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ساختمان بخش در سازی بهينه نخدمات ش  ر ب زی   بهي 
،ساختماناندازه گيری و تعيين شاخص های عملکردی ●
انجام محاسبات بار گرمايشی و سرمايشی ساختمان با اعمال پارامترهای  ●

،موجوداقليمی ساختمان 
معيار● و جهانی استانداردهای با مطابق ساختمان انرژی عملکرد کيفيت ر  تعيين ي ی و  ی جه ر بق ب  ن  رژی  ر  ي  ي يين 

،انرژیهای مصرف 
تعيين ميزان روشنايی مورد نياز و ارائه راهکارهای اقتصادی به منظور ●

محيط ايجاد و انرژی ،مطلوبکاهش ي  يج  رژی و  وبش 
ارائه راهکارهای الزم برای رفع مشکالت موجود در ساختمان، سيستم های  ●

،ساختمانتاسيساتی و بهبود آسايش حرارتی ساکنين 
گذاری● سرمايه ميزان منظورتعيين وبه ساختمان انرژی مصرف کاهش کاهش مصرف انرژی ساختمان و به منظورتعيين ميزان سرمايه گذاری ●

،گذاریدوره بازگشت سرمايه 
.ساختمانفرهنگ سازی و آموزش به منظور مديريت مصرف انرژی ●
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ضرورت بهينه سازی مصرف انرژی در ساختمان

های گرمايشی که عمدتا   های مصرف انرژی در ساختمان، سيستم ميان مولفهدر 
کنند و از جمله مصرف کنندگان عمده  های فسيلی استفاده می از سوخت

ويژه اهميت از هستند، کهانرژی چرا باشند، می برخوردار از%70ای ي ويژ ز  ی ب چر  رژی   ر  ور ز  % 70ی بر
. يابد گاز طبيعی مصرفی کشور به گرمايش ساختمان اختصاص می

به عوامل گوناگونی که در ميزان مصرف انرژی گرمايشی ساختمان نقش توجه 
صرفه راهکارهای ارائه در فراوانی تاثير ودارند، ساختمان بخش در جويی ر ی  ر ر ر ر  ی  و ر ير  ن و ر  ش  ر ب جويی 

 .کاهش مصرف انرژی در اين بخش دارند
تجهيزات با  کارگيری ه بمسلم است در ميان تمامی پارامترهای تاثيرگذار، آنچه 

مناسب نيازعنوانهب(ظرفيت مورد ظرفيت با مشعلی و ديگ انتخاب مثال ب ي  ن ب(ر ز و ي ور  ي  ر ی ب  ي و  ب  ل 
بعنوان مثال استفاده از بخاری هايی با مصرف  (، بهره وری باال )ساختمان

بعنوان مثال ( و همچنين کنترل سامانه های گرمايشی ) کم و بازدهی باال 
لستفاده از سيستم های کنترل هوشمند در موتورخانه و شيرهای ترموستاتيک  

گ
م

از عوامل موثر در ميزان مصرف انرژی گرمايشی در )رادياتورها
.شوند ساختمان محسوب می
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ساختمان در انرژي مديريت نمباني ر  رژي  يري  ي  ب
مديريت انرژي در ساختمان، به عنوان يك فرآيند سيستماتيك، از تعريف و مرز  

ا ا اش آ ا اآ ا ا ا سازمانها و مراآز مي توانند در آنار  .و محدوده روشني برخوردار است
فعاليتهاي جاري خود فعاليت مديريت انرژي را نيز به شرح زير به انجام  

.رسانند
ل تهيه وضعيت آمي  :روش شناسي منابع اتالف انرژي در ساختمان شامل-1

تعيين وسايل الزم اندازه گيري،  (مصرف انرژي ، بررسي اجمالي ساختمان 
تعيين بخشهاي مختلف ساختمان از لحاظ مصرف ، تعيين منابع اتالف آه به  

ژ ان ها آنند ل آنت ت ض ت ا د ش روشني مشهود است، بررسي وضعيت آنترل آننده هاي انرژي ، بررسي  شن
آليه تجهيزات برقي، بررسي نحوه گردش هوا در ساختمان، تعيين ترآيب  

)تيم متخصص و دست يابي به اطالعات آلي ساختمان
ا2 اخت خا ط ا شش پوششها و سطوح خارجي ساختمان-2
سيستم هاي روشنايي - 3

....
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ساختمان در انرژي مديريت )ادامه(مباني )ادامه(مباني مديريت انرژي در ساختمان 

يپتانسيل استفاده از انرژي خورشيدي در ساختمان -4 ي
 HVACسيستمهاي تهويه متبوع  -5
بررسي نحوه گردش هوا در ساختمان  -6
ل7 شا گ از ان ا تت ا گ از ان ا ان ت تعيين انواع اندازه گيريها، تعيين  :تعيين موارد اندازه گيري شامل -7

زمان اندازه گيري و تعيين استانداردهاي اندازه گيري
يتعيين منابع اتالف و پتانسيل جلوگيري -8 پ ع
اطالعات پايه،  : ارائه فهرست آنترل جهت اجراي روش شامل  -9

