معرفی پروژه
پروژه «اصالح قوانین بازار؛ بهینهسازی انرژی و محیط زیست در بخش
ساختمان» با هدف افزایش کارایی انرژی ساختمانهای مسکونی و
تجاری-اداری که خود منجر به کاهش انتشار آالیندههای زیست محیطی
خواهد شد ،با همکاری مشترک صندوق تسهیالت جهانی محیط زیست
( ،)GEFبرنامه عمران سازمان ملل متحد و ستاد بهینهسازی انرژی و
محیطزیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از آ گوست سال
 ۲۰۱۶میالدی شروع به کار کرد.
در این پروژه ،سه رویکرد مختلف به صورت همزمان پیگیری خواهد شد:
• بررس ــی و بازبینی اســـناد سیاســـتی ،قوانین و اســـتانداردهای کارایی
ان ــرژی و محی ــط زیس ــت در کنار برچس ــب ان ــرژی س ــاختمان با هدف
طراح ــی برنامه راهب ــردی و عملیاتی بین بخش ــی و اج ــرای 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
حرفـ ـ ه ای تم ــام ذی نفع ــان زنجی ــره ارزش کارای ــی ان ــرژی و محیـــط
زیس ــت در کنار تهیه مش ــوقها و جریمهها در جهت توسعه طر حهای
پیش ــنهادی فراین ــد تامین مالی
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-1مقدمه
انرژی مورد نیاز برای سرمایش سهم زیادی از انرژی مصرفی یک ساختمان را
به خود اختصاص میدهد .این سهم بسته به نوع کاربری ساختمان و شرایط
آب و هوایی متفاوت است .در مناطق گرم جنوب کشور این سهم میتواند
به بیش از چهل درصد از انرژی مصرفی در تابستان نیز برسد .بنابراین
بهینهسازی مصرف انرژی در این بخش میتواند دارای اهمیت زیادی باشد.
در این کتابچه شما را با روشهای بهینهسازی مصرف انرژی در سیستمهای
سرمایشی در ساختمان آشنا خواهیم کرد.
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-2سهم سیستمهای سرمایشی از مصرف انرژی
جدول زیر پیک بار همزمان شبکه سراسری در سال  1397را نشان میدهد.
جدول  .1پیک بار همزمان شبکه سراسری ()1

ماه

حدا کثر نیاز مصرف
اصالحی ()MW

ماه

حدا کثر نیاز مصرف
اصالحی ()MW

فروردین

37809

مهر

45795

اردیبهشت

41520

آبان

37542

خرداد

50713

 27آذر

35686

 20تیر

57097

دی

36380

مرداد

57033

بهمن

35856

شهریور

50373

اسفند

36486

طبق آمار مزبور ،پیک بار در ساعت  16:38روز بیستم تیر و حداقل آن در
ساعت  17:53بیست و هفتم آذر رخ داده است.
بــا بررســی آمــار فــوق و مقایســه آن بــا ارقــام مشــابه ســالهای قبــل میتــوان
نتیجــه گرفــت:
• اختالف بین پیک بار و حداقل آن در سال  ،1397بیش از بیست و یک
هزار مگاوات بوده است.
• پیک بار در عصر یکی از روزهای ماه تابستان اتفاق میافتد.
• پیک مصرف در طی سالهای قبل همواره رو به افزایش بوده است.
با توجه به آمار فوق که نشان دهنده سهم قابل توجه سامانههای سرمایشی
است ،اهمیت کاهش مصرف انرژی در این بخش کامال روشن است.
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 -3انواع سیستمهای سرمایشی
روشهای تولید برودت را میتوان به صورتهای مختلف دسته بندی کرد.
لیکن بر مبنای اصول عملکرد ،این سیستمها به سه دسته سیستمهای
تبخیری ،سیستمهای تراکمی و سیستمهای مبتنی بر حرارت تقسیمبندی
میشوند .در بخشهای بعد این سیستمها معرفی شدهاند.
 -1-3روشهای مبتنی بر سرمایش تبخیری
سرمایش تبخیری یکی از روشهای مرسوم در خنک کردن ساختمانها به
خصوص در مناطق گرم و خشک است.
سادهترین و مرسومترین روش سرمایش تبخیری ،سیستم سرمایش
تبخیری مستقیم است .در این روش تماس مستقیم هوا و آب و در نتیجه
تبخیر آب به درون هوا مطابق شکل ( )1باعث کاهش دمای هوا میشود.
سیستم بهکاررفته در کولرهای آبی مرسوم و  air washerبر این مبنا استوار
است .حداقل دمای قابل حصول در این روش ،به صورت تئوری برابر
دمای مرطوب هوای ورودی است.

