معرفی پروژه
پ ــروژه «اص ــاح قوانی ــن ب ــازار؛ بهینهس ــازی ان ــرژی و محیطزیســـت در
بخ ــش س ــاختمان» ب ــا ه ــدف افزای ــش کارای ــی ان ــرژی ســـاختمانهای
مس ــکونی و تج ــاری-اداری که خ ــود منجر ب ــه کاهش انتشـــار آالیندههای
زیسـ ـتمحیطی خواه ــد ش ــد ،ب ــا هم ــکاری مش ــترک صنـــدوق تســـهیالت
جهان ــی محی ــط زیس ــت ( ،)GEFبرنامه عمران س ــازمان ملل متحد و ســـتاد
بهینهس ــازی ان ــرژی و محیطزیس ــت معاون ــت علم ــی و فنـــاوری ریاســـت
جمه ــوری از آ گوس ــت س ــال  ۲۰۱۶می ــادی ش ــروع ب ــه کار کـــرد.
در این پروژه ،س ــه رویک ــرد مختلف به صورت همزمان پیگیری خواهد شـــد:
• بررس ــی و بازبینی اســـناد سیاســـتی ،قوانین و اســـتانداردهای کارایی
ان ــرژی و محیطزیس ــت در کن ــار برچس ــب ان ــرژی س ــاختمان با هدف
طراح ــی برنامه راهبـــردی و عملیاتی بین بخشـــی و اجـــرای آن
• اج ــرای پروژهه ــای پایل ــوت کارای ــی ان ــرژی و محی ــط زیســـت در
س ــاختمانهای نمون ــه و اج ــرای فراین ــد ارزیاب ــی و صحـــت ســـنجی
• ایج ــاد تحول س ــاختار ب ــازار ان ــرژی در بخش س ــاختمان بـــا آموزش
حرفهای تمام ذینفعان زنجیره ارزش کارایی انرژی و محیطزیس ــت
در کن ــار تهی ــه مش ــوقها و جریمهه ــا در جه ــت توس ــعه طر حهـــای
پیش ــنهادی فراین ــد تامین مالی
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 -1مقدمه:
ان ــرژی خورش ــیدی یکی از انواع انرژیهای تجدیدپذیر اس ــت که بیشـــترین
پتانس ــیل را برای به کارگیری در س ــاختمانها دارد.
در ای ــن راهنم ــا ش ــما را ب ــا کارب ــرد انرژی خورش ــیدی در ســـاختمانها آشـــنا
خواهی ــم ک ــرد .ای ــن کاربردها به ط ــور خالصه ب ــه کاربرد انرژی خورشـــیدی
یش ــوند .البته انرژی
در گرمایش ،تولید الکتریس ــیته و س ــرمایش تقس ــیم م 
خورش ــیدی کاربرده ــای متن ــوع دیگ ــری دارد ک ــه به عل ــت عـــدم کاربرد در
س ــاختمان ب ــه آنه ــا نمیپردازیم.
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 -2انرژ یهای تجدیدپذیر:
انرژی تجدیدپذیر نوعی از منبع طبیعی انرژی است که در اثر استفاده ،به
اتمام نمیرسد .گاهی از اسامی دیگری مانند انرژی نو یا انرژی پاک نیز برای
اشاره به انرژی تجدیدپذیر استفاده میشود لیکن بهتر است از همان عبارت
انرژی تجدیدپذیر استفاده کنیم.
مناب ــع ان ــرژی تجدیدپذی ــر عبارتن ــد از :ان ــرژی ب ــاد ،ان ــرژی زیســـتتوده ،انـــرژی
زمینگرمایی ،انرژی برقآبی(مقیاس کوچک) ،انرژی دریاها و انرژی خورشـــیدی.
در شکل ( )1انواع انرژیهای تجدیدپذیر نشان داده شده است.
از آنجا که تمرکز این کتابچه بر کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر در ساختمانهای
شهری است ،تنها در خصوص انرژی خورشیدی و کاربردهای آن در ساختمان
توضیح داده خواهد شد .عالقمندان برای آ گاهی از سایر انواع انرژیهای
تجدیدپذیر میتوانند به سایت اینترنتی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و
بهرهوری انرژی برق(ساتبا) به آدرس  http://satba.gov.irمراجعه کنند .در
این سایت میتوانید اطالعات کاملی در خصوص پتانسیل به کارگیری انواع
دیگر انرژیهای تجدیدپذیر در کشور به دست آورید.

