




معرفی پروژه

در  محیط زیســـت  و  انـــرژی  بهینه ســـازی  بـــازار؛  قوانیـــن  »اصـــاح  پـــروژه 
ســـاختمان های  انـــرژی  کارایـــی  افزایـــش  هـــدف  بـــا  ســـاختمان«  بخـــش 
کاهش انتشـــار آالینده های  که خـــود منجر بـــه  مســـکونی و تجـــاری-اداری 
زیســـت محیطی خواهـــد شـــد، بـــا همـــکاری مشـــترک صنـــدوق تســـهیات 
جهانـــی محیـــط زیســـت )GEF(، برنامه عمران ســـازمان ملل متحد و ســـتاد 
انـــرژی و محیط  زیســـت معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت  بهینه ســـازی 

کـــرد. کار  گوســـت ســـال ۲۰۱۶ میـــادی شـــروع بـــه  جمهـــوری از آ

در این پروژه، ســـه رویکـــرد مختلف به صورت همزمان پیگیری خواهد شـــد:

• بررســـی و بازبینی اســـناد سیاســـتی، قوانین و اســـتانداردهای کارایی 
انـــرژی و محیط زیســـت در کنـــار برچســـب انـــرژی ســـاختمان با هدف 

طراحـــی برنامه راهبـــردی و عملیاتی بین بخشـــی و اجـــرای آن

کارایـــی انـــرژی و محیـــط زیســـت در  • اجـــرای پروژه هـــای پایلـــوت 
ســـاختمان های نمونـــه و اجـــرای فراینـــد ارزیابـــی و صحـــت ســـنجی

• ایجـــاد تحول ســـاختار بـــازار انـــرژی در بخش ســـاختمان بـــا آموزش 
کارایی انرژی و محیط زیســـت  حرفه ای تمام ذی نفعان زنجیره ارزش 
کنـــار تهیـــه مشـــوق ها و جریمه هـــا در جهـــت توســـعه طرح هـــای  در 

پیشـــنهادی فراینـــد تامین مالی 
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۱- مقدمه:

انـــرژی خورشـــیدی یکی از انواع انرژی های تجدیدپذیر اســـت که بیشـــترین 
کارگیری در ســـاختمان ها دارد.  پتانســـیل را برای به 

کاربـــرد انرژی خورشـــیدی در ســـاختمان ها آشـــنا  در ایـــن راهنمـــا شـــما را بـــا 
کاربرد انرژی خورشـــیدی  کاربردها به طـــور خاصه بـــه  کـــرد. ایـــن  خواهیـــم 
گرمایش، تولید الکتریســـیته و ســـرمایش تقســـیم می شـــوند. البته انرژی  در 
کاربرد در  کـــه به علـــت عـــدم  ع دیگـــری دارد  کاربردهـــای متنـــو خورشـــیدی 

ســـاختمان بـــه آن هـــا نمی پردازیم. 
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2- انرژی های تجدیدپذیر:

که در اثر استفاده، به  انرژی تجدیدپذیر نوعی از منبع طبیعی انرژی است 
ک نیز برای  اتمام نمی رسد. گاهی از اسامی دیگری مانند انرژی نو یا انرژی پا
اشاره به انرژی تجدیدپذیر استفاده می شود لیکن بهتر است از همان عبارت 

کنیم. انرژی تجدیدپذیر استفاده 
منابـــع انـــرژی تجدیدپذیـــر عبارتنـــد از: انـــرژی بـــاد، انـــرژی زیســـت توده، انـــرژی 
زمین گرمایی، انرژی برق آبی)مقیاس کوچک(، انرژی دریاها و انرژی خورشـــیدی. 

در شکل )۱( انواع انرژی های تجدیدپذیر نشان داده شده است.
از آن جا که تمرکز این کتابچه بر کاربرد انرژی های تجدیدپذیر در ساختمان های 
شهری است، تنها در خصوص انرژی خورشیدی و کاربردهای آن در ساختمان 
انرژی های  انواع  سایر  از  گاهی  آ برای  عاقمندان  شد.  خواهد  داده  توضیح 
و  تجدیدپذیر  انرژی های  سازمان  اینترنتی  سایت  به  می توانند  تجدیدپذیر 
کنند. در  بهره وری انرژی برق)ساتبا( به آدرس http://satba.gov.ir مراجعه 
کارگیری انواع  کاملی در خصوص پتانسیل به  این سایت می توانید اطاعات 

دیگر انرژی های تجدیدپذیر در کشور به دست آورید.

