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مقدمه

بودن مصرف  الگویی  اما  امری شخصی است  انرژی  گرچه میزان مصرف  ا
امکانات مادی  و  تنها به عالیق  که شیوه های مصرف  این معنی است  به 
زیادی  حد  تا  مصرفی  رفتار  بلکه  نیست  مربوط  منحصربه فرد  و  شخصی  و 

تابعی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

خانواده  و  خانه  نیازهای  رفع  و  روزمره  زندگی  در  انرژی  اهمیت  به  توجه  با 
همیشه سعی در کنترل و کاهش مصرف این بخش از استفاده کنندگان انرژی 
به وسیله راه کارهای اقتصادی و معیارهای درآمدی بوده است درحالی که این 
روش تا حدی سبب تقلیل سطح مصرف شده است اما بر شکل و نحوه مصرف 
که مسئله بنیادی تری است تاثیر چندانی نداشته است. این امر بخصوص در 
گروه های درآمدی که هزینه های بهره مندی از انرژی ارزش چندانی برای آن ها 
که  کی از آن است  ندارد قابل مشاهده است. پژوهش های انجام شده نیز حا
ح ها و هدف گذاری ها به افزایش بهره وری دستگاه ها و تجهیزات  در اغلب طر
گرفته و حتی آزادسازی  مصرف کننده، جلوگیری از هدر رفت و تلفات انرژی 
قیمت های حامل های انرژی توجه بیشتری شده و از بعد فرهنگی، اجتماعی 
کز  و روان شناختی آن، آموزش تکنسین ها، شرکت های تعمیر و نگهداری و مرا
خدمات پس از فروش و اعمال قوانین نظارتی بر نحوه نگهداشت و مصرف 
انرژی  مصرف  روند  به  جهت دهی  و  برنامه ریزی  است.  شده  غفلت  انرژی 
خانواده ها، مستلزم شناخت رفتارهای مصرفی افراد و بررسی رابطه عوامل و 

متغیرهای اجتماعی موثر در این زمینه است.

مدیریـــت صحیـــح مصـــرف انـــرژی بـــه ســـه عامـــل اصلـــی 
اســـت: وابســـته 

1-طراحی و ساخت پوسته ساختمان

کارایی تجهیزات مورداستفاده 2-راندمان و 

3-بهره برداری و فرهنگ مصرف
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بررســـی آمار هـــا از بخـــش ســـاختمان نشـــان از ضـــرورت اجـــرای طرح هـــای بـــا 
مضمون انرژی، محیط زیســـت و ایمنی و ســـالمت در ابر شـــهرها ایـــران به ویژه 
شـــهر تهـــران دارد. برای مثال میزان مصـــرف انرژی )گاز( در ســـاختمان به ازای 
هر مترمربع حدود 27 مترمکعب محاســـبه شـــده اســـت که این مقدار در حدود 
4 برابر متوســـط دنیا اســـت. با رعایت کامل مبحث 1۹ ســـاختمان، اســـتفاده از 
تجهیزات با راندمان باال و اســـتفاده از سیســـتم های کنترلی مناسب پیش بینی 
می شـــود به طور متوســـط بتوان 4۰-5۰ درصد در مصرف ســـوخت صرفه جویی 
کـــرد. ایـــن به آن معنا اســـت که می توان متوســـط شـــاخص مصرف ســـوخت را 
از 27 مترمکعـــب به حـــدود 14 مترمکعب رســـاند که دو برابر میـــزان مصرف در 

کشـــورهای اروپایی اســـت! دالیل عمـــده این امـــر عبارت اند از:

1-فرهنگ و نحوه استفاده از انرژی میان مردم؛

2-عدم وجود فرهنگ سازی مناسب از سوی مسوالن امر؛

3-عـــدم اســـتاندارد بـــودن ســـاختمان ها ازنظـــر پوســـته و عایق بنـــدی 
آن؛ نامناســـب 

4-عدم وجود سیستم های کنترلی هوشمند مانند سامانه کنترل هوشمند 
موتورخانه، شیر ترموستاتیک رادیاتور، شیرهای تدریجی هوشمند و ...؛

5-هزینه پایین انرژی؛

6-عدم استفاده از تجهیزات با راندمان باال؛

7-طراحی نامناســـب تاسیســـات و تعمیر و نگهداری نامناسب تاسیسات 
کـــه عمدتا تخصصـــی در ایـــن زمینه  حرارتـــی و برودتـــی توســـط افـــرادی 

ندارنـــد و عدم دسترســـی به نیـــروی متخصص از ســـوی مردم؛

۸-عدم اســـتفاده از انرژی های تجدیدپذیر همانند نور خورشـــید به منظور 
گرمایش؛ گرم بهداشتی و  تولید آب 

۹-عـــدم وجـــود قوانیـــن نظارتـــی و بازرســـی ادواری تاسیســـات توســـط 
نهادهـــای ذی ربـــط.



گرمایشی در ساختمان ۸    مدیریت و بهینه سازی سیستم های 

کشور 1- وضعیت موجود تاسیسات ساختمان در 

کشور 1-1- آمار ساختمان های موجود در 

بر اساس آمارهای نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 13۸5 و 13۹۰ 
این مقدار  دارد.  کشور وجود  در  واحد مسکونی  میلیون  آمار حدود 2۰  مرکز 
تعداد واحد مسکونی از سال 13۸5 تا 13۹۰ در حدود 4 میلیون واحد افزایش 
کشور و  یافته است. این تعداد واحد مسکونی با توجه به رشد جمعیت در 
گرفته در بخش شهرسازی و مسکن در سال های اخیر  توسعه های صورت 

گرفته است. این تعداد واحد مسکونی افزایش قابل توجهی 

1-2- انرژی

بخش  که  می دهد  نشان  نهایی  انرژی  مصرف  کل  در  بخش  هر  سهم 
)خانگی،  ساختمان  بخش  در  یک سوم(  از  )بیش  انرژی  از  قابل توجهی 
آمار  این  می شود.  مصرف  است  غیرمولد  بخش  که  تجاری(  و  عمومی 
ضرورت تمرکز بیشتر بر مقوله مصرف انرژی در بخش غیرمولد ساختمان را 

دو چندان می کند )شکل 1(.

کل مصرف انرژی نهایی مطابق با ترازنامه انرژی شکل 1. سهم هر بخش در 
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انـــرژی نهایـــی مصرفـــی در بخش ســـاختمان به صـــورت حامل هـــای انرژی 
متفاوتـــی صـــورت می گیـــرد. تفکیک ایـــن حامل های انرژی نشـــان می دهد 
ع حامل های  که بیـــش از 73 درصد مصرف انرژی نهایی در ســـاختمان از نو

گاز طبیعی اســـت. انرژی 

از  حاصل  الینده ها  آ و  گلخانه ای  گازهای  انتشار  وضعیت   -3-1
بخش ساختمان

مشکالت  از  دیگر  یکی  نهایی،  انرژی  مصرف  در  بخش  هر  سهم  بر  عالوه 
گاز های  گرمایش زمین حاصل از انتشار  کشور و درواقع دنیا پدیده  پیشروی 
گلخانه ای را  گاز های  که مهم ترین عامل مربوط به انتشار  گلخانه ای است؛ 
CO2 حاصل از احتراق سوخت های فسیلی در برمی گیرد. سهم هر بخش در 
انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از تولید و مصرف انرژی کشور در سال 13۹3 
که بخش ساختمان بالغ بر 22.۸ درصد )حدود یک چهارم( از  نشان می دهد 
که این آمار نیز به نوبه خود قابل تامل است  گلخانه ای تولید می کند  گازهای 
)شکل 2(. الزم به ذکر است بخش قابل توجهی از گازهای گلخانه ای مربوط 
به بخش نیروگاهی به منظور تولید برق در بخش مسکونی مصرف می شود.

کشور گلخانه ای ناشی از تولید و مصرف انرژی  گازهای  شکل 2. انتشار 
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احتراق  از  CO2 حاصل  گلخانه ای  گاز  بیان شد،  نیز  که پیش تر  همان طور 
گلخانه ای دارد، این سهم  سوخت های فسیلی بیشترین سهم را در انتشار 
در بخش مسکونی در حدود ۹۹/۹۹ درصد تخمین زده می شود )بر اساس 
گلخانه ای  گازهای  که نشان می دهد می توان از دیگر  ترازنامه سال 13۹3( 
گلخانه ای حاصل  گاز  میزان  این  کرد.  این بخش صرف نظر  در  تولیدشده 
که  گاز طبیعی و فرآورده های نفتی در ساختمان است. هرگونه اقدام  احتراق 
سبب کاهش میزان مصرف سوخت های فسیلی در ساختمان شود به همین 

کاهش می یابد. گلخانه ای نیز  گازهای  میزان نیز از انتشار 
بـــا توجـــه بـــه آمـــار ارایه شـــده در قســـمت مصـــرف انـــرژی می تـــوان گفت در 
کربن از بخش خانگی،  کســـید  گاز دی ا کشـــور ســـالیانه 137،26۹،757 تن 

تجـــاری و عمومـــی وارد جو می شـــود.
گاز  مطالعـــات میدانی نشـــان می دهد در حـــال حاضر ســـالیانه 114،34۹ تن 
کربـــن از موتورخانه هـــای ســـاختمان های مســـکونی و 27،66۰  مونوکســـید 
می شـــوند  منتشـــر  غیرمســـکونی  ســـاختمان های  موتورخانه هـــای  از  تـــن 
کـــه این امـــر نشـــان دهنده وضعیـــت بســـیار نامناســـب عملکـــرد و نگهداری 

کشـــور است. تاسیســـات ســـاختمانی 

1-4- ایمنی و بهداشت

کلیدی در بررسی وضع موجود را می تواند در بحث ایمنی  یکی از پارامترهای 
کرد. این که ساختمان های موجود از چه وضعیتی ازنظر  و بهداشت جستجو 
ایمنی و استاندارد بودن تاسیسات برخوردار هستند! مسائل مربوط به ایمنی 
تاسیسات به دودسته کلی الکتریکی و مکانیکی تقسیم بندی می شود که عدم 
رعایت این مسائل سبب بروز حوادثی همچون انفجار، آتش سوزی، گازگرفتگی، 

برق گرفتگی، نشت آب، سوختگی حاصل تماس با تجهیزات و... می شود.
یا  گرمایشی  سیستم های  وجود  کشور  در  موجود  تاسیسات  مشکالت  از  یکی 
گازسوز نامناسب و غیراستاندارد است. شاید بتوان به مهم ترین آن یعنی مرگ 
کرد. در سال  خاموش به دلیل نشست CO در داخل واحدهای مسکونی اشاره 
گزارش  کربن  گاز مونوکسید  ۹5 در حدود ۸۰۰ مورد فوت ناشی از مسمومیت با 
شده است که 3۰ درصد آن مربوط به مشترکین گاز طبیعی است که از این مقدار 
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75 درصد مربوط به “دودکش ناایمن”، 1۰ درصد مربوط به “ تهویه نامناسب” 
و 15 درصد مربوط به “نقص فنی وسیله یا نصب نادرست آن” است. شکل 3 
تصاویری از وضعیت نامساعد نصب و بهره برداری تجهیزات گرمایشی موجود 

در ساختمان های کشور را نشان می دهد.