شکل  .1نمونهای از یک کولر آبی و فرایند سرمایش در آن()2
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بنابراین کاربرد روش تبخیری مستقیم در مناطقی است که اختالف قابل
توجهی بین دمای خشک و مرطوب هوا وجود داشته باشد.
البته عالوه بر سیستم مستقیم روشهای دیگری مانند غیر مستقیم و
ترکیب غیرمستقیم-مستقیم نیز برای سرمایش هوا به این روش وجود
دارند که عالقمندان میتوانند برای اطالعات بیشتر در این مورد به بخش
منابع مراجعه کنید(2و.)3
 -2-۳روشهای مبتنی بر سرمایش ترا کمی
این روش مرسومترین روش ایجاد برودت است و در کاربردهای مختلف
از لوازم برودتی خانگی گرفته تا سردخانهها و سیستمهای تهویه مطبوع
استفاده میشود .چهار جز اصلی این سیکل مطابق شکل ( ،)2کمپرسور،
کندانسور ،وسیله کاهنده فشار (لوله موئین یا شیر انبساط) و اواپراتور هستند.
البته در یک سیکل واقعی تجهیزات متعدد دیگری به منظور کنترل یا
بهبود عملکرد آن نیز وجود دارند .سیال مورد استفاده در سیکل تبرید را
مبرد مینامند.
در شکلهای زیر نمونههایی از سیستمهای سرمایش مبتنی بر این روش
نشان داده شده است.

شکل  .2اجزای اصلی در یک سیکل تبرید ترا کمی()2
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شکل  .3انواع سیستمهای مبتنی بر سرمایش ترا کمی()2

 -3-۳روشهای مبتنی بر حرارت
در این روش بهجای کار مکانیکی ،از حرارت برای تولید برودت استفاده
میشود .انواع مختلفی از روشهای سرمایش حرارتی وجود دارند لیکن
در حال حاضر مرسومترین روش ،سیستم سرمایش جذبی با جاذب مایع
( )absorptionاست.
با آنکه ترکیبات زیادی برای مبرد و جاذب مورد استفاده در سیستمهای
جذبی پیشنهاد شده و امروزه نیز تحقیقات بسیاری در این زمینه در حال
بـ
انجام است ،لیکن مرسومترین ترکیبات مورد استفاده عبارت از سیستم آ 
برومید لیتیم (آب به عنوان مبرد و برمید لیتیم به عنوان جاذب) و سیستم
آبـ آمونیاک (آب به عنوان جاذب و آمونیاک به عنوان مبرد) هستند.
بیشترین کاربرد در بین این دو به روش اول تعلق دارد .در شکل ( )3نمونهای
از یک سیستم جذبی مایع لیتیم برومید -آب نشان داده شده است.
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شکل  .3انواع سیستمهای مبتنی بر سرمایش ترا کمی()2