اطالعات پوشش ساختمان ، وضعيت مصرف انرژي و آب، اندازه  
مورد در اطالعاتي انرژي، مصرف سيستم سؤاالت مختلف، ور  گيريهاي ر  ي  ال رژي ا ر ا م  ي ؤاال  ي   يريه

جنس و مشخصات مصالح
توصيه ها -10
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تجهيزاتی با ظرفيت مناسب و بهره وری باال سبب کاهش کارگيریهب•
بار حرارتی ساختمان در حقيقت  .ميزان بار حرارتی ساختمان می شود

. گردد ميزان حرارتی است که به عناوين مختلف از ساختمان خارج می
ع :شود بطور کلی اتالف حرارتی ساختمان از دو منبع اصلی ناشی می

و ) نظير ديوارها، سقف، کف(ساختمانجدارهایاتالف حرارتی از
اتالف حرارتی در نتيجه ورود هوای سرد خارج به داخل ساختمان از  

.طريق نفوذ و تجديد هوا
ها   کاری حرارتی در طراحی و اجرای ساختماناز اينرو رعايت عايق

و استفاده از مصالح مصرفی مناسب که اوال نياز به گرمايش و 
دهد و دوم از هدر رفتن گرما و سرمای توليد   سرمايش را کاهش می 

گ
می

از اهميت زيادی برخوردار بوده و باعث ، کندمیشده جلوگيری
.جويی قابل توجهی در مصرف انرژی خواهد شد صرفه

7



مصرف انرژی در ساختمانها، بهينه سازی مصرف منظورکاهشهب•
بهينه سازی   ساختمانهای موجود،وانرژی در ساختمانهای جديد

مصرف انرژی در تاسيسات و تجهيزات خانگی و جايگزينی حاملهای  
پانرژی به جای سوختهای پرمصرف و فسيلی از اهميت زيادی  

.برخوردار است
در اين راستا تدوين و اجرای قوانين و استانداردهای معيار مصرف از  
اهداف مديريت ساختمان و مسکن سازمان بهينه سازی مصرف سوخت 

رعايت مقررات ملی ساختمان و نظارت بر  . می رودشمارهبکشور
اجرای آن که کليه موارد مرتبط با بهينه سازی مصرف سوخت در  

. ساختمان را شامل می شود از ضروريات دستيابی به اين مهم می باشد ی م ی ی
صرفه جويی در مصرف (مقررات ملی ساختمان19اجرای مبحث

.از جمله اقدامات اساسی در اين زمينه می باشد  )انرژی در ساختمان
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ساختمان19مبحث ملی مقررات ن  19ب ی  رر 
مقررات ملی ساختمان رعايت موارد زير در  19مطابق با مبحث
:ساختمان الزامی استل

عايق کاری ديوارهايی که با  (ديوارهای خارجی ساختمان عايق کاری 1.
بيرون نمیشوندمحيط کنترل دمايی ازنظر که فضاهايی نظير-يا و ي بيرون ی  رل  يی  ر  ز يی   ير  ي 

).استالزامی  -پيلوت
پنجره های دوجداره با قابهای فلزی ترمال بريک، چوبی يانصب 2.

PVCاستانداردPVC استاندارد
آب گرمکانالهای هوا، لوله های تاسيسات و سيستم توليد عايق کاری 3.
یسيستمهای کنترل کننده موضعی نظير شيرهای ترموستاتيک نصب4.

رادياتورهابر روی
نصب سيستمهای کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور  5.

محيط هوای دمای اندازه گيری دمای هوای محيطاندازهگيری
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ترمال بريک چيست؟

پروفيلهای ترمال بريک، جديدترين تکنولوژی برای جلوگيری از •
طگ در پروفيلهای معمولی و همانطور که از شکل .اتالف گرما ميباشد

بعلت  (مشخص است مقداری انرژی از طريق بدنه پروفيل آلومينيوم 
از طرف داخل ساختمان به خارج هدايت  )هادی بودن آلومينيوم ج)م

.ميشود
حال برای جلوگيری از انتقال انرژی بايستی يک عايق در ميان راه  •

گيرد برقرار را وظيفه اين که است آميد پلی نوار يک عايق اين ير ر  ي ر بر  .ر ين و ي    ی  ر پ و يق ي  ين 
کيفيت اين نوار پلی آميد در طول عمر پروفيل بسيار  . عهده ميگيرد

. مهم است
بايست• ول آيد بنظر اندک حالت اين در جوي صرفه مقدار شايد شايد مقدار صرفه جويی در اين حالت اندک بنظر آيد ولی بايستی •

. توجه داشت که در درازمدت صرفه جويی بسيار زياد خواهد بود
.برای نمونه بشکل زير توجه کنيد
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طبق آمار و ارقام منتشر شده از سوی سازمان بهينه سازی مصرف 
ط ا%10ط ا ا ا %70ط %  70سطح خارجی ساختمان را پنجره و % 10سوخت ، بطور متوسط

.از سطح هر پنجره را شيشه و مابقی را پروفيل تشکيل می دهد
ها پنجره و در بريک ترمال سيستم از استفاده صورت کاهش%38در کاهش %  38در صورت استفاده از سيستم ترمال بريک در و پنجره ها 