شکل ۱. انواع انرژی های تجدیدپذیر
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3-پتانسیل تابش خورشید در ایران:

انـــرژی خورشـــیدی دریافتـــی می توانـــد بـــه صـــورت انـــرژی بـــر واحد ســـطح 
کیلووات ســـاعت بر متـــر مربع بیان شـــود. امروزه  ماننـــد ژول بـــر متر مربـــع یا 
ســـایت های اینترنتـــی متفاوتـــی بـــرای تخمین مقادیـــر تابش وجـــود دارند.
یکی از معروف ترین و جدیدترین این سایت ها، اطلس جهانی تابش خورشید 
)http://globalsolaratlas.info( است. در شکل )۲( یکی از صفحات این سایت 
نشان داده شده است. پس از انتخاب مکان مورد نظر در سمت چپ، موقعیت 
آن مطابق شکل در نقشه نشان داده شده و مقادیر تابش )و برخی اطاعات 

هواشناسی دیگر( در سمت راست نشان داده می شوند. 
به عنوان مثال با انتخاب شهر تهران، مقدار انرژی تابشی در یک سال برابر 

کیلووات ساعت بر متر مربع نشان داده می شود.   ۱949

شکل 2. نحوه تعیین مقدار انرژی تابشی در یک مکان مشخص}2{
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کاربرد انرژی خورشیدی در تولید الکتریسیته:  -4

کاربـــرد انرژی خورشـــیدی، تولید الکتریســـیته توســـط ســـلول های  مهم تریـــن 
خورشـــیدی اســـت. از اتصـــال الکتریکی ســـلول های خورشـــیدی بـــه یکدیگر، 
مدول خورشـــیدی بوجود می آید. در شـــکل )۳( نمونه های مرسوم مدول های 
خورشـــیدی نشـــان داده شـــده اســـت. از بین روش های فوق باالترین راندمان 

مربـــوط به مدول های مونوکریســـتال اســـت.
کلـــی بـــه دو نوع مســـتقل )منفصـــل( از  سیســـتم های فتوولتائیـــک بـــه طـــور 
شـــبکه و متصل به شـــبکه تقســـیم بندی می شـــوند. سیســـتم های مستقل از 
شـــبکه به شـــبکه برق سراســـری وصل نیســـتند. بنابر این برای ذخیره انرژی 
کـــه امکان اســـتفاده از نور خورشـــید نیســـت به باتری نیاز اســـت.  در ســـاعاتی 
کننـــده از نـــوع جریـــان متناوب باشـــد به  کـــه مصـــرف  همچنیـــن در صورتـــی 

اینورتـــر نیز نیاز اســـت.

شکل 3. انواع مرسوم مدول های خورشیدی
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با توجه به قیمت پایین انرژی در ایران استفاده از این روش در ساختمان هایی 
که به برق شبکه دسترسی دارند مقرون به صرفه نیست. 

در شکل )4( نمونه ای از یک سیستم مستقل از شبکه با مصرف کننده جریان 
متناوب نشان داده شده است.

شکل 4. اجزای یک سیستم فتوولتائیک مستقل از شبکه

دومین نوع سیستم فتوولتائیک، سیستم متصل به شبکه است. با توجه به 
اختاف قابل توجه قیمت خرید و فروش برق، کاربرد اصلی این روش در ایران 
شکل  مطابق  روش،  این  در  است.   )feed in(شبکه به  تولیدی  برق  فروش 
)5(، انرژی الکتریکی مصرفی مشترک توسط کنتور شماره ۲ و انرژی الکتریکی 

تزریق شده به شبکه توسط کنتور شماره ۱ اندازه گیری می شود.
کـــه در برخی کشـــورها مورد اســـتفاده قرار می گیرد اســـتفاده از  روش دیگـــری 
که به net metering موســـوم اســـت فعا در  کنتور دوطرفه اســـت. روش فوق 

کاربرد ندارد. ســـاختمان های مســـکونی در ایران 
از  حاصـــل  بـــرق  تضمینـــی  خریـــد  جزییـــات  از  گاهـــی  آ بـــرای  عاقمنـــدان 
انرژی هـــای تجدیدپذیـــر از جملـــه انـــرژی خورشـــیدی می تواننـــد به ســـایت 
اینترنتـــی ســـازمان انرژی هـــای تجدیدپذیر و بهـــره وری انرژی برق)ســـاتبا( 

