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 مقدمه

این  به مصرف بودن اما الگویي است دلخواهانه و شخصي امری انرژی مصرف میزان اگرچه

 دفرمنحصربه و شخصي و مادی امكانات و عالیق به تنها مصرف هایشیوه که است معني

 فرهنگي و اجتماعي اقتصادی، شرایط از تابعي زیادی حد تا مصرفي رفتار بلكه مربوط نیست

 است.

ترل کن انرژی در زندگي روزمره و رفع نیازهای خانه و خانواده همیشه سعي دربا توجه به اهمیت 

معیارهای  راهكارهای اقتصادی و لهیوسکنندگان انرژی بهو کاهش مصرف این بخش از استفاده

ر اما ب که این روش تا حدی سبب تقلیل سطح مصرف گردیده استدرآمدی بوده است درحالي

 تری است تأثیر چنداني نداشته است. این امر بخصوصبنیادیشكل و نحوه مصرف که مسئله 

ها ندارد مندی از انرژی ارزش چنداني برای آنهای بهرهکه هزینه یهای درآمددر گروه

ها و هدفنیز حاکي از آن است که در اغلب طرح شدهانجامهای است. پژوهش مشاهدهقابل

جلوگیری از هدر رفت و تلفات  ،کنندههیزات مصرفها و تجوری دستگاهبه افزایش بهره هاگذاری

 ،انرژی توجه بیشتری شده و از بعد فرهنگي یهاحامل یهامتیق یآزادساز و حتيگرفته  انرژی

های تعمیر و نگهداری و مراکز خدمات ها، شرکت، آموزش تكنسینآن يشناختروان اجتماعي و

غفلت شده است.  نگهداشت و مصرف انرژیپس از فروش و اعمال قوانین نظارتي بر نحوه 

مستلزم شناخت رفتارهای مصرفي  ها،به روند مصرف انرژی خانواده يدهو جهت یزیربرنامه

 .زمینه است افراد و بررسي رابطه عوامل و متغیرهای اجتماعي مؤثر در این

 مدیریت صحیح مصرف انرژی به سه عامل اصلي وابسته است:

 ختمانطراحي و ساخت پوسته سا -1

 مورداستفادهراندمان و کارایي تجهیزات  -2

 برداری و فرهنگ مصرفبهره -3

انرژی،  مضمونهای با ها از بخش ساختمان نشان از ضرورت اجرای طرحبررسي آمار

شهر تهران دارد. برای مثال میزان  ژهیوبهایران  ابر شهرهاو ایمني و سالمت در  ستیزطیمح

مترمكعب محاسبه شده است که  27ازای هر مترمربع حدود  مصرف انرژی )گاز( در ساختمان به
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ساختمان، استفاده از  19. با رعایت کامل مبحث برابر متوسط دنیا است 4این مقدار در حدود 

متوسط  طوربهود شبیني ميهای کنترلي مناسب پیشتجهیزات با راندمان باال و استفاده از سیستم

ط توان متوسجویي کرد. این به آن معنا است که ميفهدرصد در مصرف سوخت صر 50-40بتوان 

مترمكعب رساند که دو برابر میزان  14مترمكعب به حدود  27شاخص مصرف سوخت را از 

 از: اندعبارتدالیل عمده این امر  مصرف در کشورهای اروپایي است! 

 فرهنگ و نحوه استفاده از انرژی میان مردم؛ -1

 سوی مسؤولین امر؛ سازی مناسب ازعدم وجود فرهنگ -2

 بندی نامناسب آن؛پوسته و عایق ازنظرها عدم استاندارد بودن ساختمان -3

های کنترلي هوشمند مانند سامانه کنترل هوشمند موتورخانه، شیر عدم وجود سیستم -4

 ترموستاتیک رادیاتور، شیرهای تدریجي هوشمند و ...؛

 هزینه پایین انرژی؛ -5

 راندمان باال؛عدم استفاده از تجهیزات با  -6

طراحي نامناسب تأسیسات و تعمیر و نگهداری نامناسب تأسیسات حرارتي و برودتي توسط  -7

افرادی که عمدتاً تخصصي در این زمینه ندارند و عدم دسترسي به نیروی متخصص از 

 سوی مردم؛

ي تولید آب گرم بهداشت منظوربههای تجدیدپذیر همانند نور خورشید عدم استفاده از انرژی -8

 و گرمایش؛

 ربط.عدم وجود قوانین نظارتي و بازرسي ادواری تأسیسات توسط نهادهای ذی -9

 وضعیت موجود تأسیسات ساختمان در کشور -1

 موجود در کشورهای آمار ساختمان -1-1

 20مرکز آمار حدود  1390 و 1385 نفوس و مسكن يعموم یسرشمار جینتابر اساس آمارهای 

 1390تا  1385میلیون واحد مسكوني در کشور وجود دارد. این مقدار تعداد واحد مسكوني از سال 

عیت در ممیلیون واحد افزایش یافته است. این تعداد واحد مسكوني با توجه به رشد ج 4در حدود 

های اخیر این تعداد های صورت گرفته در بخش شهرسازی و مسكن در سالکشور و توسعه

 گرفته است. يتوجهواحد مسكوني افزایش قابل 
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 انرژی -1-2

 شبی) انرژی از يتوجهقابل بخش که دهدمي نشان نهایي انرژی مصرف کل در بخش هر سهم

 مصرف است غیرمولد بخش که( تجاری و عمومي خانگي،) ساختمان بخش در( سومیک از

 را انساختم غیرمولد بخش در انرژی مصرف مقوله بر بیشتر تمرکز ضرورت آمار این. گرددمي

 (.1 شكل) نمایدمي چندان دو

 

 مطابق با ترازنامه انرژی نهایی انرژی مصرف کل در بخش هر . سهم1 شکل

رد. گیهای انرژی متفاوتي صورت ميحامل صورتبهانرژی نهایي مصرفي در بخش ساختمان 

درصد مصرف انرژی نهایي در  73دهد که بیش از های انرژی نشان ميتفكیک این حامل

 های انرژی گاز طبیعي است.ساختمان از نوع حامل

ها حاصل از بخش ای و آالیندهوضعیت انتشار گازهای گلخانه -1-3

 ساختمان

هایي، یكي دیگر از مشكالت پیشروی کشور و عالوه بر سهم هر بخش در مصرف انرژی ن

مل ترین عاای است؛ که مهمهای گلخانهدنیا پدیده گرمایش زمین حاصل از انتشار گاز درواقع

. ردیگيبرمهای فسیلي در حاصل از احتراق سوخت CO2ای را های گلخانهمربوط به انتشار گاز

 1393ولید و مصرف انرژی کشور در سال ای ناشي از تسهم هر بخش در انتشار گازهای گلخانه

ای ( از گازهای گلخانهچهارمکیدرصد )حدود  22.8 بربالغدهد که بخش ساختمان نشان مي

حمل و نقل

25.8%

خانگی، عمومی و تجاری

33.6%

سایر مصارف

0.2%

صنعت

24.5%

کشاورزی

3.8%
مصارف غیرانرژی

12.1%
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(. الزم به ذکر است بخش 2 شكلاست ) تأملقابلخود  نوبهبهکند که این آمار نیز تولید مي

تولید برق در بخش  منظوربهای مربوط به بخش نیروگاهي از گازهای گلخانه يتوجهقابل

 .گرددمسكوني مصرف مي

 

 کشور انرژی مصرف و تولید از ناشی ایگلخانه گازهای . انتشار2 شکل

های فسیلي حاصل از احتراق سوخت 2COای تر نیز بیان شد، گاز گلخانهطور که پیشهمان

درصد  99/99ای دارد، این سهم در بخش مسكوني در حدود بیشترین سهم را در انتشار گلخانه

ازهای توان از دیگر گدهد مي( که نشان مي1393شود )بر اساس ترازنامه سال تخمین زده مي

از ای حاصل احتراق گنمود. این میزان گاز گلخانه نظرصرفدر این بخش  دشدهیتولای گلخانه

های نفتي در ساختمان است. هرگونه اقدام که سبب کاهش میزان مصرف طبیعي و فرآورده

ز کاهش ای نیهای فسیلي در ساختمان گردد به همین میزان نیز از انتشار گازهای گلخانهسوخت

 ابد.یمي

 137،269،757 توان گفت در کشور سالیانهدر قسمت مصرف انرژی مي شدهارائهبا توجه به آمار  

 شود.اکسید کربن از بخش خانگي، تجاری و عمومي وارد جو ميتن گاز دی

تن گاز مونوکسید کربن از  114،349دهد در حال حاضر سالیانه مطالعات میداني نشان مي

های های ساختمانتن از موتورخانه 27،660های مسكوني و های ساختمانموتورخانه

 دهنده وضعیت بسیار نامناسب عملكرد و نگهداریشوند که این امر نشانمنتشر مي يرمسكونیغ

خانگی، تجاری و عمومی

22.8%

صنعت 

حمل و نقل16.7%

24.98%

کشاورزی

ی پاالیشگاه

4.0%

نیروگاهی

29.49%
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 ر است.تأسیسات ساختماني کشو

 ایمنی و بهداشت -1-4

تواند در بحث ایمني و بهداشت جستجو یكي از پارامترهای کلیدی در بررسي وضع موجود را مي

 تأسیساتایمني و استاندارد بودن  ازنظرهای موجود از چه وضعیتي ساختمان کهنیانمود. 

