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مقدمه
اگرچه میزان مصرف انرژی امری شخصی است اما الگویی بودن مصرف
به این معنی است که شیوههای مصرف تنها به عالیق و امکانات مادی
و شخصی و منحصربهفرد مربوط نیست بلکه رفتار مصرفی تا حد زیادی
تابعی از شرایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است.
با توجه به اهمیت انرژی در زندگی روزمره و رفع نیازهای خانه و خانواده
همیشه سعی در کنترل و کاهش مصرف این بخش از استفادهکنندگان انرژی
بهوسیله راهکارهای اقتصادی و معیارهای درآمدی بوده است درحالیکه این
روش تا حدی سبب تقلیل سطح مصرف شده است اما بر شکل و نحوه مصرف
که مسئله بنیادیتری است تاثیر چندانی نداشته است .این امر بخصوص در
گروههای درآمدی که هزینههای بهرهمندی از انرژی ارزش چندانی برای آنها
ندارد قابلمشاهده است .پژوهشهای انجامشده نیز حاکی از آن است که
در اغلب طر حها و هدفگذاریها به افزایش بهرهوری دستگاهها و تجهیزات
مصرفکننده ،جلوگیری از هدر رفت و تلفات انرژی گرفته و حتی آزادسازی
قیمتهای حاملهای انرژی توجه بیشتری شده و از بعد فرهنگی ،اجتماعی
و روانشناختی آن ،آموزش تکنسینها ،شرکتهای تعمیر و نگهداری و مراکز
خدمات پس از فروش و اعمال قوانین نظارتی بر نحوه نگهداشت و مصرف
انرژی غفلت شده است .برنامهریزی و جهتدهی به روند مصرف انرژی
خانوادهها ،مستلزم شناخت رفتارهای مصرفی افراد و بررسی رابطه عوامل و
متغیرهای اجتماعی موثر در این زمینه است.

مدیری ــت صحی ــح مص ــرف ان ــرژی ب ــه س ــه عام ــل اصل ــی
وابس ــته اس ــت:
-1طراحی و ساخت پوسته ساختمان
-2راندمان و کارایی تجهیزات مورداستفاده
-3بهرهبرداری و فرهنگ مصرف

 7مدیریت و بهینهسازی سیستمهای گرمایشی در ساختمان

بررس ــی آماره ــا از بخـــش س ــاختمان نش ــان از ض ــرورت اج ــرای طر حهـــای بـــا
مضمون انرژی ،محیطزیس ــت و ایمنی و س ــامت در ابر ش ــهرها ایـــران بهویژه
ش ــهر ته ــران دارد .برای مثال میزان مصـــرف انرژی (گاز) در س ــاختمان به ازای
هر مترمربع حدود  27مترمکعب محاس ــبه ش ــده اس ــت که این مقدار در حدود
 4برابر متوس ــط دنیا اســـت .با رعایت کامل مبحث  19س ــاختمان ،اســـتفاده از
تجهیزات با راندمان باال و اس ــتفاده از سیس ــتمهای کنترلی مناسب پیشبینی
یش ــود بهطور متوس ــط بتوان  5۰-4۰درصد در مصرف س ــوخت صرفهجویی
م 
ک ــرد .ای ــن به آن معنا اس ــت که میتوان متوس ــط ش ــاخص مصرف ســـوخت را
از  27مترمکع ــب به ح ــدود  14مترمکعب رس ــاند که دو برابر میـــزان مصرف در
کش ــورهای اروپایی اســـت! دالیل عمـــده این امـــر عبارتاند از:
-1فرهنگ و نحوه استفاده از انرژی میان مردم؛
-2عدم وجود فرهنگسازی مناسب از سوی مسوالن امر؛
-3ع ــدم اس ــتاندارد ب ــودن س ــاختمانها ازنظ ــر پوس ــته و عایقبنـــدی
نامناس ــب آن؛
-4عدم وجود سیستمهای کنترلی هوشمند مانند سامانه کنترل هوشمند
موتورخانه ،شیر ترموستاتیک رادیاتور ،شیرهای تدریجی هوشمند و ...؛
-5هزینه پایین انرژی؛
-6عدم استفاده از تجهیزات با راندمان باال؛
-7طراحی نامناس ــب تاسیس ــات و تعمیر و نگهداری نامناسب تاسیسات
حرارت ــی و برودت ــی توس ــط اف ــرادی ک ــه عمدتا تخصصـــی در ایـــن زمینه
ندارن ــد و عدم دسترس ــی به نی ــروی متخصص از س ــوی مردم؛
-8عدم اس ــتفاده از انرژیهای تجدیدپذیر همانند نور خورشـــید بهمنظور
تولید آب گرم بهداشتی و گرمایش؛
-9ع ــدم وج ــود قوانی ــن نظارت ــی و بازرس ــی ادواری تاسیســـات توســـط
نهاده ــای ذیرب ــط.

 8مدیریت و بهینهسازی سیستمهای گرمایشی در ساختمان

 -1وضعیت موجود تاسیسات ساختمان در کشور
 -۱-1آمار ساختمانهای موجود در کشور
بر اساس آمارهای نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن  1385و ۱۳۹۰
مرکز آمار حدود  2۰میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد .این مقدار
تعداد واحد مسکونی از سال  1385تا  139۰در حدود  4میلیون واحد افزایش
یافته است .این تعداد واحد مسکونی با توجه به رشد جمعیت در کشور و
توسعههای صورت گرفته در بخش شهرسازی و مسکن در سالهای اخیر
این تعداد واحد مسکونی افزایش قابل توجهی گرفته است.
 -۲-۱انرژی
سهم هر بخش در کل مصرف انرژی نهایی نشان میدهد که بخش
قابلتوجهی از انرژی (بیش از یکسوم) در بخش ساختمان (خانگی،
عمومی و تجاری) که بخش غیرمولد است مصرف میشود .این آمار
ضرورت تمرکز بیشتر بر مقوله مصرف انرژی در بخش غیرمولد ساختمان را
دو چندان میکند (شکل .)1