کننـــد.  مراجعـــه   http://satba.gov.ir آدرس  بـــه 
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در شکل )5( اجزای یک سیستم متصل به شبکه نشان داده شده است:

شکل ۵. نمایی از یک سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه[3]

4-۱- سواالت متداول در زمینه برق خورشیدی:

که به برق شـــبکه دسترسی دارم اســـتفاده از سیستم  پرســـش: آیا در جایی 
خورشـــیدی به صرفه است؟

پاســـخ: خیـــر. بـــا توجـــه به قیمـــت انـــرژی الکتریکـــی قابـــل تهیه از شـــبکه 
سراســـری و هزینـــه باالی سیســـتم خورشـــیدی این روش به صرفه نیســـت. 

پرسش: آیا برای کاهش قبض برق می توانم از سیستم خورشیدی استفاده کنم؟
پاســـخ: خیـــر. معموال با توجه به دلیل ارایه شـــده در پاســـخ قبـــل این روش 
به صرفه نیســـت و بهتر اســـت از روش های کاهش مصـــرف انرژی الکتریکی 

برای این هدف اســـتفاده شود.

پرســـش: روند درخواســـت و نصب سیســـتم فتوولتائیک بـــرای فروش برق 
چگونه است؟

پاسخ: روند نمای این امر در سایت اینترنتی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و 
بهره وری انرژی برق)ساتبا( به آدرس http://satba.gov.ir  قرار داده شده است.
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پرسش: آیا نصب سیستم خورشیدی فتوولتائیک و فروش برق به صرفه است؟
پاسخ: با توجه به قیمت خرید تضمینی برق خورشیدی و هزینه های احداث، 
زمان بازگشت سرمایه برای سیستم های خانگی بین شش تا هشت سال است.

پرسش: آیا در این سیستم )سیستمی که برق آن را می فروشم(، هنگام قطع 
برق شبکه می توانم از برق خورشیدی استفاده کنم؟

پاسخ: خیر. به دلیل ایمنی،  هنگام قطع برق شبکه،  خروجی اینورتر قطع  می شود.

پرسش: آیا دولت قراردادی با مشترک می بندد؟
پاسخ: بله. نام این قرارداد قرارداد خرید تضمینی است.

پرسش: قرارداد فوق مدت دارد؟
پاسخ: بله. این قرارداد بیست ساله است.

پرسش: آیا قیمت خرید انرژی تولید شده در طی این مدت ثابت است؟
پاســـخ: قیمـــت پایه خریـــد تضمینی طـــی ده ســـال اول ثابت اســـت و برای 
خ  ده ســـال دوم بـــا ضریب هفـــت دهم اعمال می شـــود. البته در هر ســـال نر
خ ارز و تورم ســـاالنه بـــه قیمت خریـــد پایه  تعدیـــل بابـــت جبـــران تعدیل نـــر

اعمال می شـــود.

پرسش: آیا دولت برای نصب این سیستم ها وام می دهد؟
پاسخ: خیر

پرسش: مساحت الزم در پشت بام چقدر است؟
ع مدول  ع بام)مســـطح یا شـــیب دار( و نـــو پاســـخ: مســـاحت مـــورد نیاز به نو
فتوولتائیـــک بســـتگی دارد لیکن مســـاحت تقریبی مورد نیاز برای پشـــت بام 

مســـطح تقریبـــا ۱۰ متر مربـــع به ازای هر کیلووات اســـت.

پرسش: آیا این سیستم باتری هم دارد؟
پاسخ: خیر. سیستم های متصل به شبکه نیاز به باتری ندارد.
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پرسش: عمر سیستم چند سال است؟
پاســـخ: عمر مفید مدول های خورشـــیدی بین بیســـت تا ســـی ســـال است. 
البتـــه در طـــی این مدت توان تولیـــدی مدول ها به طور متوســـط یک درصد 
کاهـــش می یابد. به طور متوســـط هر ده ســـال ممکن اســـت نیاز به  در ســـال 

تعویض اینورتر باشـــد.