کاهش اتالف انرژی  %  32اتالف انرژی حرارتی در فصل سرما و 
کاهش %  20کاهش مصرف سوخت ، %  28برودتی در فصل گرما ، 

هزينه در سرمايه گذاری اوليه تاسيسات و به ميزان قابل توجهی از آلودگی 
.صوتی جلوگيری ميشود
htt // k ihttp://www.agk.ir
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مقررات ملی   19وجود اينکه اکثر مردم بر اين باورند که اجرای مبحث با 
ينساختمان سبب افزايش هزينه های ساختمان می شود، اما چنانچه اين مبحث   چ چ و ی ن زي يش ز ن

اجرا گردد، عالوه براينکه هزينه های اوليه ساخت را  درستیهبدر ساختمان
کاهش می دهد، با توجه به صرفه جويی انجام شده در هزينه های بهره برداری  

.بودساختمان، برای مصرف کننده سودآور نيز خواهد    و مصرف انرژی
مقررات ملی ساختمان شامل عايق کاری سيستم تاسيسات و  19اجرای مبحث با 

خارجی ساختمان و نصب پنجره های دوجداره جدار لوله ها، عايق کاری 
 .می دهدهزينه های ساختمان را افزايش % 5استاندارد در ساختمان حداکثر 

ا اا ا ا ا ا ا گ اظ تا     ظرفيت سيستم گرمايش و سرمايش مورد نياز ساختمان رااما
اين مبحث اجرا نمی شود، کوچکتر می کند، که  که  حالتینسبت به    40%

. اين امر منجر به کاهش قابل مالحظه هزينه ها می شود
ل ل ط چنانچه در طراحی و ساخت ساختمان اصول اوليه مهندسی رعايت  بنابراين

شود، عالوه بر ايجاد فضای مناسب برای زندگی ساکنين و افزايش سطح 
.رفاه جامعه، هزينه های اوليه نيز کاهش می يابد
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ساختمان انرژي ن مميزي رژي  يزي 
ومميزي انرژي ساختمان مي تواند به عنوان روش اندازه گيري و ثبت   يري ز روش ن و و ي ن رژي يزي

مصرف انرژي واقعي در يك مجموعه ساختماني و اساسًا به منظور  
بيان شده در واحد (هدف آاهش و آمينه آردن مصرف انرژي 

مال ارزشهاي نه و انرژي شود)مصرف شناساي . شناسايي شود)مصرف انرژي و نه ارزشهاي مالي
مميزي انرژي حيطه هايي را آه انرژي بطور مؤثر استفاده مي شود و يا  

همچنين حيطه هايي آه بيشترين  .به هدر مي رود را شناسايي مي آند ي ي يي چ
پتانسيل براي صرفه جويي انرژي را دارا هستند و براي استقرار 

.الگوي مصرف مناسب مي باشند را شناسايي مي آند
د ژ ان ف نگ گ ك د ژ ان ز گ د ت ا به عبارت ديگر مميزي انرژي، درك چگونگي مصرف انرژي در  ه

ساختمان و چگونگي ارتباط اجزاء سيستم با يكديگر و نحوه اثرگذاري  
.محيط خارجي بر ساختمان از لحاظ انتقال انرژي مي باشد 
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ساختمان انرژي )ادامه(مميزي ن رژي  )(يزي 
يرويكردهاي مختلفي به مميزي انرژي ساختمان وجود دارد ولي  ر رژي زي ي ي ر ر

:مراحل زير تقريبًا در همه رويكردها مشترك است
مميزي داد ههاي تاريخي: 1مرحله •

آل2ل ا ا اررزيابي آلي:2مرحله•
تجزيه و تحليل و مطالعه تفصيلي: 3مرحله •

ژ ان فه هدف از غ ه ل آا ژ ان ز يك مميزي انرژي آامل به غير از هدف صرفه جويي انرژي مي ك
تواند به عنوان يك ابزار آمكي در مورد ايجاد يك بانك 

اطالعات و سوابق مصرف انرژي، پيش بيني هزينه هاي 
گ

ي ي پ ي
انرژي، بيان الگوهاي مصرف و نسبتهاي آارآيي و استقرار 

.بازنگريهاي عملي و اجرايي به آار گرفته شود
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رژيمفهوم مميزي انرژي زي م
براي آشنايي بيشتر با مفهوم مميزي انرژي، ارائه تعاريف و واژگاني در  •

.اين زمينه ضروري به نظر مي رسد
طبق اين تعريف  . استANSIاولين تعريف مميزي انرژي مربوط به •

استاندارد مميزي مطالعه اي روشمند و يا يك ارزيابي جهت جمع آوري  
سازمان جهاني استاندارد براي استانداردسازي نيز  . اطالعات مي باشد

ا قال ا ا(ا ا آ)ا ا آ ا ا ارائه آرده است آه  ) 19011ISOاستاندارد(تعاريف خود را در قالب ايزو
:باشدشامل موارد زير مي