شکل  .1انواع انرژ یهای تجدیدپذیر

 7کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان

-3پتانسیل تابش خورشید در ایران:
ان ــرژی خورش ــیدی دریافت ــی میتوان ــد ب ــه ص ــورت ان ــرژی بـــر واحد ســـطح
مانن ــد ژول ب ــر متر مرب ــع یا کیلووات س ــاعت بر مت ــر مربع بیان شـــود .امروزه
س ــایتهای اینترنت ــی متفاوت ــی ب ــرای تخمین مقادی ــر تابش وجـــود دارند.
یکی از معروفترین و جدیدترین این سایتها ،اطلس جهانی تابش خورشید
( )http://globalsolaratlas.infoاست .در شکل ( )2یکی از صفحات این سایت
نشان داده شده است .پس از انتخاب مکان مورد نظر در سمت چپ ،موقعیت
آن مطابق شکل در نقشه نشان داده شده و مقادیر تابش (و برخی اطالعات
هواشناسی دیگر) در سمت راست نشان داده میشوند.
به عنوان مثال با انتخاب شهر تهران ،مقدار انرژی تابشی در یک سال برابر
 1949کیلووات ساعت بر متر مربع نشان داده میشود.

شکل  .2نحوه تعیین مقدار انرژی تابشی در یک مکان مشخص{}2
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 -4کاربرد انرژی خورشیدی در تولید الکتریسیته:
مهمتری ــن کارب ــرد انرژی خورش ــیدی ،تولید الکتریس ــیته توســـط ســـلولهای
خورش ــیدی اس ــت .از اتص ــال الکتریکی س ــلولهای خورش ــیدی بـــه یکدیگر،
مدول خورش ــیدی بوجود میآید .در ش ــکل ( )3نمونههای مرسوم مدولهای
خورش ــیدی نش ــان داده شـــده اســـت .از بین روشهای فوق باالترین راندمان
مرب ــوط به مدولهای مونوکریس ــتال اس ــت.
سیس ــتمهای فتوولتائی ــک ب ــه ط ــور کل ــی ب ــه دو نوع مس ــتقل (منفصـــل) از
یش ــوند .سیس ــتمهای مستقل از
ش ــبکه و متصل به ش ــبکه تقس ــیمبندی م 
ش ــبکه به ش ــبکه برق سراس ــری وصل نیس ــتند .بنابر این برای ذخیره انرژی
در س ــاعاتی ک ــه امکان اس ــتفاده از نور خورش ــید نیس ــت به باتری نیاز اســـت.
همچنی ــن در صورت ــی ک ــه مص ــرف کنن ــده از ن ــوع جری ــان متناوب باشـــد به
اینورت ــر نیز نیاز اس ــت.

شکل  .3انواع مرسوم مدولهای خورشیدی
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با توجه به قیمت پایین انرژی در ایران استفاده از این روش در ساختمانهایی
که به برق شبکه دسترسی دارند مقرون به صرفه نیست.
در شکل ( )4نمونهای از یک سیستم مستقل از شبکه با مصرف کننده جریان
متناوب نشان داده شده است.

شکل  .4اجزای یک سیستم فتوولتائیک مستقل از شبکه

دومین نوع سیستم فتوولتائیک ،سیستم متصل به شبکه است .با توجه به
اختالف قابل توجه قیمت خرید و فروش برق ،کاربرد اصلی این روش در ایران
فروش برق تولیدی به شبکه( )feed inاست .در این روش ،مطابق شکل
( ،)۵انرژی الکتریکی مصرفی مشترک توسط کنتور شماره  2و انرژی الکتریکی
تزریق شده به شبکه توسط کنتور شماره  1اندازهگیری میشود.
روش دیگ ــری ک ــه در برخی کش ــورها مورد اس ــتفاده قرار میگیرد اســـتفاده از
کنتور دوطرفه اس ــت .روش فوق که به  net meteringموســـوم اســـت فعال در
س ــاختمانهای مس ــکونی در ایران کاربرد ندارد.
عالقمن ــدان ب ــرای آ گاه ــی از جزیی ــات خری ــد تضمین ــی بـــرق حاصـــل از
انرژیه ــای تجدیدپذی ــر از جمل ــه ان ــرژی خورش ــیدی میتواننـــد به ســـایت
اینترنت ــی س ــازمان انرژیه ــای تجدیدپذیر و به ــرهوری انرژی برق(ســـاتبا)
ب ــه آدرس  http://satba.gov.irمراجع ــه کنن ــد.
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در شکل ( )5اجزای یک سیستم متصل به شبکه نشان داده شده است:

شکل  .5نمایی از یک سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه][3

 -1-4سواالت متداول در زمینه برق خورشیدی:
پرس ــش :آیا در جایی که به برق ش ــبکه دسترسی دارم اســـتفاده از سیستم
خورش ــیدی به صرفه است؟
پاس ــخ :خی ــر .ب ــا توج ــه به قیم ــت ان ــرژی الکتریک ــی قاب ــل تهیه از شـــبکه
سراس ــری و هزین ــه باالی سیس ــتم خورش ــیدی این روش به صرفه نیســـت.
پرسش:آیابرای کاهشقبضبرقمیتوانمازسیستمخورشیدیاستفاده کنم؟
پاس ــخ :خی ــر .معموال با توجه به دلیل ارایه ش ــده در پاس ــخ قبـــل این روش
به صرفه نیس ــت و بهتر اس ــت از روشهای کاهش مص ــرف انرژی الکتریکی
برای این هدف اس ــتفاده شود.
پرس ــش :روند درخواس ــت و نصب سیس ــتم فتوولتائیک بـــرای فروش برق
چگونهاست؟
پاسخ :روند نمای این امر در سایت اینترنتی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و
بهرهوری انرژی برق(ساتبا) به آدرس  http://satba.gov.irقرار داده شده است.
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پرسش :آیا نصب سیستم خورشیدی فتوولتائیک و فروش برق به صرفه است؟
پاسخ :با توجه به قیمت خرید تضمینی برق خورشیدی و هزینههای احداث،
زمان بازگشت سرمایه برای سیستمهای خانگی بین شش تا هشت سال است.
پرسش :آیا در این سیستم (سیستمی که برق آن را میفروشم) ،هنگام قطع
برق شبکه میتوانم از برق خورشیدی استفاده کنم؟
پاسخ:خیر.بهدلیلایمنی،هنگام قطع برق شبکه،خروجیاینورتر قطعمیشود.
پرسش :آیا دولت قراردادی با مشترک میبندد؟
پاسخ :بله .نام این قرارداد قرارداد خرید تضمینی است.
پرسش :قرارداد فوق مدت دارد؟
پاسخ :بله .این قرارداد بیست ساله است.
پرسش :آیا قیمت خرید انرژی تولید شده در طی این مدت ثابت است؟
پاس ــخ :قیم ــت پایه خری ــد تضمینی ط ــی ده س ــال اول ثابت اســـت و برای
یش ــود .البته در هر ســـال نرخ
ده س ــال دوم ب ــا ضریب هف ــت دهم اعمال م 
تعدی ــل باب ــت جب ــران تعدیل ن ــرخ ارز و تورم س ــاالنه ب ــه قیمت خریـــد پایه
اعمال میش ــود.
پرسش :آیا دولت برای نصب این سیستمها وام میدهد؟
پاسخ :خیر
پرسش :مساحت الزم در پشتبام چقدر است؟
پاس ــخ :مس ــاحت مـــورد نیاز به نوع بام(مس ــطح یا ش ــیبدار) و نـــوع مدول
فتوولتائی ــک بس ــتگی دارد لیکن مس ــاحت تقریبی مورد نیاز برای پشـــتبام
مس ــطح تقریب ــا  1۰متر مرب ــع به ازای هر کیلووات اس ــت.
پرسش :آیا این سیستم باتری هم دارد؟
پاسخ :خیر .سیستمهای متصل به شبکه نیاز به باتری ندارد.
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پرسش :عمر سیستم چند سال است؟
پاس ــخ :عمر مفید مدولهای خورش ــیدی بین بیس ــت تا ســـی ســـال است.
البت ــه در ط ــی این مدت توان تولی ــدی مدولها به طور متوســـط یک درصد
در س ــال کاه ــش مییابد .به طور متوس ــط هر ده س ــال ممکن اســـت نیاز به
تعویض اینورتر باش ــد.
پرسش :آیا در طول این مدت هزینههای نگهداری هم داریم؟
پاسخ :خیر .تنها به تمیز کاری مدول ها نیاز است.
پرسش :آیا پنلها نباید در معرض سایه باشند؟
پاسخ :سایه اثر نامطلوب بر عملکرد مدولها دارد.