پرسش: آیا در طول این مدت هزینه های نگهداری هم داریم؟
کاری مدول ها نیاز است. پاسخ: خیر. تنها به تمیز 

پرسش: آیا پنل ها نباید در معرض سایه باشند؟
پاسخ: سایه اثر نامطلوب بر عملکرد مدول ها دارد. 

کاربرد انرژی خورشیدی در تولید حرارت:  -۵

کاربردهـــای مهم انـــرژی خورشـــیدی تولید حرارت اســـت. در  یکـــی دیگـــر از 
کلکتور  ایـــن روش بـــرای تبدیـــل انـــرژی خورشـــیدی بـــه انـــرژی حرارتـــی از 
کلکتورهای خورشـــیدی را معموال بر اساس  خورشـــیدی اســـتفاده می شـــود. 
اینکـــه آیـــا نور خورشـــید را بر ســـطح جـــاذب حـــرارت متمرکز می کننـــد یا خیر 
کلکتورهـــا بـــه دو دســـته متمرکز  دســـته بنـــدی می کننـــد. بـــر ایـــن اســـاس، 
کاربردهای مرســـوم در  کننده و غیر متمرکز کننده دســـته بندی می شـــوند. در 
کننده اســـتفاده می شـــود. مرسوم ترین  کلکتورهای غیر متمرکز  ســـاختمان از 
کلکتورهای  کلکتورهای صفحـــه تخـــت و  کلکتورهـــا عبـــارت از  انـــواع ایـــن 

هســـتند. خاء  لوله 
ــرای  ــر( اســت ب کــم )چنــد لیت کلکتورهــا بســیار  کــه حجــم آب داخــل  از آنجــا 
مجموعــه  بــه  می شــود.  اســتفاده  ذخیــره  مخــزن  از  حــرارت  ذخیره ســازی 

گفتــه می شــود.  کلکتــور خورشــیدی و مخــزن آن، آبگرمکــن خورشــیدی 

آبگرمکن ها از نظر نوع کلکتور و نحوه گردش آب بین کلکتور و مخزن به انواع 
مختلفی تقسیم می شوند که به طور خاصه در زیر توضیح داده شده اند:
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کلکتور ۵-۱- دسته بندی بر اساس نوع 

کلکتـــور صفحـــه تخـــت از جملـــه مرســـوم ترین و  کلکتـــور صفحـــه تخـــت: 
کلکتور های  کلکتور های خورشـــیدی اســـت. معمـــوال از  قدیمی تریـــن انـــواع 
صفحـــه تخـــت بـــرای تامیـــن آب با دمای متوســـط اســـتفاده می شـــود. این 
کلکتورهـــا در مقابـــل شکســـته شـــدن در اثـــر پرتـــاب اجســـام و ... مقاوم تر از 

ع لوله خاء هســـتند. نـــو

در شکل )۶( دو آبگرمکن خورشیدی، یکی با کلکتور صفحه تخت و دیگری 
کلکتور لوله خاء نشان داده شده اند. با 

کلکتور صفحه تخت  شکل ۶. نمای ظاهری آبگرمکن خورشیدی با لوله خالء و 

کلکتورهـــای صفحـــه تخـــت تلفات  کلکتـــور لولـــه خـــالء: یکـــی از معایـــب 
کلکتورهای  کلکتور است. در  حرارتی زیاد آن ها از ســـمت پوشش شیشـــه ای 
لولـــه خاء این مشـــکل با تخلیـــه هوای بین جاذب و پوشـــش شیشـــه ای تا 

کاهـــش می یابد.   حد زیـــادی 
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کلکتور لوله خالء: کلکتور صفحه تخت و  مقایسه 

محل تامین: هر دو نوع این آبگرم کن ها در ایران ساخته و یا تامین می شوند. 
در حال حاضر بخش عمده تولید کلکتورهای لوله خاء در چین صورت می گیرد.

کلکتور لوله خاء  قیمت: با آن که در ابتدای ورود آبگرم کن های خورشیدی با 
از نوع با صفحه تخت بود لیکن امروزه با ورود  به بازار، قیمت آن ها بیشتر 

نمونه های ساخت چین این روند معکوس شده است. 

دمای محیط: با توجه به تلفات حرارتی کمتر کلکتورهای لوله خاء، استفاده 
از آبگرمکن ها با این نوع کلکتور در مناطق سردسیر اولویت دارد.

