کله چې تودوخي بندونکي طبقې خراب کلک شوي وي، په کافي اندازه بندونکي نه لرل

خراب شوي وي يا په غېر دقيق کار کوونې سره په پايو لرونکو ساختمانونو کې د پايو خانې په کافي اندازه نه 

 وي ډک شوي.

 خاصې کامرې په واسطه د تودوخي د پول څېړنه Thermografieد        5.3

Ermitlung von Wärmebrücken durch Thermografie 

(Determination of thermal bridges by thermography)  

خاصې کامرې په واسطه اندازه کوونکې طريقه يوه ډېره مناسبه طريقه ده، او ددې په واسطه  Thermografieد 

په موجوده ودانۍ کې د تودوخي پول لټول کيږي. ددې د پاره چې په ساختمان کې تاواني ځايونو او يا د نورو 

ې کېدی شي د تودوخي پول بېرته منځ ته راشي، نو په دې وجه تل ددې پرابلمونو ځايونه معلوم شي، کوم چ

 څخه کار اخستل کيږي.

د دغې خاصې کامرې عکاسي د تودوخي فرق )د ګرمې او يخې تودوخي تر منځ فرق( ښکاره کوي. د يوې 

، کوم ګرمېدونکي ودانۍ بيرون خوا ته سطحې او ساختماني برخو نښلېدونکي ځايونه سره بېلوي )جدا کوي(

چې دلته تودوخې احاطه کوونکې سطحې په حېث ده. د لوړې تودوخي جريان په واسطه لوړه تودوخي د دننه 

څخه بيرون خوا ته اغيزه کوي او نو ځکه دا د تودوخي بندونکي طبقې د يوې خرابې اغيزې نښه ده، که دقيق 

 وويل شي نو يو د تودوخي پول په راجع کېدونکي ځای کې.

کوونکې طريقه د تودوخي وړانګو د ښکاره کولو )د ليدنې( بنسټ )اساس( دی، په الماني کې ورته  دغه  اندازه

(Infrarotstrahlung .وايي. په اوس وختونو کې د قاعدې له مخې د يوې برقي کامرې څخه کار اخستل کيږي )

وخت حاالتو سره  د حرارتي ساحو ښکاره کول او له منځه وړل تنظيمونکي دي او کېدی شي چې د مربوطه

مطابقت وکړي. د تورې سپينې کامرې سره انځور )عکس( خړ ښودل کيږي. د رنګه کامرې سره بل ډول رنګ 

 لرونکی انځور جوړيږي، کوم چې په هغې کې مختلف رنګونه د مختلف تودوخي )حرارت( سره مطابقت کوي.

ن خاصې کامرې په واسطه عکاسي شوي د په الندې ورکړل شوي انځور کې چې يوه زړه ودانۍ ده د تور او سپي

 تودوخي پول په کې ښودل کيږي
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لکه څنګه چې دکړکۍ ګانو د سطحو څخه ليدل کيږي، د تودوخي پول په حېث )کوم ځای چې روښانه ښکاري 

هغه د بيروني سطح تودوخي ښايي( په ښکاره ډول د کړکۍ الندې د مرکزګرمي د پاره تش ځايونه، د کړکۍ 

و د منزلونو تر منځ چتونه، بيرونه ته راوتلي د بالکون تختې او همدا رنګه د اصلي بام څخه راوتلي سرطاقونه ا

د بل بام د غاړو نښلېدنه او د بام سر څوکه ښودل کيږي. د ټولو نه په پورتني بام کې کمزوري )ضعيف( ځايونو 

برخو درزونه دي، کوم چې ددې له  علت د ودانۍ په پوښښ کې چې د هوا بندونې طبقه ورکړل شوی ده، د بعضو

 الرې توده هوا بيرون خوا ته جريان کوي.

( څخه کار اخستنې په وخت کې بايد بيروني تودوخي )حرارت( په واضح ډول Thermografieد خاصې کامرې )

اځي او ټيته اوسي نظر د کوټې تودوخي ته، دې سره يوه لوړه د تودوخي جريان د دننه څخه بيرون خوا ته منځ ته ر

ددې له الرې د ودانۍ په بيروني سرني سطح ممکنه لوړه د تودوخي فرق جوړيږي. غېر ددې نه ودانۍ بايد يوه 

ورځ مخکې ګرمه شوې اوسي، چې دې سره په خاصه توګه دېوالونه په مساوي ډول تاوده اوسي. د خاصې 

 Infrarotstrahlung (Infrared radiation)کامرې عکاسي دشپې له خوا نه پر مخ وړل کيږي، ددې د پاره چې د 

په واسطه الس ته راغلې نتيجې غلطي، کوم چې دورځې له خوا نه د لمر روښنايي څخه منځ ته راځي، له منځه 

 والړ شي.

په بعضو حاالتو کې کېدی شي چې مهم اوسي، چې د خاصې کامرې څېړنه د يوې ودانۍ د پوښښ هوا 

( سره ارتباط ولري. د خاصې کامرې په واسطه د Blower-Door-Messungتېرېدونکي اندازه کوونې سره )

مثال په ډول بيرون خواته سرنۍ سطح ښکاره )ليدونکی( کړي، په کوم باندې چې د ودانۍ څخه د لوړ فشار 

تودوخي جريان کوي. ددې خالف کېدی شي چې د خاصې کامرې په واسطه اخستل شوي انځور ټيټ فشار، د 

ام د پوښښ دننه خوا ته درزونه روښانه کړي، چې په دې حالت کې ددې له الرې بيروني سړه مثال په ډول د يو ب

 برخې په انځور کې ښودل شوی دی. 2.6هوا دننه خوا ته جريان کوي، لکه څنګه چې د تېر فصل د 

المان کې  د خاصې کامرې سره څېړنې په المان کې اکثراً د ساختماني متخصصينو له خوا نه پر مخ وړل کيږي. په

 پورې دی. € 1500څخه تر  € 500د خاصې کامرې سره څېړنه د الرې لګښت نه غېر د 

 

 

 

  

 د بام د سر څوکه -

د اصلي بام څخه  -

راوتلي د بل بام د غاړو 

 نښلېدونکي ځايونه

 د کړکۍ سرطاقونه -

 

 ېد بالکون تخت -

د منزلونو تر منځ  -

 هچتون

د مرکزګرمي د پاره  -

 ورکړل شوي خانې



 

384 

 

 د تودوخي پول کموونه او ورڅخه ډډه کوونه           6

Vermeidung und Reduzierung von Wärmebrücken 

)Prevention and Reduction of thermal leaks(  

 

 نو څخه غوښتنېد معيارونو او هدايتو       6.1

Anforderungen aus Normen und Verordnungen 

)Requirements of standards and regulations(  

الماني  DIN 4108-2, DIN 4108 Bbl. 2, DIN EN ISO 10211د تودوخي پولونه د مختلفو خواوو څخه په 

 .معيارونو کې او همدا رنګه په انرژي سپما کوونکي هدايت کې مطرح کيږي

معيار کې د تودوخي جريانونو او د تودوخي پول په ساحه کې د سرني سطح  DIN EN ISO 10211 [10]په 

حرارت څېړنې د پاره محاسبوي طريقه ورکړل شوی ده، کوم چې د يو خاص محاسبوي پروګرام جوړولو د پاره 