1-5- عوامل اجتماعی و فرهنگی

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی ازجمله موارد حایز اهمیت در تحلیل محیط 
گرفته در حدود 2۰۰  بازار است. در شکل 3 برخی مطالعات اجتماعی صورت 

ساختمان دارای موتورخانه نشان داده است. 

گاز در ساختمان های دارای موتورخانه شکل 3. آمار توزیع قیمت 

در ایـــن مطالعـــه توزیـــع قیمـــت گاز در ســـاختمان موردبررســـی قـــرار گرفته با 
گاز در ســـاختمان عوامل متعددی بســـتگی  که میزان مصرف  توجه بـــه این 
دارد اما در حدود 66 درصد ســـاختمان ها نحوه توزیع آن به صورت مســـاوی 



گرمایشی در ساختمان 12    مدیریت و بهینه سازی سیستم های 

صـــورت می گیـــرد. که یکـــی از نشـــان های ارزان بـــودن انرژی در ســـاختمان 
کنین از عوامـــل موثـــر بـــر مصرف اســـت. باید  گاهـــی ســـا و همچنیـــن عـــدم آ
گرم  گاز در فصل تابســـتان تنها مربوط بـــه تامین آب  توجه داشـــت مصـــرف 
گاز  گرمایش فضا نیز از  بهداشـــتی اســـت، در حال که در فصل ســـرما به منظور 
اســـتفاده می شـــود. بنابراین در فصل گرما بهتر است تقسیم هزینه گاز مصرفی 

بر اســـاس تعداد نفرات و در فصل ســـرما بر اســـاس مســـاحت خانه باشد.
گرفته در مورد تکنسین های سرویس نگهداری و تعمیرات  مطالعات صورت 
موتورخانه نشان می دهد در حدود 7۰ درصد ساختمان های از تکنسین های 
ثابت استفاده می کنند و ۸2 درصد شهروندان از عملکرد تکنسین تاسیسات 

خود رضایت در سطح خوب و عالی دارند. 

شکل 4. نحوه استفاده از سرویس کاران برای تعمیر و نگهداری تاسیسات

بـــا توجه به وضعیت نابســـامان تاسیســـات موجـــود در ســـاختمان ها و توجه 
که عامـــل اصلی ایـــن وضعیت تکنســـین ها و شـــرکت های  ع  بـــه ایـــن موضو
تعمیـــر و نگهـــداری فعـــال در بـــازار کشـــور هســـتند، ۸2% رضایـــت از عملکرد 
عـــدم  و  ایـــده آل  وضعیـــت  از  مـــردم  گاهـــی  آ ســـطح  نشـــان دهنده  ایشـــان 

مطالبه گـــری صحیح ایشـــان اســـت.
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میزان  در  می توان  را  جامعه  در  اجتماعی-فرهنگی  عوامل  از  دیگر  یکی 
مطالعات  اساس  بر  کرد.  بیان  خواست  ع  موضو یک  از  شهروندان  گاهی  آ
بهینه سازی  از روش های  از هیچ یک  افراد  گرفته حدود یک چهارم  صورت 
اطالع نداشته اند1. حدود 35 درصد نیز تنها از یک یا دو روش بهینه سازی 
گاهی عمومی در جامعه از روش های بهینه سازی  گاه بودند2. میزان پایین آ آ
ساختمان  در  انرژی  خدمات  زمینه  در  مهم  چالش های  از  یکی  می توان  را 

دانست )شکل 5(.

شکل 5. میزان آشنایی شهروندان با روش های بهینه سازی

1-۶- اقتصاد خانوار

گاز خانوارهای شهری در سال 13۹3 نشان  متوسط هزینه ساالنه انرژی و 
شامل  را  خانوار  هزینه های  از  درصد   4.5 تنها  متوسط  به طور  که  می دهد 
گاز خانوارهای شهری در 1.3  می شود این مقدار برای متوسط هزینه ساالنه 
و  خانوارها  حساسیت  کاهش  باعث  نسبت  این  بودن  پایین  است.  درصد 

اولویت پایین مقوله انرژی در ساختمان های مسکونی می شود.

1- راهکارهای مورد پرسش عایق کاری، رسوب زدایی، کنترل هوشمند، معاینه فنی، منبع انبساط باز 
عایق دار و شیر ترموستاتیک است.

2- شهروندان از روش های عایق کاری با 56 درصد و رسوب زدایی با 43 درصد بیشتر اطالع را دارند.
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گاز خانوارهای شهری در سال 1393 شکل ۶. هزینه ساالنه انرژی و 

الینده ها 2- تاثیر منفی انتشار آ

گرچه در حالت عادی تنها به اثرات سو وارد بر انسان توجه می شود، اما اثرات  ا
آلودگی هوا تنها به انسان محدود نمی شود. مواد آالینده می توانند بر انسان، 
کردن هوا و  گذاشته و با مه آلود  گیاه، مواد، اشیا و محیط زیست جانبی تاثیر 
ایجاد بوهای نامطبوع، بر محیط زیست پیرامون بشر جلوه نامطبوعی ایجاد 

کند. در ادامه طبقه بندی اثرات آلودگی هوا، آورده شده است. 

2-1- تاثیر بر سالمتی بشر

که ممکن اســـت از منابـــع طبیعی و یـــا مصنوعی وارد  آالینده هـــای مختلـــف 
از: جو شـــوند، عبارت اند 

کسیدگوگرد • دی ا
کنش هایی  کم، موجب ایجاد وا کسیدگوگرد حتی در غلظت های بسیار  دی ا
در مغز، تحریک غشا مخاطی دستگاه تنفس، افزایش مقاومت ریه به جریان 
گوارش، تحریک چشم، تنگی نفس،  هوا، درد در ناحیه سینه، اثر بر دستگاه 
افزایش ضربان قلب، افزایش سرعت حرکات تنفسی، توسعه بیمارهای مزمن 
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کاهش ظرفیت تنفسی می شود. همچنین آزمایش را مختل و  ریوی، سرفه و 
DNA خون افرادی که در معرض این گاز قرارگرفته اند، نشان می دهد که این 
که درنتیجه  کرده  گلبول های سفید لنفوسیت ها جلوگیری  گاز رشد برخی از 

سیستم دفاعی بدن تحلیل می رود.

کسیدهای ازت • ا
کســـیدهای ازت به دو طریق مســـتقیم و غیرمســـتقیم بر ســـالمت انسان اثر  ا
کســـید دارد؛ زیـــرا NO2 چهار  ع ا می گذارنـــد. اثر مســـتقیم آن ها بســـتگی بـــه نو
برابر NO ســـمی اســـت و در غلظت های مســـاوی با NO از آن زیان آورتر اســـت. 
اثـــرات ثابت شـــده NO2 بـــر روی انســـان ســـبب پیامدهایـــی ماننـــد اختالل در 
بویایـــی، خســـتگی، بی حالی، ناراحتی های حفره بینی، اشـــکاالت تنفســـی، 
تحریـــک گلـــو، چشـــم، ناراحتی هـــای اعصـــاب، گشـــادی مردمـــک چشـــم و 

برونشـــیت حاد می شـــود. افزایش 

• هیدروکربن ها

عموما مدرکی دال بر اثرات نامطلوب هیدروکربن ها در غلظت جاری هوا بر روی 
کنش های فتوشیمیایی  انسان وجود ندارد و اثرات مضر آن ها اغلب از طریق وا

که مواد ثانویه آلوده ساز تولید می کنند، است.

کسیدان های فتوشیمیایی )ازن، پان و ...(  • ا

اثـــر  کـــه در  کســـیدان های فتوشـــیمیایی آالینده هـــای ثانویـــه ای هســـتند  ا
کســـیدهای نیتـــروژن و هیدروکربن هـــا در مجـــاورت اشـــعه مـــاورا  کنـــش ا وا
کوتاه شـــدن  بنفـــش خورشـــید تولیـــد می شـــوند و عالیمـــی از قبیـــل ســـرفه، 
تنفـــس، انقباض مجاری هوایی، ســـردرد، تنگی نفس، اختالالت تنفســـی، 
گلو، تحریک چشـــم و  گلبول هـــای قرمـــز اســـتخوان، التهاب حلـــق و  تغییـــر 

آبریـــزش چشـــم می توانـــد نتیجـــه تمـــاس با ایـــن آالینده باشـــد.

• مونوکسیدکربن

کسیژن در بدن است،  که عامل انتقال ا میل ترکیبی هموگلوبین )Hb(خون 
کسیژن است.  با مونوکسیدکربن تقریبا 1۰۰ برابر بیشتر از میل ترکیبی آن با ا
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از هموگلوبین  زیادی  قادر است مقادیر  تنفسی  ازاین رو وجودCO در هوای 
است،  پایدار  ترکیب  یک  که   )COHB( هموگلوبین  کربوکسی  به  را  خون 
می رساند،  چینی جاها  به  را  کسیژن  ا که  هموگلوبین  مقدار  از  و  کند  تبدیل 
بکاهد و باعث اختالالت جزیی در برخی اعمال بدن، اثر بر سیستم اعصاب 
مرکزی، اختالل در تشخیص زمان، اشکاالت بینایی، تغییر در اعمال قلب، 

کما و مرگ شود. تنفس، خستگی، خواب آلودگی، حالت 

• ذرات معلق

ذرات استنشاق شـــده ممکن اســـت در مجاری تنفســـی فوقانـــی اثر تحریکی 
کند  کـــرده و ایجاد عوارضی در شـــش ها  داشـــته و یـــا در داخل شـــش ها نفوذ 
که منجر به اختالالتی در اعمال تنفســـی شـــده. ازجملـــه ذرات معلق در هوا، 
کـــه بیشـــتر از طریـــق تنفـــس وارد بـــدن شـــده و قابلیت  عنصر ســـرب اســـت 
کافی به مغز نمی رســـد.  کســـیژن  کم می کند؛ لذا ا کســـیژن در خـــون را  حمل ا
کـــودکان می تواند منجر بـــه عقب ماندگی ذهنی شـــود و یا  ایـــن نارســـایی در 
گذارد.  کلیه و مجاری ادراری اثر  ســـرب می تواند بر روی دســـتگاه خون ســـاز 
اثـــرات مزمـــن ممکـــن اســـت نظیر ســـردرد، ضعـــف بی اشـــتهایی و کم خونی 
کاهـــش میـــدان دیـــد اســـت. براثـــر ایـــن  باشـــد. از اثـــرات نامطلـــوب دیگـــر 
کاهـــش، حمل ونقـــل زمینـــی و هوایی با اشـــکاالتی روبرو می شـــود. به عالوه 
کنان آن از تماشـــای  که ســـا اثـــرات روانـــی کاهش میدان دید در یک منطقه 

زیبایی هـــای طبیعـــی محروم می شـــوند، فراوان اســـت.