Auditمميزي   - 1
مميزي عبارت از يك فرآيند نظام مند، مستقل و مكتوب براي گردآوري        

شواهد مميزي و ارزيابي عيني آن به منظور تعيين ميزان برآورده شدن 
.معيارهاي مميزي مي باشد ي ي ي

Audit Programبرنامه مميزي  - 2
برنامه مميزي عبارت از مجموعه اي از يك يا چند مميزي برنامه ريزي        

خاص هدفي به دستيابي هدف با و مشخص زماني چارچوب يك در ص  شده ي  بي ب  ي ص و ب   ي  رچوب ز ر ي چ  
.است
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انرژي مميزي )ادامه(مفهوم رژي يزي  )(هوم 
 Audit Criteriaمعيارهاي مميزي   - 3

معيارهاي مميزي عبارت از مجموعه اي از خط مشي ها، روشهاي اجرايي       
.يا الزاماتي آه به عنوان مأخذ مورد استفاده قرار مي گيرند مي باشد

مميزي-4 Auditشواهد Evidence يزي 4 Audit Evidenceو 
شواهد مميزي، عبارتند از سوابق، اظهارات و گزارشهای مربوط به        

.  واقعيات عيني يا ساير اطالعات مرتبط با معيارهاي مميزي و قابل رسيدگي
باشند آيفي يا و آمي است ممكن مميزي .شواهد ي ب ي ي و ي  ن   يزي  .و 

Audit Findingsيافته هاي مميزي  - 5
يافته هاي مميزي عبارتند از نتايج حاصل از ارزيابي شواهد جمع آوري        

مميزي معيارهاي به نسبت ازشده، حاآ است ممكن مميزي هاي يافته يافته هاي مميزي ممكن است حاآي از .شده، نسبت به معيارهاي مميزي
انطباق يا عدم انطباق نسبت به معيارهاي مميزي باشند، يا امكان بهبود را 

.شناسايي آند
...
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)ادامه(مفهوم مميزي انرژي رژي زي )(م
Audit Conclusionنتيجه گيريهاي مميزي  - 6

و بررسي از پس آه مميزي، يك ماحصل از عبارتست مميزي، گيريهاي نتيجه گيريهاي مميزي، عبارتست از ماحصل يك مميزي، آه پس از بررسي و  نتيجه
در نظر گرفتن مشاهدات و همه يافته هاي مميزي، توسط گروه مميزين  

.ارائه مي گردد
مميزي-7 Auditمتقاضي Clients  Audit Clientsمتقاضي مميزي 7

متقاضي مميزي عبارتست از سازمان يا شخصي آه خواستار انجام يك       
.مميزي توسط مميزان مي شود

ند8 ش Aز dit Auditeeمميزي شونده  -8
.مميزي شونده، عبارتست از سازماني آه مورد مميزي قرار مي گيرد     
Auditorمميز -9

مميز، عبارتست از شخص واجد مهارت و شايستگي، آه مميزي را برگزار       
بطور آلي مميز آسي است آه قابليت الزم براي مميزي مورد . مي نمايد

.نظر را احراز آرده باشد
....
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انرژي مميزي )ادامه(مفهوم رژي يزي  )(هوم 
Audit Teamگروه مميزي   -10
گروه مميزي، عبارتست از يك يا چند مميزي آه يك عمليات مميزي را اجرا       

.مي نمايند
فني-11 Technicalکارشناس Expert ي 11 س   Technical Expertر
آارشناس فني، فردي است آه دانش يا تخصص ويژه اي را در رابطه با       

دانش ويژه يا تخصصي، عبارت از دانش يا . موضوع مميزي ارائه مي آند
مميزي است قرار آه فعاليتي يا فرآيند سازمان، درباره تخصصي يزي  مهارت ر   ر ي   ي ي ي  ر ن  ز ر  رب ي  ر  ه

.شود، يا زبان و راهنماييهاي فرهنگي ديگر مي باشد
Competenceشايستگي   -12

و مهارت آارگيري به مورد در شده اثبات تواناي از عبارتست شايستگ شايستگي عبارتست از توانايي اثبات شده در مورد به آارگيري مهارت و   
. دانش

در آنار اين تعاريف، روش شناسي مميزي نيز به درك مراحل مميزي انرژي  
نمايد م روشنتر را آن حدود و آرده .آمك آرده و حدود آن را روشنتر مي نمايدآمك
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ساختمان مميزي مختلف نمراحل يزي  ل   ر
روش انجام مراحل مختلف مميزي ساختمان شامل موارد زير مي باشد

تجزيه و تحليل و شناسايي ساختمانهاي موجود -1
انواع ساختمان، دسته بندي ساختمانها، ميزان مصرف انرژي بر واحد سطح، قيمتها و    

هزينه ها، محاسبات روزانه درجه حرارت، شرايط آب و هوايي و رطوبت محيط
ا2 ا اف ا تعيين اهداف انجام مميزي-2

، زمان برگشت سرمايه و ... و % 20، %15، %10تعيين اهداف صرفه جويي    
ميزان سرمايه گذاري الزم 

نه3 ن ان اخت داد ت انتخا انتخاب تعدادي ساختمان نمونه-3
بازديد از ساختمانها - 4

گرمايش، /آنترل مصالح، آنترل پنجره ها، شرايط عمومي، موتورخانه، سيستم سرمايش   
رادياتورها و فنكوئلها ، آش لوله آشي، فنكوئلها و رادياتورهالوله

....