كانیكي مکلي الكتریكي و  دودستهبه  تأسیساتبرخوردار هستند! مسائل مربوط به ایمني 

سوزی، انفجار، آتش همچونشود که عدم رعایت این مسائل سبب بروز حوادثي بندی ميتقسیم

 د.گردي، نشت آب، سوختگي حاصل تماس با تجهیزات و ... ميگرفتگبرقگازگرفتگي، 

 های گرمایشي یا گازسوز نامناسب وموجود در کشور وجود سیستم تأسیساتیكي از مشكالت 

در  COآن یعني مرگ خاموش به دلیل نشست  نیترمهمست. شاید به توان به غیراستاندارد ا

 مسمومیت از ناشي فوت مورد 800 حدود در 95 سال داخل واحدهای مسكوني اشاره نمود. در

 است طبیعي گاز مشترکین به مربوط آن درصد 30 که است شده گزارش کربن مونوکسید گاز با

 "نامناسب تهویه " به مربوط درصد 10 ،"ناایمن دودکش" به مربوط درصد 75 مقدار این از که

تصاویری از  3 شكل .است "آن نادرست نصب یا وسیله فني نقص" به مربوط درصد 15 و

ان های کشور را نشبرداری تجهیزات گرمایشي موجود در ساختمانوضعیت نامساعد نصب و بهره

 دهد.مي
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 ساختمان. تصاویری از وضعیت نامناسب تأسیسات گرمایشی 3 شکل

 عوامل اجتماعی و فرهنگی -1-5

موارد حائز اهمیت در تحلیل محیط بازار است. در  ازجملهبررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي 

ساختمان دارای موتورخانه نشان  200برخي مطالعات اجتماعي صورت گرفته در حدود  4 شكل

 قرار گرفته با توجه به این يموردبررسداده است. در این مطالعه توزیع قیمت گاز در ساختمان 

ها درصد ساختمان 66ل متعددی بستگي دارد اما در حدود که میزان مصرف گاز در ساختمان عوام

های ارزان بودن انرژی در گیرد. که یكي از نشانمساوی صورت مي صورتبهنحوه توزیع آن 

 باید توجه داشت مصرف ساختمان و همچنین عدم آگاهي ساکنین از عوامل مؤثر بر مصرف است.

رما که در فصل سرم بهداشتي است، در حالگاز در فصل تابستان تنها مربوط به تأمین آب گ

ینه شود. بنابراین در فصل گرما بهتر است تقسیم هزگرمایش فضا نیز از گاز استفاده مي منظوربه

 گاز مصرفي بر اساس تعداد نفرات و در فصل سرما بر اساس مساحت خانه باشد.
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 موتورخانه دارای هایساختمان در گاز قیمت توزیع . آمار4 شکل

ان نش موتورخانه راتیو تعم ینگهدار سیسروهای مطالعات صورت گرفته در مورد تكنسین

درصد  82نمایند و های ثابت استفاده ميهای از تكنسیندرصد ساختمان 70دهد در حدود مي

 شهروندان از عملكرد تكنسین تأسیسات خود رضایت در سطح خوب و عالي دارند. 

 

 کاران برای تعمیر و نگهداری تأسیسات. نحوه استفاده از سرویس5 شکل

و توجه به این موضوع که عامل ها تأسیسات موجود در ساختمان نابسامانبا توجه به وضعیت 

 %82های تعمیر و نگهداری فعال در بازار کشور هستند، ها و شرکتوضعیت تكنسیناین اصلي 

ی گرآل و عدم مطالبهسطح آگاهي مردم از وضعیت ایده دهندهنشانرضایت از عملكرد ایشان 

17%

9%

66%

7%

1%

متراژ هر واحد تعداد نفرات در هر واحد
تقسیم قیمت به صورت مساوی زمستان متراژ و تابستان نفرات
بی پاسخ 

بی پاسخ

افراد متفرقه

16%

فرد مشخص

70%

شرکت های تعمیر و

رسای

7%
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 صحیح ایشان است.

توان در میزان آگاهي شهروندان از یک فرهنگي در جامعه را مي-یكي دیگر از عوامل اجتماعي

از  کیچیهافراد از  چهارمکیحدود بر اساس مطالعات صورت گرفته ضوع خواست بیان نمود. مو

سازی درصد نیز تنها از یک یا دو روش بهینه 35حدود  .1اندسازی اطالع نداشتههای بهینهروش

توان یكي از سازی را ميهای بهینهمیزان پایین آگاهي عمومي در جامعه از روش .2آگاه بودند

 .(6 شكل) های مهم در زمینه خدمات انرژی در ساختمان دانستلشچا

 

 سازیبهینه هایروش با شهروندان آشنایی . میزان6 شکل

 اقتصاد خانوار -1-6

 طوربهدهد که نشان مي 1393در سال  یشهر یخانوارها ی و گازساالنه انرژ نهیمتوسط هز

گردد این مقدار برای متوسط هزینه های خانوار را شامل ميدرصد از هزینه 4.5متوسط تنها 

درصد است. پایین بودن این نسبت باعث کاهش  1.3ساالنه گاز خانوارهای شهری در 

 گردد.های مسكوني ميحساسیت خانوارها و اولویت پایین مقوله انرژی در ساختمان

                                                       

شیر  دار وانبساط باز عایقفني، منبعزدایي، کنترل هوشمند، معاینهکاری، رسوبراهكارهای مورد پرسش عایق 1
 ترموستاتیک است.

 دارند. درصد بیشتر اطالع را 43زدایي با درصد و رسوب 56کاری با های عایقشهروندان از روش 2
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 1393 سال در شهری خانوارهای گاز و انرژی ساالنه . هزینه7 شکل

 هاتأثیر منفی انتشار آالینده -2

 نهات هوا آلودگي اثرات اما شود،مي توجه انسان بر وارد سوء اثرات به تنها عادی حالت در اگرچه

 جانبي تزیسمحیط و اشیاء مواد، گیاه، انسان، بر توانندمي آالینده مواد. شودنمي محدود انسان به

 جلوه شرب پیرامون زیستمحیط بر نامطبوع، بوهای ایجاد و هوا کردن آلودمه با و گذاشته تأثیر

 . است شده آورده هوا، آلودگي اثرات بندیطبقه ادامه در. نماید ایجاد نامطبوعي

 بشر سالمتی بر تأثیر -2-1

 :از اندعبارت گردند، جو وارد مصنوعي یا و طبیعي منابع از است ممكن که مختلف هایآالینده

 اکسیدگوگرددی 

 شاءغ تحریک مغز، در هایيواکنش ایجاد موجب کم، بسیار هایغلظت در حتي اکسیدگوگرد دی

 تگاهدس بر اثر سینه، ناحیه در درد هوا، جریان به ریه مقاومت افزایش تنفس، دستگاه مخاطي

 توسعه ي،تنفس حرکات سرعت افزایش قلب، ضربان افزایش نفس، تنگي چشم، تحریک گوارش،

 و مختل را آزمایش همچنین. گرددمي تنفسي، ظرفیت کاهش و سرفه ریوی، مزمن بیمارهای

DNA از برخي رشد گاز این که دهدمي نشان اند،قرارگرفته گاز این معرض در که افرادی خون 

 .رودمي حلیلت بدن دفاعي سیستم درنتیجه که نموده جلوگیری هالنفوسیت سفید هایگلبول
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 ازت اکسیدهای 

 مستقیم راث. گذارندمي اثر انسان سالمت بر غیرمستقیم و مستقیم طریق دو به ازت اکسیدهای

 مساوی هایغلظت در و است سمي NO برابر چهار 2NO زیرا دارد؛ اکسید نوع به بستگي هاآن

 اختالل مانند پیامدهایي سبب انسان روی بر 2NO شدهثابت اثرات. است آورترزیان آن از NO  با

 چشم، لو،گ تحریک تنفسي، اشكاالت بیني، حفره هایناراحتي حالي،بي خستگي، بویایي، در

 .شودمي حاد برونشیت افزایش و چشم مردمک گشادی اعصاب، هایناراحتي

 هاهیدروکربن 

 وجود انسان روی بر هوا جاری غلظت در هاهیدروکربن نامطلوب اثرات بر دال مدرکي عموماً

 ولیدت سازآلوده هثانوی مواد که فتوشیمیایي هایواکنش طریق از اغلب هاآن مضر اثرات و ندارد

 .است کنند،مي

 (  و پان ازن،) فتوشیمیایی هایاکسیدان... 

 ای هستند که در اثر واکنش اکسیدهای نیتروژن وهای ثانویههای فتوشیمیایي آالیندهاکسیدان

 رفه،س قبیل از عالئميشوند و ها در مجاورت اشعه ماوراء بنفش خورشید تولید ميهیدروکربن

 غییرت تنفسي، اختالالت نفس، تنگي سردرد، هوایي، مجاری انقباض تنفس، شدن کوتاه

 یجهنت تواندمي چشم آبریزش و چشم تحریک گلو، و حلق التهاب استخوان، قرمز هایگلبول

 .باشد آالینده این با تماس

 مونوکسیدکربن 

 مونوکسیدکربن با است، بدن در اکسیژن انتقال عامل که خون(Hb)  هموگلوبین ترکیبي میل

 تنفسي هوای در  COوجود روازاین. است اکسیژن با آن ترکیبي میل از بیشتر برابر 100 تقریباً

 یک که( COHB) هموگلوبین کربوکسي به را خون هموگلوبین از زیادی مقادیر است قادر

 رساند،يم جاهاچیني به را اکسیژن که هموگلوبین مقدار از و کند تبدیل است، پایدار ترکیب

 در اختالل مرکزی، اعصاب سیستم بر اثر بدن، اعمال برخي در جزئي اختالالت باعث و بكاهد

 کما حالت ،آلودگيخواب خستگي، تنفس، قلب، اعمال در تغییر بینایي، اشكاالت زمان، تشخیص
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 .گردد مرگ و