الینده هـا از ساختمان های  3- میـزان مـصـرف انـرژی و انتشـار آ
شهر تهران

اســـتان تهـــران بـــا مصـــرف 1۰/4۰3 میلیون مترمکعب در ســـال ۹4، بیشـــترین 
میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی را در کشـــور داشـــته است. همچنین 
کسید کربن و  کســـید کربن، آالینده های مونوا میزان انتشـــار گاز گلخانه ای دی ا
کســـیدهای نیتروژن از کارکرد تاسیســـات گرمایشی در اســـتان تهران به ترتیب  ا

1۹ میلیـــون تن، 175 هـــزار تن و 14 هزار تن بوده اســـت.
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آلودگی هوا در ســـال ۹5 منجر به فوت 4۸1۰ نفر از شـــهروندان شـــد. مطابق 
گرفتـــه شـــرایط نامســـاعد هوای تهـــران ســـالیانه 12 تا  بررســـی های صـــورت 
15 هـــزار میلیـــارد تومـــان خســـارت بـــه ایـــن شـــهر تحمیـــل می کنـــد. یکی از 
کیفیت هوای این شـــهر، اســـتفاده صحیح  کنترل  راهکارهـــای اصلی بـــرای 
کیفیـــت و راندمـــان بـــاال به منظـــور  گرمایشـــی با از تجهیـــزات و تاسیســـاتی 

کاهـــش مصرف انرژی در ســـاختمان اســـت.

4-برچسب انرژی

کاهـــش مصرف انـــرژی در ســـاختمان اســـتفاده از  یکـــی از عوامـــل اصلـــی در 
تجهیـــزات بـــا راندمان بـــاال و مصرف انـــرژی پایین اســـت. به منظـــور اطالع 
شـــهروندان از وضعیت مصـــرف انرژی تجهیزات مختلف برچســـب مختص 

ع تجهیـــز طراحی شـــده و بر روی آن نصب شـــده اســـت.  هـــر نو
گونی برای مصرف کنندگان این  گونا استفاده از برچسب انرژی، مزایا و فواید 

کرد: که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره  وسایل دارد 

گاهانه مردم در هنگام خرید وسایل خانگی؛ • انتخاب درست و آ

کارایی و بازدهی این وسایل؛ • آشنا ساختن مصرف کنندگان با میزان 

کاهش مصرف انرژی با انتخاب صحیح باالترین رتبه  بهینه سازی و   •
انرژی وسایل؛

اقتصادی  بار  کاهش  بالطبع  و  خانواده ها  در  مصرفی  انرژی  کاهش   •
گاز و برق؛ حاصل از قبوض 

• کاهش آلودگی محیط زیست.

که ۹ مورد  کنون تعداد 5۰ استاندارد ملی برچسب انرژی تدوین شده است  تا
که از  مطابق با جدول 1 مربوط به تجهیزات مورد استفاده در ساختمان است 
کل  سوخت های فسیلی استفاده می کنند. دو مورد نیز مربوط برچسب انرژی 
ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی )دربرگیرنده مجموع انرژی الکتریکی 

و حرارتی مورداستفاده در ساختمان( است.
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ف
شماره ردی

استاندارد
فعنوان

شماره ردی
استاندارد

عنوان

آبگرمکن مخزن دار2-2121۹بخاری دودکش دار1122۰-2

31۸2۸-2
آبگرمکن فوری 

گازی
دیگ های بخار4137۸2

51462۸
وسایل پخت و پز 

گازسوز خانگی
61462۹

گازسوز  پکیج های 
گرمایش مرکزی با 

توان ورودی اسمی 
کیلووات کثر 7۰  حدا

714735
رادیاتورهای 

فوالدی و آلومینیوم
۸726۸-2

گازسوز  بخاری 
بدون دودکش

دیگ و مشعل۹14763

جدول 1. فهرست استانداردهای ملی برچسب تجهیزات انرژی بر با سوخت فسیلی

4- 1- استانداردهای برچسب انرژی تجهیزات انرژی بر با سوخت فسیلی

در برچســـب انـــرژی تجهیـــزات مختلف اطالعات متفاوتی قید شـــده اســـت. 
گازســـوز  بـــرای نمونه در شـــکل 7 برچســـب انرژی طراحی شـــده برای پکیج 

نشـــان داده شده است. 
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گازسوز برچسب انرژی پکیج 
ISIRI 12156 بر اساس استاندارد ملی به شماره

از این برچسب جهت مقایسه بازده پکیج استفاده می شود

پربازده

کم بازده

کثر                           درصد  بازده در حالت توان حدا

کاهش یافته                درصد  بازده در حالت توان 

کیلووات  ظرفیت حرارتی اسمی                                

کیلووات  توان حرارتی خروجی                                 

گرم مصرفی                         لیتر بر دقیقه  دبی آی 

ع سوخت مصرفی  نو

کننده: تولید 
مدل:

اطالعات بیشتر در استاندارد موجود است.

گازسوز شکل 7. نمونه برچسب انرژی پکیج 
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ح زیر است: همان گونه که مشخص است این برچسب شامل 6 قسمت به شر

کـــه امـــکان  • شـــماتیک برچســـب انـــرژی بـــا رنگ بنـــدی ســـبز تـــا قرمـــز 
کارکـــرد تجهیـــز را بـــه مصرف کننـــده می دهـــد. رنـــگ  مقایســـه بصـــری 
ســـبز نمایان گـــر بهتریـــن دســـتگاه از منظـــر مصـــرف انـــرژی و رنـــگ قرمز 

اســـت. تجهیـــز  نامناســـب ترین  نشـــان دهنده 

کثر: عدد باالتر به منزله مصرف انرژی کمتر است. • بازده در حالت توان حدا

کاهـــش یافتـــه: عـــدد باالتـــر بـــه منزلـــه مصرف  • بـــازده در حالـــت تـــوان 
کمتر اســـت. انـــرژی 

• ظرفیت حرارتی اسمی

کرد تجهیز مورد اســـتفاده متناســـب  • تـــوان حرارتـــی خروجی: باید دقت 
با نیاز واقعی ســـاختمان خریداری شـــود.

گرم مصرفی • دبی آب 

ع سوخت مصرفی • نو

کننده و مدل دستگاه • مشخصات تولید 

4-2- استانداردهای معیار مصرف و برچسب انرژی ساختمان های مسکونی

گواهی نامه برچسب انرژی ساختمان فواید متعددی را برای تمامی ذی نفعان 
کرده  که رده های باالی انرژی را اخذ  ساختمان دارد، از منظر ملی، ساختمانی 
کمتری نیز تولید می کند. برای سازنده  کمتر، آالیندگی  و ضمن مصرف انرژی 
کارایی انرژی، ضمن ایجاد تمایز با ساختمان های مشابه  ساختمان، افزایش 
تاسیسات  در بخش  را  کاهش هزینه ها  رقابتی تر ساختمان،  امکان فروش  و 
مکانیکی به منظور تامین گرمایش و سرمایش ساختمان را به همراه دارد. برای 
ساختمان ها،  مقایسه  امکان  ایجاد  ضمن  ساختمان  خریدار  و  مصرف کننده 
بهره برداری  و  انرژی  هزینه های  کاهش  و  بصری  و  حرارتی  آسایش  افزایش 
کلی معموال قسمت های ظاهری  ساختمان را به همراه خواهد داشت. از منظر 
ساختمان، نظیر پنجره ها، شیرآالت، کاشی و سرامیک، کابینت و ... ساختمان 
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کامال توسط خریدار قابل بررسی است و افراد به راحتی  در هنگام خرید یا اجاره 
می توانند در خرید ساختمان مطابق باسلیقه و بودجه خود این موارد را انتخاب 
که  ساختمان  آسایشی  شرایط  آن  از  مهم تر  و  انرژی  مصرف  میزان  اما  کنند، 
مشخص  کسی  برای  خرید  هنگام  در  است  ساختمان  یک  ویژگی  مهم ترین 
نیست، مگر اینکه بازرسان انرژی ضمن بررسی ساختمان، موارد مذکور را تعیین 
کارایی انرژی ساختمان را با رده بندی  و در گواهی نامه انرژی ساختمان، میزان 
به  بخشی  گاهی  آ به منظور   14253 ملی  استاندارد  ازاین رو  کنند.  مشخص 
ملی  سازمان  توسط  ساختمان  انرژی  مصرف  میزان  خصوص  در  شهروندان 
تدوین شده  بهینه سازی مصرف سوخت  با همکاری شرکت  ایران  استاندارد 
است. شکل ۸ تصویر برچسب انرژی ساختمان های مسکونی را نشان می دهد.

برچسب انرژی ساختمان های مسکونی

بازدهی بیشتر

کمتر بازدهی 

)میزان مصرف انرژی ساختمان نسبت به ساختمان نسبت انرژی:
=Rایده آل(

کیلووات ساعت بر مترمربع در سال(شاخص مصرف انرژی: )بر حسب 

مسکونیکاربری

تهرانشهر

گانه(اقلیم نیمه خشک)بر اساس تقسیم بندی ۸ 

برحسب m2زیربنای مفید

کد پستی

آدرس

شکل ۸. نمونه برچسب انرژی ساختمان مسکونی
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مناسب ترین روش برای بیان انرژی مصرفی ساختمان، تعیین میزان انرژی 
اولیه مصرف شده است که در آن انرژی مصرفی صرفه نظر از نوع حامل انرژی 
و با در نظر گرفتن راندمان تولید انرژی و تلفات مسیر انتقال و توزیع، محاسبه 
میزان  تعیین  روش  انرژی،  قبوض  موجود،  ساختمان های  در  می شود. 
مصرف انرژی ساختمان بوده لیکن در مورد ساختمان های در حال ساخت، 
تعیین  انرژی  مصرف  میزان  محاسبه  و  مدل سازی  با  انرژی  مصرف  رده 
میزان  ارائه شده،  دستورالعمل های  از  استفاده  با  منظور  این  برای  می شود. 
گرم مصرفی و  گرمایش و سرمایش، آب  انرژی مصرفی ساختمان در بخش 
سپس  می شود.  محاسبه  ایده آل  ساختمان  یک  برای  روشنایی  تجهیزات 
با تعیین شاخص مصرف انرژی ساختمان در واحد مساحت و تقسیم آن بر 
تعیین   )R( انرژی پارامتر نسبت  ایده آل،  انرژی ساختمان  شاخص مصرف 
شده و بر اساس آن رده بندی برچسب، مشخص می شود. در ساختمان های 
جدیداالحداث با توجه به طراحی ساختمان، مشخصات پوسته و تجهیزات 
به کاررفته در ساختمان میزان مصرف انرژی مدل سازی شده و با تقسیم آن 

بر حالت ایده ال مشابه ساختمان های موجود نسبت انرژی تعیین می شود.