23



ساختمان مميزي مختلف )اداامه(مراحل ن  يزي  ل   )(ر
جمع آوري اطالعات مربوطه به ساختمان - 5

أ نقشه هاي ساختمان، نقشه هاي تأسيسات و قبوض مصرف انرژي  
پردازش اطالعات  - 6

شرح اطالعات عمومي ساختمان و ميزان مصرف انرژي در ساختمان
جمع آوري اطالعات مربوطه به هزينه هاي اجراي اقدامات صرفه جويي - 7

پنجره ها، عايق آاري سقف، عايق آاري ديوارها، سيستم گرمايش و سرمايش و ساير    
موارد
آ برآورد اقتصادي-8

تخمين هزينه، برآورد ارزش ريالي انرژي و محاسبه زمان برگشت سرمايه   
ارائه مدلهاي مختلف اجراي طرحهاي پيشنهادي - 9

گأ )سرمايه گذاري(تهيه مدل اجرايي، نحوه هزينه شدن بودجه و نحوه تأمين مالي  
نظارت فني و عمومي - 10

گزارش عملكرد، نتايج فني و گزارش نهايي
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مهم همنكات  

نظر مد ساختمان انرژي مميزي در بايد همواره را زير مهم نكات مهم زير را همواره بايد در مميزي انرژي ساختمان مد نظر  نكات
:  قرار داد

ساختمان انرژي مميزي هاي هزينه تخمين و اعالم مورد در مورد اعالم و تخمين هزينه هاي مميزي انرژي ساختمان در
:موارد زير قابل تأمل هستند

هستند-1 متفاوت ساختمان به ساختمان از ها هزينه اين اين هزينه ها از ساختمان به ساختمان متفاوت هستند-1
ارزانتر تمام آردن مميزي هميشه بهتر نيست -2
گ3 ت ا ق ا اقت نظ از ف ت توجه به صرفه جويي از نظر اقتصاد مقياس توصيه مي گردد-3
نمونه گيري هزينه ها را پايين مي آورد -4

25



زمانبندي يتخمين ب ين ز

مميزي هاي پروژه زمانبندي تخمين و اعالم مورد در مورد اعالم و تخمين زمانبندي پروژه هاي مميزي در
:ساختمان موارد زير قابل تأمل هستند

باشد1 يزات ت يدگ پي انداز با ب تنا ان ز زمان متناسب با اندازه و پيچيدگي تجهيزات مي باشد-1
روز توصيه مي   120الي  60مميزي انرژي غالبًا بين  -2

گرددگ
در دو مرحله گزارش دهي انجام مي شود، گزارش  -3

مقدماتي و گزارش نهاييگ
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مشكالت
رمشكالت عمده اي آه در سر راه اجراي يك مميزي خوب قرار  ر زي ي ر ر ر ر ي

:دارد شامل
داده هاي غيردقيق و يا از دست رفته در ارتباط با نرخ   -1

د تفاد ا د زات ت نه هز ا ژ ان مصرف انرژي و يا هزينه تجهيزات مورد استفاده درف
ساختمان

و-2 ساختمان اجراي عمليات درباره غيردقيق هاي داده داده هاي غيردقيق درباره عمليات اجراي ساختمان و  -2
خصوصيات ساختمان

يپيش بينيهاي غيردقيق هزينه هاي انجام اندازه گيريهاي انرژي-3 ي م ي ي پ
مقادير نامتناسب براي هدفهاي مطلوب صرفه جويي -4
پيش بيني هاي غيردقيق هزينه هاي نگهداري و تعميرات آتي -5
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مثال
دانشگاه ليدز انگستان، به عنوان يك دانشگاه پيشتاز در زمينه  

انرژي مميزي برنامه هاي سرفصل ساختمان، انرژي رژي مديريت يزي  ي بر  ل  ر ن  رژي  يري 
اين  . خود را بشكل زير ارائه آرده است 2003ساختمان سال 

آه   - برنامه مي تواند به عنوان نمونه، يك برنامه مميزي انرژي
.را نشان دهد-بسيار خوب تنظيم شده استظ

انجام ارزيابي مقدماتي -1
محدوديتهاي نظارت-2

آاربردهاي اولويت بندي شده 1- 2
ا211 اخت ه خ اتتا الزا ا ا ط ت مرتبط با ساير الزامات–تاريخچه ساختمان2-1-1
سهولت اجراي مميزي 2- 1- 2
انتخاب انواع ساختمان 3- 1- 2

...
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)ادامه(مثال )(ل
تهيه برنامه پروژه-3

پيش بيني هزينه هاي مرمت و بازسازيها 3-1
صرفه جويي انرژي 3-2
اداري3-3 محيط بهبود نظير منافع ساير ساير منافع نظير بهبود محيط اداري3-3

استفاده از مواد ساختماني با عايق آاري حرارتي باال -4
استفاده از تكنولوژيهاي انرژيهاي تجديدپذير براي توليد انرژي   -5