شکل  .1سهم هر بخش در کل مصرف انرژی نهایی مطابق با ترازنامه انرژی

 9مدیریت و بهینهسازی سیستمهای گرمایشی در ساختمان

ان ــرژی نهای ــی مصرف ــی در بخش س ــاختمان بهص ــورت حاملهـــای انرژی
متفاوت ــی ص ــورت میگی ــرد .تفکیک ای ــن حاملهای انرژی نشـــان میدهد
که بی ــش از  73درصد مصرف انرژی نهایی در س ــاختمان از نوع حاملهای
انرژی گاز طبیعی اس ــت.
 -۳-۱وضعیت انتشار گازهای گلخانهای و آ الیندهها حاصل از
بخش ساختمان
عالوه بر سهم هر بخش در مصرف انرژی نهایی ،یکی دیگر از مشکالت
پیشروی کشور و درواقع دنیا پدیده گرمایش زمین حاصل از انتشار گازهای
گلخانهای است؛ که مهمترین عامل مربوط به انتشار گازهای گلخانهای را
 CO2حاصل از احتراق سوختهای فسیلی در برمیگیرد .سهم هر بخش در
انتشار گازهای گلخانهای ناشی از تولید و مصرف انرژی کشور در سال 1393
نشان میدهد که بخش ساختمان بالغبر  22.8درصد (حدود یکچهارم) از
گازهای گلخانهای تولید میکند که این آمار نیز بهنوبه خود قابلتامل است
(شکل  .)2الزم به ذکر است بخش قابلتوجهی از گازهای گلخانهای مربوط
به بخش نیروگاهی بهمنظور تولید برق در بخش مسکونی مصرف میشود.

شکل  .2انتشار گازهای گلخانهای ناشی از تولید و مصرف انرژی کشور

 10مدیریت و بهینهسازی سیستمهای گرمایشی در ساختمان

همانطور که پیشتر نیز بیان شد ،گاز گلخانهای  CO2حاصل از احتراق
سوختهای فسیلی بیشترین سهم را در انتشار گلخانهای دارد ،این سهم
در بخش مسکونی در حدود  99/99درصد تخمین زده میشود (بر اساس
ترازنامه سال  )1393که نشان میدهد میتوان از دیگر گازهای گلخانهای
تولیدشده در این بخش صرفنظر کرد .این میزان گاز گلخانهای حاصل
احتراق گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی در ساختمان است .هرگونه اقدام که
سبب کاهش میزان مصرف سوختهای فسیلی در ساختمان شود به همین
میزان نیز از انتشار گازهای گلخانهای نیز کاهش مییابد.
ب ــا توج ــه ب ــه آم ــار ارای هش ــده در قس ــمت مص ــرف ان ــرژی میتـــوان گفت در
کش ــور س ــالیانه  137،269،757تن گاز دیاکس ــید کربن از بخش خانگی،
تج ــاری و عموم ــی وارد جو میش ــود.
مطالع ــات میدانی نش ــان میدهد در ح ــال حاضر س ــالیانه  114،349تن گاز
مونوکس ــید کرب ــن از موتورخانهه ــای س ــاختمانهای مس ــکونی و 27،66۰
ت ــن از موتورخانههـــای س ــاختمانهای غیرمس ــکونی منتشـــر میشـــوند
ک ــه این ام ــر نش ــاندهنده وضعی ــت بس ــیار نامناس ــب عملکـــرد و نگهداری
تاسیس ــات س ــاختمانی کش ــور است.
 -۴-۱ایمنی و بهداشت
یکی از پارامترهای کلیدی در بررسی وضع موجود را میتواند در بحث ایمنی
و بهداشت جستجو کرد .اینکه ساختمانهای موجود از چه وضعیتی ازنظر
ایمنی و استاندارد بودن تاسیسات برخوردار هستند! مسائل مربوط به ایمنی
تاسیسات به دودسته کلی الکتریکی و مکانیکی تقسیمبندی میشود که عدم
رعایت این مسائل سبب بروز حوادثی همچون انفجار ،آتشسوزی ،گازگرفتگی،
برقگرفتگی ،نشت آب ،سوختگی حاصل تماس با تجهیزات و ...میشود.
یکی از مشکالت تاسیسات موجود در کشور وجود سیستمهای گرمایشی یا
گازسوز نامناسب و غیراستاندارد است .شاید بتوان به مهمترین آن یعنی مرگ
خاموش به دلیل نشست  COدر داخل واحدهای مسکونی اشاره کرد .در سال
 95در حدود  8۰۰مورد فوت ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن گزارش
شده است که  3۰درصد آن مربوط به مشترکین گاز طبیعی است که از این مقدار

 11مدیریت و بهینهسازی سیستمهای گرمایشی در ساختمان

 75درصد مربوط به “دودکش ناایمن” 1۰ ،درصد مربوط به “ تهویه نامناسب”
و  15درصد مربوط به “نقص فنی وسیله یا نصب نادرست آن” است .شکل 3
تصاویری از وضعیت نامساعد نصب و بهرهبرداری تجهیزات گرمایشی موجود
در ساختمانهای کشور را نشان میدهد.
 -۵-۱عوامل اجتماعی و فرهنگی
بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی ازجمله موارد حایز اهمیت در تحلیل محیط
بازار است .در شکل  ۳برخی مطالعات اجتماعی صورت گرفته در حدود 2۰۰
ساختمان دارای موتورخانه نشان داده است.

شکل  .۳آمار توزیع قیمت گاز در ساختمانهای دارای موتورخانه

در ای ــن مطالع ــه توزی ــع قیم ــت گاز در س ــاختمان موردبررســـی قـــرار گرفته با
توجه ب ــه این که میزان مصرف گاز در س ــاختمان عوامل متعددی بســـتگی
دارد اما در حدود  66درصد س ــاختمانها نحوه توزیع آن بهصورت مســـاوی

 12مدیریت و بهینهسازی سیستمهای گرمایشی در ساختمان

ص ــورت میگی ــرد .که یک ــی از نش ــانهای ارزان ب ــودن انرژی در ســـاختمان
و همچنی ــن ع ــدم آ گاه ــی س ــاکنین از عوام ــل موث ــر ب ــر مصرف اســـت .باید
توجه داش ــت مص ــرف گاز در فصل تابس ــتان تنها مربوط بـــه تامین آب گرم
بهداش ــتی اس ــت ،در حالکه در فصل س ــرما بهمنظور گرمایش فضا نیز از گاز
یش ــود .بنابراین در فصل گرما بهتر است تقسیم هزینه گاز مصرفی
اس ــتفاده م 
بر اس ــاس تعداد نفرات و در فصل ســـرما بر اســـاس مســـاحت خانه باشد.
مطالعات صورت گرفته در مورد تکنسینهای سرویس نگهداری و تعمیرات
موتورخانه نشان میدهد در حدود  7۰درصد ساختمانهای از تکنسینهای
ثابت استفاده میکنند و  82درصد شهروندان از عملکرد تکنسین تاسیسات
خود رضایت در سطح خوب و عالی دارند.