 معلق ذرات 

 اخلد در یا و داشته تحریكي اثر فوقاني تنفسي مجاری در است ممكن شدهاستنشاق ذرات

 يتنفس اعمال در اختالالتي به منجر که نماید هاشش در عوارضي ایجاد و نموده نفوذ هاشش

 بدن وارد تنفس طریق از بیشتر که است سرب عنصر هوا، در معلق ذرات ازجمله. گردد¬مي

 این. رسدنمي مغز به کافي اکسیژن لذا کند؛مي کم را خون در اکسیژن حمل قابلیت و گرددمي

 دستگاه روی بر تواندمي سرب یا و شود ذهني ماندگيعقب به منجر تواندمي کودکان در نارسایي

 ضعف سردرد، نظیر است ممكن مزمن اثرات. گذارد اثر ادراری مجاری و کلیه سازخون

 کاهش، این براثر. است دید میدان کاهش دیگر نامطلوب اثرات از. باشد خونيکم و اشتهایيبي

 یدد میدان کاهش رواني اثرات عالوه به. گرددمي روبرو اشكاالتي با هوایي و زمیني ونقلحمل

 .است فراوان شوند،مي محروم طبیعي هایزیبایي تماشای از آن ساکنان که منطقه یک در

 های شهر تهرانها از ساختمانمیزان مصرف انرژی و انتشار آالینده -3

، بیشترین میزان مصرف گاز طبیعي 94مترمكعب در سال  میلیون 403/10استان تهران با مصرف 

کربن،  اکسیدای دیکشور داشته است. همچنین میزان انتشار گاز گلخانه در بخش خانگي را در

های مونواکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن از کارکرد تأسیسات گرمایشي در استان آالینده

 هزار تن بوده است. 14هزار تن و  175میلیون تن،  19تهران به ترتیب 

های صورت نفر از شهروندان شد. مطابق بررسي 4810منجر به فوت  95آلودگي هوا در سال 

هزار میلیارد تومان خسارت به این شهر  15تا  12شرایط نامساعد هوای تهران سالیانه گرفته 

. یكي از راهكارهای اصلي برای کنترل کیفیت هوای این شهر، استفاده صحیح کنديمتحمیل 

در  کاهش مصرف انرژی منظوربهو راندمان باال  تیفیباکتأسیساتي گرمایشي از تجهیزات و 

 ساختمان است.

 برچسب انرژی -4

یكي از عوامل اصلي در کاهش مصرف انرژی در ساختمان استفاده از تجهیزات با راندمان باال 
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اطالع شهروندان از وضعیت مصرف انرژی تجهیزات  منظوربهو مصرف انرژی پایین است. 

 ف برچسب مختص هر نوع تجهیز طراحي شده و بر روی آن نصب شده است. مختل

ه از این وسایل دارد ک کنندگانمصرفاستفاده از برچسب انرژی، مزایا و فواید گوناگوني برای 

 به موارد زیر اشاره نمود: توانيمآن جمله 

 نتخاب درست و آگاهانه مردم در هنگام خرید وسایل خانگي؛ا -

 و بازدهي این وسایل؛ یيکارابا میزان  کنندگانرفمصآشنا ساختن  -

 و کاهش مصرف انرژی با انتخاب صحیح باالترین رتبه انرژی وسایل؛ یسازنهیبه -

و بالطبع کاهش بار اقتصادی حاصل از قبوض  هاخانوادهکاهش انرژی مصرفي در  -

 گاز و برق؛

 .ستیزطیمحکاهش آلودگي  -

 1جدول مطابق با  مورد 9که  تدوین شده است برچسب انرژیملي استاندارد  50تعداد تاکنون 

 کنند.های فسیلي استفاده ميمربوط به تجهیزات مورد استفاده در ساختمان است که از سوخت

مجموع  دهرنیدربرگ) های مسكوني و غیرمسكونيمورد نیز مربوط برچسب انرژی کل ساختمان دو

 در ساختمان( است. داستفادهمورانرژی الكتریكي و حرارتي 

 بر با سوخت فسیلی. فهرست استانداردهای ملی برچسب تجهیزات انرژی1جدول 

 ردیف
شماره 

 استاندارد
 ردیف عنوان

شماره 

 استاندارد
 عنوان

 دار مخزن آبگرمكن 1219-2 2 خاری دودکش دارب 2-1220 1

 بخار دیگهای 13782 4 گازی فوری آبگرمكن 2-1828 3

5 14628 
 گازسوز پز و پخت وسایل

 خانگي
6 14629 

 گرمایش گازسوز یهاجیپك
 ورودی با توان مرکزی

 کیلووات 70 حداکثر اسمي

7 14735 
رادیاتورهای فوالدی و 

 آلومینیوم
8 2-7268 

بخاری گازسوز بدون 
 دودکش

    دیگ و مشعل 14763 9

 بر با سوخت فسیلیتجهیزات انرژیاستانداردهای برچسب انرژی  -4-1
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 8 لشكدر در برچسب انرژی تجهیزات مختلف اطالعات متفاوتي قید شده است. برای نمونه 

 دار نشان داده شده است. برچسب انرژی طراحي شده برای بخاری گازسوز دودکش

 

 دارنمونه برچسب انرژی بخاری گازسوز دودکش. 8 شکل

 قسمت به شرح زیر است: 6گونه که مشخص است این برچسب شامل همان

 مشخصات تولید کننده و مدل دستگاه -

 نوع سوخت مصرفي -

حرارتي تجهیز: باید دقت کرد تجهیز مورد استفاده متناسب با نیاز واقعي ظرفیت  -

 ساختمان خریداری شود.

 راندمان تجهیز: عدد باالتر به منزله مصرف انرژی کمتر است. -
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بندی سبز تا قرمز که امكان مقایسه بصری کارکرد شماتیک برچسب انرژی با رنگ -

 گر بهترین دستگاه از منظر مصرفایاندهد. رنگ سبز نمکننده ميتجهیز را به مصرف

 ترین تجهیز است.دهنده نامناسبانرژی و رنگ قرمز نشان

دهد این تجهیز اگر در شرایط عملكردی خاصي مورد مصرف گاز سالیانه: نشان مي -

 استفاده قرار گیرد سالیانه چه مقدار انرژی مصرف خواهد کرد.

 های مسکونیتماناستانداردهای معیار مصرف و برچسب انرژی ساخ -4-2

 از دارد، ساختمان نفعانیذ تمامي برای را متعددی فواید ساختمان انرژی برچسب نامهيگواه

 کمتر، انرژی مصرف ضمن کند،مي اخذ را انرژی باالی هایرده که ساختماني ملي، منظر

 دایجا ضمن انرژی، کارایي افزایش ساختمان، سازنده برای. دینمايم تولید نیز کمتری آالیندگي

 بخش در را هانهیهز کاهش ساختمان، تريرقابت فروش و امكان مشابه هایساختمان با تمایز

 برای. دارد همراه به را ساختمان سرمایش گرمایش و نیتأم منظوربه مكانیكي ساتیتأس

 رارتيح آسایش افزایش ها،ساختمان مقایسه امكان ایجاد ضمن ساختمان خریدار و کنندهمصرف

 منظر از. خواهد داشت همراه به را ساختمان برداریبهره و انرژی یهانهیهز کاهش و بصری و

 ینتکاب سرامیک، و کاشي شیرآالت، ها،پنجره نظیر ساختمان، ظاهری یهاقسمت معموالً کلي

 يراحتبه افراد و است يبررسقابل خریدار توسط کامالً اجاره یا خرید هنگام در ساختمان...  و

 میزان اما نمایند، انتخاب را موارد این خود بودجه و قهیباسل مطابق ساختمان خرید در توانندمي

 ستا ساختمان یک ویژگي نیترمهم که ساختمان آسایشي شرایط آن از ترمهم و انرژی مصرف

 اختمان،س بررسي ضمن انرژی بازرسان اینكه مگر نیست، مشخص کسي برای خرید هنگام در

 با را ساختمان انرژی کارایي میزان ساختمان، انرژی نامهيگواه در و تعیین را مذکور موارد

آگاهي بخشي به شهروندان  منظوربه 14253استاندارد ملي  رونیازا .نمایند مشخص یبندرده

در خصوص میزان مصرف انرژی ساختمان توسط سازمان ملي استاندارد ایران با همكاری شرکت 

های تصویر برچسب انرژی ساختمان 9 شكلسازی مصرف سوخت تدوین شده است. بهینه

 دهد.مسكوني را نشان مي
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 . نمونه برچسب انرژی ساختمان مسکونی9 شکل

 شدهمصرف اولیه انرژی میزان تعیین ساختمان، مصرفي انرژی بیان برای روش نیترمناسب

و با در نظر گرفتن راندمان تولید  انرژی حامل نوع از نظر صرفه مصرفي انرژی آن در که است

 ،یانرژ قبوض موجود، یهاساختمان در. شوديم محاسبه انرژی و تلفات مسیر انتقال و توزیع،

 ،ساخت حال در یهاساختمان مورد در لیكن بوده ساختمان انرژی مصرف میزان تعیین روش

 منظور این برای. شوديم تعیین انرژی مصرف میزان محاسبهسازی و مدل با رده مصرف انرژی
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 و گرمایش بخش در ساختمان مصرفي انرژی میزان ،شدهارائه یهادستورالعمل از استفاده با

. شوديم محاسبه آلبرای یک ساختمان ایده روشنایي تجهیزات و مصرفي گرم آب سرمایش،

 صرفم شاخص بر آن تقسیم و مساحت واحد در ساختمان انرژی مصرف شاخص تعیین با سپس

 برچسب، بندیرده آن اساس بر و شده تعیین( R) انرژی نسبت پارامتر آل، ایده ساختمان انرژی