-۴کاهش بار سرمایشی ساختمان
اولین قدم قبل از انتخاب سیستم سرمایشی مناسب ،کاهش بار سرمایشی
ساختمان است .به این ترتیب ظرفیت مورد نیاز برای دستگاه تولید برودت
کاهش مییابد .مهمترین نکات مهم در این بخش عبارتند از:
بهسازی ساختمان از نظر انتقال حرارت پوسته ،تلفات نشت یا
نفوذ هوا و تابش خورشید بر پوسته ساختمان
یت ــوان بـــه اســـتفاده
ب ــه عن ــوان نمونههای ــی از راهکاره ــا در ای ــن بخ ــش م 
مناس ــب از س ــایه اندازه ــا ،اس ــتفاده از رنگه ــای روش ــن ب ــرای بام ،کاشـــت
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گی ــاه بر روی بام ،اســـتفاده از شیش ــه مناس ــب ،بهرهگیری صحیـــح از عایق و
اس ــتفاده مناس ــب از جرم حرارتی اش ــاره کرد .جهتگیری مناســـب ساختمان
نی ــز تاثیر زی ــادی بر می ــزان بار سرمایش ــی دارد.
استفاده از تجهیزات مناسب در داخل ساختمان از نظر تولید حرارت
ب ــه عن ــوان نمونههای ــی از راهکاره ــا در ای ــن بخ ــش میت ــوان بـــه اســـتفاده
مناس ــب از المپه ــا و اس ــتفاده از تجهی ــزات اداری با مصرف انـــرژی و تولید
ح ــرارت کم اش ــاره کرد.
استفاده حدا کثر از سیستمهای خود به خودی ()passive
یت ــوان بـــه معمـــاری
ب ــه عن ــوان نمونههای ــی از راهکاره ــا در ای ــن بخ ــش م 
متناس ــب ب ــا اقلیم ،اس ــتفاده حداکثر از تهوی ــه طبیعی و توجه بـــه المانهای
معماری س ــنتی ایران از جملـــه بادگیر ،حیاط مرکزی ،گـــودال باغچه ،ایوان،
حوضخانه ،شبس ــتان ،شودان ،شناشـــیل و  ...و امکان بهرهگیری از آنها در
س ــاختمانهای نوین اشـــاره کرد.
محاسبات صحیح بار سرمایشی
محاسبه صحیح بار سرمایشی و انتخاب صحیح شرایط طرح داخل و خارج
نیز از عوامل مهم در تعیین ظرفیت دستگاه تولید برودت است.