شکل  .۴نحوه استفاده از سرویسکاران برای تعمیر و نگهداری تاسیسات

ب ــا توجه به وضعیت نابس ــامان تاسیس ــات موج ــود در س ــاختمانها و توجه
ب ــه ای ــن موضوع که عام ــل اصلی ای ــن وضعیت تکنس ــینها و شـــرکتهای
تعمی ــر و نگه ــداری فع ــال در ب ــازار کش ــور هس ــتند %82 ،رضایـــت از عملکرد
ایش ــان نش ــاندهنده س ــطح آ گاه ــی م ــردم از وضعی ــت ایـــدهآل و عـــدم
مطالب هگ ــری صحیح ایش ــان اس ــت.
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یکی دیگر از عوامل اجتماعی-فرهنگی در جامعه را میتوان در میزان
آ گاهی شهروندان از یک موضوع خواست بیان کرد .بر اساس مطالعات
صورت گرفته حدود یکچهارم افراد از هیچیک از روشهای بهینهسازی
اطالع نداشتهاند .1حدود  35درصد نیز تنها از یک یا دو روش بهینهسازی
آ گاه بودند .2میزان پایین آ گاهی عمومی در جامعه از روشهای بهینهسازی
را میتوان یکی از چالشهای مهم در زمینه خدمات انرژی در ساختمان
دانست (شکل .)۵

شکل  .۵میزان آشنایی شهروندان با روشهای بهینهسازی

 -۶-۱اقتصاد خانوار
متوسط هزینه ساالنه انرژی و گاز خانوارهای شهری در سال  1393نشان
میدهد که بهطور متوسط تنها  4.5درصد از هزینههای خانوار را شامل
میشود این مقدار برای متوسط هزینه ساالنه گاز خانوارهای شهری در 1.3
درصد است .پایین بودن این نسبت باعث کاهش حساسیت خانوارها و
اولویت پایین مقوله انرژی در ساختمانهای مسکونی میشود.
 -1راهکارهای مورد پرسش عایقکاری ،رسوبزدایی ،کنترل هوشمند ،معاینهفنی ،منبعانبساط باز
عایقدار و شیر ترموستاتیک است.
 -2شهروندان از روشهای عایقکاری با  56درصد و رسوبزدایی با  43درصد بیشتر اطالع را دارند.
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شکل  .۶هزینه ساالنه انرژی و گاز خانوارهای شهری در سال 1393

 -۲تاثیر منفی انتشار آ الیندهها
اگرچه در حالت عادی تنها به اثرات سو وارد بر انسان توجه میشود ،اما اثرات
آلودگی هوا تنها به انسان محدود نمیشود .مواد آالینده میتوانند بر انسان،
گیاه ،مواد ،اشیا و محیطزیست جانبی تاثیر گذاشته و با مهآلود کردن هوا و
ایجاد بوهای نامطبوع ،بر محیطزیست پیرامون بشر جلوه نامطبوعی ایجاد
کند .در ادامه طبقهبندی اثرات آلودگی هوا ،آورده شده است.
 -۱-۲تاثیر بر سالمتی بشر
آالیندهه ــای مختل ــف که ممکن اس ــت از مناب ــع طبیعی و یـــا مصنوعی وارد
جو ش ــوند ،عبارتاند از:
• دیا کسیدگوگرد
دی اکسیدگوگرد حتی در غلظتهای بسیار کم ،موجب ایجاد واکنشهایی
در مغز ،تحریک غشا مخاطی دستگاه تنفس ،افزایش مقاومت ریه به جریان
هوا ،درد در ناحیه سینه ،اثر بر دستگاه گوارش ،تحریک چشم ،تنگی نفس،
افزایش ضربان قلب ،افزایش سرعت حرکات تنفسی ،توسعه بیمارهای مزمن
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ریوی ،سرفه و کاهش ظرفیت تنفسی میشود .همچنین آزمایش را مختل و
 DNAخون افرادی که در معرض این گاز قرارگرفتهاند ،نشان میدهد که این
گاز رشد برخی از گلبولهای سفید لنفوسیتها جلوگیری کرده که درنتیجه
سیستم دفاعی بدن تحلیل میرود.
• ا کسیدهای ازت
اکس ــیدهای ازت به دو طریق مس ــتقیم و غیرمس ــتقیم بر ســـامت انسان اثر
میگذارن ــد .اثر مس ــتقیم آنها بس ــتگی ب ــه نوع اکس ــید دارد؛ زیـــرا  NO2چهار
برابر  NOس ــمی اس ــت و در غلظتهای مس ــاوی با  NOاز آن زیانآورتر اســـت.
اث ــرات ثابتش ــده  NO2ب ــر روی انس ــان س ــبب پیامدهای ــی ماننـــد اختالل در
بویای ــی ،خس ــتگی ،بیحالی ،ناراحتیهای حفره بینی ،اشـــکاالت تنفســـی،
تحری ــک گل ــو ،چش ــم ،ناراحتیه ــای اعص ــاب ،گش ــادی مردمـــک چشـــم و
افزایش برونش ــیت حاد میش ــود.
• هیدروکربنها
عموما مدرکی دال بر اثرات نامطلوب هیدروکربنها در غلظت جاری هوا بر روی
انسان وجود ندارد و اثرات مضر آنها اغلب از طریق واکنشهای فتوشیمیایی
که مواد ثانویه آلودهساز تولید میکنند ،است.
• ا کسیدانهای فتوشیمیایی (ازن ،پان و )...
اکس ــیدانهای فتوش ــیمیایی آالیندهه ــای ثانویـ ـهای هســـتند کـــه در اثـــر
واکن ــش اکس ــیدهای نیت ــروژن و هیدروکربنه ــا در مج ــاورت اشـــعه مـــاورا
یش ــوند و عالیم ــی از قبی ــل س ــرفه ،کوتاه شـــدن
بنف ــش خورش ــید تولی ــد م 
تنف ــس ،انقباض مجاری هوایی ،س ــردرد ،تنگی نفس ،اختالالت تنفســـی،
تغیی ــر گلبوله ــای قرم ــز اس ــتخوان ،التهاب حل ــق و گلو ،تحریک چشـــم و
آبری ــزش چش ــم میتوان ــد نتیج ــه تم ــاس با ای ــن آالینده باشـــد.
• مونوکسیدکربن
میل ترکیبی هموگلوبین ()Hbخون که عامل انتقال اکسیژن در بدن است،
با مونوکسیدکربن تقریبا  1۰۰برابر بیشتر از میل ترکیبی آن با ا کسیژن است.
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ازاینرو وجود COدر هوای تنفسی قادر است مقادیر زیادی از هموگلوبین
خون را به کربوکسی هموگلوبین ( )COHBکه یک ترکیب پایدار است،
تبدیل کند و از مقدار هموگلوبین که اکسیژن را به چینیجاها میرساند،
بکاهد و باعث اختالالت جزیی در برخی اعمال بدن ،اثر بر سیستم اعصاب
مرکزی ،اختالل در تشخیص زمان ،اشکاالت بینایی ،تغییر در اعمال قلب،
تنفس ،خستگی ،خوابآلودگی ،حالت کما و مرگ شود.
• ذرات معلق
ذرات استنشاقش ــده ممکن اس ــت در مجاری تنفس ــی فوقانـــی اثر تحریکی
داش ــته و ی ــا در داخل شـ ـشها نفوذ ک ــرده و ایجاد عوارضی در شـــشها کند
که منجر به اختالالتی در اعمال تنفس ــی ش ــده .ازجمل ــه ذرات معلق در هوا،
عنصر س ــرب اس ــت ک ــه بیش ــتر از طری ــق تنف ــس وارد ب ــدن شـــده و قابلیت
حمل اکس ــیژن در خـــون را کم میکند؛ لذا اکس ــیژن کافی به مغز نمیرســـد.
ای ــن نارس ــایی در ک ــودکان میتواند منجر ب ــه عقبماندگی ذهنی شـــود و یا
س ــرب میتواند بر روی دس ــتگاه خونس ــاز کلیه و مجاری ادراری اثر گذارد.
اث ــرات مزم ــن ممک ــن اس ــت نظیر س ــردرد ،ضع ــف بیاش ــتهایی و کمخونی
باش ــد .از اث ــرات نامطل ــوب دیگ ــر کاه ــش می ــدان دی ــد اســـت .براثـــر ایـــن
کاه ــش ،حملونق ــل زمین ــی و هوایی با اش ــکاالتی روبرو میشـــود .به عالوه
اث ــرات روان ــی کاهش میدان دید در یک منطقه که س ــاکنان آن از تماشـــای
زیباییه ــای طبیع ــی محروم میش ــوند ،فراوان اس ــت.