گاز 5- آشنایی با صورت حساب 

5 - 1- آشنایی با بخش های مختلف قبض

• نام: در این قسمت نام و نام خانوادگی مشترک یا نام موسسه یا واحد 
تجاری و...نوشته می شود. 

• نشانی: آدرس ملک مشترک است.

ک جدید: • شماره اشترا

ککد شرکت کنترلشماره اشترا رقم 

دو رقمهفت رقمسه رقم
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ک قدیم: • شماره اشترا

کشهر منطقهکد شرکتکد کنترلشماره اشترا رقم 

دو رقمهفت رقمدو رقمدو رقمدو رقم

کدپستی ملک است . که برای نوشتن  کد پستی:   •

کد آدرس ملک یا خط سیر آن در آنجا نوشته می شود. کد آدرس:   •

کنتور کنتور: شماره سریال حک شده بر روی بدنه  • شماره سریال 

• نوع مصرف: با توجه به کد تعرفه های موجود نوع مصرف را معین می کند.

•شماره پرونده: شماره ای که در ابتدا به مشترک اختصاص داده می شود.

کـــه  • شـــماره ســـری: نشـــان دهنـــده تعـــداد صورتحســـاب هایی اســـت 
کـــد منحصـــر به فرد اســـت. بـــرای مشـــترک صـــادر شـــده اســـت و یک 

• تعداد واحد: تعداد واحدهای ملک

گـــروه: کلیـــه مشـــترکین خانگـــی و تجـــاری گاز بـــا توجـــه بـــه محـــدوده   •
گـــروه 1 و 2 و 3 مربـــوط بـــه  جغرافیایـــی بـــه 3 دســـته تقســـیم می شـــوند. 
گـــروه 4 و 5 مربوط به مشـــترکین عمده و فوق عمده اســـت. مشـــترکین جـــز و 

کثر گازی است که طی یک ساعت از کنتور عبور می کند. •ظرفیت: شامل حدا

•بخش مربوط به عملیات بانکی: مختص بانک و پشت نویسی های 
مربوطه است.
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سایر اطالعات قبض:

•رقم و تاریخ پیشین شمارشگر: شامل رقم شماره انداز ثبت شده کنتور 
که تاریخ دقیق آن نیز ثبت می شود.  کنتور خوانی است  در دوره قبلی 

کنتور در دوره اخیر است. •رقم فعلی شمارشگر: رقم شماره انداز 

کارکرد: مابه التفاوت رقم فعلی و قبلی است.  •

کارکرد کنتور برای مشـــترکین بدون ضریب  • مصـــرف اســـتاندارد: همان 
است. کم  ترا

گاز به صـــورت روزانـــه و ثابت  که شـــرکت ملـــی  • آبونمـــان: مقـــدار پولـــی 
کنتور /ایســـتگاه جهت رفـــع هزینه هـــای نگهداری از  بر اســـاس ظرفیـــت 

شـــبکه و تاسیســـات از مشـــترک اخذ می کند.

5 - 2- صورتحساب 

گاز مشـــترکین در جـــدول 2 ارایـــه شـــده  مـــوارد موجـــود در صورت حســـاب 
گاز مصرفـــی و  کـــه مشـــخص اســـت عـــالوه بـــر هزینـــه  اســـت. همان طـــور 
گازرســـانی، مالیـــات بر ارزش افزوده و عوارض شـــهرداری  آبونمان، عوارض 
گاز ایـــران از  و همچنیـــن بیمـــه مشـــترکین خانگـــی نیز توســـط شـــرکت ملـــی 

مشـــترکین دریافـــت می شـــود.

نحوه محاسبه عنوان

مصرف ×گاز بها مصوب گاز مصرفی بهای 

کنتور×3 متوسط تعرفه×ظرفیت  آبونمان ماهیانه

گاز بها 1۰ درصد  گازرسانی عوارض 

گاز بها ۹ درصد آبونمان و  مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری

5۰ تومان برای هر واحد در ماه بیمه مشترکین خانگی

گاز جدول 2. صورت حساب قبض 
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5 - 3-محاسبه گازبها در بخش خانگی

گاز طبیعـــی در بخـــش خانگی به صورت پلکانی محاســـبه می شـــود.  تعرفـــه 
همچنیـــن پلکان های تعریف شـــده بـــرای اقلیم های آب و هوایـــی متفاوت 
خواهد بود. الزم به توضیح اســـت اقلیم های آب و هوایی از ســـوی ســـازمان 
گاز ایران اعالم شـــده و تعرفه پلکانی نیز از  هواشناســـی کشور به شـــرکت ملی 
ســـوی مراجع ذی صالح )ســـازمان هدفمنـــدی یارانه ها و یا هیئـــت وزیران( 
ابـــالغ می شـــود. جـــدول 3 و جـــدول 4  قیمت هـــای مصـــوب طی یک ســـال 

گذشـــته در تهران را نشـــان می دهند.

گاز )ریال(دامنه اقلیمپله قیمت هر مترمکعب 

1۰۸1تا 145

246-۹51311

3۹6-1451656

4146-1۹52116

51۹6-2452576

6246-2۹52۸۰6

72۹6-3453151

۸346-3۹534۹6

۹3۹6-4453726

1۰446-4۹53۹56

114۹6-54541۸4

43۰1مازاد بر 12545

گرم سال ) از 1397/01/1۶ لغایت 1397/0۸/15( گازبهای خانگی در ماه های  جدول 3. تعرفه 
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دامنه اقلیم 1دامنه اقلیم 2دامنه اقلیم 3دامنه اقلیم 4پله
قیمت هر 

گاز  مترمکعب 
)ریال(

414تا 3۰۰تا 25۰تا 2۰۰تا 115۰

225۰-1513۰۰-2۰135۰-2513۰1-4۰۰6۹۰

335۰-2514۰۰-3۰145۰-3514۰1-5۰۰۹66

445۰-3515۰۰-4۰155۰-4515۰1-6۰۰1242

555۰-4516۰۰-5۰165۰-5516۰1-7۰۰151۸

665۰-5517۰۰-6۰175۰-6517۰1-۸۰۰22۰۸

775۰-651۸۰۰-7۰1۸5۰-751۸۰1-۹۰۰2622

۸۸5۰-751۹۰۰-۸۰1۹5۰-۸51۹۰1-1۰۰۰3۰36

۹۹5۰-۸511۰۰۰-۹۰11۰5۰-۹511۰۰1-11۰۰345۰

1۰1۰5۰-۹5111۰۰-1۰۰1115۰-1۰5111۰1-12۰۰3۸64

11115۰-1۰5112۰۰-11۰1125۰-115112۰1-13۰۰4416

مازاد بر مازاد بر 12۰۰مازاد 12115۰
4۸3۰مازاد بر 125۰13۰۰

گازبهای خانگی در ماه های سرد سال ) از 1397/0۸/1۶ لغایت 139۸/01/15( جدول 4. تعرفه 
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مثال:

مشخصات مشترک :

کنتور : 6 ظرفیت 

تاریخ قرائت قبلی 13۹7/۰6/2۸

تاریخ قرائت فعلی: 13۸7/۰۸/۰5

مصرف در طول دوره : 232

ع مصرف : خانگی نو

تعداد واحد: 2

شهر : تهران

ابتدا متوسط مصرف روزانه هرواحد را محاسبه می کنیم:

متوسط مصرف روزانه هر واحد=طول دوره÷)تعداد واحد÷مصرف دوره(

)232÷2(÷37=3.135

کنون مصرف ماهیانه یک واحد را محاسبه می کنیم: ا

مصرف ماهیانه-تعداد روزهای یک ماه×متوسط مصرف روزانه یک ماه

3.135×3۰=۹4.۰54

اتفاق افتاده است مصرف  گرم سال  کل مصرف در دوره  با توجه به اینکه 
گرم قرار می دهیم و محاسبات را انجام  ماهیانه را در جدول پلکانی ماه های 
گر مصرف در دوره سرد سال بود با توجه به شهر محل سکونت  می دهیم. ا
سرد  ماه های  پلکانی  جدول  در  و  می شد  شناسایی  اقلیم  )تهران(  مشترک 

متناسب با اقلیم مربوطه محاسبات انجام می شد.
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گازبها تقسیم بر مصرف مشترک حاصل می شود. متوسط تعرفه از 

کل  کل متوسط تعرفه حاصل را در مصرف  گاز بها  در پایان برای محاسبه 
دوره مشترک ) 2 واحد( ضرب می کنیم.

کل × متوسط تعرفه کل= مصرف  گاز بها 

12۰۰.۹6×232=27۸622.72

گاز )ریال( قیمت  نحوه محاسبه عنوان

27۸،622.72 مصرف ×گاز بها مصوب گاز مصرفی بهای 

21،617.2۸ متوسط تعرفه×ظرفیت 
کنتور×3

آبونمان ماهیانه

27،۸62.272 گاز بها 1۰ درصد  گازرسانی عوارض 

27،۰21.6 گاز بها ۹ درصد آبونمان و  مالیات بر ارزش افزوده و عوارض 
شهرداری

1۰۰۰ 5۰ تومان برای هر واحد 
در ماه

بیمه مشترکین خانگی

35۶،123.۸72 کل قبض جمع 
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۶- راهکارهای بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

بهینه ســـازی مصـــرف انـــرژی به این معنا اســـت که در عیـــن کاهش مصرف 
کنان مختـــل نشـــود.  انـــرژی در ســـاختمان، آســـایش حرارتـــی و بصـــری ســـا
راهکارهـــای بهینه ســـازی مصـــرف انـــرژی در ســـاختمان را می تـــوان بـــه دو 

کرد: تقســـیم  دسته 

کـــم هزینـــه: بـــه راهکارهایـــی اطـــالق  • راهکارهـــای بـــدون هزینـــه یـــا 
کـــه اجرای آن ها مســـتلزم صـــرف هزینـــه باالیی نیســـت و دوره  می شـــود 
کوتاهـــی دارنـــد. آمـــوزش و فرهنگ ســـازی مناســـب،  بازگشـــت ســـرمایه 
رعایت پوشـــش صحیـــح در خانـــه، انجام تنظیمـــات مناســـب، بازدید و 
تعمیـــر دوره ای تجهیـــزات )تعمیر و نگهـــداری پیشـــگیرانه( و به طورکلی 
کـــه مرتبـــط با بهره بـــرداری صحیح ســـاختمان هســـتند در  راهکارهایـــی 

کم هزینـــه قـــرار می گیرند. محـــدوده راهکارهـــای بـــدون هزینه یـــا 

که اجرای آن ها  • راهکارهـــای با هزینه باال: به راهکارهایی اشـــاره دارد 
مســـتلزم صـــرف هزینه باالیی اســـت و دوره بازگشـــت ســـرمایه بلند مدتی 
کیفیت پوســـته ســـاختمان )دیوار،  دارنـــد. این راهکارها شـــامل اصـــالح 
کـــف و پنجره هـــا(، جایگزینـــی تجهیـــزات موجـــود با تجهیـــزات با  بـــام، 
کنترلـــی و بازیافت حـــرارت در  راندمـــان باالتر، اســـتفاده از سیســـتم های 
ســـاختمان اســـت. اســـتفاده از دانـــش و تجربیـــات شـــرکت های خدمات 

انـــرژی در اجـــرای موثر ایـــن راهکارهـــا می تواند مفید باشـــد.