 صينو ته معنی لري.پکاريږي. نو ځکه دغه معيار فقط د همدغې موضوع په دايره کې درج د پاره متخص

معيار کې د ساختماني برخو کمترينه د تودوخي ساتنې غوښتنې وجود لري، چې دا هم د  DIN 4108-2 [2]په 

تودوخي پول په ساحه کې بايد وساتل شي. هغه کنجونه چې د هغې بيروني ساختماني برخې د يو ډول جوړښت 

بار ونه لري، د بيروني ساختماني برخو په مقايسه سره يو په بل لګيږي، او دلته د تودوخي پول په حېث اعت

کنجونو د پاره چې يو ډول جوړښت ونه لري ساختماني ښه کوونې ته ضرورت دی. معمولي نښلونکي مواد لکه 

ميخونه، پيچي ميخونه، فوالدي چنګکونه او د دېوالونو د درزونو شوته )مثاله( د کمترينې تودوخي ساتنې 

 نه نيول کيږي.ثبوت د پاره په نظر کې 

معيار غوښتنې د غېر مناسبه ځايونو د پاره د منځ څخه د  DIN 4108-2د کمترينې تودوخي ساتنې د پاره د 

کمترينه اندازې دي، کوم چې د مختلفو غېر روښانه بيروني  Rتودوخي تېرېدنې په مقابل کې د مقاومت 

ره، کوم چې الندې پلو ته د استوګنو کوټې د د چتونو د پا K/W21,75 mساختماني برخو د پاره مختلف دي او 

بيروني هوا څخه ساتي، د دېوالونو د پاره، کوم چې د پرديو استفاده کوونکو کوټو تر منځ دي )د مثال په ډول د 

پورې رسيږي. دغه نومول شوی کمترينه اندازه د  K/W20,07 mاستوګنو بېلونکي کوټې( د پاره کمترکمه تر 

د پاره د ساختماني برخو په ښکاره ډول کم دې نظر د منځ  Rرېدنې په مقابل کې مقاومت منځ څخه د تودوخي تې

څخه د تودوخي تېرېدونکي په مقابل کې مقاومت ته، کوم چې د ودانيو د پاره عملي جنبه لري او د انرژي سپما 

ه ټولو قاعدو کوونکي هدايت سره مطابقت کوي، د تودوخي پول څخه خالص ساختماني برخو سطحو د پاره پ

معيار څخه غوښتنې په اکثرو حاالتو کې لږ څه وساتل  DIN 4108-2کې منځ ته راځي. نو ځکه کېدی شي چې د 

شي، که چېرته د تودوخي پول په ساحه کې د معياري تودوخي بندونکی طبقې د تودوخي پول څخه خالص د 

ايد بيا هم سړی پام ونيسي، چې دغه ساختماني برخو سطحې هم تقريباً تر السه کېدونکي اوسي. دلته ب

 غوښتنې په هيڅ وجه نه شي ګرنټي کوالی، چې د ساختمان فزيکي پرابلمونه منځ ته نه راځي.

نمرې له مخې کېدی شي چې د تودوخي پولونه  2.5د انرژي سپما کوونکي هدايت له مخې، د اولې ضميمې د 

 په الندې مختلفو جزئياتو کې محاسبوي درج شي:

( نه وي ښودل شوی، نو بيا ددې اغيزې د Detailته په پالن کې د تودوخي پول په برخې )ديتايل که چېر -

سره د بيروني ساختماني برخو منځنی )متوسط( د  m WBUΔ)/K)2= 0,10 Wيوې اضافي لګښت سره 

 منځ څخه د تودوخي تېرېدنې ضريب په نظر کې ونيول شي.
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پول برخې )ديتايل( وښودل شي او د هغې اغيزه د  که چېرته د پالنووکي له خوا نه د تودوخي -

DIN4108   0,05 =معيار د دوهمې پاڼې ضميمې په مطابق کم شي، نو دلته اضافي لګښت  WBUΔ

K)2W/(m .جوړوي 

په   4.5د تودوخي د پول د اغيزې دقيقه محاسبه د ګرمې تودوخي په کلني ضرورت د تېرې برخې  -

 راځي. WBUΔلګښت )ټکس(  مطابق د قاعدې له مخې نوره هم لږ

 

 د تودوخي پول څخه ډډې کوونې د پاره )مخنيوي د پاره( عمومي قاعدې       6.2

Allgemeine Regeln zur Vermeidung von Wärmebrücken 

(General rules to prevent thermal leaks)  

کوونه مرسته کوي، چې د ودانۍ د امکان په صورت کې تر ډېر حده د تودوخي پول څخه ډډه کوونې د پاره فکر 

شاوخوا د تودوخي بندونکي طبقې پوښښ بې د کوم درزه جوړ شوی وي )د تودوخي بندونکي طبقې پوښښ په 

کوم ځای کې خأل نه اوسي(. په پالن کې بايد د خپلې خوښې نقشې پرې شوی برخه )برش( د يوې ليکانې )پنسل 

ی پوټکی وښودل شي، بې ددې چې د تودوخي بندونکي طبقې يا قلم( سره د مکمل تودوخي انتقالونکي بيرون

 په لګېدونکو ځايونو کې کوم کموالی يا نيمګړتيا وجود ولري.

د ودانۍ جوړونې په بنسټ )اساس( په عمل کې د تودوخي پول څخه په مکمل ډول مخنيوی نه کيږي، په هغه 

منځ ته راځي. بل ډول د مثال په ډول د ځايونو کې چې غاړې او کنجونه دي، هندسوي د تودوخي پول اغيزې 

ستاتيک له نظره الزمي تړنې )ارتباط( وښودل شي، کوم چې په دې کې  باروړونکي برخې د ښه تودوخي 

انتقالونکو موادو څخه د تودوخي بندونکي پوښښ منځ ته رسيږي. دغه وروستی نومول شوی د تودوخي د پول 

عيار سره د تودوخي انتقال په وخت کې د تودوخي زياتې ضايع په رقم د ودانۍ د زښت ډېر تودوخي بندونکي م

وجه تل يو لوی اهميت لري. ددې خالف د هندسه يي تودوخي بندونکي اغيزه د تودوخي بندونکي معيار په 

 لوړېدو سره کميږي.

حده په  د يو ښه مناسب تودوخي پول جوړونې هدف د هندسه يي تودوخي پول له منځه وړلو په خوا کې تر ډېره

منځ کې لګېدونکي د تودوخي پلونو څخه ډډه کوونه ده. د تودوخي د پول کمولو د پاره الندې هدايتونه ورکړل 

 شوي چې په نظر کې ونيول شي:

 هندسوي قاعده: -

 د امنکان په صورت کې بايد غاړې )څنډې( تېره کنجونه ونه لري.

 د ډډې کوونې )مخنيونې( قاعده: -

 پوښښ بايد په منځ کې پرې )قطع( نه شي.د تودوخي بندونکي طبقې 

 په منځ کې لګېدونکی قاعده: -

که چېرته د بندونکي طبقې پرې )قطع( کېدنې مخنيوی نه شي کېدی، نو دلته بايد د منځ لګېدونکي 

عرضاني مقطع د امکان په صورت کې وړوکی ونيول شي او په همدغه ځای کې د امکان په صورت کې د 

کوښښ وشي. دا کېدی شي چې د مثال په ډول د ستاتيک څخه کار اخستې له اوچتې بندونکي اغيزې 

الرې په کافي اندازه باروړونکي موادو د کم تودوخي انتقالېدونکي توان سره يا د خاصو ساختماني برخو 
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سره تر السه شي، کوم چې دا د ستاتيک پورې تړلی )مربوط(، خو د تودوخي )حرارت( له لحاظه بېل )جدا( 

 اوسي.