 -3میـزان مـصـرف انـرژی و انتشـار آ الیند ههـا از ساختمانهای
شهر تهران
اس ــتان ته ــران ب ــا مص ــرف  1۰/4۰3میلیون مترمکعب در س ــال  ،94بیشـــترین
میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی را در کش ــور داش ــته است .همچنین
میزان انتش ــار گاز گلخانهای دیاکس ــید کربن ،آالیندههای مونواکسید کربن و
اکس ــیدهای نیتروژن از کارکرد تاسیس ــات گرمایشی در اس ــتان تهران به ترتیب
 19میلی ــون تن 175 ،ه ــزار تن و  14هزار تن بوده اســـت.
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آلودگی هوا در س ــال  95منجر به فوت  481۰نفر از ش ــهروندان شـــد .مطابق
بررسـ ـیهای ص ــورت گرفت ــه ش ــرایط نامس ــاعد هوای ته ــران ســـالیانه  12تا
 15ه ــزار میلی ــارد توم ــان خس ــارت ب ــه ای ــن ش ــهر تحمی ــل میکنـــد .یکی از
راهکاره ــای اصلی ب ــرای کنترل کیفیت هوای این ش ــهر ،اســـتفاده صحیح
از تجهی ــزات و تاسیس ــاتی گرمایش ــی باکیفی ــت و راندم ــان بـــاال بهمنظـــور
کاه ــش مصرف انرژی در س ــاختمان اس ــت.

-4برچسب انرژی
یک ــی از عوام ــل اصل ــی در کاه ــش مصرف ان ــرژی در س ــاختمان اســـتفاده از
تجهی ــزات ب ــا راندمان ب ــاال و مصرف ان ــرژی پایین اس ــت .بهمنظـــور اطالع
ش ــهروندان از وضعیت مص ــرف انرژی تجهیزات مختلف برچســـب مختص
ه ــر نوع تجهی ــز طراحی ش ــده و بر روی آن نصب ش ــده اســـت.
استفاده از برچسب انرژی ،مزایا و فواید گوناگونی برای مصرفکنندگان این
وسایل دارد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• انتخاب درست و آ گاهانه مردم در هنگام خرید وسایل خانگی؛
• آشنا ساختن مصرفکنندگان با میزان کارایی و بازدهی این وسایل؛
• بهینهسازی و کاهش مصرف انرژی با انتخاب صحیح باالترین رتبه
انرژی وسایل؛
• کاهش انرژی مصرفی در خانوادهها و بالطبع کاهش بار اقتصادی
حاصل از قبوض گاز و برق؛
• کاهش آلودگی محیطزیست.
تاکنون تعداد  5۰استاندارد ملی برچسب انرژی تدوین شده است که  9مورد
مطابق با جدول  1مربوط به تجهیزات مورد استفاده در ساختمان است که از
سوختهای فسیلی استفاده میکنند .دو مورد نیز مربوط برچسب انرژی کل
ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی (دربرگیرنده مجموع انرژی الکتریکی
و حرارتی مورداستفاده در ساختمان) است.
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ردیف

شماره
استاندارد

عنوان

ردیف

شماره
استاندارد

عنوان

1219-2

آبگرمکن مخزن دار

1

122۰-2

بخاری دودکش دار

2

دیگهای بخار

3

1828-2

آبگرمکن فوری
گازی

4

13782

5

14628

وسایل پخت و پز
گازسوز خانگی

6

14629

پکیجهای گازسوز
گرمایش مرکزی با
توان ورودی اسمی
حداکثر  7۰کیلووات

7

14735

رادیاتورهای
فوالدی و آلومینیوم

8

7268-2

بخاری گازسوز
بدون دودکش

9

14763

دیگ و مشعل

جدول  .1فهرست استانداردهای ملی برچسب تجهیزات انرژ یبر با سوخت فسیلی

-1-4استانداردهایبرچسبانرژیتجهیزاتانرژیبرباسوختفسیلی
در برچس ــب ان ــرژی تجهی ــزات مختلف اطالعات متفاوتی قید شـــده اســـت.
ب ــرای نمونه در ش ــکل  ۷برچس ــب انرژی طراحی ش ــده برای پکیج گازســـوز
نش ــان داده شده است.
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برچسب انرژی پکیج گازسوز

بر اساس استاندارد ملی به شماره ISIRI 12156
از این برچسب جهت مقایسه بازده پکیج استفاده میشود

پربازده

کمبازده
بازده در حالت توان حداکثر

درصد

بازده در حالت توان کاهش یافته

درصد

ظرفیت حرارتی اسمی

کیلووات

توان حرارتی خروجی

کیلووات

دبی آی گرم مصرفی

لیتر بر دقیقه

نوع سوخت مصرفی
تولید کننده:
مدل:
اطالعات بیشتر در استاندارد موجود است.