با توجه به طراحي ساختمان، مشخصات پوسته  داالحداثیجدهای د. در ساختمانشومي مشخص

سازی شده و با تقسیم آن بر حالت در ساختمان میزان مصرف انرژی مدل کاررفتهبهو تجهیزات 

 گردد.نسبت انرژی تعیین مي موجود یهاساختمانال مشابه ایده

 گاز حسابصورت با آشنایی -5

 های مختلف قبضآشنایی با بخش -5-1

 مي نوشته...و تجاری واحد یا موسسه نام یا مشترک خانوادگي نام و نام قسمت این در: نام
 . شود

 است مشترک ملک آدرس :نشاني. 
 جدید اشتراک شماره: 

 رقم کنترل شماره اشتراک کد شرکت

 دو رقم هفت رقم سه رقم

 
 قدیم اشتراک شماره: 

 رقم کنترل شماره اشتراک شهر منطقه کد شرکت کد

 دو رقم هفت رقم دو رقم دو رقم دو رقم

 است ملک کدپستي نوشتن برای که: پستي کد . 
 شوديم نوشته آنجا در آن سیر خط یا ملک آدرس کد: آدرس کد. 
 کنتور بدنه روی بر شده حک سریال شماره: کنتور سریال شماره 

 کندمي عینرا م مصرف نوع موجود هایتعرفه کد به توجه ا: بمصرف نوع. 
 شودمي داده اختصاص مشترک به ابتدا در که ایشماره :پرونده شماره. 
 است شده صادر مشترک برای که است يیهاصورتحساب تعداد دهنده شان: نسری شماره 

 است. فرد به منحصر کد یک و
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 ملک واحدهای عداد: تواحد عدادت 
 تقسیم دسته 3 به جغرافیایي محدوده به توجه با گاز تجاری و خانگي مشترکین کلیه: گروه 

 عمده مشترکین به مربوط 5 و 4 گروه و جز مشترکین به مربوط 3 و 2 و 1 گروه. شوندمي

 است. عمده فوق و
 نمایدمي عبور کنتور از ساعت کی طي کهاست  گازی حداکثر شامل: ظرفیت. 
 است. مربوطه یهايسینوپشتو  بانک : مختصبانكي عملیات به مربوط بخش 

 :قبض اطالعات سایر

 کنتور قبلي دوره کنتور در شده ثبت اندازشماره رقم شامل: شمارشگر پیشین تاریخ و رقم 

 . گرددمي ثبت نیز آن دقیق تاریخ که است خواني
 است. اخیر دوره در کنتور اندازشماره رقم: شمارشگر فعلي رقم 

 است قبلي و فعلي رقم التفاوتمابه: کارکرد. 

 است. تراکم ضریب بدون مشترکین برای کنتور کارکرد همان: استاندارد مصرف 

 کنتور ظرفیت بر اساس ثابت و روزانه صورتبه گاز ملي شرکت که پولي مقدار: آبونمان 

 .نمایدمي اخذ مشترک از ساتیتأس و شبكه از نگهداری هایهزینه رفع جهت ایستگاه/

 صورتحساب  -5-2

طور که مشخص ارائه شده است. همان 2جدول  حساب گاز مشترکین درموارد موجود در صورت

است عالوه بر هزینه گاز مصرفي و آبونمان، عوارض گازرساني، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض 

ریافت د شهرداری و همچنین بیمه مشترکین خانگي نیز توسط شرکت ملي گاز ایران از مشترکین

 گردد.مي

 حساب قبض گاز. صورت2جدول 

 عنوان نحوه محاسبه

 مصرفي بهای گاز گاز بهاء مصوب×مصرف 

 آبونمان ماهیانه 3×کنتور ظرفیت×متوسط تعرفه

 عوارض گازرساني درصد گاز بهاء 10

 شهرداریمالیات بر ارزش افزوده و عوارض  درصد آبونمان و گاز بهاء 9

 بیمه مشترکین خانگي تومان برای هر واحد در ماه 50
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 خانگی بخش در گازبها محاسبه -5-3

 هایپلكان شود. همچنینمي محاسبه پلكاني صورتبه خانگي بخش در طبیعي گاز تعرفه

 آب هایاقلیم است توضیح به بود. الزم خواهد متفاوت هوایي و آب هایبرای اقلیم شدهفیتعر

 تعرفه و گرددمي اعالم ایران گاز ملي شرکت به کشور سازمان هواشناسي سوی از هوایي و

 شود.مي ابالغ وزیران( هیئت یا و هایارانه )سازمان هدفمندی ذیصالح مراجع سوی از نیز پلكاني
 دهند.را نشان مي در تهران های مصوب طي یک سال گذشتهقیمت  4جدول و  3جدول 

لغایت  16/01/1397های گرم سال ) از . تعرفه گازبهای خانگی در ماه3جدول 

15/08/1397) 

 قیمت هر مترمکعب گاز )ریال( دامنه اقلیم پله
 1081 45تا  1

2 95-46 1311 

3 145-96 1656 

4 195-146 2116 

5 245-196 2576 

6 295-246 2806 

7 345-296 3151 

8 395-346 3496 

9 445-396 3726 

10 495-446 3956 

11 545-496 4184 

 4301 545مازاد بر  12
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لغایت  16/08/1397های سرد سال ) از . تعرفه گازبهای خانگی در ماه4جدول 

15/01/1398) 

 قیمت هر مترمکعب گاز )ریال( 1 دامنه اقلیم 2 دامنه اقلیم پله
 414 300تا  250 1

2 251-350 400-301 690 

3 351-450 500-401 966 

4 451-550 600-501 1242 

5 551-650 700-601 1518 

6 651-750 800-701 2208 

7 751-850 900-801 2622 

8 851-950 1000-901 3036 

9 951-1050 1100-1001 3450 

10 1051-1150 1200-1101 3864 

11 1151-1250 1300-1201 4416 

 4830 1300مازاد بر  1250مازاد بر  12

 مثال:

 

 

 

 :کنیممحاسبه ميابتدا متوسط مصرف روزانه هرواحد را 

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

3.135=37(÷2÷232) 

 :کنیماکنون مصرف ماهیانه یک واحد را محاسبه مي

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

 مشخصات مشترک :

 6ظرفیت کنتور : 

 1387/08/05تاریخ قرائت فعلي:      1397/06/28تاریخ قرائت قبلي 

 شهر : تهران    2تعداد واحد:   نوع مصرف : خانگي           232مصرف در طول دوره : 
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94.054=30×3.135 

ق افتاده است مصرف ماهیانه را در جدول با توجه به اینكه کل مصرف در دوره گرم سال اتفا

دهیم. اگر مصرف در دوره سرد سال دهیم و محاسبات را انجام ميهای گرم قرار ميپلكاني ماه

اني شد و در جدول پلكبود با توجه به شهر محل سكونت مشترک )تهران( اقلیم شناسایي مي

 .شدهای سرد متناسب با اقلیم مربوطه محاسبات انجام ميماه

 

 شود.متوسط تعرفه از گازبهاء تقسیم بر مصرف مشترک حاصل مي

 2در پایان برای محاسبه گاز بهاء کل متوسط تعرفه حاصل را در مصرف کل دوره مشترک ) 

 .کنیمواحد( ضرب مي

 متوسط تعرفه× گاز بهاء کل= مصرف کل 

278622.72=232×1200.96 

 عنوان نحوه محاسبه قیمت گاز )ریال(

 مصرفي بهای گاز گاز بهاء مصوب×مصرف  278،622.72

 آبونمان ماهیانه 3×کنتور ظرفیت×متوسط تعرفه 21،617.28

 عوارض گازرساني درصد گاز بهاء 10 27،862.272

 مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری درصد آبونمان و گاز بهاء 9 27،021.6

 مشترکین خانگي بیمه تومان برای هر واحد در ماه 50 1000

 جمع کل قبض 356،123.872
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 سازی مصرف سوخت در ساختمانراهکارهای بهینه -6

سازی مصرف انرژی به این معنا است که در عین کاهش مصرف انرژی در ساختمان، بهینه

 سازی مصرف انرژی در ساختمانسایش حرارتي و بصری ساکنان مختل نشود. راهكارهای بهینهآ

 دسته تقسیم کرد:توان به دو را مي

 هاآنگردد که اجرای به راهكارهایي اطالق مي راهکارهای بدون هزینه یا کم هزینه: -

مستلزم صرف هزینه باالیي نیست و دوره بازگشت سرمایه کوتاهي دارند. آموزش و 

سازی مناسب، رعایت پوشش صحیح در خانه، انجام تنظیمات مناسب، بازدید و فرهنگ

رتبط هایي که مرراهكا يطورکلبهزات )تعمیر و نگهداری پیشگیرانه( و ای تجهیتعمیر دوره

برداری صحیح ساختمان هستند در محدوده راهكارهای بدون هزینه یا کم هزینه با بهره

 گیرند.قرار مي

مستلزم صرف  هاآنگردد که اجرای به راهكارهایي اطالق مي باال: نهیهزراهکارهای با  -

ره بازگشت سرمایه بلند مدتي دارند. این راهكارها شامل اصالح هزینه باالیي است و دو

ات ها(، جایگزیني تجهیزات موجود با تجهیزکیفیت پوسته ساختمان )دیوار، بام، کف و پنجره

 های کنترلي و بازیافت حرارت در ساختمان است. استفادهبا راندمان باالتر، استفاده از سیستم

تواند دمات انرژی در اجرای مؤثر این راهكارها ميهای خاز دانش و تجربیات شرکت

 مثمرثمر باشد.