 -5کاربرد انرژی خورشیدی در تولید حرارت:
یک ــی دیگ ــر از کاربرده ــای مهم ان ــرژی خورش ــیدی تولید حرارت اســـت .در
ای ــن روش ب ــرای تبدی ــل ان ــرژی خورش ــیدی ب ــه ان ــرژی حرارتـــی از کلکتور
یش ــود .کلکتورهای خورش ــیدی را معموال بر اساس
خورش ــیدی اس ــتفاده م 
اینک ــه آی ــا نور خورشـــید را بر س ــطح ج ــاذب ح ــرارت متمرکز میکننـــد یا خیر
دس ــته بن ــدی میکنن ــد .ب ــر ای ــن اس ــاس ،کلکتوره ــا ب ــه دو دســـته متمرکز
کننده و غیر متمرکز کننده دس ــتهبندی میش ــوند .در کاربردهای مرســـوم در
س ــاختمان از کلکتورهای غیر متمرکز کننده اس ــتفاده میشـــود .مرسومترین
ان ــواع ای ــن کلکتوره ــا عب ــارت از کلکتورهای صفح ــه تخ ــت و کلکتورهای
لوله خالء هس ــتند.
از آنجــا کــه حجــم آب داخــل کلکتورهــا بســیار کــم (چنــد لیتــر) اســت بــرای
ذخیرهســازی حــرارت از مخــزن ذخیــره اســتفاده میشــود .بــه مجموعــه
کلکتــور خورشــیدی و مخــزن آن ،آبگرمکــن خورشــیدی گفتــه میشــود.
آبگرمکنها از نظر نوع کلکتور و نحوه گردش آب بین کلکتور و مخزن به انواع
مختلفی تقسیم میشوند که به طور خالصه در زیر توضیح داده شدهاند:
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 -1-5دسته بندی بر اساس نوع کلکتور
کلکت ــور صفح ــه تخ ــت :کلکت ــور صفح ــه تخ ــت از جمل ــه مرســـومترین و
قدیمیتری ــن ان ــواع کلکتورهای خورش ــیدی اس ــت .معم ــوال از کلکتورهای
صفح ــه تخ ــت ب ــرای تامی ــن آب با دمای متوس ــط اس ــتفاده میشـــود .این
کلکتوره ــا در مقاب ــل شکس ــته ش ــدن در اث ــر پرت ــاب اجس ــام و  ...مقاومتر از
ن ــوع لوله خالء هس ــتند.
در شکل ( )6دو آبگرمکن خورشیدی ،یکی با کلکتور صفحه تخت و دیگری
با کلکتور لوله خالء نشان داده شدهاند.

شکل  .6نمای ظاهری آبگرمکن خورشیدی با لوله خالء و کلکتور صفحه تخت

کلکت ــور لول ــه خ ــاء :یک ــی از معای ــب کلکتوره ــای صفحـــه تخـــت تلفات
حرارتی زیاد آنها از س ــمت پوشش شیشـ ـهای کلکتور است .در کلکتورهای
لول ــه خالء این مش ــکل با تخلی ــه هوای بین جاذب و پوش ــش شیشـــهای تا
حد زی ــادی کاه ــش مییابد.
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مقایسه کلکتور صفحه تخت و کلکتور لوله خالء:
محل تامین :هر دو نوع این آبگرمکنها در ایران ساخته و یا تامین میشوند.
در حال حاضر بخش عمده تولید کلکتورهای لوله خالء در چین صورت میگیرد.
قیمت :با آن که در ابتدای ورود آبگرمکنهای خورشیدی با کلکتور لوله خالء
به بازار ،قیمت آنها بیشتر از نوع با صفحه تخت بود لیکن امروزه با ورود
نمونههای ساخت چین این روند معکوس شده است.
دمای محیط :با توجه به تلفات حرارتی کمتر کلکتورهای لوله خالء ،استفاده
از آبگرمکنها با این نوع کلکتور در مناطق سردسیر اولویت دارد.