 د نښلېدنې قاعده: -

بندونکي طبقې بايد د ساختماني برخو په نښلېدونکو ځايونو کې بې د درزه )بې د تش ځای( او د عرضاني 

 مقطع په مکملې سطح په يو بل باندې ورکړل شي.

 

 په اکثرو منځ ته راتلونکو تودوخي په پولونو کې د اغيزې کموونې مثالونه           7

Beispiele zur Verringerung der Wirkung häufig auftretender Wärmebrücken 

(Examples to reduce the effect of frequently occurring heat leaks)  

مثالي انځورونو کې د تودوخي تخنيک له لحاظه اعتماد کېدونکي د حل الرې په   14د رتلونکو برخو په 

ځايونو د پاره ښودل شوي دي. د ساختماني فزيک له استوګنو ودانيو کې د مشکالتو نه ډک دنښلېدونکي 

لحاظه الزمي بندونکي طبقې )لنده بل، هوا او د باد بندونکي طبقې( د امکان په صورت کې تر ډېر حده په نقشه 

کې په ساده ډول وښودل شي. ددې د پاره چې په نني وخت کې د ساختمان ډول )رقم( هر ډول حساب په غاړه 

انتخاب شوي مثال له مخې د مختلفو بيروني دېوالونو ساختمان په نظر کې نيول کيږي )د  واخستالی شي، نو د

غټو ډبرو، يو پوټکی کلک د تودوخي بندونکي طبقې سره تړونکی سيستم، دوه پوټکی په منځ کې د بندونکي 

نکي برخې موادو سره کلک، د لرګو څخه جوړ شوی ساختماني  ډول )رقم((. د تودوخي پول اعتباري نښلېدو

خاص علمي معلومات په نښه  [13] ,[12] ,[9] ,[5] ,[1])ديتايل( په برخه کې جامع عمومي معلوماتو د پاره د 

 شوي دي.

 

 Dachanschluss im Traufbereich د بلۍ په ساحه کې د بام نښلونه       7.1

(Roof connection in the eaves Area)  

ې ښکاري، د بام او بيروني دېوال د تودوخي بندونکي طبقې مکملې سطح لکه څنګه چې په الندې اول انځور ک

نښلونې امکانات مهم دي. د غټو ډبرو څخه په بيروني دېوال کې او د بام په ساختمانونو کې د شاو خوا رينګ 

(Ringankerسره بايد د دغې رينګ بيرون خواته بندونکی په نظر کې ونيول شي او د بام د تودوخي بندونک ) ي

طبقې سره ونښلول شي. د پورتني بام په منزل کې چې د استوګنې د پاره نه وي تيار شوی، د بيروني دېوال 

تودوخي بندونکي طبقې نښلونه د منزلونو تر منځ چتونو په سر ورکړل شوي تودوخي بندونکي طبقې سره 

 ورکړل شي.

 

سره په تير لرونکي بام کې د بلۍ په ساحه  د ميالني تيرونو منځ او الندې ورکړل شوي تودوخي بندونکي طبقې

 کې د بام نښلونه د دوه پوټکي بيروني دېوال سره چې په منځ کې د تودوخي بندونکي طبقه ورکړل شوی وي:
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 د ټولو نه پورته د بام په ساحه کې د ډډې دېوال سره د بام نښلونه       7.2

Dachanschluss der Giebelwand (Connection of the roof gable wall)  

لکه څنګه چې په الندې انځور کې ښودل شوی، د بام نښلونه د ټولو نه پورته د بام په ساحه کې د ډډې دېوال سره 

په کلکو )پخو( ودانيو کې بايد داسې په مخ والړ شي، چې د پورتني ډډې د دېوال په سرني برخې کې د تودوخي 

 ال او د بام سره ونښلول شي.بندونکې طبقه ورکړل شي او د بيروني دېو

د تودوخي بندونکي تړلي سيستم سره د پورتني بام د ډډې دېوال سره د بام نښلونه چې د ميالني تيرونو تر منځ د 

 تودوخي بندونکي طبقه ورکړل شوی وي:

 

لوړ نه  په خامو ودانيو کې بايد سړی دې ته پام ونيسي، چې د پورتني بام د ډډې دېوال د بام تر پوښښ پورې

شي، ځکه چې دلته په کافي اندازه ځای د تودوخي بندونکي طبقې د پاره پاتې شي. کله کله د دېوال په پورتني 

برخه کې د تودوخي بندونکي طبقې په ځای د يوې ډبرينې طبقې سره چې موادو د تودوخي انتقالونکی توان يې 

په دغه انځور کې ورکړل شوي شمارې 

 عبارت دي له:

 د باد بندونکې طبقه – 1

 نو تر منځ بندونکې طبقهد ميالني تيرو – 2

 د ميالني تيرونو الندې بندونکې طبقه – 3

 د هوا بندونکې طبقه )بخار بندونکی( – 4

د بيروني دېوال بندونکې طبقه )په منځ  – 5

 کې د تودوخي بندونکې طبقه(

په دغه انځور کې ورکړل شوي شمارې عبارت 

 دي له:

 

 د باد بندونکې طبقه - 1

رونوکې د ميالني برخې تودوخي د بام په دواړو س – 2

 بندونکې طبقه

 د ميالني تيرونو تر منځ بندونکې طبقه - 3

 پالستيک سره( PEبخار بندونکی طبقه )د  – 4

 د بيروني دېوال تودوخي بندوکې طبقه – 5

 



 

388 

 

بقې په حېث ورکول کيږي. ددې په واسطه کېدی ( څخه کم وي، د پورتني طλ = 0,12 W/(mK))د مثال په ډول 

شي چې د تودوخي د پول اغيزه کمه شي خو مخنيوی يې نه شي کېدی. د لرګو څخه په سپکو ودانيو کې د لرګو 

 ساختماني برخو د تودوخي بندونکي طبقه د بام تودوخي بندونکي طبقې سره تړلې ده )ارتباط لري(.

 

 Dachanschluss von Innenwänden  ام نښلونهد داخلي دېوال سره د ب       7.3

(Connection of roof interior walls)  

لکه څنګه چې د الندې ورکړل شوي انځور څخه ښکاري، د داخلي دېوال سره د بام نښلونه همدا شان پرابلم لري 

 لکه د بام نښلونه د پورتني بام د ډډې دېوال سره.

لونه چې د ميالني تيرونو تر منځ يې تودوخي بندونکې طبقه ورکړل شوی د يو کلک داخلي دېوال سره د بام نښ

 وي:

 

 په دغه انځور کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 د باد بندونکې طبقه )د انتشار د پاره خالص( – 1

 د ميالني تيرونو مکمل پټ شوي د تودوخي بندونکې طبقه – 2

 ې طبقهد دېوال د پورتني برخې د تودوخي بندونک – 3

 د هوا بندونکې طبقه )د بخار بندونکې ډبل کاغذ( – 4

 

داخلي دېوال بايد د بام د تودوخي بندونکي د سطح څخه الندې پورې اوسي، ځکه چې د بام د تودوخي 

 بندونکې طبقه بې ددې چې د ډبلوالي مخنيوی وشي، د داخلي دېوال په سر باندې تېرېدونکی اوسي.