در ادامه برخی از راهکارهای مربوط به هر دو دسته معرفی شده اند:

کم هزینه ۶ - 1- راهکارهای بدون هزینه یا 

۶ -1-1- تنظیم دقیق ترموستات مطابق با تغییرات فصل

گرم ســـال درجه ترموســـتات را روی 25 و در فصل های ســـرد  در فصل هـــای 
کار حـــدود ۹1-21  کنیـــد. با ایـــن  ســـال روی 21 درجـــه ســـانتی گراد تنظیـــم 
درصـــد در هزینه های ســـرمایش و 21-5 درصـــد در هزینه های گرمایش فضا 

می شـــود. صرفه جویی 
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۶ -1-2-بررسی چشمی عایق لوله و مجرای تجهیزات برای یافتن 
مشکالت آن ها

گـــرم باعـــث می شـــود آب بـــا دمای 2 تـــا 4 درجه  عایق بندی لوله کشـــی آب 
گرم تـــر به شـــیرهای آب برســـد. بنابراین دیگر الزم نیســـت شـــیر آب را مدتی 
گـــرم در آن جـــاری شـــود، و ایـــن یعنـــی صرفه جویی در  بـــاز بگذاریـــد تـــا آب 
که به جیب  بر می شـــود. قطعات عایق بندی  گاز و البتـــه پولی  مصـــرف آب، 
بســـت دار لولـــه در ابعـــاد حـــدود دو متر با قیمـــت ارزان در بازار موجود اســـت 
و به راحتـــی روی لوله هـــا قـــرار می گیـــرد. عایق بنـــدی لوله های روکار آســـان 
اســـت ولی بســـته به مـــکان قرارگیـــری لوله ها می تواند کمی ســـخت باشـــد. 
هم چنیـــن بررســـی چشـــمی ســـاالنه ایـــن عایق هـــا و تعویـــض قســـمت های 
معیوب از اهمیت باالیی برخوردار اســـت. شـــکل ۹ بازرســـی چشمی عایق ها 

را به روشـــی بســـیار ساده نشـــان می دهد.

شکل 9. بازرسی چشمی عایق خطوط لوله و مجاری
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۶ -1-3- نحوه چیدمان خانه

گرمایـــش باعث  نشســـتن در مســـیر جریان هـــوای ســـرد  ورودی به وســـایل 
کنید. به منظور جلوگیری از این امر  که احساس ســـرمای بیشـــتری  می شـــود 
کـــه تاثیر این  که چیدمـــان مبلمان و صندلی ها به گونه ای باشـــد  الزم اســـت 
جریـــان هوای بـــر روی ما حداقل باشـــد برای ایـــن منظور از چیـــدن مبلمان 
کنید. شـــکل 1۰ چیدمان صحیح و اشـــتباه  در مســـیر این جریان خـــودداری 

گرمایشـــی نشـــان می دهد. مبلمان را نســـبت به پایانه 

گرمایشی شکل 10. نحوه صحیح چیدمان مبلمان در جلوی وسایل 

۶ -1-4-پوشش مناسب افراد در خانه

که در فصل ســـرما درجـــه حرارت سیســـتم های  کثـــر ایرانی هـــا عادت دارنـــد  ا
گرمایشـــی را بـــاال ببرنـــد و در خانـــه لباس های نـــازک و خنک بپوشـــند. گاهی 
کـــه از شـــدت گرمـــا مجبور می شـــویم  گـــرم می کنیـــم  اوقـــات آن قـــدر خانـــه را 
پنجره هـــا را بازکنیم. این ها عادات اشـــتباهی اســـت که درنهایـــت به افزایش 

مصـــرف ســـوخت و افزایـــش هزینه منجر می شـــود.
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شکل 11. پوشش مناسب در منزل در زمستان

۶ -1-5-پرده

گر خانه تان آفتاب گیر است در روزهایی که هوا آفتابی است پرده ها را کنار بزنید  ا
و از گرما و نور و انرژی خورشید نهایت استفاده را ببرید. استفاده بهینه از انرژی 
کاهش مصرف انرژی شما داشته باشد. نور  خورشید می تواند نقش موثری در 
گرم تر می کند، هم طراوت را به خانه می آورد و در  و انرژی خورشید هم خانه را 
کاهش افسردگی موثر است. همچنین این امر باعث صرفه جویی در مصرف 
انرژی الکتریکی می شود. نور و انرژی خورشید خاصیت ضدعفونی کننده هم 
دارد. با انرژی خورشید و تابش نور آن درون منزل میکروب های خانه نابود 
می شوند. عالوه بر این همان طور که می دانیم نور و انرژی خورشید ویتامین D هم 

کثر افراد از کمبود این ویتامین رنج می برند. دارد که برای بدن ضروری است و ا
کنار زدن پرده ها اثر عکس  که هوا ابری است  کنید در روزهایی  البته توجه 
به هرحال پرده ها مثل عایق عمل  باال می برد.  را  انرژی تان  دارد و مصرف 
کلفت تر باشند  گرما را درون خانه حبس می کنند. هرچه پرده ها  می کنند و 

گرما هستند. بیشتر عایق 

۶ -1-۶-استفاده از پنکه سقفی

از پنکه های سقفی برای گردش آرام هوا )تولید نسیم مصنوعی( استفاده کنید. 
کد در 25 درجه  که در هوای را کار باعث می شود تا احساس خنکی ای  این 
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سانتی گراد به شما دست می دهد، در این حالت در 2۸ درجه سانتی گراد اتفاق 
بیافتد. به این ترتیب مصرف انرژی برای سرمایش ساختمان کمتر می شود.

همچنین در اتاق هایی که امکان کاهش ارتفاع سقف به 2/7 متر وجود ندارد، 
کردن خانه در زمستان  گرم  زیادی به  کمک بسیار  نصب یک پنکه سقفی 
نه  کم  دور  با  زمستان  در  پنکه  کردن  روشن  عموم،  تصور  برخالف  می کند. 
گرم جمع شده در زیر سقف به  تنها خانه را سرد نمی کند، بلکه با راندن هوای 
پایین، دمای اتاق را یکنواخت می کند و از تلفات حرارت می کاهد. شکل 12 

نمایی از تاثیر پنکه بر روی ایجاد دمایی مطبوع تر را نشان می دهد.

شکل 12. تاثیر استفاده از پنکه سقفی در تابستان و زمستان
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۶ -1-7-کاهش دمای ترموستات در شب

در سیستم های حرارتی جدید “وضعیت دمای شـــب” وجود دارد. این امر موجب 
پاییـــن آوردن دمـــا در هنگام شـــب می شـــود کـــه عمل با توجـــه به خـــواب بودن 
ســـاکنین و عدم نیاز به دمای باالتر در محیط ، باعث پایین آوردن هزینه سوخت 

می شـــود. دمای مناسب برای شـــب 1۸ تا 22 درجه ســـانتی گراد است.

گیاهـــی )کاشـــت درختـــان در مقابـــل  ۶ -1-۸-اســـتفاده از پوشـــش 
گیاهـــان رونـــده روی دیواره هـــای ســـاختمان( ســـاختمان و اســـتفاده از 

گیاهـــان مناســـب در مـــکان مناســـب یکـــی از اقتصادی تریـــن و  اســـتفاده از 
کاهش مصـــرف انرژی در  ارزان تریـــن روش هـــای تنظیم شـــرایط محیطی و 

ســـاختمان به شـــمار می رود.
کاج و ســـرو( را در ضلع شـــمالی  کاشـــت درختان همیشـــه ســـبز )مانند  امکان 
کاشـــته شده در ضلع شـــمالی جلوی  کنید. درختان  ســـاختمان خود بررســـی 
کاهش  کمـــک بـــه  بادهـــای زمســـتانی را می گیرنـــد و از ایـــن طریـــق ضمـــن 
تلفـــات حرارتـــی ســـاختمان، از نفوذ هوای ســـرد بـــه داخل ســـاختمان نیز تا 

حـــدودی جلوگیـــری می کنند. 
گیـــاه و ایجـــاد فضای ســـبز باعـــث بهینه ســـازی مصـــرف انرژی  اســـتفاده از 
کـــه ایـــن تاثیـــر از ٣ طریق حاصـــل می شـــود: 1- کاهش  ســـاختمان ها شـــده 
تابـــش آفتاب و ایجاد ســـایه، 2- تغییر جهت و کاهش ســـرعت باد، ٣ -تعدیل 

دمـــای محیط از طریق تبخیـــر و تعرق
کـــه از طریق ایجاد ســـایه بر روى  نتایـــج حاصله از مطالعات نشـــان می دهد 
بنـــا می تـــوان از 15% الـــی 75% صرفه جویـــی در مصرف انرژى در تابســـتان را 
گیاهان می توان تـــا حدود ۹۰% انـــرژى حرارتی  داشـــت. با اســـتفاده از ســـایه 
کرد.  ناخواســـته در تابســـتان از طریق پنجره ها و 35% از طریق سقف را دفع 
گیاهـــان می توان تا  همچنیـــن بـــا جلوگیـــرى از نفوذ باد در زمســـتان توســـط 
4۰% در مصـــرف ســـوخت هاى فســـیلی صرفه جویی کرد. شـــکل 13 نمایی از 
کاهش مصرف انرژی در ســـاختمان را  اســـتفاده صحیح از درخت به منظـــور 

نشـــان می دهد.
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کاهش مصرف انرژی گیاهی به منظور  شکل 13. استفاده از پوشش 

گرمایشی  ۶ -1-9-بازرســـی، تعمیر و نگهداری ادواری سیســـتم های 
سرمایشی و 

که بر  کردن باید ســـرویس شـــوند تـــا ایراداتی  کار  تمام وســـایل بعـــد از مدتی 
ک در آن ها به وجود آمده برطرف شـــود. سیســـتم های گرمایشـــی  اثر اســـتهال
و سرمایشـــی نیز از این مورد مســـتثنی نیســـتند. موتورخانه، بخاری، شـــوفاژ 
گرمایشـــی را باید در ابتـــدای فصل  و رادیاتـــور، پکیـــج و ســـایر سیســـتم های 
کولرها، چیلرها و ســـایر سیســـتم های  ع،  ســـرما و سیســـتم های تهویـــه مطبو
گـــر نیاز به تعمیـــر دارند  سرمایشـــی را در ابتـــدای فصـــل گرمـــا بررســـی کرد تا ا

رســـیدگی شود. نیازشان  به 
کاهش مصرف  گرمایشی و سرمایشی نقش موثری در  سرویس سیستم های 
گر هوا داخل لوله های  گرمایی خانه دارد. برای مثال ا انرژی و حفظ انرژی 
گیری ساده  رادیاتور حبس شود بازدهی شوفاژ پایین می آید، اما با یک هوا

می توان این مشکل را حل کرد.