شکل  .۷نمونه برچسب انرژی پکیج گازسوز
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همانگونه که مشخص است این برچسب شامل  6قسمت به شرح زیر است:
• ش ــماتیک برچس ــب ان ــرژی ب ــا رنگبن ــدی س ــبز ت ــا قرمـــز کـــه امـــکان
مقایس ــه بص ــری کارک ــرد تجهی ــز را ب ــه مصرفکنن ــده میدهـــد .رنـــگ
نگ ــر بهتری ــن دس ــتگاه از منظ ــر مص ــرف ان ــرژی و رنـــگ قرمز
س ــبز نمایا 
نش ــاندهنده نامناسـ ـبترین تجهی ــز اس ــت.
• بازده در حالت توان حداکثر :عدد باالتر به منزله مصرف انرژی کمتر است.
• ب ــازده در حال ــت ت ــوان کاه ــش یافت ــه :ع ــدد باالت ــر بـــه منزلـــه مصرف
ان ــرژی کمتر اس ــت.
• ظرفیت حرارتی اسمی
• ت ــوان حرارت ــی خروجی :باید دقت کرد تجهیز مورد اســـتفاده متناســـب
با نیاز واقعی س ــاختمان خریداری ش ــود.
• دبی آب گرم مصرفی
• نوع سوخت مصرفی
• مشخصات تولید کننده و مدل دستگاه
-2-4استانداردهایمعیارمصرفوبرچسبانرژیساختمانهایمسکونی

گواهینامه برچسب انرژی ساختمان فواید متعددی را برای تمامی ذینفعان
ساختمان دارد ،از منظر ملی ،ساختمانی که ردههای باالی انرژی را اخذ کرده
و ضمن مصرف انرژی کمتر ،آالیندگی کمتری نیز تولید میکند .برای سازنده
ساختمان ،افزایش کارایی انرژی ،ضمن ایجاد تمایز با ساختمانهای مشابه
و امکان فروش رقابتیتر ساختمان ،کاهش هزینهها را در بخش تاسیسات
مکانیکی بهمنظور تامین گرمایش و سرمایش ساختمان را به همراه دارد .برای
مصرفکننده و خریدار ساختمان ضمن ایجاد امکان مقایسه ساختمانها،
افزایش آسایش حرارتی و بصری و کاهش هزینههای انرژی و بهرهبرداری
ساختمان را به همراه خواهد داشت .از منظر کلی معموال قسمتهای ظاهری
ساختمان ،نظیر پنجرهها ،شیرآالت ،کاشی و سرامیک ،کابینت و  ...ساختمان
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در هنگام خرید یا اجاره کامال توسط خریدار قابلبررسی است و افراد بهراحتی
میتوانند در خرید ساختمان مطابق باسلیقه و بودجه خود این موارد را انتخاب
کنند ،اما میزان مصرف انرژی و مهمتر از آن شرایط آسایشی ساختمان که
مهمترین ویژگی یک ساختمان است در هنگام خرید برای کسی مشخص
نیست ،مگر اینکه بازرسان انرژی ضمن بررسی ساختمان ،موارد مذکور را تعیین
و در گواهینامه انرژی ساختمان ،میزان کارایی انرژی ساختمان را با ردهبندی
مشخص کنند .ازاینرو استاندارد ملی  14253بهمنظور آ گاهی بخشی به
شهروندان در خصوص میزان مصرف انرژی ساختمان توسط سازمان ملی
استاندارد ایران با همکاری شرکت بهینهسازی مصرف سوخت تدوین شده
است .شکل  ۸تصویر برچسب انرژی ساختمانهای مسکونی را نشان میدهد.

برچسب انرژی ساختمانهای مسکونی
بازدهی بیشتر

بازدهی کمتر
نسبت انرژی:

(میزان مصرف انرژی ساختمان نسبت به ساختمان
ایدهآل)

شاخص مصرف انرژی:

(بر حسب کیلووات ساعت بر مترمربع در سال)

کاربری

مسکونی

شهر

تهران

اقلیم

(بر اساس تقسیمبندی  8گانه)

زیربنای مفید

برحسب m2

کد پستی
آدرس

شکل  .۸نمونه برچسب انرژی ساختمان مسکونی

=R

نیمهخشک
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مناسبترین روش برای بیان انرژی مصرفی ساختمان ،تعیین میزان انرژی
اولیه مصرفشده 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
میشود .در ساختمانهای موجود ،قبوض انرژی ،روش تعیین میزان
مصرف انرژی ساختمان بوده لیکن در مورد ساختمانهای در حال ساخت،
رده مصرف انرژی با مدلسازی و محاسبه میزان مصرف انرژی تعیین
میشود .برای این منظور با استفاده از دستورالعملهای ارائهشده ،میزان
انرژی مصرفی ساختمان در بخش گرمایش و سرمایش ،آب گرم مصرفی و
تجهیزات روشنایی برای یک ساختمان ایدهآل محاسبه میشود .سپس
با تعیین شاخص مصرف انرژی ساختمان در واحد مساحت و تقسیم آن بر
شاخص مصرف انرژی ساختمان ایده آل ،پارامتر نسبت انرژی ( )Rتعیین
شده و بر اساس آن ردهبندی برچسب ،مشخص میشود .در ساختمانهای
جدیداالحداث با توجه به طراحی ساختمان ،مشخصات پوسته و تجهیزات
بهکاررفته در ساختمان میزان مصرف انرژی مدلسازی شده و با تقسیم آن
بر حالت ایدهال مشابه ساختمانهای موجود نسبت انرژی تعیین میشود.