ك الك حرارتي و الكتريكيا
استقرار منبع انرژي خورشيدي در بام ها 5-1
)زيست توده(استقرار بويلرها با سوختهاي بازيافتي5-2 ي زي ب ي ه و ب ر بوي ر و(ر )زي
استفاده از اين روشها براي مقاصد تحقيقاتي و آموزشي و آسب درآمد از  5-3

اين طريق
حرارتي-6 هاي پمپ از استفاده استفاده از پمپ هاي حرارتي6
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است؟ بيكران فعاليت يك انرژي مميزي ن آيا ر ي بي رژي ي  يزي  ي 

و ناشناخته آنچنان ساختمان در انرژي جويي صرفه ن  و  فرصتهاي چ ن  ر  رژي  ر جويي  ي  ه ر
محدوده مشخص امكان صرفه جوئي ، راه . وسيع نيستند

پبرنامه ريزي و حتي طراحي برنامه هاي اصالحي از پيش  ي ي ي ي ي
تعيين شده و حتي توليد استانداردهاي الزم را نظير بسياري 
از آشورها آه از رويه هاي مشخص صرفه جويي انرژي 

ا آ ا ف ا آ تفا اا اين  . استفاده مي آنند در اين زمينه فراهم آرده است
فرصتها به نقل از نظامنامه آارآيي انرژي شامل موارد 

باشند انرژي(زير آارآي اي )راهن )راهنماي آارآيي انرژي. (زير مي باشند
...
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رژيراهنماي آارآيي انرژي ي ر ي ر
درصد اتالف آن را پديد %  80از داليل هدر رفتن انرژي، %  20با تقريب فرض پارتو، حدود 

.مي آورند
كانيك1 تجهيزات تجهيزات مكانيكي-1

چيلرها، بويلرها، سيستمهاي انتقال آب ساختمان ، سيستمهاي انتقال هواي ساختمان و واحدهاي   
HVACتهويه مطبوع و 

ساختمان-2 هواي نشتي نشتي هواي ساختمان2
دربهاي آدم رو، پارآينگها، باراندازها و دربهاي ورود و خروج تجهيزات ، نشتي هواي پنجره ها    

و ساير نشتي ها
عايق آاري ساختمان -3
پشت بامها و شيروانيها، ديوارها و درز بندي شيشه ها  
استفاده و آنترل نور خورشيد -4
پنجره ها و نورگير بام: آاهش بار سرمايش   

ش ا گ ا ش نآا ل ش ا گ زان ن از تفا ا ات ا شش ط سطوح و پوششهاي مات، استفاده از نور روزانه و گرمايش بوسيله نور :آاهش بار گرمايش  
خورشيد

روشنايي مصنوعي -5
ها فلورسنت:المپ هاي روشنايي خورشيدي، هاي ستيHIDوLPSروشنايي د آنترل ها، پ    ور :ال ي  يي  ي رو ي ور ي  يي  ي  HIDو LPSرو رل    

روشنايي ، آنترل اتوماتيك روشنايي، جانمايي و چيدمان روشنايي و امتيازبندي و تعميرات و 
نگهداري روشنايي
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ساختمان انرژي مميزي آردن ننهادينه رژي  يزي  ن  ر ي  ه

ييفرايند مميزي انرژي ساختمان بايد از طريق يك سري راهكارهايي  ر ر ري ي ريق ز ي ن رژي يزي ي ر
نياز اساسي آه به مقوله نهادينه سازي مميزي  . درسازمان نهادينه شوند

انرژي وجود دارد اينست آه مميزي انرژي، فعاليتي يكباره نيست و 
از و مانده باق سازمان در هميشه براي فرهنگ يك صورت به بايد به صورت يك فرهنگ براي هميشه در سازمان باقي مانده و از  بايد

. گروهي به گروه ديگر آارآنان و مالكان انتقال يابد 
يبه اين منظور اتحاديه اروپا برنامه اي را توسعه داده است آه از طريق   پ

آن، نه تنها مميزي انرژي را در ساختمانها نهادينه آند بلكه رقابتي را  
گواهي انرژي  اين برنامه، اهداي . براي مميزي انرژي بوجود بياورد

اروپاست در ساختمانها .به ساختمانها در اروپاستبه
گواهي انرژي، از طريق موسسات خصوصي گواهي آننده و براي  

.مشتريان مميزي ارائه مي شود
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حرارتیعايق ی يقکاری ر ر ری 

خارجیعايق• پوسته دهنده تشکيل اجزای با متناسب حرارتی رجی يقکاری يل  پو  ی  جز ب ب  ی  ر ر ری 
قواعد و ضوابط خاصی صورت    ساختمان، بر مبنای اصول،

عدم شناخت يا عدم رعايت اين اصول موجب انتخاب . گيرد می
ها و  هايی می شود که از نظر کارايی و دوام با کمبود حل راه

بنابراين با توجه به گستردگی و تنوع . مشکالتی همراه خواهد بود
ق ا ا ناان ا خ ا کنن ف ت ا الز ه بالزم است مصرف کننده با خواص، نحوه ,هادر انواع عايق