کې د تودوخي بندونکي طبقې نه يواځې فقط نښلونه اغيزه لري، بلکه سل په سلو کې د ميالني تيرونو په منځ 

شاوخوا د ميالني تيرونو د تودوخي بندونکي طبقه د تودوخي د پول په حېث هماغيزه کوي. ددې د ښه کوونې 

، ځکه چې امکان، د مثال په ډول د ميالني تېرونو په منځ کې او الندې ګډ د تودوخي بندونکي طبقې ورکونه

ميالني تيرونه د کوټې لوري ته د يوې تودوخي بندونکي طبقې سره وپوښل شي. يو بل امکان په نوي ډول د 

ميالني تيرونو ساختماني استعمال دی، چې د هغې د تودوخي بندونکي اغيزه د هندسې له الرې زښت ډېر کم 
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باروړونکي  Tي، د دوه سرېښ شوي شوی دی. دلته دې سره د استعمال ټينګوالی د بحث موضوع ګرځېدی ش

پروفيلونه، چې ددې پوښل شوي طبقې د لرګو پټۍپه يو نري پټلۍ کې د يو خاص ډېر کلک د لرګو د بورې څخه 

 جوړ شوي تختې په واسطه يو د بل سره کلک شوی اوسي.

 

 د يو هوار بام نښلونه د بام شاوخوا موړې سره       7.4

Anschluss eines Flachdaches mit Attikagesims 

(Connection of a flat roof with parapet moulding)  

د هوار بام  د شاوخوا موړې مناسبه د تودوخي پول نښلونه، لکه څنګه چې په الندې انځور کې ښکاري، د 

شاوخوا موړې پوښښ د بندونکي موادو په کافي اندازه ډبلوالي سره بې دکوم درزه ضرور دی. دلته يو بل 

 ان دادی، چې د بام شاوخوا موړه د تودوخي )حرارت( له لحاظه د اهن کانکرېټ تختې څخه بېل )جدا( شي.امک

 د يو هوار بام نښلونه په بيروني دېوال باندې شاوخوا موړې سره د تودوخي بندونکي سيستم له مخې

 

داسې موادو څخه اوسي، چې د دا په دې ډول پر مخ وړل کيږي، چې د دېوال په سر د موړې د ډبرو اول کتار د 

(. دغه د ډبرو کتار  بيا د بام او د بيروني λ = 0,12 W/(mK)تودوخي تېرېدنې توان يې کم وي )د مثال په ډول  

دېوال د تودوخي بندونکي طبقو تر منځ يوه رابطه جوړوي. معموالً په هوارو بامونو کې د بيروني دېوال په سر 

ي، ددې د پاره چې د تودوخي )حرارت( پورې مربوطه د اهن کانکرېټ څخه ايښودونکې سطح ښويه جوړول کيږ

تختې په اوږودوالي تغير خوړنه سره برابر کړای شي. په ښه تودوخي بندونکي طبقې ورکوونې سره کېدی شي 

 چې د دغې ښويه کوونې څخه صرف نظر وشي.

 

 

 

 

په دغه انځور کې ورکړل شوي شمارې عبارت 

 دي له:

 د شاوخوا موړې تودوخي بندوکې طبقه – 1

 دېوال تودوخي بندونکې طبقه د بيروني – 2

 د بام تودوخي بندونکې طبقه – 3
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ې دننه خواته يې تودوخي بندونکی د يو داخلي دېوال نښلونه د يو بيروني دېوال سره چ       7.5

 لري

Anschluss einer Innenwand an eine Innengedämmte Außenwand 

(Connection of an inner wall to an interior insulated exterior wall)  

نکي د يو داخلي دېوال نښلونه د بيروني دېوال سره چې د دغې بيروني دېوال داخل خوا ته يې د تودوخي بندو

طبقه ورکړل شوی وي، لکه څنګه چې په الندې ورکړل شوي انځور کې ښکاري، د تودوخي بندونکي طبقې قطع 

کېدنه د يو تودوخي د پول جبري اغيزه جوړوي. د داخلي دېوال په نښلونکي ساحه کې د يو اضافي تودوخي 

ه مخې دلته کفايت کوي چې بندونکي طبقې په واسطه د تودوخي د پول اغيزه زښت ډېر کميږي. د قاعدې ل

په پلنوالي سره د تودوخي بندونکې طبقه ورکړل شي. د داخلي دېوال په ساحه کې  cm 50داخلي دېوال تقريباً د 

چې د تودوخي بندونکې طبقه نه وي ورکړل شوی، د ورو ورو برابرونې د پاره او همدا رنګه د ښکارېدو له کبله 

 دوخي بندونې طبقه ورکړل شي.هدايت کېږې، چې د پانې په شکل د تو

 

د داخلي دېوال نښلونه د بيروني دېوال سره چې د بيروني دېوال دننه خوا ته د تودوخي بندوکې طبقه ورکړل 

 شوی وي

 

د همدې په شان کېدی شي چې د تودوخي د پول پرابلم د منزلونو تر منځ د چتونو په نښلونې کې د بيروني دېوال 

 تودوخي بندونکي طبقې ورکوونې په واسطه هم حل شي.سره، د داخل خوا نه د 

اکثراً په زړو )پخوانو( ودانيو کې د تودوخي د تخنيک له لحاظه اصالح کوونه د داخلي تودوخي بندونکې 

طبقې سره کيږي، ځکه چې په دې کې د بيروني مخ )نما( په اساس، د مثال په ډول د يوې تاريخي ودانۍ په 

مخ )نما( ته اجازه نه شته چې تغير ورکړل شي. او که نه نو بايد که امکان ولري د حېث، چې د هغې بيروني 

ودانۍ بيرون خوا ته د تودوخي بندونکي طبقې ته ترجح ورکړل شي، ځکه چې د داخلي بندونکې طبقې د پرمخ 

چېر ته د  وړنې نه دقيق والي سره کېدی شي چې لږ څه د ساختماني فزيک له لحاظه پرابلم منځ ته راشي. که

په دغه انځور کې ورکړل شوي شمارې 

 عبارت دي له:

 بيروني دېوال – 1

داخل خوا ته ورکړل شوې د تودوخي بندوکي  – 2

 طبقه

 د پانې په شکل د تودوخي بندونکي مواد – 3

 داخلي دېوال – 4



 

391 

 

بندونکي موادو ورکونې سره کوم وړوکی درز منځ ته راغلی وي، نو بيا دلته ډېر کم د بخار څخه منځ ته راغلي 

 اوبه توئيږي، کوم چې د تودوخي بندونکي طبقې شاته پروت بيروني دېوال سوړ )يخ( دی.

 

 Geschossdeckenanschluss  د منزلونو تر منځ د چتونو نښلونه       7.6

(Floor connection)  

لکه څنګه چې په الندې انځور کې ښکاري، د غټو ډبرو څخه جوړ شوي بيروني دېوال سره د منزلونو تر منځ د 

چتونو نښلونه بايد د يوې تودوخي بندونکي طبقې سره په نظر کې ونيول شي، که نه نو د ډېر ښه تودوخي 

ني دېوال د کم ډبلوالي )کم ضخامت( په وجه يو ناجايز انتقالونکي اهن کانکرېټ څخه چت په واسطه او د بيرو

 د تودوخي پول جوړيږي.