 -2-5دستهبندی بر اساس نوع ایجاد جریان:
آبگرمکنهای خورشیدی را از نظر روش ایجاد جریان بین کلکتور و مخزن
ذخیره میتوان به ترموسیفون (جریان طبیعی) و پمپدار (جریان اجباری)
تقسیمبندی کرد.تفاوتعملکردایندوروشدرشکل()7نشاندادهشدهاست.
در روش جری ــان طبیع ــی تنه ــا از اخت ــاف چگال ــی آب س ــرد و گرم بـــرای به
حرکت در آوردن آب بین مخزن ذخیره و کلکتور اس ــتفاده میشـــود در حالی
ک ــه در نوع جری ــان اجباری این امر توس ــط پمپ صورت میگیـــرد .بنا براین
در روش ترموس ــیفون مخ ــزن ذخی ــره حتما بای ــد در ارتفاعی باالتـــر از کلکتور
ق ــرار گی ــرد در حالی که در ن ــوع پمپدار محدودیتی از این نظـــر وجود ندارد.

شکل  .7روش عملکرد آبگرمکن خورشیدی جریان اجباری و ترموسیفون
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مقایسه آبگرمکن خورشیدی ترموسیفون و پمپدار:
از جمله مزایای آبگرمکن خورش ــیدی ترموس ــیفون نس ــبت بـــه نوع جریان
یت ــوان ب ــه قیم ــت پایینتر ،نص ــب س ــادهتر و عدم نیـــاز به برق
اجب ــاری م 
ب ــرای پمپ اش ــاره کرد.
از طرفی مزایای آبگرمکن با جریان اجباری نسبت به نوع ترموسیفون عبارتند از:
• به کارگیری ســـادهتر در سیس ــتمهای بزرگ و مص ــرف آب باال (در این
م ــوارد میت ــوان به ج ــای مخازن متع ــدد از یک مخزن اســـتفاده کرد که
به تعداد زیادی کلکتور متصل ش ــده اس ــت.
•تلفاتحرارتی کمتراز مخزنذخیره(بهعلتنصبمخزندر فضایداخلی)
• بار مرده کمتر در پشتبام (به علت عدم نصب مخزن در پشتبام)
• امکان سادهتر ترکیب سیستم با منابع دیگر گرمایشی مثل موتورخانه،
پکیج و مانند آن

 -3-5دستهبندی بر اساس تماس دو سیال:
آبگرمکنهای خورشیدی بر اساس نوع تماس بین دو سیال به انواع
مستقیم (بدون فشار) و غیرمستقیم (تحت فشار) تقسیم میشوند .در
نوع مستقیم ،آبی که در کلکتور به جریان درمیآید و گرم میشود همان
آبی است که به مصرف میرسد .معموال نوع مستقیم تنها در برخی انواع
آبگرمکنهای خورشیدی با کلکتور لوله خال مورد استفاده قرار میگیرد و در
آبگرمکنهای خورشیدی با کلکتور صفحه تخت چندان مرسوم نیست.
در نوع غیرمستقیم این دو مسیر از هم مستقل بوده و تبادل حرارت بین
آنها از طریق یک مبدل حرارتی صورت میگیرد .مبدل حرارتی مزبور بسته
به نوع سیستم مورد استفاده ،میتواند انواع مختلفی داشته باشد.
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مقایسه آبگرمکن خورشیدی نوع مستقیم و غیرمستقیم:
پارامترهای مهم در تصمیمگیری بین روش مستقیم و غیرمستقیم عبارتند از:
قیمت :هزینه روش غیرمستقیم از روش مستقیم بیشتر است.
س ــختی آب :در کاربردهایی که س ــختی آب باال اس ــت پیشـــنهاد میشود از
روش غیرمس ــتقیم استفاده شود.
دم ــای محی ــط :در ص ــورت کاه ــش دم ــای محی ــط به زیـــر دمـــای انجماد
بای ــد از روش غیرمســـتقیم اس ــتفاده ک ــرد .به ای ــن ترتیب امکان اســـتفاده از
محل ــول ضدی ــخ در مس ــیر کلکت ــور به مخ ــزن فراهم میشـــود.
ارتف ــاع کلکت ــور و مخ ــزن از مح ــل مص ــرف :در صورت ــی که ارتفـــاع محل
نص ــب از مح ــل مصرف کم باش ــد به کارگیری روش مس ــتقیم ممکن اســـت
مش ــکالتی را در خصوص کمبودن فش ــار آب ایجاد کن ــد .بنابراین در چنین
مواردی باید از آبگرمکن غیرمس ــتقیم اس ــتفاده ش ــود.
ظرفیت سیستم :در کاربردهایی که حجم آب مورد نیاز باال است بهتر است
از روش غیرمستقیم استفاده شود.