ها آشنا شود تا بتواند سيستم بهينه و  و مزايای انواع عايقکارگيری 
عايق برای نمايدمناسبی اجرا و طراحی ساختمان .کاری ساختمان طراحی و اجرا نمايدمناسبی برای عايقکاری
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نفوذ هوای بيرون
های قديمی و هم در  های اتالف حرارت که هم در ساختمان ترين راه يکی ديگر از مهم

های جديد مورد بحث است، نفوذ هوای بيرون به داخل ساختمان از طريق  ساختمان
است میمنافذ باال گرم هوای که افتد می اتفاق وقتی عمل ازاين سرد هوای و رود رود و هوای سرد از  اين عمل وقتی اتفاق می افتد که هوای گرم باال می.منافذ است

کند و بنابراين باعث افزايش مصرف سوخت در  راه درزها به ساختمان نفوذ می
های بلند و باز بودن  وجود نورگيرها، سقف. ساختمان بمنظور جبران افت دما می شود

همچنين هواکش  . تواند اين اثر را تشديد کند ها و سرعت باد می دودکش شومينه
هکانال د ل ک انها اخت خ د که ا ه ه ت زها ن ند ش ن ها ها نصب می شوند، نيز های تهويه هوا که در برخی ساختمانهای کولر و دريچهکانال

.  شود باعث خروج هوای داخل ساختمان و جايگزينی هوای بيرون می
کار ه ببا توجه به رابطه مستقيم نفوذ هوا به داخل ساختمان و مصرف انرژی، بنابراين 

روش انرژیبردن کاهش زمينه در راهکاری عنوان به هوا نفوذ از جلوگيری ن روشهای رژی بر ش  ي  ر ز ری  ن ر و و ب  و  ز  يری  و ی ج
ها با  در اين زمينه درزگيری درها و پنجره. مصرفی در ساختمان ضروری است

دو جداره، نصب فنر بر روی درها که پنجره از استفاده از اليه های درزگير و استفاده 
به فضاهای تهويه نشده باز می شوند، مسدود کردن نورگيرهای سقفی با يک صفحه 

دکش د ب ش پ د يا ه ي د ب ن ، دکا خ ه ي د با اکش ه ب ن شفاف، تيک پالستيکی شفاف، نصب هواکش با دريچه خودکار، نصب دريچه يا درپوش بر دودکش  پال
کاهش نفوذ هوا به منظور ه بهای پشت بام، از جمله شيوه های عملی  و بستن کانال
.داخل می باشد
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رادياتورشير ترموستاتيک 
(Thermostatic Radiator Valve)( )

شيرهای ترموستاتيک رادياتور با قابليت تنظيم  •
در را اتاق دمای میتوانند ترموستات توسط دما توسط ترموستات می توانند دمای اتاق را در دما

  .نگه دارنددرجه حرارت مورد نظر ثابت 
حرارتی• سنسور يک از ترموستاتيک شير ترموستاتيک از يک سنسور حرارتیشير

برای کنترل خودکار درجه حرارت ) ترموستات(
شير يک و شده نصب رادياتور آن در که ير محلی ب  و ي  ور  ي ن ر ر  ی  
.که از سنسور فرمان می گيرد، تشکيل شده است

طبق• تجربیبطورکلی يک،نتايح هر کاهش بق ی  ور جربیب ر ييح  ش 
و جلوگيری از دمای اتاق   سانتيگراددرجه 
کاهش مصرف سوخت سبب آن،بی موردافزايش يش ورز ونی ر ش

.می گردد% 6به ميزان 
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تأمين شرايط آسايش  شيرهای ترموستاتيک رادياتور ضمن •
مطلوب برای ساکنين اتاق، کاهش مصرف انرژی و هزينه های 

کند د آ ب نيز ا ف . سوخت مصرفی را نيز برآورده می کندخت
از شيرهای ترموستاتيک بر روی رادياتور استفاده  چنانچه •

دردماینشود، اتاق شرايط اينکه تا میيابد افزايش اتاق هوای ر یو ق  ي  ر ي  ب   ی ي يش  ز ق  ی  و
در نتيجه ساکنين اتاق مجبور به  . حالت نامطلوبی قرار گيرد

باز کردن پنجره ها می شوند و اين امر سبب می شود که هزينه  
هدر به و شود خانه بيرون هوای کردن گرم صرف پرداختی صرف گرم کردن هوای بيرون خانه شود و به هدر پرداخت

.  رود
خريد و نصب شيرهای ترموستاتيک رادياتور نهايتًا طی  هزينه• یزي ي ور ي ر ي و ر ير و ري

دو دوره سرما از محل صرفه جويی در هزينه سوخت مصرفی 
.قابل برگشت خواهد بود
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رادياتو ترموستاتيک شيرهای از استفاده ورمزايای ي ي ر و ر ی  ير  ز  ی   ي رز

امکان برقراری دمای ثابت در اتاق-1

متنظيم دمای دلخواه در اتاق به منظور تأمين شرايط آسايش-2

کاهش استهالک سيستم گرمايش -3

توزيع متعادل حرارت و امکان برقراری دما های متفاوت در هر -4
اتاق

)بيست درصدحدود (کاهش مصرف سوخت و هزينه های مربوطه-5
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قوانين و يناستانداردها و ر و 