 -5آشنایی با صورتحساب گاز
 -1- 5آشنایی با بخشهای مختلف قبض
• نام :در این قسمت نام و نام خانوادگی مشترک یا نام موسسه یا واحد
تجاری و...نوشته میشود.
• نشانی :آدرس ملک مشترک است.
• شماره اشترا ک جدید:
کد شرکت

شماره اشتراک

رقم کنترل

سه رقم

هفت رقم

دو رقم
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• شماره اشترا ک قدیم:

کد

کد شرکت

دو رقم

دو رقم

شهر منطقه شماره اشتراک
دو رقم

هفت رقم

رقم کنترل
دو رقم

• کد پستی :که برای نوشتن کدپستی ملک است .
• کد آدرس :کد آدرس ملک یا خط سیر آن در آنجا نوشته میشود.
• شماره سریال کنتور :شماره سریال حک شده بر روی بدنه کنتور
• نوع مصرف :با توجه به کد تعرفههای موجود نوع مصرف را معین میکند.
•شماره پرونده :شمارهای که در ابتدا به مشترک اختصاص داده میشود.
• ش ــماره س ــری :نش ــان دهن ــده تع ــداد صورتحس ــابهایی اســـت کـــه
ب ــرای مش ــترک ص ــادر ش ــده اس ــت و یک ک ــد منحص ــر به فرد اســـت.
• تعداد واحد :تعداد واحدهای ملک
• گ ــروه :کلی ــه مش ــترکین خانگ ــی و تج ــاری گاز ب ــا توجـــه بـــه محـــدوده
یش ــوند .گ ــروه  1و  2و  3مربـــوط بـــه
جغرافیای ــی ب ــه  3دس ــته تقس ــیم م 
مش ــترکین ج ــز و گ ــروه  4و  5مربوط به مش ــترکین عمده و فوق عمده اســـت.
•ظرفیت:شاملحداکثر گازیاست کهطییکساعتاز کنتور عبور میکند.
•بخش مربوط به عملیات بانکی :مختص بانک و پشتنویسیهای
مربوطه است.
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سایر اطالعات قبض:
•رقم و تاریخ پیشین شمارشگر :شامل رقم شمارهانداز ثبت شده کنتور
در دوره قبلی کنتور خوانی است که تاریخ دقیق آن نیز ثبت میشود.
•رقم فعلی شمارشگر :رقم شمارهانداز کنتور در دوره اخیر است.
• کارکرد :مابهالتفاوت رقم فعلی و قبلی است.
• مص ــرف اس ــتاندارد :همان کارکرد کنتور برای مش ــترکین بدون ضریب
تراکم است.
• آبونم ــان :مق ــدار پول ــی که ش ــرکت مل ــی گاز ب هص ــورت روزانـــه و ثابت
بر اس ــاس ظرفی ــت کنتور /ایس ــتگاه جهت رف ــع هزینههـــای نگهداری از
ش ــبکه و تاسیس ــات از مش ــترک اخذ میکند.
 -2- 5صورتحساب
م ــوارد موج ــود در صورتحس ــاب گاز مش ــترکین در ج ــدول  2ارایـــه شـــده
نط ــور ک ــه مش ــخص اس ــت ع ــاوه ب ــر هزینـــه گاز مصرفـــی و
اس ــت .هما 
آبونمان ،عوارض گازرس ــانی ،مالی ــات بر ارزش افزوده و عوارض شـــهرداری
و همچنی ــن بیم ــه مش ــترکین خانگ ــی نیز توس ــط ش ــرکت ملـــی گاز ایـــران از
مش ــترکین دریاف ــت میش ــود.

نحوه محاسبه

عنوان
بهای گاز مصرفی

مصرف ×گاز بها مصوب

آبونمان ماهیانه

متوسط تعرفه×ظرفیت کنتور×3

عوارض گازرسانی

 1۰درصد گاز بها

مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری

 9درصد آبونمان و گاز بها

بیمه مشترکین خانگی

 5۰تومان برای هر واحد در ماه

جدول  .2صورتحساب قبض گاز
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-۳- 5محاسبه گازبهادر بخشخانگی
تعرف ــه گاز طبیع ــی در بخ ــش خانگی بهصورت پلکانی محاســـبه میشـــود.
فش ــده ب ــرای اقلیمهای آب و هوایـــی متفاوت
همچنی ــن پلکانهای تعری 
خواهد بود .الزم به توضیح اس ــت اقلیمهای آب و هوایی از ســـوی ســـازمان
هواشناس ــی کشور به ش ــرکت ملی گاز ایران اعالم ش ــده و تعرفه پلکانی نیز از
س ــوی مراجع ذیصالح (س ــازمان هدفمن ــدی یارانهها و یا هیئـــت وزیران)
اب ــاغ میش ــود .ج ــدول  3و ج ــدول  4قیمته ــای مص ــوب طی یک ســـال
گذش ــته در تهران را نش ــان میدهند.

پله

دامنه اقلیم

قیمت هر مترمکعب گاز (ریال)

1

تا 45

1۰81

2

46-95

1311

3

96-145

1656

4

146-195

2116

5

196-245

2576

6

246-295

28۰6

7

296-345

3151

8

346-395

3496

9

396-445

3726

1۰

446-495

3956

11

496-545

4184

12

مازاد بر 545

43۰1

جدول  .3تعرفه گازبهای خانگی در ماههای گرم سال ( از  1397/۰1/16لغایت )1397/۰8/15
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پله

دامنه اقلیم 4

دامنه اقلیم 3

دامنه اقلیم 2

دامنه اقلیم 1

قیمت هر
مترمکعب گاز
(ریال)