-5بهینهسازی مصرف انرژی در سیستمهای مرسوم
با آنکه امروزه روشهای مختلفی برای تولید برودت وجود دارند لیکن
مرسومترین روشهای مورد استفاده در کشور کولر آبی و کولر گازی هستند.
از این رو در این بخش تنها اصول ساده کاهش مصرف انرژی در این
روشها معرفی خواهند شد .در بخش بعد روشها و تکنولوژیهای نوین
در کاهش مصرف انرژی سیستمهای برودتی ارایه خواهند شد.
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 -1-۵بهینهسازی مصرف انرژی در کولرهای آبی()4
راهکارهای کاهش مصرف انرژی کولرهای آبی در مرحله خرید:
• در هنگام خرید کولر آبی ،ظرفیت آن را متناسب با نیاز واقعی انتخاب
کنید .ظرفیت باالتر از نیاز ،باعث افزایش مصرف انرژی میکند.
• در هن ــگام خری ــد کولر آبی به برچس ــب ان ــرژی (رتبه انـــرژی) آن دقت
کنی ــد  ،ه ــر چ ــه رتبه ان ــرژی کول ــر آبی باال ت ــر باش ــد ،راندمـــان آن باالتر و
مصرف ب ــرق آن کمتر اس ــت.
• در مرحله نصب و راه اندازی اولیه کولر از تکنیسین مربوطه استفاده کنید.
• مح ــل ق ــرار گیـــری کولرهای آبی بهتر اس ــت دارای ســـطح تـــراز ،بدون
وجود مان ــع در اطراف دربهای ورودی ه ــوا و ترجیحا در مکان حدا کثر
س ــایه انتخاب شود.
• شیلنگ آب کولر از کوتاهترین مسیر و ترجیحا از داخل داکت کشیده شود.
• در مرحله نصب ،فرصت مناسب است تا از سایبان و یا رنگ آمیزی عایق
حرارتی برای جلوگیری از حرارت مستقیم تابش خورشید استفاده شود.
• کانالکش ــی از کوتاهتری ــن مس ــیر ممک ــن و ب ــا حداقـــل اســـتفاده از
کاناله ــای تبدیـــل (زانوی ــی) انج ــام گی ــرد.
• س ــایز و ابع ــاد کاناله ــا در مس ــیرانتقال و توزی ــع ه ــوا باید متناســـب با
حج ــم ه ــوای م ــورد نی ــاز و ب ــار سرمایش ــی اتاقها طراحی و ســـاخته شـــود.
• اندازه و ابعاد دریچههای خروجی هوا نیز متناسب با حجم هوای مورد
نیاز فضاها و سرعت پرتاب هوا طبق استاندارد طراحی و تعبیه شود.
• اس ــتفاده از کولره ــای آب ــی در مناطق ــی که دارای هوای گرم و خشـــک
هس ــتند ،ع ــاوه ب ــر مص ــرف ان ــرژی کمت ــر ،نس ــبت ب ــه کولرهـــای گازی
ه ــوای مطبو عت ــری را تأمی ــن میکن ــد.
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راهکارهای کاهش مصرف انرژی کولرهای آبی موجود (نصب شده):
نکات (اقدامات کم هزینه) قبل از شروع فصل گرما:
• تعویض سالیانه پوشالها و تسمه کولر
• شستش ــو ،جرمگی ــری و رس ــوبزدایی س ــوراخ ناودان ــی و دریچههـــای
ورودی ه ــوا در درب کولره ــا ،پرهه ــای ف ــن ت ــوری و صافـــی پمـــپ آب،
دی ــواره و ک ــف داخل ــی کولر (بوس ــیله برس مناس ــب)
• روغن کاری یاتاقانهای کولر (هر ماه یکبار در طول فصل گرم)
• کنترل میزان س ــفتی تس ــمه پ ــس از قرار گرفتن در ش ــیار پولـــی (میزان
س ــفتی باید بهگونهای باش ــد که تس ــمه با فش ــار مالیم انگشـــت حدا کثر
یک س ــانتیمتر خم ش ــود)
• شستشو و جرمگیری شلنگ و سهراهی توزیع آب و بازرسی میزان ریزش
و توزیع یکنواخت آب بر روی ناودانی درب کولر
• بازرس ــی ع ــدم پارگ ــی و نش ــتی ش ــلنگ آب از مح ــل سرشـــیر تـــا محـــل
اتص ــال ب ــه ش ــناور کولر
• تنظیم شناور و ارتفاع آب در کف کولرها
• بازرسی کلید و جعبه تقسیم برق کولر (پمپ آب ،دور تند و کند)
• بازرس ــی س ــامت و ع ــدم پارگ ــی برزنت (مح ــل اتصال دهنـــه خروجی
کول ــر به کان ــال اصلی)
• در ص ــورت پارگی و فرس ــودگی برزنت ،تعویض آن ب ــا الیاف پلیمری که
قابلی ــت انعطافپذی ــری باالتری داش ــته و در مقابل باد ،بـــاران و تابش
مس ــتقیم نور خورش ــید مقاومترند توصیه میش ــود.
• تمیزکاری و غبارگیری از پرههای دریچه کولرها از سمت اتاقها و فضاها
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• باز کردن دریچهها و غبارگیری کانالهای پشت آن بوسیله جاروبرقی
(حداقل هر دو سال یک بار)
• انجام بازدید دورهای و کنترل عملکرد کولر شامل :تراز بودن بدنه،
عدم وجود نشتی آب از سرشیر تا کولرها ،توزیع مناسب و یکنواخت آب
بر روی پوشالها ،سالمت پمپ آب و روغن کاری یاتاقانها و عدم پارگی