 د اهن کانکرېټ جوړ شوي چت نښلونه د يو بيروني دېوال سره چې د غټو ډبرو څخه جوړ شوی وي

 

 په دغه انځور کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 دېوال چې د تودوخي انتقالولو توان يې کم وي – 1

 ي بندونکې طبقهتودوخ – 2

 د چت تختې مخې ته ودرول شوی ډبره – 3

 د اهن کانکرېټ څخه چت – 4

دې سره د مثال په ډول د چت په قالب کې يو د تودوخي بندونکي پټۍ ورکول کيږي. که چېرته بيرون خوا ته يو 

قيماً د ځای پرېښودل شوی وي چې مخې ته بل دېوال ورکړل شي، نو کېدی شي چې د دېوال مخ )نما( مست

همدې ډول ډبرو څخه اوسي، کوم چې د اخېړ نښلېدو د پاره مناسب دي، لکه څنګه چې په پورته انځور کې 

ښکاري. په نورو بيرون خوا ته ورکړل شوو چتونو کې د نه اخېړ شوي دېوال مخ ته د تودوخي بندونکي پټۍ 
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د يو اخېړ نيونکي ورکولو سره( مستقيماً  ښکارېدونکی دی، او دا بايد په يو مناسب اقدام سره )د مثال په ډول

 د اخېړ نښلېدونکي د پاره په نظر کې ونيول شي.

 

 په يو نه ګرمېدونکي تاکاو کې د تاکاو د چت نښلونه       7.7

Kellerdeckenanschluss an einen unbeheizten Keller 

(Cellar ceilings connection to an unheated cellar)  

ېدونکي تاکاو کې د تاکاو د چت نښلونه، لکه څنګه چې په الندې انځور کې ښکاري، بايد داسې په يو نه ګرم

جوړ شي، چې د بيروني دېوال تودوخي بندونکې طبقه د تاکاو په چت کې د تودوخي بندونکي طبقې په سر 

 راشي.

 دېوال سرهد تاکاو د چت نښلونه )د نه ګرمېدونکي تاکاو( د لرګو څخه په ودانې کې د بيروني 

 

 په دغه انځور کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 د بيروني دېوال د تودوخي بندونکي طبقه – 1

 هوا بندونکې طبقه – 2

 د قدمونو د غږ بندونکې طبقه – 3

 د تاکاو د چت تودوخي بندونکې طبقه – 4

 د اهن کانکرېټ څخه چت – 5

 ي بندونکې طبقهد بنسټ )تهداب( د دېوال راوتلي برخې تودوخ – 6

 دېوال – 7

 د لنده بل مخنيونکې طبقه – 8
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دا چې بيروني دېوال د تاکاو په چت باندې بايد ښه ټينګ پروت اوسي، خو جبراً دا د بندونکي طبقې په منځ کې 

لګيږي. خپله په همدغې نقطې کې د لرګي څخه سپک ساختماني دېوال جوړونه اسانه کړي، د تاکاو په چت 

و څخه تيرونو په واسطه د تودوخي پول جوړوي. بيرون خوا ته د بندونکي طبقې په واسطه د تاکاو د پراته د لرګ

چت د ټنډې )راوتلي( سطح له منځه وړل کيږي. دې سره بايد دغه بندونکې طبقه، کوم چې د ځمکې سره تماس 

پورې د تاکاو د  cm 50څخه تر  cm 30لرونکي بندونکي په حېث ځمکې ته نږدې جوړېدونکی دی، کمتر کمه د 

چت د سطح څخه الندې ورکړل شي او همدا رنګه د بيروني دېوال د بندونکي طبقې سره ونښلول شي. په کلکو 

بيروني دېوالونو کې، چې د تودوخي د انتقال توان يې ښه وي، د تودوخي پول ال قوي اغيزه کوي. ددې حل د 

 لېدی شي.برخې ورکړل شوی انځور استعما 7.8پاره په الندې 

 

 د پوخ )کلک( بيروني دېوال نښلونه د الندې په ځمکه کې د تل تختې سره       7.8

Anschluss einer massiven Außenwand an die Sohlplatte 

(Connection of a solid outer wall on the soleplate)  

نښلونه د ودانۍ الندې د تل لکه څنګه چې په الندې انځور کې ښودل شوی، د پوښ )کلک( بيروني دېوال 

تختې سره کېدی شي چې د تودوخي د پول اغيزه په دې ډول کم شي، چې د اولې ډبرې کتار )قطار( مواد د کم 

تودوخي انتقالېدونکي توان څخه دېوال جوړ شي. دې د پاره د مثال په ډول سوري لرونکي کانکرېټ، سپکې 

اوسي، مناسب دي. خو بيا هم  0,21nW/(mK)څخه تر  W/(mK) 0,12اندازه يې د  λخښتې او داسې نور چې د 

دغه مواد د ستاتيک له مخې فقط تر محدودې اندازې پورې قوت لري. په استوګنو ودانيو کې تقريباً تر درې 

پوړو )منزلو( پورې د معمولي وزن د پاره د دغو موادو د باروړلو توان د قاعدې له مخې کفايت کوي. ښه 

ص د تودوخي بندونکي ډبرې هم دي، کوم چې د تودوخي بندونکو او د فشار الندې استعمالېدنکي خا

راتلونکو موادو څخه ګډ يو په ښکاره ډول د تودوخي د پول اغيزې کمونه بې د بار وړنې توان د محدوديت څخه 

لرونکې ماده ګرنټي کړي. د تودوخي د تخنيک له لحاظه ډېره ښه د حل الره د ستاتيک له نظره  ډېر اوچته قوت 

د يوې پټلۍ د جوړولو د پاره قف لرونکې ښيښه ده، خو ددې قېمت تقريباً لوړ دی. په دغې ساختماني برخې کې 

سره عمالً دومره ښه ده، لکه  معموالً  استعمالېدونکي  λ = 0,045 W/(mK)د تودوخي د بندونې اغيزه د 

 بندونکي مواد.