1

تا 15۰

تا 2۰۰

تا 25۰

تا 3۰۰

414

2

25۰-151

3۰۰-2۰1

35۰-251

3۰1-4۰۰

69۰

3

35۰-251

4۰۰-3۰1

45۰-351

4۰1-5۰۰

966

4

45۰-351

5۰۰-4۰1

55۰-451

5۰1-6۰۰

1242

5

55۰-451

6۰۰-5۰1

65۰-551

6۰1-7۰۰

1518

6

65۰-551

7۰۰-6۰1

75۰-651

7۰1-8۰۰

22۰8

7

75۰-651

8۰۰-7۰1

85۰-751

8۰1-9۰۰

2622

8

85۰-751

9۰۰-8۰1

95۰-851

9۰1-1۰۰۰

3۰36

9

95۰-851

1۰۰۰-9۰1

1۰5۰-951

1۰۰1-11۰۰

345۰

1۰

1۰5۰-951

11۰۰-1۰۰1

115۰-1۰51

11۰1-12۰۰

3864

11

115۰-1۰51

12۰۰-11۰1

125۰-1151

12۰1-13۰۰

4416

12

مازاد 115۰

مازاد بر 12۰۰

مازاد بر
125۰

مازاد بر 13۰۰

483۰

جدول  .4تعرفه گازبهای خانگی در ماههای سرد سال ( از  1397/۰8/16لغایت )1398/۰1/15
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مثال:
مشخصات مشترک :
ظرفیت کنتور ۶ :
تاریخ قرائت قبلی ۱۳۹۷/۰6/۲۸
تاریخ قرائت فعلی1387/۰8/۰۵ :
مصرف در طول دوره ۲۳۲ :
نوع مصرف  :خانگی
تعداد واحد۲ :
شهر  :تهران
ابتدا متوسط مصرف روزانه هرواحد را محاسبه میکنیم:
متوسط مصرف روزانه هر واحد=طول دوره÷(تعداد واحد÷مصرف دوره)
)232÷2(÷37=3.135
اکنون مصرف ماهیانه یک واحد را محاسبه میکنیم:
مصرف ماهیانه-تعداد روزهای یک ماه×متوسط مصرف روزانه یک ماه
3.135×3۰=94.۰54
با توجه به اینکه کل مصرف در دوره گرم سال اتفاق افتاده است مصرف
ماهیانه را در جدول پلکانی ماههای گرم قرار میدهیم و محاسبات را انجام
میدهیم .اگر مصرف در دوره سرد سال بود با توجه به شهر محل سکونت
مشترک (تهران) اقلیم شناسایی میشد و در جدول پلکانی ماههای سرد
متناسب با اقلیم مربوطه محاسبات انجام میشد.
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متوسط تعرفه از گازبها تقسیم بر مصرف مشترک حاصل میشود.
در پایان برای محاسبه گاز بها کل متوسط تعرفه حاصل را در مصرف کل
دوره مشترک (  ۲واحد) ضرب میکنیم.
گاز بها کل= مصرف کل × متوسط تعرفه
12۰۰.96×232=278622.72
عنوان

نحوه محاسبه

قیمت گاز (ریال)

بهای گاز مصرفی

مصرف ×گاز بها مصوب

278،622.72

آبونمان ماهیانه

متوسط تعرفه×ظرفیت
کنتور×3

21،617.28

عوارض گازرسانی

 1۰درصد گاز بها

27،862.272

مالیات بر ارزش افزوده و عوارض
شهرداری

 9درصد آبونمان و گاز بها

27،۰21.6

بیمه مشترکین خانگی

 5۰تومان برای هر واحد
در ماه

1۰۰۰

جمع کل قبض

356،123.872
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 -6راهکارهای بهینهسازی مصرف سوخت در ساختمان
بهینهس ــازی مص ــرف ان ــرژی به این معنا اس ــت که در عی ــن کاهش مصرف
ان ــرژی در س ــاختمان ،آس ــایش حرارت ــی و بص ــری س ــاکنان مختـــل نشـــود.
راهکاره ــای بهینهســـازی مص ــرف ان ــرژی در س ــاختمان را میتـــوان بـــه دو
دسته تقس ــیم کرد:
• راهکاره ــای ب ــدون هزین ــه ی ــا ک ــم هزین ــه :ب ــه راهکارهایـــی اطـــاق
یش ــود ک ــه اجرای آنها مس ــتلزم ص ــرف هزین ــه باالیی نیســـت و دوره
م 
بازگش ــت س ــرمایه کوتاه ــی دارن ــد .آم ــوزش و فرهنگســـازی مناســـب،
رعایت پوش ــش صحی ــح در خان ــه ،انجام تنظیم ــات مناســـب ،بازدید و
تعمی ــر دورهای تجهی ــزات (تعمیر و نگه ــداری پیش ــگیرانه) و بهطورکلی
راهکارهای ــی ک ــه مرتب ــط با بهرهب ــرداری صحیح س ــاختمان هســـتند در
مح ــدوده راهکاره ــای ب ــدون هزینه ی ــا کم هزین ــه ق ــرار میگیرند.
• راهکاره ــای با هزینه باال :به راهکارهایی اش ــاره دارد که اجرای آنها
مس ــتلزم ص ــرف هزینه باالیی اس ــت و دوره بازگش ــت ســـرمایه بلند مدتی
دارن ــد .این راهکارها ش ــامل اص ــاح کیفیت پوس ــته ســـاختمان (دیوار،
ب ــام ،ک ــف و پنجرهه ــا) ،جایگزین ــی تجهی ــزات موج ــود با تجهیـــزات با
راندم ــان باالتر ،اس ــتفاده از سیس ــتمهای کنترل ــی و بازیافت حـــرارت در
س ــاختمان اس ــت .اس ــتفاده از دان ــش و تجربی ــات ش ــرکتهای خدمات
ان ــرژی در اج ــرای موثر ای ــن راهکاره ــا میتواند مفید باشـــد.
در ادامه برخی از راهکارهای مربوط به هر دو دسته معرفی شدهاند:
 -1 - 6راهکارهای بدون هزینه یا کم هزینه
 -1-1- 6تنظیم دقیق ترموستات مطابق با تغییرات فصل
در فصله ــای گرم س ــال درجه ترموس ــتات را روی  25و در فصلهای ســـرد
س ــال روی  21درج ــه س ــانتیگراد تنظی ــم کنی ــد .با ای ــن کار حـــدود 91-21
درص ــد در هزینههای س ــرمایش و  5-21درص ــد در هزینههای گرمایش فضا
صرفهجویی میش ــود.
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-2-1- 6بررسی چشمی عایق لوله و مجرای تجهیزات برای یافتن
مشکالت آنها
یش ــود آب ب ــا دمای  ۲تـــا  ۴درجه
عایقبندی لولهکش ــی آب گ ــرم باع ــث م 
گرمت ــر به ش ــیرهای آب برس ــد .بنابراین دیگر الزم نیس ــت شـــیر آب را مدتی
ب ــاز بگذاری ــد ت ــا آب گ ــرم در آن ج ــاری ش ــود ،و ای ــن یعن ــی صرفهجویی در
ب بر میش ــود .قطعات عایقبندی
مص ــرف آب ،گاز و البت ــه پولی که به جی 
بس ــت دار لول ــه در ابع ــاد ح ــدود دو متر با قیم ــت ارزان در بازار موجود اســـت
و بهراحت ــی روی لولهه ــا ق ــرار میگی ــرد .عایقبن ــدی لولههای روکار آســـان
اس ــت ولی بس ــته به م ــکان قرارگی ــری لولهها میتواند کمی ســـخت باشـــد.
همچنی ــن بررس ــی چش ــمی س ــاالنه ای ــن عایقه ــا و تعوی ــض قســـمتهای
معیوب از اهمیت باالیی برخوردار اس ــت .ش ــکل  ۹بازرس ــی چشمی عایقها
را به روش ــی بس ــیار ساده نش ــان میدهد.