 -4-5سواالت متداول در زمینه آبگرمکنهای خورشیدی:
پرس ــش :آی ــا از آبگرمک ــن خورش ــیدی میتوان ــم ب ــرای گرمایش ســـاختمان
اس ــتفاده کنم؟
پاس ــخ :بل ــه از نظ ــر فن ــی قابل انج ــام اس ــت ول ــی ای ــن کار چندان بـــه صرفه
نیس ــت .بهتر اس ــت از آبگرمکن خورش ــیدی صرفا برای تامی ــن آبگرم مصرفی
اس ــتفاده ش ــود .در برخی کاربردها در صورت اســـتفاده از سیستم گرمایش کف،
اس ــتفاده از انرژی خورش ــیدی برای گرمایش س ــاختمان قابل بررســـی اســـت.
پرسش :آیا در صورت استفاده از آبگرمکن خورشیدی نیاز به سیستم حرارتی
دیگر برای تامین آبگرم مصرفی دارم؟

 17کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان

پاسخ :بله .آبگرمکن خورشیدی تنها بخشی از حرارت مورد نیاز برای
گرمایش آبگرم مصرفی شما را تامین میکند .نسبت انرژی تامینشده توسط
آبگرمکن خورشیدی به کل انرژی مورد نیاز برای گرمایش آب مصرفی را سهم
خورشیدی مینامند .این سهم معموال بین  5۰درصد (در شهرهای سردسیر)
تا  8۰درصد (برای شهرهای گرمسیر) است.
پرس ــش :آبگرمک ــن خورش ــیدی چگون ــه به سیس ــتم حرارتی موجـــود مثل
آبگرمک ــن ی ــا پکی ــج ی ــا موتورخانه متصل میش ــود؟
پاس ــخ :معموال از آبگرمکن خورش ــیدی به عن ــوان پیشگرمایش آب مصرفی
یش ــود .آب ورودی ش ــهر ابت ــدا توس ــط آبگرمکـــن خورشـــیدی
اس ــتفاده م 
یش ــود .در ص ــورت نی ــاز ،تامی ــن دم ــای دلخ ــواه (در صورتی که
شگ ــرم م 
پی 
این دما توس ــط آبگرمکن خورش ــیدی تامین نش ــده باش ــد) از طریق سیســـتم
پش ــتیبان (آبگرمک ــن گازی ،پکی ــج ی ــا موتورخانه ش ــوفاژ) تامین میشـــود.
پرسش :آیا آبگرمکن خورشیدی در ایران ساخته میشود؟
یش ــود .کلکتورها هم
پاس ــخ :مخ ــزن آبگرمکن معم ــوال در ایران س ــاخته م 
یش ــوند و هم از کش ــورهای دیگر تامین میشـــوند.
در ای ــران س ــاخته م 
پرسش :آیا دولت برای نصب آبگرمکن خورشیدی وام میدهد؟
پاسخ :خیر.
پرسش :آیا نصب آبگرمکن خورشیدی در برخی ساختمانها اجباری است؟
پاسخ :در برخی شهرها مانند اصفهان برای ساختمانهای مشخص با متراژ
تعریف شده استفاده از این سیستمها اجباری است .شاید در سالهای آینده
قوانینی در خصوص اجبار یا تشویق به استفاده از این سیستمها در برخی
شهرهای دیگر نیز تدوین و ابالغ شود.
پرسش :کدام نوع کلکتور خورشیدی بهتر است؟ صفحهتخت یا لوله خالء؟
پاس ــخ :ب ــه بخ ــش "مقایس ــه کلکت ــور صفحهتخ ــت و کلکت ــور لول ــه خ ــاء"
مراجع ــه کنی ــد.
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پرسش :آبگرمکن خورشیدی ترموسیفون بهتر است یا پمپدار؟
پاســخ :بــه بخــش " مقایســه آبگرمکــن خورشــیدی ترموســیفون و پم ـپدار"
مراجعــه کنیــد.
پرسش :آبگرمکن خورشیدی بدون فشار بهتر است یا تحت فشار؟
پاس ــخ :ب ــه بخ ــش مقایس ــه "آبگرمکنه ــای خورش ــیدی ن ــوع مس ــتقیم و
غیرمس ــتقیم" مراجع ــه کنی ــد.
پرسش :مساحت الزم در پشتبام چقدر است؟
پاس ــخ :ب ــرای ی ــک آبگرمکن خورش ــیدی ب ــا حج ــم مخ ــزن  2۰۰لیتر (یک
ان ــدازه مرس ــوم که ب ــرای خانوار  3نفره مناس ــب اس ــت) س ــطح کلکتور مورد
نی ــاز ح ــدود  4متر مربع اس ــت.
پرسش :عمر سیستم چند سال است؟
پاس ــخ :عم ــر ای ــن سیس ــتمها بس ــته ب ــه ن ــوع سیس ــتم ،کیفیت ســـاخت و
کیفی ــت آب مورد اســـتفاده متفاوت اس ــت لیکن میتوان انتطار داشـــت این
سیس ــتمها حداق ــل ده س ــال عمر مفید داش ــته باش ــند.
پرسش :آیا در طول این مدت هزینههای نگهداری هم داریم؟
پاسخ :تمیز کردن کلکتورها ،توجه به کیفیت آب و در صورت لزوم تمیزکاری
بخشهای در معرض رسوبگیری از جمله اقدامات نگهداری هستند.
پرسش :آیا کلکتورها نباید در معرض سایه باشند؟
پاس ــخ :تاثیر منفی س ــایه بر کلکتورها خورش ــیدی به اندازه تاثیر منفی ســـایه
ب ــر مدولهای خورشـــیدی نیس ــت لیک ــن در این م ــورد نیز باید تا حـــد امکان
از ایج ــاد س ــایه بر کلکتور ،مخصوصا در س ــاعات میانی روز جلوگیری شـــود.