کوئل ۶ -1-10-قرار ندادن مبلمان در جلوی رادیاتور و فن 

گر برای گرمایش خانه تان از شوفاژ استفاده می کنید حواستان باشد که اطراف  ا
مبلمان  مانند  بزرگ  نزدیک شوفاژها وسایل  گر  ا دارید.  نگه  را خلوت  شوفاژ 
گرمای تولیدی شوفاژ را به خود جذب  را قرار دهید به مرورزمان این وسایل 

می کنند و اجازه نمی دهند خانه به خوبی گرم شود.
گر سقف خانه تان بلند است کمی باالتر  روی شوفاژ هیچ وسیله ای قرار ندهید. ا
که دارد به سمت باال می رود را دوباره  گرمایی  کنید تا  از شوفاژ قفسه ای نصب 
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به پایین براند. این ترفند به خصوص وقتی که شوفاژ زیر پنجره و پرده قرار 
که  گرمایی  گرمایی خانه موثر است. زیرا  داشته باشد بسیار در حفظ انرژی 

از شوفاژ به پنجره یا پرده برسد عمال نقشی در گرم کردن خانه ایفا نمی کند. 
گرمایشـــی  شـــکل 14 نحوه صحیـــح چیدمـــان اثاثیه خانه نســـبت به پایانه 

را نشـــان می دهد.

شکل 14. عدم قرار دادن مبلمان و وسایل در جلو و روی رادیاتور

۶ -1-11-نصب رفلکتور رادیاتور

گرمای تولیدی شوفاژ از طریق دیوار به بیرون خانه  برای جلوگیری از انتقال 
می توانید پشت آن ها را با فویل آلومینیوم عایق بندی کنید. این ورقه ها گرمایی 
که دارد به سمت بیرون خانه می رود را به درون خانه منعکس می کنند و مصرف 
انرژی تان را کاهش می دهند. قیمتشان نیز پایین است و همه جا پیدا می شوند. 

شکل رفلکتور و طریقه نصب آن در شکل 15 نشان داده شده است.

شکل 15. نصب رفلکتور در پشت رادیاتور
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۶ -1-12-فیلم های پنجره ای

که  فیلم های پنجره ای، عایق حرارتی شیشه، نوعی پوشش کم گسیل است 
بر روی شیشه های ساختمان نصب می شود. فیلم های پنجره ای بنا به نوع 
ج نصب می شوند و برای  و عملکرد، از سمت داخل پنجره ها و یا سمت خار
از مزایای  از قاب نیست. یکی  یا خروج آن  نصب  نیازی به تعویض شیشه 
روی  بر  که  است  کنترلی  ساختمان،  شیشه  حرارتی  عایق  برچسب  عمده 
اشعه ساطع شده از خورشید اعمال می کند. درحقیقیت فن آوری این نوع از 
فیلم های پنجره ای ساختمانی بر پایه عملکرد انتخابی در گستره طیف اشعه 
که طول موج های حرارتی و مضر را مهار  ساطع شده از خورشید استوار است 
کنترل شده عبور می دهد. بنابراین برچسب های  کرده و نور مرئی را به صورت 
عایق حرارتی شیشه در صورت نصب بر روی پنجره ها عالوه بر اینکه بخشی از 
حرارت آفتاب را دفع می کنند، با حذف مقدار قابل توجهی از اشعه ماورابنفش از 
آسیب رسیدن به پوست و چشم و رنگ پریدگی تجهیزات و وسایل داخل فضا 
جلوگیری می کنند. شکل 16 نمایی از نصب یک نمونه فیلم های پنجره ای را 

نشان می دهد.

شکل 1۶. نمایی از نصب یک نمونه فیلم های پنجره ای
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فیلم هـــای پنجـــره ای از ایجاد پدیـــده گلخانه ای در فضـــا جلوگیری می کند. 
ایـــن برچســـب های عایـــق حرارتی ، 7۹ درصد از گرمای تابشـــی خورشـــید را 
بازتـــاب می دهنـــد و نفوذ گرمای انباشـــته شـــده در محیط اطـــراف را کاهش 

کتـــور اصلی برای بهبود آســـایش و راحتی اســـت.  می دهـــد. ایـــن یک فا

۶ -1-13-معاینه فنی سامانه های احتراقی

کم هزینه و زود بازده  »معاینه فنی موتورخانه ها«، روشـــی بســـیار ســـودمند، 
گازهـــای آالینده  کاهش تولید  کاهـــش مصرف انـــرژی و  بـــرای عارضه یابی، 

محیط زیســـت در بخش ســـاختمان و مسکن است.
کـــه بـــرای اولین بـــار ایـــده اولیـــه معاینه فنی  بیـــش از پانـــزده ســـال از زمانـــی 
کنون مطالعات،  گرفت می گذرد. از آن زمـــان تا کشـــور شـــکل  موتورخانه ها در 
آزمایش هـــا و پروژه هـــای عملی متعددی روی این موضوع انجام شـــده و این 
ایـــده در میادین مختلف علمی و عملی محک خـــورده و به مرور تکامل یافته 
اســـت؛ به گونـــه ای که امروز دســـتورالعمل معاینه فنـــی موتورخانه ها در قالب 

یک اســـتاندارد ملی مهم )به شـــماره ISIRI 16۰۰۰( تدوین شـــده اســـت.
همچون  قوانینی  است  سال   2۰ به  قریب  اروپایی  پیشرفته  کشورهای  در 
»Federal Emission Control Act« در آلمان، »DPR 1۹۹۹/551« در ایتالیا، 
 Gas Safe Register ۸14.31۸.142.1« در سوییس و نشریه 121 مجموعه RS«
احتراق در سامانه های حرارتی در  کیفیت  بررسی  انگلستان درخصوص  در 

حال اجرا هستند.
موضوع اصلی در معاینه فنی موتورخانه، »تنظیم دقیق مشعل و بهینه سازی 
دود  آنالیز  دستگاه  کمک  با  کار  این  است.  استاندارد«  با  مطابق  احتراق 
گاز  انتشار  متوسط  می شود.  انجام  آموزش دیده  کارشناسان  به وسیله  و 
کربن از موتورخانه های ساختمان های مسکونی mg/kwh  16۰۰ و  مونوکسید 
که این مقادیر به ترتیب  از موتورخانه های غیرمسکونی mg/kwh  13۰۰ است 

16 و 13 برابر حد مجاز انتشار این آالینده است! 
مراحـــل اصلـــی اجـــرای معاینـــه فنـــی موتورخانـــه مطابـــق بـــا اســـتاندارد ملی 
کامـــل ســـاختمان و اجزای موتورخانه )شـــامل  16۰۰۰ عبارت انـــد از: »بررســـی 
خـــط ســـوخت، مشـــعل، دیـــگ و دودکـــش(، نحـــوه چیدمـــان اجـــزا و تهیـــه 
گازهـــای آالینده  شناســـنامه فنـــی بـــرای موتورخانـــه«، »اندازه گیـــری میـــزان 
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خروجـــی از دودکـــش، محاســـبه راندمان احتـــراق و میزان انتشـــار آالینده ها«، 
کاهـــش انتشـــار آالینده ها با تنظیم شـــکل  »بهینه ســـازی مصـــرف ســـوخت و 
گاز«، »اصالح  هندســـی شعله و نســـبت هوا به سوخت با کمک دســـتگاه آنالیز 
خـــط ســـوخت و درزبندی سیســـتم احتراقـــی«، »اندازه گیـــری و تنظیم قدرت 
گزارشـــی  کاهش تلفات حرارتی از دودکش«، »تهیه  مکش دودکـــش به منظور 
از مشـــکالت موتورخانـــه و راه حل ها« و »نصب برچســـب معاینه فنی«. شـــکل 

1۹ تصویـــر بازرســـان را حیـــن معاینه فنـــی موتورخانه نشـــان می دهد.
در حـــال حاضـــر مطابـــق بنـــد 2 احـــکام منابـــع ثابـــت تصویب نامـــه شـــماره 
خ ۹5/۰4/۰2 معاون اول رئیس جمهور، معاینه  ٣٨454 /ت 5٣1٧2 ه مـــور
ع مـــاده )5( قانون  فنـــی موتورخانـــه در تمامـــی دســـتگاه های دولتـــی موضو

کشـــوری  مصـــوب 13۸6 اجباری اســـت.  مدیریـــت خدمات 
ک، تمامی بهره برداران منابع ثابت  همچنین مطابق ماده 17 قانون هوای پا
آلوده کننده هوا، ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آالینده ها در موتورخانه ها 
انجام  به  کز مکلف  مرا این  احتراقی خود هستند. همچنین  و سامانه های 
تایید  شرکت های  توسط  احتراقی  سیستم های  سامانه  ساالنه  فنی  معاینه 
صالحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، مطابق با حدود مجاز 

انتشار آالینده ها هستند. 

شکل 17. نمایی از معاینه فنی موتورخانه
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این سامانه ها شامل بخاری، پکیج، آب گرم کن، دیگ های بخار، آب داغ و آب 
کنون استانداردهای  گرم و همچنین چیلرهای جذبی شعله مستقیم است. تا
داغ  آب  و  گرم  آب  دیگ های  با  موتورخانه ها  فنی  معاینه  به  مربوط  ملی 
بخار  دیگ های  با  موتورخانه ها  فنی  معاینه  و   )16۰۰۰-1 ملی  )استاندارد 
)استاندارد ملی 2-16۰۰۰( تدوین شده و در ساختمان های دولتی به صورت 
اجباری در حال اجرا است. سایر استانداردها نیز توسط سازمان ملی استاندارد 
در حال تدوین است. الزم به ذکر است مطابق برنامه اقدام این قانون انجام 
سال  از  مسکونی  ساختمان های  کلیه  در  احتراقی  سامانه های  فنی  معاینه 

14۰2 الزامی خواهد بود.
کـــز اداری،  مطابـــق تبصـــره 1 این مـــاده، مالـــکان، مســـئوالن یا روســـای مرا
بهداشـــتی، درمانـــی، خدماتـــی، عمومی و تجـــاری که موجبـــات آلودگی هوا 
کتبی توســـط ســـازمان،  کننـــد درصورتی که پـــس از یک مرتبه تذکر  را فراهـــم 
اقدامـــی بـــرای رفع آلودگـــی در مهلـــت مقرر انجـــام ندهند، به جـــزای نقدی 
ع مـــاده )1۹( قانـــون مجـــازات اســـالمی حســـب مورد  درجـــه هشـــت موضـــو
کثـــر جـــزای نقـــدی  محکـــوم می شـــوند و در صـــورت تکـــرار، عـــالوه بـــر حدا
مذکـــور، بـــا درخواســـت ســـازمان و حکـــم مرجـــع قضایـــی صالح بـــه تعطیلی 