الندې د تل سره د پام لرنې وړ دې، بلکه ددې په مطابق د داخلي  نه يواځې د بيروني دېوال نښلونه د ودانۍ

دېوال نښلونه اکثراً زښت اوږود د تودوخي پول جوړوي. دلته دا ډول هدايت کيږي چې د تودوخي د پول اغيزه د 

هم  يوې ډبرې د کتار په واسطه چې د موادو د تودوخي انتقالېدلو توان يې کم وي، له منځه والړ شي. دې سره دا

ګټور دی، چې همدا ډول مواد د بيروني دېوال او د داخلي دېوال د نښلولو د پاره هم انتخاب شي. يو خوا نه ددې 

په واسطه د جوړولو )ساختمان( بهير )جريان( اسانه کوي، بل خوا نه يو ګټور ساختماني جوړښت لري )د مثال 

 نبساط په وجه د درزونو جوړېدو څخه مخنيوی(.په ډول په مختلفو موادو کې د مختلفې تودوخي )حرارت( د ا

د ودانۍ الندې د ځمکې په تل کې د تختې نښلونه د کلک بيروني دېوال سره؛ د ډبرو د کتار په واسطه د 

 تودوخي د پول کموونه، چې د موادو د تودوخي انتقالېدلو توان يې کم وي، په الندې انځور کې ښودل شوی:
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 وي شمارې عبارت دي له:په دغه انځور کې ورکړل ش

 د ځمکې سره تماس لرونکي برخې بندونکې طبقه – 1

 دېوال - 2

 د تودوخي د انتقالېدو توان( W/(mK) 0,21 ≥ تودوخي بندونکي عناصر )  – 3

 تودوخي بندونکې طبقه – 4

 د ودانۍ الندې په ځمکه کې د تل تخته – 5

 

 Fensteranschluss an die Außenwand په بيروني دېوال کې د کړکۍ نښلونه       7.9

(Window connection to the outside wall)  

څنګه چې په الندې اول انځور کې ښودل شوی، د بيروني دېوال سره د کړکۍ د ډډو چوکاټونو په نښلونه کې 

ورې پ cm 4څخه تر  cm 3بايد په دېوال کې د تودوخي بندوکې طبقه د کړکۍ پټېدونکي چوکاټونه وپوښی. د 

 ډبل بندونکي موادو سره پوښښ د تودوخي د پول اغيزه زښت ډېر کموي.

د بيروني دېوال سره د کړکۍ الندې چوکاټ نښلونه، کوم چې په الندې دوهم انځور کې ښودل شوی، کېدی شي 

پورې ډبل د کړکۍ د تختې الندې د تودوخي بندونکي طبقې په ورکولو سره يقيني  cm 4څخه تر  cm 3چې د 

عالوه ددې نه ددې په واسطه د کړکۍ الندې تختې د پاره په سخت ورښت )باران( کې د باران د څاڅکو د  شي.

 غږ اغيزه کمېدالی شي.

د کړکۍ د سرطاق نښلونه د بيروني دېوال سره هم، لکه څنګه چې په الندې دريم انځور کې ښودل شوی، د 

 بندونکي طبقې په واسطه ضرور دی.تودوخي د پول اغيزې کمولو د پاره ددې پوښل د تودوخي 

د کړکۍ مخې ته ورکړل شوې کرکره يي پردې د پاره د کړکۍ په سر صندق نښلونه د بيروني دېوال سره، څنګه 

چې په الندې څلورم انځور کې ښکاري، د ودانۍ په پوښښ کې د تودوخي له لحاظه ضعيف ځای دې. په اوسنې 

نکو طبقو سره مجهز شوي دي، کوم چې په عاقبت کې زښت ډېر د وخت کې دغه صندوقونه د کمو تودوخي بندو

تودوخي د پول اغيزه لري. ددې د پاره چې مرسته وشي، نو دننه خوا ته يوه اضافي د تودوخي بندونکي طبقه يا 
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وي، د اوږود شوي پټ چوکاټ  cm x 13,5 cm 13,5خو واړه د کرکرې صندقونه چې اندازه يې د مثال په ډول 

يرون خواته د تودوخي بندونکي طبقې د تختې په سر مناژ شي، چې دې سره په ښکاره ډول د تودوخي مخې ته ب

 د پول اغيزه کميږي.

 اول انځور: د تودوخي بندونکي تړلي سيستم سره، د بيروني دېوال سره د کړکۍ دواړو ډډو نښلونه

 

 په دغه انځور کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 ال د تودوخي بندونکې طبقهد بيروني دېو – 1

 تودوخي بندونکې طبقه – 2

 دېوال - 3

 

دوهم انځور: د کړکۍ الندې چوکاټ نښلونه د بيروني دېوال سره، چې دېوال په منځ کې تودوخي بندونکې طبقه 

 ولري

 

 په دغه انځور کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي له:

 ه تختهد تودوخي بندونکي طبقه ورکړل شوی د کړکۍ مخ ت – 1

 تودوخي بندونکې طبقه – 2

 د بيروني دېوال تودوخي بندونکې طبقه )چې په منځ کې ورکړل شوی وي( – 3
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 دريم انځور: د لرګو څخه ساختمان د پاره د کړکۍ د سرطاق نښلونه د بيروني دېوال سره

 

 صندق نښلونه څلورم انځور: د تودوخي بندونکي تړلي سيستم سره، په بيروني دېوال کې د کرکره يي

 

  Balkonanschluss (Balcony connection)  د برنډې )بالکون( نښلونه     7.10

د برنډې )بالکون( نښلونکي ځايونه د تودوخي د تخنيک له لحاظه د مشکالتو نه ډک وي، کله چې دا بيرون ته 

تختې دي، کوم چې دا بې د کوم راوتلي وي. د ټولو نه زيات نا مناسبه د اهن کانکرېټ څخه د برنډې )بالکون( 

بېلېدونکي برخې يا درز څخه د منزلونو چتونو ته تېر شوی وي. د اهن کانکرېټ د ډېر اوچته تودوخي 

په دغه انځور کې ورکړل شوي شمارې 

 عبارت دي له:

 د بيروني دېوال د تودوخي بندونکې طبقه – 1

د چتونو د تيرونو تر منځ تودوخي بندونکې  – 2

 طبقه

 تودوخي بندونکې طبقه – 3

په دغه انځور کې ورکړل شوي شمارې عبارت 

 دي له:

 د بيروني دېوال د تودوخي بندونکې طبقه – 1

 تودوخي بندونکې طبقه – 2

يي پردې د پاره ورکړل شوی صندق بيروني د کرکره  – 3

 چې تودوخي بندونکې طبقه لري
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په وجه دلته ډېر قوي د تودوخي پول جوړيږي. په اوس وختونو کې د  λ = 2,1 W/(mK)انتقالېدلو توان  

ي چې استعماليږي، چې دلته بيا د تودوخي بندونکي فوالدي سيخانو څخه د ټوکرۍ په شکل تړونکي برخې د

 موادو څخه عمودي تختې دي، چې ورسره په کار وړل کيږي، څنګه چې په الندې انځور کې ښودل شوی دی.

 

 

 

 

 

 

د فوالدو د استعمال په واسطه، کوم چې يوې خوا ته د کانکرېټ په تختې کې او بلې خوا ته د منزل د چت سره 

برنډې )بالکون( بار )وزن( د منزل چت ته انتقالوي. دلته د تودوخي بندونکي مواد د تودوخي کانکرېټيږي، د 

ضايع کېدنه کموي. د ښه تودوخي انتقالولو توان په وجه، په منځ کې تېر شوي د فوالدو سيخان کوالی شي چې 

 مايي کم شي.په منځ کې کانکرېټولو په مقايسه د تودوخي ضايع د دغې بدلون له الرې تقريباً ني

دلته نور مناسبه د حل الرې دي، کوم چې د بالکون د پاره باروړونکی ورکول کيږي )د مثال په ډول د فوالدو 

څخه( او بالکون ورباندې جوړول کيږي، کوم چې د ودانۍ په مخ )فاساد( ټينګول کيږي. په دغه حالت کې برنډه 

دلته د ودانۍ په مخ ټينګ شوي باروړنکو کې د ټکو  )بالکون( اکثراً د سپک ساختمان په حېث جوړول کيږي.