 19کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان

 -6کاربرد انرژی خورشیدی در تولید برودت:
استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برودت دارای مزایای متعددی است
که از جمله آنها میتوان به سهم قابل توجه انرژی مصرفی مورد نیاز برای
سرمایش ،پتانسیل تابش خورشیدی مناسب در کشور ،همزمانی پیک شدت
تابش و نیاز به برودت در سیستمهای تهویه مطبوع ،کاهش اوج (پیک)
بار و کاهش ظرفیت مورد نیاز برای نیروگاهها و کاهش هزینههای برق برای
مصرفکننده سیستم سرمایش خورشیدی اشاره کرد.
دو روش کلی برای سیستمهای سرمایش خورشیدی عبارت از سیستمهای
فتوولتائیک و سیستمهای حرارتی هستند.
در روش اول از برق تولیدی مدول خورشیدی برای تامین الکتریسیته مورد
نیاز در سیستم سرمایشی الکتریکی استفاده میشود.
در روش حرارتی ،بر خالف روش اول از سیستمهای سرمایش مبتنی بر حرارت
مانند روش جذبی استفاده میشود .این سیستمها برای تامین حرارت مورد
نیاز خود از حرارت تولید شده توسط کلکتورهای خورشیدی استفاده میکنند.
ب ــا آن ک ــه ت ــا ح ــدود ده س ــال قب ــل سیس ــتمهای فت ــو ولتائیـــک بـــه دلیل
هزین ــه ب ــاال گزینه چن ــدان مه ــم و قابل توجهی در سیس ــتمهای ســـرمایش
خورش ــیدی نبودن ــد لیک ــن امروزه ای ــن سیس ــتمها یک ــی از گزینههای مهم
در کاربردهای س ــرمایش خورش ــیدی هس ــتند.

-7مراجع:
-1س ــایت س ــازمان انرژیه ــای تجدیدپذی ــر و به ــرهوری انرژی بـــرق ایران
/http://www.satba.gov.ir
-2سایت اطلس جهانی انرژی خورشیدی
/https://globalsolaratlas.info
-3تبری ــد و تهویه مطبوع خورش ــیدی ،تالیف فرزاد جعفرکاظمی ،انتشـــارات
س ــازمان بهرهوری انرژی ایران(سابا)1398 ،