۵-2- دسته بندی بر اساس نوع ایجاد جریان:

کلکتور و مخزن  آبگرمکن های خورشیدی را از نظر روش ایجاد جریان بین 
ذخیره می توان به ترموسیفون )جریان طبیعی( و پمپ دار )جریان اجباری( 
تقسیم بندی کرد. تفاوت عملکرد این دو روش در شکل )7( نشان داده شده است.
گرم بـــرای به  در روش جریـــان طبیعـــی تنهـــا از اختـــاف چگالـــی آب ســـرد و 
کلکتور اســـتفاده می شـــود در حالی  حرکت در آوردن آب بین مخزن ذخیره و 
ع جریـــان اجباری این امر توســـط پمپ صورت می گیـــرد. بنا براین  کـــه در نو
در روش ترموســـیفون مخـــزن ذخیـــره حتما بایـــد در ارتفاعی باالتـــر از کلکتور 
ع پمپ دار محدودیتی از این نظـــر وجود ندارد. گیـــرد در حالی که در نـــو قـــرار 

شکل ۷. روش عملکرد آبگرمکن خورشیدی جریان اجباری و ترموسیفون
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مقایسه آبگرمکن خورشیدی ترموسیفون و پمپ دار:

ع جریان  از جمله مزایای آب گرم کن خورشـــیدی ترموســـیفون نســـبت بـــه نو
اجبـــاری می تـــوان بـــه قیمـــت پایین تر، نصـــب ســـاده تر و عدم نیـــاز به برق 

بـــرای پمپ اشـــاره کرد. 

از طرفی مزایای آبگرمکن با جریان اجباری نسبت به نوع ترموسیفون عبارتند از:

کارگیری ســـاده تر در سیســـتم های بزرگ و مصـــرف آب باال )در این  • به 
که  کرد  مـــوارد می تـــوان به جـــای مخازن متعـــدد از یک مخزن اســـتفاده 

کلکتور متصل شـــده اســـت. به تعداد زیادی 

• تلفات حرارتی کمتر از مخزن ذخیره )به علت نصب مخزن در فضای داخلی(

• بار مرده کمتر در پشت بام )به علت عدم نصب مخزن در پشت بام(

گرمایشی مثل موتورخانه،  • امکان ساده تر ترکیب سیستم با منابع دیگر 
پکیج و مانند آن

 

۵-3- دسته بندی بر اساس تماس دو سیال:

انواع  به  سیال  دو  بین  تماس  ع  نو اساس  بر  خورشیدی  آبگرمکن های 
در  می شوند.  تقسیم  فشار(  )تحت  غیرمستقیم  و  فشار(  )بدون  مستقیم 
همان  می شود  گرم  و  درمی آید  جریان  به  کلکتور  در  که  آبی  مستقیم،  ع  نو
انواع  برخی  تنها در  ع مستقیم  نو به مصرف می رسد. معموال  که  آبی است 
کلکتور لوله خا مورد استفاده قرار می گیرد و در  آبگرمکن های خورشیدی با 

کلکتور صفحه تخت چندان مرسوم نیست. آبگرمکن های خورشیدی با 
بین  تبادل حرارت  و  بوده  از هم مستقل  این دو مسیر  ع غیرمستقیم  نو در 
آن ها از طریق یک مبدل حرارتی صورت می گیرد. مبدل حرارتی مزبور بسته 

ع سیستم مورد استفاده، می تواند انواع مختلفی داشته باشد. به نو
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مقایسه آبگرمکن خورشیدی نوع مستقیم و غیرمستقیم:

پارامترهای مهم در تصمیم گیری بین روش مستقیم و غیرمستقیم عبارتند از: 

قیمت: هزینه روش غیرمستقیم از روش مستقیم بیشتر است.

کاربردهایی که ســـختی آب باال اســـت پیشـــنهاد می شود از  ســـختی آب: در 
روش غیرمســـتقیم استفاده شود. 

کاهـــش دمـــای محیـــط به زیـــر دمـــای انجماد  دمـــای محیـــط: در صـــورت 
کـــرد. به ایـــن ترتیب امکان اســـتفاده از  بایـــد از روش غیرمســـتقیم اســـتفاده 

کلکتـــور به مخـــزن فراهم می شـــود. محلـــول ضدیـــخ در مســـیر 

که ارتفـــاع محل  کلکتـــور و مخـــزن از محـــل مصـــرف: در صورتـــی  ارتفـــاع 
کارگیری روش مســـتقیم ممکن اســـت  نصـــب از محـــل مصرف کم باشـــد به 
کنـــد. بنابراین در چنین  کم بودن فشـــار آب ایجاد  مشـــکاتی را در خصوص 

مواردی باید از آبگرمکن غیرمســـتقیم اســـتفاده شـــود.