 اند:در ادامه برخي از راهكارهای مربوط به هر دو دسته معرفي شده

 راهکارهای بدون هزینه یا کم هزینه -6-1

 تنظیم دقیق ترموستات مطابق با تغییرات فصل 

 گرادسانتي درجه 21سال روی  های سردو در فصل 25های گرم سال درجه ترموستات را روی در فصل

های گرمایش در هزینه درصد 5-21های سرمایش و درصد در هزینه 91-21تنظیم نمایید. با این کار حدود 

 .شودجویي ميفضا صرفه

 هاآنمشکالت  افتنی یبرا زاتیتجه یلوله و مجرا قیعا یچشم یبررس 
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تر به شیرهای آب برسد. بنابراین درجه گرم 4تا  2شود آب با دمای گرم باعث مي کشي آبلوله یبندقیعا

در  یيوجصرفهنیست شیر آب را مدتي باز بگذارید تا آب گرم در آن جاری شود، و این یعني  الزم گرید

بست دار لوله در ابعاد حدود دو متر  یبندقیعا. قطعات گردديم بر بیجمصرف آب، گاز و البته پولي که به 

روکار آسان  یهالوله یبندقیعا. ردیگيمقرار  هالولهروی  يراحتبهبا قیمت ارزان در بازار موجود است و 

چنین بررسي چشمي ساالنه این همکمي سخت باشد.  توانديم هالولهقرارگیری  مكاناست ولي بسته به 

ها ازرسي چشمي عایقب 10 شكلهای معیوب از اهمیت باالیي برخوردار است. ها و تعویض قسمتعایق

 دهد.را به روشي بسیار ساده نشان مي

 

 . بازرسی چشمی عایق خطوط لوله و مجاری10 شکل

 نحوه چیدمان خانه 

ری شود که احساس سرمای بیشتنشستن در مسیر جریان هوای سرد  ورودی به وسایل گرمایش باعث مي

این  ریتأثه باشد ک یاگونهبهها جلوگیری از این امر الزم است که چیدمان مبلمان و صندلي منظوربهنمایید. 

ر این جریان خودداری نمایید. جریان هوای بر روی ما حداقل باشد برای این منظور از چیدن مبلمان در مسی

 .دهديمچیدمان صحیح و اشتباه مبلمان را نسبت به پایانه گرمایشي نشان  11 شكل

https://sanjagh.pro/blog/article/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%A8
https://sanjagh.pro/blog/article/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%A8
https://sanjagh.pro/blog/article/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%A8
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 . نحوه صحیح چیدمان مبلمان در جلوی وسایل گرمایشی11 شکل

 

 پوشش مناسب افراد در خانه 

های گرمایشي را باال ببرند و در خانه ها عادت دارند که در فصل سرما درجه حرارت سیستماکثر ایراني

شویم کنیم که از شدت گرما مجبور ميقدر خانه را گرم ميهای نازک و خنک بپوشند. گاهي اوقات آنلباس

مصرف سوخت و افزایش هزینه به افزایش  تیدرنهاها عادات اشتباهي است که . اینمیبازکنها را پنجره

 .شودمنجر مي

 

 . پوشش مناسب در منزل در زمستان12 شکل
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 پرده 

ها را کنار بزنید و از گرما و نور و انرژی گیر است در روزهایي که هوا آفتابي است پردهتان آفتاباگر خانه

اهش مصرف در ک یمؤثرتواند نقش خورشید نهایت استفاده را ببرید. استفاده بهینه از انرژی خورشید مي

ر آورد و دکند، هم طراوت را به خانه ميتر ميانرژی شما داشته باشد. نور و انرژی خورشید هم خانه را گرم

نور  .شودمي الكتریكيجویي در مصرف انرژی باعث صرفه . همچنین این امراست مؤثرکاهش افسردگي 

ورشید و تابش نور آن درون منزل کننده هم دارد. با انرژی خو انرژی خورشید خاصیت ضدعفوني

هم  Dدانیم نور و انرژی خورشید ویتامین طور که ميشوند. عالوه بر این همانهای خانه نابود ميمیكروب

 .برنددارد که برای بدن ضروری است و اکثر افراد از کمبود این ویتامین رنج مي

باال  تان راها اثر عكس دارد و مصرف انرژیهالبته توجه کنید در روزهایي که هوا ابری است کنار زدن پرد

تر تها کلفکنند. هرچه پردهکنند و گرما را درون خانه حبس ميها مثل عایق عمل ميپرده هرحالبهبرد. مي

 .باشند بیشتر عایق گرما هستند

 

 در تابستان و زمستان. استفاده از پرده برای کنترل تابش نور خورشید به اتاق 13 شکل

 استفاده از پنکه سقفی 

شود تا سقفي برای گردش آرام هوا )تولید نسیم مصنوعي( استفاده کنید. این کار باعث مي هایپنكهز ا

 28دهد، در این حالت در به شما دست مي گرادسانتيدرجه  25ای که در هوای راکد در احساس خنكي

 .شودمصرف انرژی برای سرمایش ساختمان کمتر مي بیترتنیابهاتفاق بیافتد.  گرادسانتيدرجة 
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متر وجود ندارد، نصب یک پنكه سقفي کمک  7/2هایي که امكان کاهش ارتفاع سقف به در اتاق همچنین

ا تصور عموم، روشن کردن پنكه در زمستان ب برخالفکند. مي در زمستان بسیار زیادی به گرم کردن خانه

کند، بلكه با راندن هوای گرم جمع شده در زیر سقف به پایین، دمای اتاق دور کم نه تنها خانه را سرد نمي

تر نمایي از تأثیر پنكه بر روی ایجاد دمایي مطبوع 14 شكل. کاهدکند و از تلفات حرارت ميرا یكنواخت مي

 دهد.را نشان مي

 

 استفاده از پنکه سقفی در تابستان و زمستان ریتأث. 14 شکل

 کاهش دمای ترموستات در شب 

وجود دارد. این امر موجب پایین آوردن دما در هنگام شب ” وضعیت دمای شب“حرارتي جدید  یهاستمیسدر 

با توجه به خواب بودن ساکنین و عدم نیاز به دمای باالتر در محیط ، باعث پایین آوردن هزینه  عملکه  شوديم

 است. گرادسانتيدرجه  22تا  18دمای مناسب برای شب  .شوديمسوخت 

  پوشش گیاهی )کاشت درختان در مقابل ساختمان و استفاده از استفاده از

 های ساختمان(گیاهان رونده بر روی دیواره

رایط های تنظیم شترین روشترین و ارزاناستفاده از گیاهان مناسب در مكان مناسب یكي از اقتصادی

 .رودمحیطي و کاهش مصرف انرژی در ساختمان به شمار مي

یشه سبز )مانند کاج و سرو( را در ضلع شمالي ساختمان خود بررسي کنید. درختان امكان کاشت درختان هم

گیرند و از این طریق ضمن کمک به کاهش کاشته شده در ضلع شمالي جلوی بادهای زمستاني را مي
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 کنند. تلفات حرارتي ساختمان، از نفوذ هوای سرد به داخل ساختمان نیز تا حدودی جلوگیری مي

طریق  3از  ریتأثها شده که این سازی مصرف انرژی ساختمانیاه و ایجاد فضای سبز باعث بهینهستفاده از گا

تعدیل دمای - 3تغییر جهت و کاهش سرعت باد  -2کاهش تابش آفتاب و ایجاد سایه  -1: شودحاصل مي

 محیط از طریق تبخیر و تعرق

 75الي % 15از % توانيمکه از طریق ایجاد سایه بر روى بنا  دهديمنتایج حاصله از مطالعات نشان 

انرژى  90تا حدود % توانيمجویى در مصرف انرژى در تابستان را داشت. با استفاده از سایة گیاهان صرفه

همچنین با جلوگیرى از  .از طریق سقف را دفع کرد 35و % هاپنجرهحرارتى ناخواسته در تابستان از طریق 

 شكل .نمود يجوئصرفههاى فسیلى در مصرف سوخت 40تا % توانيمدر زمستان توسط گیاهان  نفوذ باد

 دهد.کاهش مصرف انرژی در ساختمان را نشان مي منظوربهنمایي از استفاده صحیح از درخت  15

  
 کاهش مصرف انرژی منظوربه. استفاده از پوشش گیاهی 15 شکل

  های گرمایشی و سرمایشیادواری سیستمبازرسی، تعمیر و نگهداری 

ها تمام وسایل بعد از مدتي کار کردن باید سرویس شوند تا ایراداتي که بر اثر استهالک در آن

تند. نیز از این مورد مستثني نیس و سرمایشي های گرمایشيبه وجود آمده برطرف شود. سیستم

صل های گرمایشي را باید در ابتدای فتمموتورخانه، بخاری، شوفاژ و رادیاتور، پكیج و سایر سیس

 های سرمایشي را در ابتدایهای تهویه مطبوع، کولرها، چیلرها و سایر سیستمو سیستم سرما

 .بررسي کرد تا اگر نیاز به تعمیر دارند به نیازشان رسیدگي شود فصل گرما
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انرژی  ظدر کاهش مصرف انرژی و حف یمؤثرنقش و سرمایشي های گرمایشي سرویس سیستم

های رادیاتور حبس شود بازدهي شوفاژ پایین گرمایي خانه دارد. برای مثال اگر هوا داخل لوله

 .توان این مشكل را حل کردآید، اما با یک هواگیری ساده ميمي

  دادن مبلمان در جلوی رادیاتور و فن کوئلنقرار 

کنید حواستان باشد که اطراف شوفاژ را خلوت تان از شوفاژ استفاده مياگر برای گرمایش خانه