تسمه (هر  15روز یک بار) در طول ماههای گرم سال توصیه میشود.
• در مدت زمان استفاده از کولر قبل از هر بار روشن کردن فن کولر ،حداقل
 10دقیقه پمپ آب آن را روشن کرده و بهتر است راه اندازی اولیه فن با زدن
کلید دور تند آغاز و چند ثانیه بعد به دور کند برگردانده شود.
نکات (اقدامات کم هزینه) در پایان فصل گرما:
• درب کولر و داخل آن شستشو داده شده و آب کف آن بطور کامل
تخلیه شود.
• تسمه از پولی جدا و در محل مناسب نگهداری شود.
• ش ــلنگ آب از س ــمت سرشیر باز شده و جمع آوری شـــود و در زیر بدنه
کولر به دور از تابش نور خورش ــید و رفت و آمد گذاش ــته شـــود.
• کول ــر بوس ــیله روک ــش مناس ــب (ترجیح ــا عایق) ب ــا ابعاد اســـتاندارد
پوش ــانده شود.
• ش ــیر فلک ــه اصلی آب بس ــته و روی ش ــیر آب بوس ــیله پارچـــه و الیاف
مناس ــب و در نهایت با پالس ــتیک پوش ــانده ش ــود.
• جری ــان ب ــرق با ج ــدا کردن اتصال س ــیمها از پش ــت کلیـــد و یا جعبه
تقس ــیم داخل کولر قطع ش ــود.
• دریچ ــه کاناله ــای کول ــر از داخ ــل اتاقه ــا بس ــته و ورودی دریچه
بوس ــیله مقوا یا پالس ــتیک مناس ــب پوش ــانده ش ــود.
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راهکارهای نسبتا پر هزینه ،اما بسیار مؤثر:
• نص ــب س ــایبان روی کولره ــای آب ــی موجود بس ــیار موثر اســـت ،این
کار ع ــاوه ب ــر کاهش می ــزان تبخیر و مص ــرف آب در کولرهـــای آبی ،از
تابش مس ــتقیم نور خورش ــید به س ــقف و بدنه و در نتیجـــه آن افزایش
ح ــرارت آب و ه ــوای داخ ــل کول ــر جلوگیری ک ــرده و در نتیجـــه باعث
افزای ــش راندم ــان و کاهش مص ــرف انرژی کولر میشـــود.
• اس ــتفاده از رنگهای پلیم ــری ترکیبی با خاصیت عایـــق حرارتی نیز
در س ــقف و بدنه کولره ــا در کاهش مصرف آب و انرژی مفید اســـت.
• عای ــق کاری کاناله ــا در ط ــول مس ــیری ک ــه در معرض هـــوای آزاد
و ن ــور مس ــتقیم خورش ــید ق ــرار دارد(.ای ــن کار میتوانـــد بـــا اســـتفاده از
رنگه ــای عایـــق انج ــام پذیرد)
نکت ــه :ب ــا اس ــتفاده از س ــایبان ی ــا رنگهای عایق ــی روی بدنـــه کولر و
کان ــال اصلی ه ــوا میتوان بی ــش از  %50درصد در مصـــرف آب و حدود
 10درص ــد در مصرف ان ــرژی ،صرف ــه جویی کرد.
• در هنــگام ســوختن موتــور کولــر بــه جــای ســیم پیچــی آن و در صــورت
امــکان موتــور جدیــد از نــوع راندمــان بــاال خریــداری و جایگزیــن کنیــد.
ای ــن اق ــدام میتوان ــد ح ــدودا  15درص ــد مص ــرف ب ــرق کولـــر شـــما را
کاه ــش ده ــد.
• پمپ آب کولرها نیز حتی االمکان ،با نوع راندمان باال و کم مصرف
جایگزین شود .مصرف انرژی پمپهای راندمان باال حدود یک سوم
پمپهای معمولی است.
• جایگزینی صفحات سلولزی بهجای پوشال در درب کولرها نیز راندمان
کولر آبی و کیفیت و سالمت هوای خروجی از آن را افزایش میدهد.
• نص ــب کلیدهای ترموس ــتات دار امکان تنظیم درجـــه حرارت فضاها
را میس ــر میس ــازد ،این امکان در س ــاعات نیمه ش ــب کـــه معموال نیاز
س ــرمایش ک ــم میش ــود ،باع ــث خام ــوش ش ــدن اتوماتیـــک کولرها و
کاه ــش مصرف برق میش ــود.
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• تبدی ــل سیســـتم انتق ــال نی ــروی موت ــور کول ــر از پولـــی تســـمه بـــه
سیس ــتم انتق ــال نی ــروی کوپلین ــگ مس ــتقیم (سیســـتمهای پولـــی
تس ــمه ب ــه دلی ــل وج ــود لغ ــزش و هرزگ ــردی و تلف ــات انتق ــال نی ــرو از
نت ــری برخوردارن ــد).
راندم ــان پایی 
• از ساعات پیک مصرف در شهر خود مطلع شوید و تا حد امکان سعی کنید
در این ساعتها ازکولر استفاده نکنید یا استفاده از آن را به حداقل برسانید.
 -2-۵بهینهس ــازی مص ــرف ان ــرژی در کولره ــای گازی پنج ــرهای و
اس ــپلیت()4
راهکارهای کاهش مصرف انرژی کولرهای گازی در مرحله خرید:
• در هنگام خرید کولرهای گازی ،ظرفیت آن را متناسب با نیاز واقعی
انتخاب کنید.
• خری ــد کولره ــای گازی بای ــد ب ــا توج ــه ب ــه رده بن ــدی و کالس آب و
هوای ــی آن متناس ــب ب ــا ش ــرایط اقلیم ــی مح ــل اس ــتفاده از آن ب ــه ص ــورت