که حجم آب مورد نیاز باال است بهتر است  کاربردهایی  ظرفیت سیستم: در 
از روش غیرمستقیم استفاده شود.

۵-4- سواالت متداول در زمینه آبگرمکن های خورشیدی:

پرســـش: آیـــا از آبگرمکـــن خورشـــیدی می توانـــم بـــرای گرمایش ســـاختمان 
کنم؟ اســـتفاده 

پاســـخ: بلـــه از نظـــر فنـــی قابل انجـــام اســـت ولـــی ایـــن کار چندان بـــه صرفه 
نیســـت. بهتر اســـت از آبگرمکن خورشـــیدی صرفا برای تامیـــن آب گرم مصرفی 
اســـتفاده شـــود. در برخی کاربردها در صورت اســـتفاده از سیستم گرمایش کف، 

اســـتفاده از انرژی خورشـــیدی برای گرمایش ســـاختمان قابل بررســـی اســـت.

پرسش: آیا در صورت استفاده از آبگرمکن خورشیدی نیاز به سیستم حرارتی 
دیگر برای تامین آب گرم مصرفی دارم؟
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برای  نیاز  مورد  حرارت  از  بخشی  تنها  خورشیدی  آبگرمکن  بله.  پاسخ: 
گرمایش آب گرم مصرفی شما را تامین می کند. نسبت انرژی تامین شده توسط 
آبگرمکن خورشیدی به کل انرژی مورد نیاز برای گرمایش آب مصرفی را سهم 
خورشیدی می نامند. این سهم معموال بین 5۰ درصد )در شهرهای سردسیر( 

تا 8۰ درصد )برای شهرهای گرمسیر( است.

پرســـش: آبگرمکـــن خورشـــیدی چگونـــه به سیســـتم حرارتی موجـــود مثل 
آبگرمکـــن یـــا پکیـــج یـــا موتورخانه متصل می شـــود؟

پاســـخ: معموال از آبگرمکن خورشـــیدی به عنـــوان پیش گرمایش آب مصرفی 
خورشـــیدی  آبگرمکـــن  توســـط  ابتـــدا  شـــهر  ورودی  آب  می شـــود.  اســـتفاده 
پیش گـــرم می شـــود. در صـــورت نیـــاز، تامیـــن دمـــای دلخـــواه )در صورتی که 
این دما توســـط آبگرمکن خورشـــیدی تامین نشـــده باشـــد( از طریق سیســـتم 

پشـــتیبان )آبگرمکـــن گازی، پکیـــج یـــا موتورخانه شـــوفاژ( تامین می شـــود.

پرسش: آیا آبگرمکن خورشیدی در ایران ساخته می شود؟
کلکتورها هم  پاســـخ: مخـــزن آبگرمکن معمـــوال در ایران ســـاخته می شـــود. 

کشـــورهای دیگر تامین می شـــوند. در ایـــران ســـاخته می شـــوند و هم از 

پرسش: آیا دولت برای نصب آبگرمکن خورشیدی وام می دهد؟
پاسخ: خیر. 

پرسش: آیا نصب آبگرمکن خورشیدی در برخی ساختمان ها اجباری است؟
پاسخ: در برخی شهرها مانند اصفهان برای ساختمان های مشخص با متراژ 
تعریف شده استفاده از این سیستم ها اجباری است. شاید در سال های آینده 
از این سیستم ها در برخی  یا تشویق به استفاده  قوانینی در خصوص اجبار 

شهرهای دیگر نیز تدوین و اباغ شود.