مبحثمهمترين• زمينه، اين در ملی19مقررات مقررات مقررات ملی   19مقررات در اين زمينه، مبحثمهمترين
ساختمان می باشد که نصب شيرهای ترموستاتيک بر روی  

کرده اجباری نوساز ساختمانهای تمامی در را رادياتور را در تمامی ساختمانهای نوساز اجباری کرده رادياتور
. است
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سيستم های کنترل هوشمند موتورخانه
گرم چرخشی و آب گرم آب دمای حال حاضر ميزان در •

تنظيم درجه  يا بادستی و صورت ه بمصرفی در موتورخانه ها 
م انجام سيرکوالسيون پمپهای يا و ديگ ترموستات حرارت ترموستات ديگ و يا پمپهای سيرکوالسيون انجام می  حرارت

گردد و معموًال برای تمام مدت بر روی يک عدد ثابت قرار 
تغييرات دمای هوا درطول روز موجب افزايش يا کاهش . دارد

اخل ا اف ان آ ه نت که ش ا اخت اخل دمای داخل ساختمان شده که نتيجه آن انحراف دمای داخل  ا
ساختمان از محدوده آسايش و مصرف بيهوده سوخت و انرژی 

. می باشد ی
در بسياری از ساختمانهای غيرمسکونی با کاربری همچنين •

ه  بفضای ساختمان از تجاری  - آموزشی - عمومی -اداری
تفادت ا ز اعات از خش د ا تن ته غ غيرپيوسته و تنها در بخشی از ساعات روز استفاده  صورت

می گردد و نيازی به کارکرد موتورخانه پس از اتمام ساعت 
.کاری وجود ندارد

39



کارگيری به موتورخانهضرورت هوشمند کنترل های يری سيستم ر وررور ب  و و  رل  ی  م  ي

روش فعلی تنظيم دستی ترموستات ديگها و پمپها، قابليت اعمال خاموشی و يا  
ا ا اش ا آ ا ل .کنترل تجهيزات در وضعيت آماده باش را ندارندک

توجه به عدم کارآيی دقيق و محدوديتهای کنترلی ترموستاتهای دستی،  با 
:ضرورت استفاده از سيستم های کنترل هوشمند موتورخانه به منظور

راهبری و کنترل صحيح تجهيزات موتورخانه شامل مشعلها و پمپها
 سازی و جلوگيری از مصرف بيهوده سوخت و انرژی الکتريکیبهينه
ساختمانتثبيت ساکنين حرارت آسايش محدوده محدوده آسايش حرارتی ساکنين ساختمانتثبيت
 استهالک تجهيزات و هزينه های مربوطهکاهش
 حرارتیتاسيسات و تعميرات  نگهداریهزينه های کاهش

آ توليد و انتشار آالينده های زيست محيطیکاهش
.آشکار می گردد
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بهينه سازی مصرف سوخت و انرژی توسط سيستمهای کنترل هوشمند اصول •
) موتورخانه(موتوخانه مبتنی بر کنترل گرمايش از مبداء و محل توليد انرژی حرارتی 

. می باشد
کا ت ا ا ن از ات اطال افت ا ات الضلل ش شمالی ضلع :  محلهایسيستم با دريافت اطالعات از سنسورهای حرارتی که دراين•

کلکتور ، )ساختمانحداقل دمای محيط خارج (اندازه گيری دمای سايه  برایساختمان 
به لحظه لحظه ، نصب می گردند مصرفیمنبع آب گرم خروجی ، و چرخشیآب گرم 

یاطالعات حرارتی موقعيتهای فوق را اندازه گيری و با تشخيص هوشمند نياز حرارتی   ر ر ز ي و يص ب و يری ز ر وق ی ه ي و ی ر ر
ساختمان تا برقراری شرايط مطلوب در تابستان يا زمستان تجهيزات حرارتی 

. موتورخانه شامل مشعلها و پمپهای آب گرم چرخشی را راهبری می نمايد
نيز متناسب با نوع ) آب گرم مصرفی - گرمايش(صورت مصارف گرمايشی بدين •

ن ک غ ا ن ک ان اخت زشادا(کا اآ ن)ت تا تامين ) تجاری - آموزشی-عمومی-اداری(کاربری ساختمان مسکونی يا غيرمسکونی
.  و کنترل می شود

:جويی مصرف انرژی حاصل از عملکرد سيستم به دو دسته تقسيم می شوندصرفه •
ساختمان1 از استفاده درزمان گرمايش مصارف و(کنترل )غيرمسکونمسکون )غيرمسکونیمسکونی و (کنترل مصارف گرمايشی درزمان استفاده از ساختمان1.
در (خاموشی يا آماده باش موتورخانه پس از ساعت کاری ساختمان های غيرمسکونی 2.

)تجاری - عمومی - آموزشی- ساختمانهای اداری
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ا به اميد روزي آه مديريت مصرف به گونه اي نهادينه گرددپايانا

.آه نياز به اقدامات ضرب االجلي به حداقل برسد 

موفق باشيد
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