ایل این وس مرورزمانبهنگه دارید. اگر نزدیک شوفاژها وسایل بزرگ مانند مبلمان را قرار دهید 

 .گرم شود يخوببهدهند خانه کنند و اجازه نميگرمای تولیدی شوفاژ را به خود جذب مي

ای تان بلند است کمي باالتر از شوفاژ قفسهای قرار ندهید. اگر سقف خانهی شوفاژ هیچ وسیلهرو

 خصوصهبرود را دوباره به پایین براند. این ترفند نصب کنید تا گرمایي که دارد به سمت باال مي

است.  ثرؤمشوفاژ زیر پنجره و پرده قرار داشته باشد بسیار در حفظ انرژی گرمایي خانه  کهيوقت

 .کندنقشي در گرم کردن خانه ایفا نمي عمالًزیرا گرمایي که از شوفاژ به پنجره یا پرده برسد 

 دهد.نحوه صحیح چیدمان اثاثیه خانه نسبت به پایانه گرمایشي را نشان مي 16 شكل

 

 . عدم قرار دادن مبلمان و وسایل در جلو و روی رادیاتور16 شکل

 نصب رفلکتور رادیاتور 

ها د پشت آنتوانیبرای جلوگیری از انتقال گرمای تولیدی شوفاژ از طریق دیوار به بیرون خانه مي
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رود ها گرمایي که دارد به سمت بیرون خانه ميبندی کنید. این ورقهرا با فویل آلومینیوم عایق

یین ادهند. قیمتشان نیز پتان را کاهش ميکنند و مصرف انرژیرا به درون خانه منعكس مي

 نشان داده شده است. 17 شكلشكل رفلكتور و طریقه نصب آن در  .شونداست و همه جا پیدا مي

 

 . نصب رفلکتور در پشت رادیاتور17 شکل

 ایهای پنجرهفیلم 

 هاییشهش روی بر که است گسیل کم پوشش نوعي شیشه، حرارتي عایق ای،های پنجرهفیلم

 یا و هاپنجره داخل سمت از عملكرد، و نوع به بنا ایهای پنجرهفیلم. گردديم نصب ساختمان

. تنیس قاب از آن خروج یا شیشه تعویض به نیازی  نصب برای و شونديم نصب خارج سمت

 شعها یبر رو که است کنترلي ساختمان، شیشه حرارتي عایق برچسب عمده مزایای از یكي

 ایهای پنجرهفیلم از نوع این یآورفن درحقیقیت. کندمي اعمال خورشید از شده ساطع

 که است اراستو خورشید از شده ساطع اشعه طیف گستره در انتخابي عملكرد پایه بر ساختماني

 .دهدمي عبور شده کنترل صورتبه را مرئي نور و کرده مهار را مضر و حرارتي هایموج طول

 نكهیبر ا عالوه هاپنجره روی بر نصب صورت در شیشه حرارتي عایق هایبرچسب بنابراین

 بآسی از ماوراءبنفش اشعه از يتوجهقابل مقدار حذف با نمایند،مي دفع را آفتاب حرارت از بخشي

 شكل .کنندمي جلوگیری فضا داخل وسایل و تجهیزات يدگیپررنگ و چشم و پوست به رسیدن

 دهد.ای را نشان ميهای پنجرهنمایي از نصب یک نمونه فیلم 18
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 ایهای پنجرهنمایی از نصب یک نمونه فیلم. 18 شکل

 عایق هایبرچسب این. کندجلوگیری مي فضا در یاگلخانه پدیده ایجاد ای ازهای پنجرهفیلم

 در دهش انباشته گرمای نفوذ و دهندمي بازتاب را خورشید تابشي گرمای از درصد 79 ، حرارتي

  .است راحتي و آسایش بهبود برای اصلي فاکتور یک این. دهديم کاهش را اطراف محیط

 های احتراقیمعاینه فنی سامانه 

، کاهش یابي، روشي بسیار سودمند، کم هزینه و زود بازده برای عارضه«هامعاینه فني موتورخانه»

 در بخش ساختمان و مسكن است. ستیزطیمحمصرف انرژی و کاهش تولید گازهای آالینده 

 شور شكلها در کبیش از پانزده سال از زماني که برای اولین بار ایده اولیه معاینه فني موتورخانه

های عملي متعددی روی این ها و پروژهگذرد. از آن زمان تاکنون مطالعات، آزمایشگرفت مي

موضوع انجام شده و این ایده در میادین مختلف علمي و عملي محک خورده و به مرور تكامل 

رد ملي ها در قالب یک استانداای که امروز دستورالعمل معاینه فني موتورخانهیافته است؛ به گونه

 ( تدوین شده است.ISIRI 16000مهم )به شماره 

 Federal Emission»سال است قوانیني همچون  20در کشورهای پیشرفته اروپایي قریب به 

Control Act » ،در آلمان«DPR 551/1999 » ،در ایتالیا«RS 814.318.142.1 » در سوئیس

رسي کیفیت احتراق در در انگلستان درخصوص بر Gas Safe Registerمجموعه  121و نشریه 

 های حرارتي در حال اجرا هستند.سامانه
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ق با احتراق مطاب یسازنهیبهتنظیم دقیق مشعل و »موضوع اصلي در معاینه فني موتورخانه، 

انجام  دهیدآموزشکارشناسان  لهیوسبهاست. این کار با کمک دستگاه آنالیز دود و « استاندارد

 mg/kwhهای مسكوني های ساختمانسید کربن از موتورخانهشود. متوسط انتشار گاز مونوکمي

 13و  16است که این مقادیر به ترتیب  mg/kwh 1300های غیرمسكوني و از موتورخانه 1600

 برابر حد مجاز انتشار این آالینده است! 

بررسي »از:  اندعبارت 16000مراحل اصلي اجرای معاینه فني موتورخانه مطابق با استاندارد ملي 

کامل ساختمان و اجزای موتورخانه )شامل خط سوخت، مشعل، دیگ و دودکش(، نحوه چیدمان 

 زا يخروج ندهیآال یگازها زانیم یریگاندازه»، «اجزا و تهیه شناسنامه فني برای موتورخانه

سازی مصرف سوخت و بهینه»، «هاو میزان انتشار آالینده احتراق راندمانمحاسبه  ،دودکش

ها با تنظیم شكل هندسي شعله و نسبت هوا به سوخت با کمک دستگاه کاهش انتشار آالینده

گیری و تنظیم قدرت اندازه»، «اصالح خط سوخت و درزبندی سیستم احتراقي»، «آنالیز گاز

تهیه گزارشي از مشكالت »، «شکاهش تلفات حرارتي از دودک منظوربهمكش دودکش 

تصویر بازرسان را حین معاینه  19 شكل «.نصب برچسب معاینه فني»و « هاحلراهموتورخانه و 

 دهد.فني موتورخانه نشان مي

ه مورخ  53172/ت  38454شماره  نامهبیتصواحكام منابع ثابت  2مطابق بند در حال حاضر 

ع دولتي موضو یهادستگاهامي در تم ي موتورخانهفن نهی، معاجمهورسیرئمعاون اول  02/04/95

  .است یاجبار 1386( قانون مدیریت خدمات کشوری  مصوب 5ماده )

م هوا، ملز کنندهآلودهمنابع ثابت  بردارانبهره يتمامقانون هوای پاک،  17همچنین مطابق ماده 

خود هستند.  ياحتراق یهاسامانهو  هاموتورخانهدر  هاندهیآالحدود مجاز انتشار  تیبه رعا

وسط ت ياحتراق هایسیستمساالنه سامانه  يفن نهیبه انجام معا فمراکز مكل نیا نیهمچن

مطابق با حدود مجاز  ران،یاستاندارد ا يسازمان مل یشده از سو تیصالح دییتأ یهاشرکت

  .هستندها ندهیانتشار آال
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 موتورخانهنمایی از معاینه فنی . 19 شکل

های بخار، آب داغ و آب گرم و همچنین کن، دیگگرمها شامل بخاری، پكیج، آباین سامانه

ها چیلرهای جذبي شعله مستقیم است. تاکنون استانداردهای ملي مربوط به معاینه فني موتورخانه

های با دیگها ( و معاینه فني موتورخانه16000-1های آب گرم و آب داغ )استاندارد ملي با دیگ

اجباری در حال  صورتبههای دولتي ( تدوین شده و در ساختمان16000-2بخار )استاندارد ملي 

اجرا است. سایر استانداردها نیز توسط سازمان ملي استاندارد در حال تدوین است. الزم به ذکر 

های احتراقي در کلیه ساختمان یهاسامانهفني  نهیمعااست مطابق برنامه اقدام این قانون انجام 

 الزامي خواهد بود. 1402مسكوني از سال 

 ،يخدمات ،يدرمان ،يبهداشت ،یمراکز ادار یرؤسا ای مسئوالنمالكان،  این ماده، 1مطابق تبصره 

تذکر  مرتبهکیپس از  کهيدرصورتهوا را فراهم کنند  يکه موجبات آلودگ یو تجار يعموم

درجه  ینقد یدر مهلت مقرر انجام ندهند، به جزا يرفع آلودگ یبرا يتوسط سازمان، اقدام يکتب

و در صورت تكرار،  شونديمحسب مورد محكوم  ي( قانون مجازات اسالم19هشت موضوع ماده )

 يلیصالح به تعط يمذکور، با درخواست سازمان و حكم مرجع قضائ ینقد یعالوه بر حداکثر جزا

 .شونديممحكوم  دو سالموقت از شش ماه تا 

ها در سطح کشور منجر به کاهش مصرف سوخت شود اجرای معاینه فني موتورخانهبیني ميپیش

 ژهیوبهدرصد و کاهش گازهای آالینده  10اکسید کربن به میزان حداقل و تولید گاز دی
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 درصد شود. 95مونواکسید کربن به میزان 

 راهکارهای با هزینه باال -6-2

  ساختمانسیستم مدیریت هوشمند انرژی 

 ریناپذیيجدا( به جزء IOTاطالعات و اینترنت اشیا ) یآورفندر دنیای امروز استفاده از 

( Internet of Thingsهای مدیریت انرژی در ساختمان تبدیل شده است. اینترنت اشیا )سیستم

با  شدههیبتعاز اشیا فیزیكي  یاشبكه مفهومي جدید در دنیای فناوری و ارتباطات است.  IOTیا 

توسط تبادل اطالعات با  هاآن، سنسورها و اتصاالت است تا افزارنرمقطعات الكترونیكي، 

نمایي از  20 شكلدیگر قادر به ارائه ارزش و خدمات باشند.  یهادستگاهتولیدکننده، اپراتور یا 

 دهد.منطق کار اینترنت اشیا را نشان مي

 

 IOTمنطق کارکرد . 20 شکل

، مدیریت هوشمند مصرف انرژی در IOTهای گیری از ویژگيعلم مدیریت انرژی با بهره

های حرارتي و برودتي، خطوط انتقال، های مولد حرارت و برودت، هواسازها، پایانهسیستم

های طي یک دهه گذشته استفاده از سیستم نكهیباوجوداروشنایي و ... را توسعه داده است. 