 )نقطو( په شکل د تودوخي پول جوړيږي.

د تودوخي تخنيک له لحاظه د ټولو نه ښه هغه ساختمانونه دي، کوم چې د تودوخي )حرارت( له لحاظه برنډې 

نډه )بالکون( د )بالکون( په مکمل ډول د ودانۍ څخه بېل )جدا( د جوړولو امکان ولري. په دې ترڅ کې بر

ودانۍ مخ ته د تودوخي بندونکي طبقې سره جوړول کيږي، لکه څنګه چې په الندي انځور کې ښودل شوی، او 

ځان ته بار وړونکي ساختمان په سر )د مثال په ډول د دېوال تخته، کانکرېټي تکيا يا پايه، فوالدي پايه چې ځان 

 کې هيڅ ډول د تودوخي پول نه جوړيږي ته بنسټ )تهداب( ولري( ايښودل کيږي. په دې حالت

 

په دغه انځور کې ورکړل شوي شمارې عبارت دي 

 له:

 بيروني دېوال – 1

 د ټيم څخه پوښونکې تخته – 2

 ښيښه – 3

 د ډډو چوکاټونه – 4

 پټ چوکاټونه – 5

 د سمټو څخه شوته )مثاله( – 6

 د قدمونو د غږ بندونکې طبقه – 7

 اهن کانکرېټ څخه چتد  – 8

 داخلي اخېړ – 9

 د چت د تختې الندينۍ راوتلی ځای – 10

 تودوخي بندونکې طبقه – 11

 مخ ته ورکړل شوې د دېوال تخته – 12

 د اهن کانکرېټ څخه تخته – 13

 ميالن ورکړل شوی اخېر )پلستر( – 14

 د شوتې )مثالې( څخه فرش – 15

 کاشي - 16
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د برنډې )بالکون( نښلونه )د دېوال مخ ته ځان ته باروړونکي ساختمان سره بالکون( د بيروني دېوال سره، کوم 

 چې د تودوخي بندونکي تړلي سيستم سره دی

 

 

  Treppenauflager (Staircase support)  د پوړکيو )زينې( الندې تخته     7.11

د پاره چې په پوړکيو )زينو( کې د تودوخي پول کم شي، نو دلته خاص ساختماني برخې دي، کوم چې د ددې 

پوړکيو بار )وزن( په غاړه اخلي او په عين وخت کې د تودوخي بندونکې اغيزه ولري. دغه مختلف عناصر 

و زينې تر منځ د تودوخي داسې ساختمان لري، چې ددې په واسطه د غږ انتقال هم کميږي. په ډډه کې د دېوال ا

تېرېدنه کېدی شي چې د تودوخي بندونکي پټلۍ په واسطه کم شي، کوم چې د مثال په ډول د اهن کانکرېټ 

 څخه زينې په قالب کې ورکول کيږي او کانکرېټيږي.

 

 

 د يو شي نه بل شي جوړولو غلطي څخه ډډه     7.12

Vermeidung von Verarbeitungsfehlern (Avoidance of processing errors)  

د تودوخي پول د پاره دوه مثالونه، کوم چې په الندې انځور کې ښودل شوي، د تودوخي بندونکي موادو د غلط 

استعمال په وجه د تودوخي پول جوړيږي. د ودانۍ مخ ته د هوا د پاره ورکړل شوي طبقې شاته په کافي اندازه د 

دوه پوټکي دېوال کېدی شي چې وښوئيږي؛ د منځ ته راغلي درز په تودوخي بندونکي طبقې نه ټينګېدنه، يا 

انځور کې ښودل شوی، زښت ډېر د تودوخي جريان منځ ته راځي، د تودوخي  aواسطه، کوم چې په الندې 

شمارې په دغه انځور کې ورکړل شوي 

 عبارت دي له:

د فشار په مقابل کې ټينګ تودوخي بندونکی  – 1

 عنصر

 د بيروني دېوال تودوخي بندونکې طبقه – 2

د برنډې )بالکون( د پاره بار وړونکی  – 3

 ساختمان
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بندونکي تختو تر منځ لوی درزونه هم کېدی شي چې د ناسم کار کوونې په وجه او وروسته د تودوخي بندونکي 

 انځور کې ښودل شوی. bمنځ ته راشي، لکه څنګه چې په الندې تختې ورکېدنه 

 

 د تودوخي بندونکي موادو غلط استعمال په وجه د تودوخي پول :

a)  د ودانۍ مخ ته چې د هوا طبقه هم لري،ښوئيدلی بندونکې طبقه 

b) په دوه پوټکي دېوال کې د تودوخي بندونکي سره په کافي اندازه نه ډکون 

 

 

ا ډول غلطيو څخه مخنيوی وشي، بايد بندونکي تختې د تل د پاره ډېر طبقه يي ورکړل شي، ددې د پاره چې د د

چېرته چې سرونه يې يو پر بل راغلي تل بدل تنظيم شي. يوه ډېره ښه د حل الره هم دا ده، چې د تودوخي بندونکې 

 تختو په استعمال کې درزونو ته پوړکۍ )زينه( ورکړل شي.

کېدی شي چې د بندونکي موادو د ډکون څخه منځ ته راشي، د مثال په ډول لکه چې په  د تودوخي پول بل پرابلم

کې ښودل شوی، يا د ميالني تيرونو تر منځ بندونکي  bدوه پوټکي دېوال کې، لکه څنګه چې د پورته انځور په 

طه اچول کيږي. په حېث په تش ځای )خأل( کې د داخل او بيرون تر منځ د بام په قالب کې د پو کولو په واس

تودوخي بندونکي مواد کېدی شي چې د وخت په تېرېدو سره خراب شي، که چېرته هغه د بندولو په وخت کې په 

 کافي اندازه ښه بند نه اوسي. ددې په واسطه د تودوخي بندونکي په طبقو کې فاصله منځ ته راځي.

شي، په سپکو ودانيو کې د نورمالې شوتې بله د غلطي منبع، کوم چې زښت ډېر د تودوخي ضايع منځ ته راتلی 

)مثالې( سره په صحيح ډول کار نه کوونه ده. د شوتې درزونه، کوم چې ښه تودوخي انتقالونکي نورماله شوته 

ده، د تودوخي پول جوړوي. ددې د پاره چې د سپک ساختمان تودوخي بندونکي خواص وساتلی شو، نو ځکه 

 اله( استعمال شي.حتماً ددې په مطابق سپکه شوته )مث

په بيروني دېوالونو کې ټينګونکي عناصر، د مثال په ډول د منځ څخه تېر شوي فوالدي بولټونه، کوالی شي چې 

نقطه يي د تودوخي پول جوړ کړي. نو ځکه دلته هدايت کيږي، د منځ څخه تېرېدونکي عناصرو په ځای فقط يوه 

ي مېخ يا ددې په شان نور استعمال شي. دې سره په ښکاره برخه د بيرون نه په دېوال کې د چنګک په شان پيچ

 ډول د تودوخي د پول اغيزه کميږي.

 

 



 بيوګرافي:لنډه  د ژباړونکي

ي ځوی او د ملک غوث الدين قطب الدين ملکز د اسداهلل ملکزی

کال کې د ننګرهار واليت، کوز کونړ  20.03.1960. په لمسی

 ولسوالۍ د قلعټک په کلي کې زېږېدلی.