زی ــر انج ــام گی ــرد.
• کالس  T1کولرهای مناسب برای اقلیمهای گرم و مرطوب
• کالس  T2کولرهای مناسب برای اقلیمهای گرم و خشک
• کالس  T3کولرهای مناسب برای اقلیمهای معتدل
• در هن ــگام خریـــد کولرهای گازی به برچس ــب انرژی (رتبـــه انرژی) آن
دق ــت کنید .هر چ ــه رتبه انرژی کولر آبی باالتر باش ــد ،راندمـــان آن باالتر
و مصرف برق آن کمتر اس ــت.
• محل نصب کولرهای گازی پنجرهای بهتر است در پنجرههای دارای
سایبان بوده و در مورد اسپلیتها نیز کندانسور آنها در سایه نصب شود و
یا سایهبان روی آنها پیشبینی شود.
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• در طراحی و انتخاب ظرفیت کولرهای گازی و اسپلیتها ،بهجای
انتخاب یک دستگاه با ظرفیت باال ،چند دستگاه با ظرفیتهای کمتر و
متناسب با نیاز سرمایش اتاقها خریداری و نصب شود.
• در هنگام نصب کولرهای گازی و اسپلیتها بهتر است بطور همزمان از
ترموستاتهای اتاقی با قابلیت تنظیم دما و زمان (روشن/خاموش شدن)
استفاده شود.
• کلی ــه لولهه ــای مربوط به س ــیر کوالس ــیون س ــیال مبـــرد از کندانســـور
ت ــااواپرات ــور،بای ــدبوس ــیلهعایقهایمناس ــبعایق ــکاریحرارتیشـــوند.
• مصرف انرژی کولرهای گازی دارای برچسب  Aو باالتر ،کمتر از کولرهای
گازی غیر استاندارد بوده ،که غالبا فاقد برچسب انرژی نیز هستند.
• مص ــرف انرژی سیس ــتمهای دارای اینورت ــر مخصوصـــا در کاربردهای
ب ــا س ــاعات کار زیاد ،ب ــه مراتب کمت ــر از سیس ــتمهای با دور ثابت اســـت.
راهکارهای کاهش مصرف انرژی کولرهای گازی نصب شده:
انجام سرویس و تعمیر ،سرویس و نگهداری به موقع و مناسب در مرحله
راهاندازی فصلی (اقدامات کم هزینه)
نکته :انجام بازرس ــی و س ــرویس س ــاالنه کولره ــای گازی و اســـپیلت قبلاز
راهان ــدازی ،بای ــد توس ــط تکنیس ــینهای ماهر انج ــام گیرد.
• شستشو و جرمگیری کویلهای اواپراتور و کندانسور (لولههای مارپیچی)
• شستشو ،غبارگیری پرهها و دریچه هوای خروجی
• شستشو و غبارگیری پرهها و دریچه هوای ورودی
• روغنکاری و گریسکاری شفت کمپرسور و سایر قطعات الزم
• کنترل فشار سیال مبرد و حصول اطمینال از عدم وجود نشتی
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• کنترل عدم گرفتگی لوله تخلیه آب کندانس
• کنترل سالمت عملکرد سروو موتور مربوط به تنظیم و گردش زاویه
دریچههای هوای خروجی
• کنترل سالمت عملکرد و کالیبره بودن و قرارگیری درست محل حسگر
دما و ترموکوپل در داخل محفظه کولر
• بازرسی سیمها و کابلهای جریان برق و حصول اطمینان از سالمت
روکش سیمها و کنترل عدم امکان ایجاد اتصال کوتاه
• اندازهگی ــری جریان(آمپ ــر) ،ولت ــاژ و ت ــوان لحظـ ـهای کولـــر در مرحلـــه
راهان ــدازی ب ــه وس ــیله (ول ــت مت ــر ی ــا مولت ــی مت ــر) و کنتـــرل مقادیـــر
اندازهگی ــری ب ــا اس ــتاندارد عملک ــردی
• فیلترهای کولر گازی باید به طور منظم تمیز شوند .این امر عالوه بر
افزایش میزان هوادهی منجر به کاهش مصرف انرژی نیز میشود.
• عدم تنظیم ترموستات در دماهای خیلی پایین .بهترین درجه حرارت
منزل در تابستان بین  24تا  26درجه سلسیوس است.
راهکارهای پر هزینه ،اما بسیار موثر :
• نصــب ســایبان روی کولرهــای گازی و یــا کندانســور اســپیلتها باعــث
یشــود.
افزایــش راندمــان و کاهــش مصــرف انــرژی کولــر م 
• در صــورت خرابــی کمپرســور کولرهــای گازی پیشــنهاد میشــود تــا هنــگام
جایگزینــی حتــی المقــدور از کمپرســورهای نــوع اســکرال اســتفاده شــود.
• در ص ــورت اســـتفاده از کانالکش ــی توزی ــع ه ــوا (در سیســـتمهای
چن ــد منطقـ ـهای) توصی ــه میش ــود ک ــه ای ــن کانالهـــا عایـــقکاری
حرارت ــی ش ــده و داخ ــل کاناله ــا نی ــز ه ــر دو س ــال یکب ــار تمیـ ـزکاری و
غبارگی ــری ش ــوند.
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• نصــب ترموســتاتهای اتاقــی بــه منظــور امــکان تنظیــم درجــه حــرارت و
قطــع و وصــل کمپرســور کولرهــای گازی از کارکــردن بیــش از حــد نیــاز ایــن
کولرهــا کاســته و در نتیجــه مصــرف انــرژی را کاهــش میدهــد.