با توجه به اهمیت  های لوکس متداول بود، امروزههوشمند مدیریت انرژی تنها در ساختمان

ای، استفاده از این سامانه در کلیه جویي در مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانهصرفه

 ها رو به گسترش است.ساختمان

 سیستم کنترل هوشمند موتورخانه 
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 صورتبهها در حال حاضر میزان درجه حرارت آب گرم چرخشي و آب گرم مصرفي در موتورخانه

ها بر روی یک درجه ثابت وسط تنظیم درجه حرارت ترموستات دیگ و پمپکنترل دستي و ت

. درجه حرارت داخل ساختمان متأثر از تغییرات دمای هوای خارج ساختمان است. به همین است

اقع دهند و در بسیاری از موهای فعلي پاسخي به این تغییرات مداوم و روزانه نميدلیل موتورخانه

آب گرم چرخشي در رادیاتورها موجب  ازحدشیبگرم است دمای که هوای خارج ساختمان 

ن تریساده معموالًگردد در این شرایط ي ساکنین ميو کالفگافزایش دمای داخل ساختمان 

 هدر رفت انرژی است. جهیدرنتو  هاپنجره باز کردن حلراه

ی فعلي عدم کنترل مناسب دمای آب گرم مصرفي و نوسان هاموتورخانهاز دیگر مشكالت 

ی پیک مصرف نارضایتي هازماندر برخي ساعات روز و یا در  کهینحوبه. استدمایي آن 

باید توجه داشت به ازای هر درجه  .دینمايمساکنین را از دمای نامطلوب آب گرم فراهم 

جنس پوسته ساختمان و تجهیزات افزایش دمای محیط داخل ساختمان بسته به  گرادسانتي

 درصد افزایش مصرف سوخت خواهیم بود. 5تا  2برای گرمایش، شاهد  مورداستفاده

 شودستفاده از سیستم کنترل هوشمند باعث مياشود مشاهده مي 21شكل که در  طورهمان

 ثابت مانده و آسایش حرارتي برای باًیتقرتغییرات دما در محیط بیرون، دمای داخل اتاق  باوجود

 شهروندان تأمین گردد.

 

. تأثیر استفاده از سیستم کنترل هوشمند موتورخانه بر یکنواختی دمای داخل 21شکل 

 ساختمان
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 دهد.هوشمند کامل )شامل سنسورها و عملگرها( را نشان مي کنترلتصویر یک سیستم  22شكل 

 

 نمایی از نحوه قرارگیری سنسورها و عملگرها در سیستم کنترل هوشمند موتورخانه. 22شکل 

 های حرارتینصب و تنظیم ترموستات مستقل برای هریک از پایانه 

که در رادیاتورهای سیستم  استیک شیر خود تنظیم  (TRV) شیر رادیاتور ترموستاتیک

گرمایش آب گرم، برای کنترل دمای یک اتاق با تغییر جریان آب گرم به رادیاتور بر روی 

 .شودرادیاتور نصب مي

 سیستم رادیاتور مجهز به شیر کهمصرف سوخت نیاز است  سازیینهمنظور بههب

مي رموستاتتنظیم دما توسط ت تیباقابلترموستاتیک باشد. شیرهای ترموستاتیک رادیاتور 

تا  18 دارند و با تنظیم دمای اتاق درثابت نگه موردنظرتوانند دمای اتاق را در درج حرارت 

 .آیدمي به دستدر مصرف سوخت  یيجومقدار صرفه ترینیشب گرادسانتيدرجه  21

ز انتشار که ا ن زده شده استجایگزیني یک کنترل حرارتي دستي با شیر ترموستاتیک تخمی

 به عمل آزمایشات طبق يطورکلبه. کندجلوگیری ميدر سال  2COکیلوگرم  280حداقل 
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 سبب اتاق دمای مورديب افزایش از جلوگیری و گرادسانتي درجه یک هر هشکا آمده،

 د.گردمي %6 تا %2 میزان به سوخت مصرف هشاک

 اند از:عبارت رادیاتور ترموستاتیک شیرهای از استفاده مزایای

 اتاق در ثابت دمای برقراری امكان -

 نوع هر مصرف به نیاز بدون باال دقت با و مجزا صورتبه محیط هر دمای کنترل امكان -

  الكتریكي انرژی

 گرمایش سیستم استهالک کاهش -

 اتاق هر در متفاوت دماهای برقراری امكان و حرارت متعادل توزیع -

 مربوطه هایهزینه و سوخت مصرف کاهش %20 -

 فعلي دهایکلی تمام بجای نصب قابل و کولر کلید يکشمیس در تغییر بدون آسان نصب -

 ستیزطیمح یهاندهیآال میزان کاهش -

 افراد توسط آن تغییر از جلوگیری باهدف دلخواه درجه روی دما نمودن محدود امكان -

 غیرمسئول

 است ممكن البته. است شدهداده نشان ترموستات برای محیط دمای و شاخص 23 شكل در

 عدادا درهرصورت. باشند متفاوت سازنده مشخصات و ترموستات ساخت به توجه با مذکور اعداد

 و نهایي دمای میزان رادیاتور نوع و نصب محل شرایط معموالً  و دارند راهنمایي جنبه مذکور

 .نمایدمي تعیین را واقعي

 

 اجزای شیر ترموستاتیک رادیاتور. 23 شکل

 اتاق هوای تا شوديم سبب گرادسانتي درجه 21 حدود دمای و 3 عدد یبر رو ترموستات تنظیم 

)*(  ماد حداقل حالت در تنظیم امكان بر عالوه هاترموستات از بعضي در .باشد دلپذیر و مطلوب
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 .است موجود نیز( 0)  آبگرم جریان کامل قطع امكان

 هاکاری لولهعایق 

اده و االستومریک استف شهیشپشماز دو نوع عایق های تأسیساتي کاری لولهعایق منظوربه

های هریک پرداخته شده محدودیتها و مزایا و . در ادامه به معرفي هریک از این عایقشودمي

 دهد.کاری با این دو نوع عایق را نشان ميتصویر عایق 24 شكل است.

  
کاری لوله با عایق االستومریک )سمت راست( و با عایق پشم شیشه )سمت . عایق24 شکل

 (چپ

 شهیشپشم 

عنوان که در موارد گوناگون، ازجمله به شهینازک ش اریبس افیاست مرکب از ال یامادهشیشه پشم

ر شیشه تا حد زیادی وابسته به قطکاری توسط پشمنحوه اجرای عایق مورد استفاده است. قیعا

د. خورده باش ضدزنگکاری باید روی سطوح لوله است ولي در کلیه موارد قبل از شروع عایق

 به شرح زیر است: یکارقیعامراحل کلي 

 .شوديم دهیچپی هاشیشه به دور لولهابتدا پشم -1

 .شوديم دهیشیشه کشبه دوره پشم لونینا هیالکی -2

 .شوديشیشه قرار داده مو پشم لونینا یمقوا بر رو هیالکی -3

 .شوديم دهیچیمتقال به دور موارد ذکرشده پ -4
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 .شوديم دهیمتقال مال یبر رو و شوديت مکه از ادغام چسب چوب و ... درس کیماست -5

 .شوديمجموعه رنگ زده م یبر رو ک،یبعد از خشک شدن ماست -6

 از: اندعبارتعنوان عایق شیشه بهی استفاده از پشمایمزا

 شده کمترتمام نهیهز -1

 بودن محصول نزد کاربران شدهشناخته -2

 از: اندعبارتهای این روش نیز محدودیت

 شهیش زیوجود ذرات ر لیبه دل يپوست یهاتیو حساس ياحتمال وقوع مشكالت تنفس -1

 شیشهدر پشم

 بودن زمان انجام کار يطوالنپیچیدگي و  -2

 عایق االستومری 

 یآل برا دهیا يحصولاست و م NBR/PVCعایق االستومری ترکیبي حاوی کامپوزیت پلیمری 

 یهاستمیس یکارقیجهت عا يعیوس یکاربردها یبوده و دارا يسنت یهاقیبا عا ينیگزیجا

 یهاسقف و وارهاید ،زاتیتجه ،مخازن ،و گازها االتیخطوط لوله انتقال س ،هاکانال ي،کشلوله