پرسش: کدام نوع کلکتور خورشیدی بهتر است؟ صفحه تخت یا لوله خاء؟
ــاء"  ــه خـ ــور لولـ کلکتـ ــت و  ــور صفحه تخـ کلکتـ ــه  ــه بخـــش "مقایسـ ــخ: بـ پاسـ

کنیـــد. مراجعـــه 
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پرسش: آبگرمکن خورشیدی ترموسیفون بهتر است یا پمپ دار؟
پاســـخ: بـــه بخـــش " مقایســـه آبگرمکـــن خورشـــیدی ترموســـیفون و پمـــپ دار" 

کنیـــد. مراجعـــه 

پرسش: آبگرمکن خورشیدی بدون فشار بهتر است یا تحت فشار؟
ع مســـتقیم و  پاســـخ: بـــه بخـــش مقایســـه "آبگرمکن هـــای خورشـــیدی نـــو

کنیـــد. غیرمســـتقیم" مراجعـــه 

پرسش: مساحت الزم در پشت بام چقدر است؟
پاســـخ: بـــرای یـــک آبگرمکن خورشـــیدی بـــا حجـــم مخـــزن ۲۰۰ لیتر )یک 
انـــدازه مرســـوم که بـــرای خانوار ۳ نفره مناســـب اســـت( ســـطح کلکتور مورد 

نیـــاز حـــدود 4 متر مربع اســـت.

پرسش: عمر سیستم چند سال است؟
کیفیت ســـاخت و  پاســـخ: عمـــر ایـــن سیســـتم ها بســـته بـــه نـــوع سیســـتم، 
کیفیـــت آب مورد اســـتفاده متفاوت اســـت لیکن می توان انتطار داشـــت این 

سیســـتم ها حداقـــل ده ســـال عمر مفید داشـــته باشـــند.

پرسش: آیا در طول این مدت هزینه های نگهداری هم داریم؟
پاسخ: تمیز کردن کلکتورها، توجه به کیفیت آب و در صورت لزوم تمیزکاری 

بخش های در معرض رسوب گیری از جمله اقدامات نگهداری هستند.

کلکتورها نباید در معرض سایه باشند؟ پرسش: آیا 
پاســـخ: تاثیر منفی ســـایه بر کلکتورها خورشـــیدی به اندازه تاثیر منفی ســـایه 
بـــر مدول های خورشـــیدی نیســـت لیکـــن در این مـــورد نیز باید تا حـــد امکان 

از ایجـــاد ســـایه بر کلکتور، مخصوصا در ســـاعات میانی روز جلوگیری شـــود.



کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان     ۱۹

کاربرد انرژی خورشیدی در تولید برودت:  -۶

استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برودت دارای مزایای متعددی است 
که از جمله آن ها می توان به سهم قابل توجه انرژی مصرفی مورد نیاز برای 
سرمایش، پتانسیل تابش خورشیدی مناسب در کشور، هم زمانی پیک شدت 
اوج )پیک(  کاهش  تهویه مطبوع،  برودت در سیستم های  به  نیاز  و  تابش 
کاهش هزینه های برق برای  کاهش ظرفیت مورد نیاز برای نیروگاه ها و  بار و 

مصرف کننده سیستم سرمایش خورشیدی اشاره کرد. 
کلی برای سیستم های سرمایش خورشیدی عبارت از سیستم های  دو روش 

فتوولتائیک و سیستم های حرارتی هستند. 
در روش اول از برق تولیدی مدول خورشیدی برای تامین الکتریسیته مورد 

نیاز در سیستم سرمایشی الکتریکی استفاده می شود. 
در روش حرارتی، بر خاف روش اول از سیستم های سرمایش مبتنی بر حرارت 
مانند روش جذبی استفاده می شود. این سیستم ها برای تامین حرارت مورد 
نیاز خود از حرارت تولید شده توسط کلکتورهای خورشیدی استفاده می کنند.

کـــه تـــا حـــدود ده ســـال قبـــل سیســـتم های فتـــو ولتائیـــک بـــه دلیل  بـــا آن 
گزینه چنـــدان مهـــم و قابل توجهی در سیســـتم های ســـرمایش  هزینـــه بـــاال 
گزینه های مهم  خورشـــیدی نبودنـــد لیکـــن امروزه ایـــن سیســـتم ها یکـــی از 

کاربردهای ســـرمایش خورشـــیدی هســـتند. در 



۷-مراجع:

۱-ســـایت ســـازمان انرژی هـــای تجدیدپذیـــر و بهـــره وری انرژی بـــرق ایران

/http://www.satba.gov.ir

۲-سایت اطلس جهانی انرژی خورشیدی

/https://globalsolaratlas.info

ع خورشـــیدی، تالیف فرزاد جعفرکاظمی، انتشـــارات  ۳-تبریـــد و تهویه مطبو
ســـازمان بهره وری انرژی ایران)سابا(، ۱۳98