 لېسه کېپه افغان سيد جمال الدين کال پورې د 1977څخه تر  1965د خپلې لومړني زده کړې 

 سرته رسولي دي.

څخه پولېتخنيک کې او بيا د يوسمستر پورې د کابل په 1978څخه تر  1977د  لوړې زده کړې

د جمهوريت د تاجکستان اتحاد رې د پخواني شوروي پو 3891څخه تر  1978وروسته د 

 سرته رسولي دي. کېدوشنبې په پوليتخنيک 

کې په مختلفو ساحو کې دنده پر مخ د ديپلوم تر السه کولو څخه وروسته په داخل او خارج 

 وړېده، چې دا په الندې ډول دي:

رياست کې د انجينېر په پالن او ارزيابي  دپورې د فواعد عامې وزارت  1984څخه تر  1983د 

 3881نه وروسته تر  دې. دپورې د الرو او ډګرونو په رياست کې 1988څخه تر  1984د . په حېث

په المان کې پورې  2005کال څخه وروسته تر  1993د  )وزګار(.ې د ګډوالۍ )حجرت( کلونه پور

خيريه  Helpپورې د المان  2006تر  2005دنده تر سره کړې ده.  د  يېپه مختلفو ساحو کې 

 2008موسسې سره د انجينېر په حېث د افغانستان په فراه واليت کې او بيا ددې نه وروسته تر 

ېسيم مخابراتي دستګاه سره د انجينېر په حېث دنده تر اخر پورې په افغانستان کې د افغان ب

افتخاري غړي په حېث کار  پارلمانپه ښار والۍ کې د  Bebra سره کړېده. فعالً د المان د بېبرا

 .يکو



 

 

Abstract 

 

In the technical part - starting from the basics of energy-saving construction, the 

Energy Saving Regulation - application and properties of thermal insulating 

materials - 

deals with the components of the building, such as exterior walls, ceilings, roofs, 

partitions and windows. The requirements and calculation methods of thermal, 

acoustic and moisture protection are presented; on the current issues air 

tightness, thermal bridges and heat protection in summer is more detail than 

hitherto received. A variety of constructive detailed solutions is presented in 

clear drawings. 

In building technical part electrical installation, hot water supply and heating - 

including condensing, solar and Heat pump technology-, home ventilation, 

house technical insulation and sound insulation measures, indoor lighting and 

solar power generation presented in an updated and expanded version. In the 

newly designed and expanded chapters on modern kitchens and housework 

rooms and bathrooms and toilet planning and instrumentation of housekeeping 

and sanitary facilities will be explained. 

The book is a workbook for architects, planners and all relevant works. In 

schools, colleges, universities and for the master training, it is used as a teaching 

tool. For anyone who wants to deal with construction and renovation, the 

building conveys book the different disciplines in an intelligible representation, 

so that even non-specialist interested rapid orientation is possible. 

 



Publishing Textbooks 

 

Honorable lecturers and dear students! 

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious 

issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To 

tackle this issue, we have initiated the process of providing textbooks to 

the students of medicine. For this reason, we have published 250 different 

textbooks of Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism and 

Agriculture (96 medical textbooks funded by German Academic Exchange 

Service, 140 medical and non-medical textbooks funded by German Aid 

for Afghan Children, 6 textbooks funded by German-Afghan University 

Society, 2 textbooks funded by Consulate General of the Federal Republic 

of Germany, Mazar-e Sharif, 1 textbook funded by Afghanistan-Schulen, 1 

textbook funded by SlovakAid, 1 textbook funded by SAFI Foundation 

and 3 textbooks funded by Konrad Adenauer Stiftung) from Nangarhar, 

Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-Beroni, Kabul, Kabul Polytechnic and 

Kabul Medical universities. The book you are holding in your hands is a 

sample of a printed textbook. It should be mentioned that all these books 

have been distributed among all Afghan universities and many other 

institutions and organizations for free. All the published textbooks can be 

downloaded from www.ecampus-afghanistan.org. 
 

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states: 

“Funds will be made available to encourage the writing and publication of 

textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority areas, to improve the 

quality of teaching and learning and give students access to state–of–the–

art information. In the meantime, translation of English language 

textbooks and journals into Dari and Pashto is a major challenge for 

curriculum reform. Without this facility it would not be possible for 

university students and faculty to access modern developments as 

knowledge in all disciplines accumulates at a rapid and exponential pace, 

in particular this is a huge obstacle for establishing a research culture. The 

Ministry of Higher Education together with the universities will examine 

strategies to overcome this deficit ”. 



We would like to continue this project and to end the method of manual 

notes and papers. Based on the request of higher education institutions, 

there is the need to publish about 100 different textbooks each year.  
 

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate 

or revise their lecture notes or written books and share them with us 

to be published. We will ensure quality composition, printing and 

distribution to Afghan universities free of charge. I would like the 

students to encourage and assist their lecturers in this regard. We 

welcome any recommendations and suggestions for improvement. 
 

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the 

books according to the international standards, but if there is any problem 

in the book, we kindly request the readers to send their comments to us 

or the authors in order to be corrected for future revised editions. 

We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan 

Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book. 

We would also like to mention that he has provided funds for 140 medical 

and non-medical textbooks so far. 

I am especially grateful to GIZ (German Society for International 

Cooperation) and CIM (Centre for International Migration & 

Development) for providing working opportunities for me from 2010 to 

2016 in Afghanistan. 

In our ministry, I would like to cordially thank Acting Minister of Higher 

Education Prof Dr Farida Momand, Academic Deputy Minister Prof Abdul 

Tawab Balakarzai, Administrative & Financial Director Ahmad Tariq Sediqi, 

Chancellor of Nangarhar University, Deans of faculties, and lecturers for 

their continuous cooperation and support for this project . 

I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all 

these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I 

would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues 

Hekmatullah Aziz, Fahim Habibi and Fazel Rahim Baryal in the office for 

publishing books. 
 

Dr Yahya Wardak 

Advisor at the Ministry of Higher Education 

Kabul, Afghanistan, May, 2017 

Office: 0756014640 

Email: textbooks@afghanic.de 



 

 

Message from the Ministry of Higher Education 
 

In history, books have played a very important role 

in gaining, keeping and spreading knowledge and 

science, and they are the fundamental units of 

educational curriculum which can also play an 

effective role in improving the quality of higher 

education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and 

today’s requirements and based on educational standards, new 

learning materials and textbooks should be provided and 

published for the students. 

I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very 

thankful to those who have worked for many years and have 

written or translated textbooks in their fields. They have offered 

their national duty, and they have motivated the motor of 

improvement. 

I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish 

textbooks in their respective fields so that, after publication, they 

should be distributed among the students to take full advantage of 

them. This will be a good step in the improvement of the quality of 

higher education and educational process. 

The Ministry of Higher Education has the responsibility to make 

available new and standard learning materials in different fields in 

order to better educate our students. 

Finally I am very grateful to German Aid for Afghan Children and 

our colleague Dr. Yahya Wardak that have provided opportunities 

for publishing this book. 

I am hopeful that this project should be continued and increased 

in order to have at least one standard textbook for each subject, in 

the near future.  
 

Sincerely, 

Prof. Dr. Farida Momand 

Acting Minister of Higher Education 

Kabul, 2017 
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