خورده باشد.  ضدزنگکاری باید روی سطوح در کلیه موارد قبل از شروع عایق .استکاذب 

 ی به شرح زیر است.کارقیعامراحل کلي 

 گرفته شود. دیبا یکارقیموارد عا یاک موجود بر روابتدا گردوخ -1

 .شوديچسب زده م هیالکی یکارقیموارد عا یبر رو -2

 .شوديچسب زده م االستومری هایقیعا یلبه به – 3

 .شودچسبانده مي گریكدیها به آن یلبه ها،قیپس از قرار دادن عا -4

 .شوديم دهیکش قیدرز عا یبر رو ریدر انتها نوار درزگ -5

 از: اندعبارتی استفاده از عایق االستومری ایمزا

 انجام کار یباالسرعتآسان بودن عملیات نصب و  -1

 يمخاطرات جسمان جادیجهت ا ينداشتن آلودگ -2

 انجام کار نیدر ح یزیتم -3
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 از: اندعبارتهای این روش نیز محدودیت

 شتریب نهیاتمام کار با هز -1

 ماهر نیبه تكنس ازین -2

 دارنصب منبع انبساط عایق 

های حرارت مرکزی منبع انبساط باز است. منابع انبساط یكي از منابع اتالف انرژی در سیستم

بندی و درزبندی مناسب هستند، لذا گرمای تولید شده عایق فاقد غالباًمورد استفاده در کشور 

 شود:در سیستم به دو شكل از این تجهیز تلف مي

 بخار از در منبع انبساطبه صورت  -

 هابه صورت اتالف حرارت از دیواره -

یر در ز مواردشود که دار استفاده ميدر حال حاضر برای رفع این نقیصه از منابع انبساط عایق

 لحاظ شده است: هاآنطراحي 

 بتوان کل سطح منبع را عایق نمود. کهیطوربهساختار منابع انبساط اصالح گردیده،  -

آب به  تابخارو  ي که خروج گرمابه صورتی کامل رعایت شده، درزبندنابع در طراحي م -

 نباشد. ریپذامكان هر صورت

 کهیطوربهاستفاده گردید،  017/0 (w/mk)از عایق پلي یورتان با ضریب انتقال حرارت  -

( کمترین انتقال حرارت صورت گرادسانتي+درجه 55 يال-15بین )در شرایط اقلیمي ایران 

 گیرد.

ونه گیچهیق در عاکاری به طریقي طراحي گردیده که در طول زمان استفاده، یقعاپوشش  -

 تغییری ایجاد نگردد.

 دار را نشان داده است.منبع انبساط باز معمولي و عایق تصاویر 25 شكل
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 (دار )سمت چپ. تصویر منبع انبساط معمولی )سمت راست( و منبع انبساط عایق25 شکل

 

  الکترومغناطیسیاستفاده از رسوب زدای 

ها و دیگ است. مطابق یكي از مشكالت اصلي در تأسیسات ساختمان وجود رسوب در لوله

 %40تواند مصرف انرژی مجموعه را تا وجود هر یک سانتیمتر رسوب مي آمدهعملبه قاتیتحق

افزایش دهد! یكي از اجزای اصلي رسوب در خط لوله اکسیدهای کلسیم )کلسیت( هستند که 

ای به سطح لوله چسبیده و از انتقال حرارت مفید بین آتش و آب در دیگ ساختار ورقه رتصوبه

جلوگیری و از آب در گردش به آب گرم بهداشتي در منبع آب گرم موجود در موتورخانه جلوگیری 

 کند.مي

ها اسیدشویي مدار آب است که در بلند مدت منجر در حال حاضر راهكار متداول در موتورخانه

گردد. یک راهكار مؤثر برای عدم نیاز به اسیدشویي و ه فرسودگي و سوراخ شدن سیستم ميب

 زدای الكترومغناطیسي است.مقابله با اثرات منفي ایجاد رسوب استفاده از رسوب
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 )الف(

 
 (ب)

 
 )ج(

 
 )د(

شده بر روی مدار آب )ب( زدای الکترومغناطیسی نصب . )الف( نمایی از رسوب26 شکل

های آتش دیگ پس از استفاده از زدا )ج( لولههای آتش دیگ پیش از استفاده از رسوبلوله

 زدا )د( رسوب تخلیه شدهرسوب

م بر این سیستدهد. الكترومغناطیسي و تأثیر آن را نشان مي یزداوبرستصویری از  26 شكل

 مغناطیسي، ساختار کلسیتي اکسید کلسیم را به آرگونیت دانیمو با ایجاد  شدهنصبروی لوله 

ودر ها را ندارد و به صورت پکنند. آرگونیت بر خالف کلسیت چسبندگي به دیوارهتبدیل مي

آید. ابن پودر مخلوط در آب هر شش ماه یک بار باید از در مي مخلوط در آب در مدار به گردش

زدای مقطع با قطر کم مانند خروجي منبع کویلي از مدار آب تخلیه گردند. نمایي از عملكرد رسوب

 دهد.الكترومغناطیسي را نشان مي

 های چگالشیدیگ 

ي های چگالشكیجهای چگالشي در سیستم حرارت مرکزی و همچنین پامروزه استفاده از دیگ

بخار  گیری از گرمای نهاندر دنیا با سرعت چشمگیری در حال افزایش است. این سیستم با بهره

کند که برداران خود عرضه ميرا به بهره %90آب موجود در محصوالت احتراق، راندمان باالی 
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. گردديمدرصد کاهش مصرف سوخت  30تا  10های موجود منجر به این امر در مقایسه با دیگ

مورد  ها و فضای بسیار کمهای چگالشي انتشار بسیار کمتر آالیندهیكي دیگر از مزایای دیگ

 است. هاآننیاز برای نصب 

 های چگالشي به دو نكته باید دقت کرد:در صورت استفاده از دیگ

مسیر تخلیه آب میعان یافته در دودکش: با توجه به حل شدن اکسیدهای کربن و  -1

در آب خروجي از دودکش، این آب دارای خاصیت اسیدی است. در انتخاب نیتروژن 

های مناسب در مسیر آب خروجي از دودکش دیگ چگالشي به استفاده از کاتالیست

دقت نمایید. همچنین در هنگان نصب این آب باید به طرز صحیحي به داخل فاضالب 

 هدایت شود.

(، گرادسانتيدرجه  55ي )کمتر از های چگالشبا توجه به دمای پایین دودکش دیگ -2

هایي که دمای آب برگشت مدار اثربخشي کاهش مصرف انرژی این دیگ در سیستم

 باشد بیشتر خواهد بود. گرادسانتيدرجه  50آب کمتر از 

 دهد.های چگالشي نصب شده در یک موتورخانه را نشان مينمایي از دیگ 27 شكل

 

 

 های چگالشی نصب شده در یک موتورخانه. دیگ27 شکل



 (EEEBدر ساختمان ) سازی انرژی و محیط زیستپروژه بهینه

 

42 

 

 نصب اکونومایزر در دودکش 

که این دود به  استدرجه  150های آبگرم، باالتر از دیگدمای دود خروجي از دودکش  معموالً

. با استفاده از یک نوع دیآيم حساببهو در حقیقت اتالف حرارتي  شوديمفضای محیط وارد 

های آن، دود و در خارج آن )در پوسته( آب ورودی مبدل حرارتي در این مسیر، که در درون لوله

از این انرژی در حال اتالف استفاده کرد. به این دستگاه اکونومایزر بویلر  توانيمبویلر وجود دارد 

 .گویند

درصد افزایش دهد.  14تا  4بین را تا  بویلر تواند راندماناین دستگاه با کاهش دمای دودکش مي

، میزان جمله طراحي دیگ و دمای دود خروجيمیزان بازیافت حرارت از دود بویلر به عوامل از 

ضافي، دمای آب برگشتي، نوع سوخت و نیز نحوه کنترل اکونومایزر بستگي دارد. اما هوای ا

اگر برای پیش گرم کردن آب تغذیه بویلر استفاده شود کاهش مصرف سوخت را به  هرحالبه

 .نیز استفاده نمود آبگرم مصرفي توان از آن برایهمراه دارد. همچنین مي

 دهد.نمایي از نصب یک اکونومایزر بر روی دودکش دیگ یک موتورخانه را نشان مي 28 شكل

 

 

 . اکونومایزر نصب شده بر روی دودکش دیگ یک موتورخانه28 شکل

http://bokharsanat.com/%d8%af%db%8c%da%af-%d8%a2%d8%a8%da%af%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%db%8c/
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 سخن آخر

صرف م یسازنهیبهدر مقوله عوامل ضروری برای توسعه هرکشور است.  نیترمهمانرژی یكي از 

انرژی و صیانت از منابع، هیچ معجون جادویي  معجون وجود ندارد که بتوان آن را سرکشیده و 

ای ماورایي بود. تحقق اهداف مدیریت انرژی برای هر بخش یا وسیله با به کارگیری منتظر معجزه

برداری مناسب و مدیریت صحیح مصرف انرژی بدست ایي، بهرههمزمان سه رکن افزایش کار

 آمده و نیازمند مشارکت همگان است.

 ملي برای نسل یهاهیسرماکاهش مصرف انرژی و حفظ توجه به این نكته ضروری است که 

 نیترهممآینده وظیفه هر انساني است. هزینه باالی انرژی و محدودیت منابع آن در سراسر دنیا از 

که حیات، آسایش و اقتصاد را رقم  بهاگرانکه الزم است در مصرف این سرمایه  استل مسائ

 که داشت ادیانرژی در سرنوشت جوامع، همواره باید به  ضرورتبهبا توجه  .میزند، کوشا باشیم

 ".آیندگانیم دارامانتگذشتگان نیستیم، بلكه  خوارراثیمما "

 