یه ــای نوی ــن ب ــرای کاه ــش مص ــرف
-۶روشه ــا و تکنولوژ 
ان ــرژی در سیس ــتمهای سرمایش ــی
ب ــا آنکه بخش عمدهای از س ــاختمانها در کش ــور از کولرهـــای آبی و گازی
اس ــتفاده میکنن ــد لیک ــن ب ــا پیش ــرفت تکنول ــوژی ،برخی روشهـــای قبلی
بهین ــه ش ــدهاند یا روشهای کام ــا جدیدی اب ــداع ش ــدهاند .در این بخش
لیس ــت این روشه ــا ی ــا تکنولوژیها ارایه میش ــود.
• سرمایش تبخیری غیر مستقیم
• سرمایش تبخیری غیر مستقیم  -مستقیم
• استفاده از سیستم دسیکانت جامد بههمراه سیستم تبخیری
• استفاده از سیستم دسیکانت مایع بههمراه سیستم تبخیری
• استفاده از سیستم دسیکانت جامد بههمراه سیستم ترا کمی
• استفاده از سیستم دسیکانت جامد بههمراه سیستم ترا کمی
• سرمایش آزاد یا رایگان ()free cooling
• تفکیک بخش محسوس و نهان فرایند سرمایش هوا
• سقف سرد
• بازیابی انرژی
• ذخیرهسازی انرژی سرمایشی

 20بهینهسازی مصرف انرژی در سرمایش ساختمان

• پمپهای حرارتی زمین گرمایی
• پمپ حرارتی گازسوز
• سیستمهای با دبی متغیر()VRF
• سیستمهای هیدرونیک با دبی متغیر()HVRF
• سیستمهای با دمای متغیر مبرد()VRT
• سرمایش ناحیهای
• استفاده از انرژی خورشیدی الکتریکی بههمراه سیستم سرمایش تراکمی
• اس ــتفاده از ان ــرژی خورش ــیدی حرارت ــی بههم ــراه سیســـتم ســـرمایش
مبتن ــی ب ــر حرارت

مراجع:
 -1سایت آمار صنعت برق

http://amar.tavanir.org.ir

 -2تبرید و تهویه مطبوع خورشیدی ،تالیف فرزاد جعفرکاظمی ،انتشارات
سازمان بهرهوری انرژی ایران (سابا)1398 ،
3- Evaporative Air Conditioning Handbook, John Watt, Springer, 1986
 -4توصیهها و راهكارهای مؤثر در بهینهسازی و كاهش مصرف انرژی
در سیستمهای سرمایشی و تجهیزات و لوازم مربوطه  ،انتشارات سازمان
بهرهوری انرژی (سابا)