موقـــت از شـــش ماه تـــا دو ســـال محکوم می شـــوند.
کشور منجر به  پیش بینی می شود اجرای معاینه فنی موتورخانه ها در سطح 
کربن به میزان حداقل 1۰ درصد  کسید  گاز دی ا کاهش مصرف سوخت و تولید 

کسید کربن به میزان ۹5 درصد شود. و کاهش گازهای آالینده به ویژه مونوا

۶ -2-راهکارهای با هزینه باال

۶ -2-1- سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان

جز  به   )IOT( اشیا  اینترنت  و  اطالعات  فن آوری  از  استفاده  امروز  دنیای  در 
تبدیل شده است.  در ساختمان  انرژی  جدایی ناپذیر سیستم های مدیریت 
اینترنت اشیا )Internet of Things( یا IOT مفهومی جدید در دنیای فناوری 
و ارتباطات است.  شبکه ای از اشیا فیزیکی تعبیه شده با قطعات الکترونیکی، 
با  اطالعات  تبادل  توسط  آن ها  تا  است  اتصاالت  و  سنسورها  نرم افزار، 

تولیدکننده، اپراتور یا دستگاه های دیگر قادر به ارایه ارزش و خدمات باشند. 
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کار اینترنت اشیا را نشان می دهد. شکل 1۸ نمایی از منطق 

IOT کارکرد شکل 1۸. منطق 

علم مدیریت انرژی با بهره گیری از ویژگی های IOT، مدیریت هوشمند مصرف 
انرژی در سیستم های مولد حرارت و برودت، هواسازها، پایانه های حرارتی و 
باوجوداینکه  است.  داده  توسعه  را   ... و  روشنایی  انتقال،  خطوط  برودتی، 
طی یک دهه گذشته استفاده از سیستم های هوشمند مدیریت انرژی تنها در 
ساختمان های لوکس متداول بود، امروزه با توجه به اهمیت صرفه جویی در 
گلخانه ای، استفاده از این سامانه در  گازهای  کاهش انتشار  مصرف انرژی و 

کلیه ساختمان ها رو به گسترش است.

کنترل هوشمند موتورخانه ۶ -2-2-سیستم 

گـــرم مصرفی  گرم چرخشـــی و آب  در حـــال حاضـــر میـــزان درجه حـــرارت آب 
کنتـــرل دســـتی و توســـط تنظیم درجـــه حرارت  در موتورخانه هـــا به صـــورت 
ترموســـتات دیـــگ و پمپ ها بـــر روی یک درجـــه ثابت اســـت. درجه حرارت 
ج ســـاختمان اســـت.  داخـــل ســـاختمان متاثـــر از تغییرات دمـــای هوای خار
بـــه همیـــن دلیـــل موتورخانه های فعلی پاســـخی به ایـــن تغییـــرات مداوم و 
گرم  ج ســـاختمان  که هـــوای خار روزانـــه نمی دهنـــد و در بســـیاری از مواقـــع 
گـــرم چرخشـــی در رادیاتورهـــا موجـــب افزایش  اســـت دمـــای بیش ازحـــد آب 
کنین می شـــود در این شـــرایط معموال  کالفگی ســـا دمای داخل ســـاختمان و 
کـــردن پنجره هـــا و درنتیجه هدر رفت انرژی اســـت. ســـاده ترین راه حـــل باز 
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از دیگـــر مشـــکالت موتورخانه هـــای فعلـــی عـــدم کنتـــرل مناســـب دمـــای آب 
گـــرم مصرفـــی و نوســـان دمایی آن اســـت. به نحوی کـــه در برخی ســـاعات روز 
کنین را از دمـــای نامطلوب  و یـــا در زمان هـــای پیـــک مصـــرف نارضایتـــی ســـا
گـــرم فراهـــم می کنـــد. بایـــد توجه داشـــت بـــه ازای هـــر درجه ســـانتی گراد  آب 
افزایش دمای محیط داخل ســـاختمان بســـته به جنس پوســـته ساختمان و 
گرمایش، شـــاهد 2 تا 5 درصـــد افزایش مصرف  تجهیزات مورداســـتفاده برای 

بود. خواهیم  ســـوخت 
همان طور که در شکل 1۹ مشاهده می شود استفاده از سیستم کنترل هوشمند 
باعث می شود باوجود تغییرات دما در محیط بیرون، دمای داخل اتاق تقریبا 

ثابت مانده و آسایش حرارتی برای شهروندان تامین شود.

کنترل هوشمند موتورخانه بر یکنواختی دمای داخل ساختمان شکل 19. تاثیر استفاده از سیستم 
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شـــکل 2۰ تصویـــر یک سیســـتم کنترل هوشـــمند کامل )شـــامل سنســـورها و 
عملگرهـــا( را نشـــان می دهد.

کنترل هوشمند موتورخانه شکل 20. نمایی از نحوه قرارگیری سنسورها و عملگرها در سیستم 

از  هریـــک  بـــرای  مســـتقل  ترموســـتات  تنظیـــم  و  ۶-2-3-نصـــب 
پایانه هـــای حرارتـــی

شیر رادیاتور ترموستاتیک )TRV( یک شیر خود تنظیم است که در رادیاتورهای 
سیستم گرمایش آب گرم، برای کنترل دمای یک اتاق با تغییر جریان آب گرم 

به رادیاتور بر روی رادیاتور نصب می شود.
کـــه سیســـتم رادیاتور  به منظـــور بهینه ســـازی مصـــرف ســـوخت نیـــاز اســـت 
رادیاتـــور  ترموســـتاتیک  شـــیرهای  باشـــد.  ترموســـتاتیک  شـــیر  بـــه  مجهـــز 
ج  باقابلیـــت تنظیـــم دما توســـط ترموســـتات می توانند دمـــای اتـــاق را در در
حـــرارت موردنظـــر ثابـــت نگه دارنـــد و بـــا تنظیـــم دمـــای اتـــاق در 1۸ تـــا 21 
درجـــه ســـانتی گراد بیش تریـــن مقـــدار صرفه جویـــی در مصـــرف ســـوخت به 
کنترل حرارتی دســـتی با شـــیر ترموســـتاتیک  دســـت می آیـــد. جایگزینی یک 
کیلوگرم CO2 در ســـال  کـــه از انتشـــار حداقـــل 2۸۰  تخمین زده شـــده اســـت 
کاهش هر  جلوگیـــری می کنـــد. به طورکلی طبق آزمایشـــات بـــه عمل آمـــده، 
یـــک درجـــه ســـانتی گراد و جلوگیـــری از افزایش بی مـــورد دمای اتاق ســـبب 

کاهـــش مصـــرف ســـوخت بـــه میـــزان 2% تا 6% می شـــود.
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مزایای استفاده از شیرهای ترموستاتیک رادیاتور عبارت اند از:

• امکان برقراری دمای ثابت در اتاق

کنترل دمای هر محیط به صورت مجزا و با دقت باال بدون نیاز  • امکان 
ع انرژی الکتریکی  به مصرف هر نو

گرمایش ک سیستم  • کاهش استهال

• توزیع متعادل حرارت و امکان برقراری دماهای متفاوت در هر اتاق

کاهش مصرف سوخت و هزینه های مربوطه  %2۰ •

کولـــر و قابل نصب بجای  کلید  • نصب آســـان بدون تغییر در سیم کشـــی 
فعلی کلیدهای  تمام 

• کاهش میزان آالینده های محیط زیست

کـــردن دمـــا روی درجه دلخـــواه باهـــدف جلوگیری از  • امـــکان محـــدود 
تغییـــر آن توســـط افراد غیرمســـئول

در شـــکل 21 شـــاخص و دمـــای محیـــط برای ترموســـتات نشـــان داده شـــده 
اســـت. البتـــه ممکـــن اســـت اعـــداد مذکـــور بـــا توجه به ســـاخت ترموســـتات 
و مشـــخصات ســـازنده متفـــاوت باشـــند. درهرصـــورت اعـــداد مذکـــور جنبـــه 
ع رادیاتـــور میزان دمای  راهنمایـــی دارند و معموال شـــرایط محـــل نصب و نو

نهایـــی و واقعـــی را تعییـــن می کند.
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شکل 21. نمایی از یک نمونه شیر ترموستاتیک رادیاتور

 تنظیم ترموســـتات بر روی عدد 3 و دمای حدود 21 درجه ســـانتی گراد ســـبب 
می شـــود تا هـــوای اتاق مطلـــوب و دلپذیـــر باشـــد. در بعضی از ترموســـتات ها 
عـــالوه بـــر امکان تنظیـــم در حالت حداقل دمـــا )*( امکان قطـــع کامل جریان 

آبگـــرم ) ۰( نیز موجود اســـت.

۶ -2-4-عایق کاری لوله ها

ع عایق پشم شیشـــه و  به منظـــور عایـــق کاری لوله هـــای تاسیســـاتی از دو نـــو
االســـتومریک اســـتفاده می شـــود. در ادامه به معرفی هریـــک از این عایق ها 
و مزایـــا و محدودیت هـــای هریـــک پرداخته شـــده اســـت. شـــکل 22 تصویر 

ع عایق را نشـــان می دهد. عایـــق کاری با ایـــن دو نـــو

شکل 22. عایق کاری لوله با عایق االستومریک )سمت راست( و با عایق پشم شیشه )سمت چپ(
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• پشم شیشه

پشم شیشه ماده ای است مرکب از الیاف بسیار نازک شیشه که در موارد گوناگون، 
توسط  عایق کاری  اجرای  نحوه  است.  استفاده  مورد  عایق  به عنوان  ازجمله 
پشم شیشه تا حد زیادی وابسته به قطر لوله است ولی در کلیه موارد قبل از شروع 

عایق کاری باید روی سطوح ضدزنگ خورده باشد. 

ح زیر است: کلی عایق کاری به شر مراحل 

1- ابتدا پشم شیشه به دور لوله ها پیچیده می شود.

کشیده می شود. 2- یک الیه نایلون به دوره پشم شیشه 

3- یک الیه مقوا بر روی نایلون و پشم شیشه قرار داده می شود.

4- متقال به دور موارد ذکرشده پیچیده می شود.

روی  بر  و  می شود  درست   ... و  چوب  چسب  ادغام  از  که  ماستیک   -5
متقال مالیده می شود.

6- بعد از خشک شدن ماستیک، بر روی مجموعه رنگ زده می شود.

مزایای استفاده از پشم شیشه به عنوان عایق عبارت اند از:

کمتر 1- هزینه تمام شده 

کاربران 2- شناخته شده بودن محصول نزد 

محدودیت های این روش نیز عبارت اند از:

ع مشـــکالت تنفســـی و حساســـیت های پوســـتی به دلیل  1- احتمال وقو
وجود ذرات ریز شیشـــه در پشم شیشـــه

کار 2- پیچیدگی و طوالنی بودن زمان انجام 
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• عایق االستومری

کامپوزیـــت پلیمـــری NBR/PVC اســـت  عایـــق االســـتومری ترکیبـــی حـــاوی 
و محصولـــی ایـــده آل بـــرای جایگزینـــی بـــا عایق هـــای ســـنتی بـــوده و دارای 
کانال ها،  کاربردهـــای وســـیعی جهـــت عایـــق کاری سیســـتم های لوله کشـــی، 
و  گازهـــا، مخـــازن، تجهیـــزات، دیوارهـــا  و  انتقـــال ســـیاالت  لولـــه  خطـــوط 
کلیـــه موارد قبل از شـــروع عایـــق کاری باید روی  ســـقف های کاذب اســـت. در 

ســـطوح ضدزنـــگ خورده باشـــد. 

ح زیر است. کلی عایق کاری به شر مراحل 

گرفته شود. ک موجود بر روی موارد عایق کاری باید  گردوخا 1- ابتدا 

2- بر روی موارد عایق کاری یک الیه چسب زده می شود.

3 – به لبه ی عایق های االستومری چسب زده می شود.

4- پس از قرار دادن عایق ها، لبه ی آن ها به یکدیگر چسبانده می شود.

کشیده می شود. 5- در انتها نوار درزگیر بر روی درز عایق 

مزایای استفاده از عایق االستومری عبارت اند از:

کار 1- آسان بودن عملیات نصب و سرعت باالی انجام 

2- نداشتن آلودگی جهت ایجاد مخاطرات جسمانی

کار 3- تمیزی در حین انجام 

محدودیت های این روش نیز عبارت اند از:

کار با هزینه بیشتر 1- اتمام 

2- نیاز به تکنسین ماهر
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۶ -2-5-نصب منبع انبساط عایق دار

یکـــی از منابع اتـــالف انرژی در سیســـتم های حـــرارت مرکزی منبع انبســـاط 
کشـــور غالبا فاقـــد عایق بندی و  باز اســـت. منابع انبســـاط مورد اســـتفاده در 
گرمای تولید شـــده در سیســـتم به دو شـــکل  درزبندی مناســـب هســـتند، لذا 

از ایـــن تجهیز تلف می شـــود:

• به صورت بخار از در منبع انبساط

• به صورت اتالف حرارت از دیواره ها

در حال حاضر برای رفع این نقیصه از منابع انبساط عایق دار استفاده می شود 
که موارد زیر در طراحی آن ها لحاظ شده است:

• ســـاختار منابـــع انبســـاط اصـــالح شـــده، به طوری کـــه بتوان کل ســـطح 
کرد. منبـــع را عایـــق 

گرما  کامل رعایت شده، به صورتی که خروج  • در طراحی منابع درزبندی 
و بخارات آب به هر صورت امکان پذیر نباشد.

استفاده   ۰/۰17 )w/mk( انتقال حرارت با ضریب  یورتان  پلی  از عایق   •
55+درجه  15-الی  )بین  ایران  اقلیمی  شرایط  در  به طوری که  گردید، 

سانتی گراد( کمترین انتقال حرارت صورت گیرد.

کـــه در طـــول زمـــان  • پوشـــش عایـــق کاری بـــه طریقـــی طراحـــی شـــده 
نشـــود. ایجـــاد  تغییـــری  هیچ گونـــه  عایـــق  در  اســـتفاده، 

شکل 23 تصاویر منبع انبساط باز معمولی و عایق دار را نشان داده است.
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شکل 23. تصویر منبع انبساط معمولی )سمت راست( و منبع انبساط عایق دار )سمت چپ(

۶ -2-۶-استفاده از رسوب زدای الکترومغناطیسی

یکی از مشکالت اصلی در تاسیسات ساختمان وجود رسوب در لوله ها و دیگ 
است. مطابق تحقیقات به عمل آمده وجود هر یک سانتیمتر رسوب می تواند 
مصرف انرژی مجموعه را تا 4۰% افزایش دهد! یکی از اجزای اصلی رسوب در 
کسیدهای کلسیم )کلسیت( هستند که به صورت ساختار ورقه ای به  خط لوله ا
سطح لوله چسبیده و از انتقال حرارت مفید بین آتش و آب در دیگ جلوگیری 
گرم موجود در موتورخانه  گرم بهداشتی در منبع آب  گردش به آب  و از آب در 

جلوگیری می کند.
که  در حال حاضر راهکار متداول در موتورخانه ها اسیدشویی مدار آب است 
در بلند مدت منجر به فرسودگی و سوراخ شدن سیستم می شود. یک راهکار 
رسوب  ایجاد  منفی  اثرات  با  مقابله  و  اسیدشویی  به  نیاز  عدم  برای  موثر 

استفاده از رسوب زدای الکترومغناطیسی است.
شـــکل 24 تصویـــری از رســـوب زدای الکترومغناطیســـی و تاثیـــر آن را نشـــان 
می دهد. این سیســـتم بر روی لوله نصب شـــده و با ایجاد میدان مغناطیسی، 
کســـید کلســـیم را به آرگونیت تبدیل می کننـــد. آرگونیت بر  ســـاختار کلســـیتی ا
کلســـیت چســـبندگی به دیواره ها را ندارد و به صورت پـــودر مخلوط در  خالف 
آب در مـــدار بـــه گردش در می آید. ابـــن پودر مخلوط در آب هر شـــش ماه یک 
کـــم مانند خروجـــی منبع کویلـــی از مـــدار آب تخلیه  بـــار بایـــد از مقطـــع با قطر 

گردنـــد. نمایی از عملکرد رســـوب زدای الکترومغناطیســـی را نشـــان می دهد.
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)ب()الف(

)د()ج(

شکل 24. )الف( نمایی از رسوب زدای الکترومغناطیسی نصب شده بر روی مدار آب

 )ب( لوله های آتش دیگ پیش از استفاده از رسوب زدا 

)ج( لوله های آتش دیگ پس از استفاده از رسوب زدا 

د( رسوب تخلیه شده

۶ -2-7-دیگ های چگالشی

امروزه استفاده از دیگ های چگالشی در سیستم حرارت مرکزی و همچنین 
پکیج های چگالشی در دنیا با سرعت چشمگیری در حال افزایش است. این 
گرمای نهان بخار آب موجود در محصوالت احتراق،  سیستم با بهره گیری از 
راندمان باالی ۹۰% را به بهره برداران خود عرضه می کند که این امر در مقایسه 
با دیگ های موجود منجر به 1۰ تا 3۰ درصد کاهش مصرف سوخت می شود. 
یکی دیگر از مزایای دیگ های چگالشی انتشار بسیار کمتر آالینده ها و فضای 

کم مورد نیاز برای نصب آن ها است. بسیار 
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کرد: در صورت استفاده از دیگ های چگالشی به دو نکته باید دقت 

1-مســـیر تخلیـــه آب میعـــان یافتـــه در دودکش: بـــا توجه به حل شـــدن 
کربن و نیتـــروژن در آب خروجی از دودکـــش، این آب دارای  کســـیدهای  ا
خاصیـــت اســـیدی اســـت. در انتخـــاب دیـــگ چگالشـــی بـــه اســـتفاده از 
کنید.  کاتالیســـت های مناســـب در مســـیر آب خروجـــی از دودکش دقـــت 
همچنیـــن در هنـــگام نصـــب ایـــن آب بایـــد به طـــرز صحیحی بـــه داخل 

فاضـــالب هدایت شـــود.
2-بـــا توجـــه بـــه دمـــای پاییـــن دودکـــش دیگ هـــای چگالشـــی )کمتر از 
کاهـــش مصـــرف انـــرژی ایـــن دیگ  55 درجـــه ســـانتی گراد(، اثربخشـــی 
کمتـــر از 5۰ درجـــه  کـــه دمـــای آب برگشـــت مـــدار آب  در سیســـتم هایی 

ســـانتی گراد باشـــد بیشـــتر خواهـــد بود.
شـــکل 25 نمایی از دیگ های چگالشـــی نصب شـــده در یـــک موتورخانه 

را نشـــان می دهد.

شکل 25. دیگ های چگالشی نصب شده در یک موتورخانه
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کونومایزر در دودکش ۶ -2-۸-نصب ا

معموال دمای دود خروجی از دودکش دیگ های آبگرم، باالتر از 15۰ درجه است 
که این دود به فضای محیط وارد می شود و در حقیقت اتالف حرارتی به حساب 
می آید. با استفاده از یک نوع مبدل حرارتی در این مسیر، که در درون لوله های 
آن، دود و در خارج آن )در پوسته( آب ورودی بویلر وجود دارد می توان از این 

کونومایزر بویلر گویند. انرژی در حال اتالف استفاده کرد. به این دستگاه ا
کاهـــش دمای دودکش می توانـــد راندمان بویلـــر را تا بین 4  این دســـتگاه با 
تـــا 14 درصـــد افزایـــش دهد. میـــزان بازیافت حـــرارت از دود بویلـــر به عوامل 
از جملـــه طراحـــی دیگ و دمـــای دود خروجی، میزان هـــوای اضافی، دمای 
کونومایزر بســـتگی دارد. اما  کنتـــرل ا ع ســـوخت و نیز نحوه  آب برگشـــتی، نو
کاهش  کردن آب تغذیه بویلر اســـتفاده شـــود  گرم  گر برای پیش  به هرحـــال ا
مصـــرف ســـوخت را بـــه همـــراه دارد. همچنیـــن می تـــوان از آن برای آبگـــرم 
کونومایزر بر  کـــرد. شـــکل 26 نمایـــی از نصـــب یـــک ا مصرفی نیـــز اســـتفاده 

روی دودکـــش دیگ یـــک موتورخانه را نشـــان می دهد.

کونومایزر نصب شده بر روی دودکش دیگ یک موتورخانه شکل 2۶. ا
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7-سخن آخر

انرژی یکی از مهم ترین عوامل ضروری برای توسعه هرکشور است. در مقوله 
بهینه سازی مصرف انرژی و صیانت از منابع، هیچ معجون جادویی وجود 
ندارد که بتوان آن را سرکشیده و منتظر معجزه ای ماورایی بود. تحقق اهداف 
رکن  سه  همزمان  کارگیری  به  با  وسیله  یا  بخش  هر  برای  انرژی  مدیریت 
کارایی، بهره برداری مناسب و مدیریت صحیح مصرف انرژی بدست  افزایش 

آمده و نیازمند مشارکت همگان است.
توجه به این نکته ضروری است که کاهش مصرف انرژی و حفظ سرمایه های 
ملی برای نسل آینده وظیفه هر انسانی است. هزینه باالی انرژی و محدودیت 
که الزم است در مصرف این  منابع آن در سراسر دنیا از مهم ترین مسایل است 
کوشا باشیم. با  که حیات، آسایش و اقتصاد را رقم میزند،  گران بها  سرمایه 
که “ما  توجه به ضرورت انرژی در سرنوشت جوامع، همواره باید به یاد داشت 

میراث خوار گذشتگان نیستیم، بلکه امانت دار آیندگانیم".