شکل  .۹بازرسی چشمی عایق خطوط لوله و مجاری
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 -3-1- 6نحوه چیدمان خانه
نشس ــتن در مس ــیر جریان ه ــوای س ــرد ورودی به وس ــایل گرمایـــش باعث
میش ــود که احساس س ــرمای بیش ــتری کنید .بهمنظور جلوگیری از این امر
الزم اس ــت که چیدم ــان مبلمان و صندلیها بهگونهای باشـــد کـــه تاثیر این
جری ــان هوای ب ــر روی ما حداقل باش ــد برای ای ــن منظور از چیـــدن مبلمان
در مس ــیر این جریان خ ــودداری کنید .ش ــکل  ۱۰چیدمان صحیح و اشـــتباه
مبلمان را نس ــبت به پایانه گرمایش ــی نش ــان میدهد.

شکل  .۱۰نحوه صحیح چیدمان مبلمان در جلوی وسایل گرمایشی

-۴-1- 6پوشش مناسب افراد در خانه
اکث ــر ایرانیه ــا عادت دارن ــد که در فصل س ــرما درج ــه حرارت سیســـتمهای
گرمایش ــی را ب ــاال ببرنـــد و در خان ــه لباسهای ن ــازک و خنک بپوشـــند .گاهی
نق ــدر خان ــه را گ ــرم میکنی ــم ک ــه از ش ــدت گرم ــا مجبور میشـــویم
اوق ــات آ 
پنجرهه ــا را بازکنیم .اینها عادات اش ــتباهی اس ــت که درنهایـــت به افزایش
یش ــود.
مص ــرف س ــوخت و افزای ــش هزینه منجر م 
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شکل  .۱۱پوشش مناسب در منزل در زمستان

-۵-1- 6پرده
اگر خانهتان آفتابگیر است در روزهایی که هوا آفتابی است پردهها را کنار بزنید
و از گرما و نور و انرژی خورشید نهایت استفاده را ببرید .استفاده بهینه از انرژی
خورشید میتواند نقش موثری در کاهش مصرف انرژی شما داشته باشد .نور
و انرژی خورشید هم خانه را گرمتر میکند ،هم طراوت را به خانه میآورد و در
کاهش افسردگی موثر است .همچنین این امر باعث صرفهجویی در مصرف
انرژی الکتریکی میشود .نور و انرژی خورشید خاصیت ضدعفونیکننده هم
دارد .با انرژی خورشید و تابش نور آن درون منزل میکروبهای خانه نابود
میشوند .عالوه بر این همانطور که میدانیم نور و انرژی خورشید ویتامین Dهم
دارد که برای بدن ضروری است و اکثر افراد از کمبود این ویتامین رنج میبرند.
البته توجه کنید در روزهایی که هوا ابری است کنار زدن پردهها اثر عکس
دارد و مصرف انرژیتان را باال میبرد .بههرحال پردهها مثل عایق عمل
میکنند و گرما را درون خانه حبس میکنند .هرچه پردهها کلفتتر باشند
بیشتر عایق گرما هستند.
-۶-1- 6استفاده از پنکه سقفی
از پنکههای سقفی برای گردش آرام هوا (تولید نسیم مصنوعی) استفاده کنید.
این کار باعث میشود تا احساس خنکیای که در هوای راکد در  ۲۵درجه
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سانتیگراد به شما دست میدهد ،در این حالت در  ۲۸درجه سانتیگراد اتفاق
بیافتد .بهاینترتیب مصرف انرژی برای سرمایش ساختمان کمتر میشود.
همچنین در اتاقهایی که امکان کاهش ارتفاع سقف به  2/7متر وجود ندارد،
نصب یک پنکه سقفی کمک بسیار زیادی به گرم کردن خانه در زمستان
میکند .برخالف تصور عموم ،روشن کردن پنکه در زمستان با دور کم نه
تنها خانه را سرد نمیکند ،بلکه با راندن هوای گرم جمع شده در زیر سقف به
پایین ،دمای اتاق را یکنواخت میکند و از تلفات حرارت میکاهد .شکل ۱۲
نمایی از تاثیر پنکه بر روی ایجاد دمایی مطبو عتر را نشان میدهد.

شکل  .۱۲تاثیر استفاده از پنکه سقفی در تابستان و زمستان
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-۷-1- 6کاهش دمای ترموستات در شب
در سیستمهای حرارتی جدید “وضعیت دمای ش ــب” وجود دارد .این امر موجب
یش ــود ک ــه عمل با توج ــه به خـــواب بودن
پایی ــن آوردن دم ــا در هنگام ش ــب م 
س ــاکنین و عدم نیاز به دمای باالتر در محیط  ،باعث پایین آوردن هزینه سوخت
یش ــود .دمای مناسب برای ش ــب  18تا  22درجه س ــانتیگراد است.
م 
-۸-1- 6اس ــتفاده از پوش ــش گیاه ــی (کاش ــت درخت ــان در مقاب ــل
س ــاختمان و اس ــتفاده از گیاه ــان رون ــده روی دیوار هه ــای س ــاختمان)
اس ــتفاده از گیاه ــان مناس ــب در م ــکان مناس ــب یک ــی از اقتصادیتریـــن و
ارزانتری ــن روشه ــای تنظیم ش ــرایط محیطی و کاهش مصـــرف انرژی در
س ــاختمان به ش ــمار میرود.
امکان کاش ــت درختان همیش ــه س ــبز (مانند کاج و س ــرو) را در ضلع شـــمالی
س ــاختمان خود بررس ــی کنید .درختان کاش ــته شده در ضلع شـــمالی جلوی
باده ــای زمس ــتانی را میگیرن ــد و از ای ــن طری ــق ضم ــن کمـــک بـــه کاهش
تلف ــات حرارت ــی س ــاختمان ،از نفوذ هوای س ــرد ب ــه داخل ســـاختمان نیز تا
ح ــدودی جلوگی ــری میکنند.
اس ــتفاده از گی ــاه و ایج ــاد فضای س ــبز باع ــث بهینهس ــازی مصـــرف انرژی
س ــاختمانها ش ــده ک ــه ای ــن تاثی ــر از  ٣طریق حاص ــل میشـــود -1 :کاهش
تابـــش آفتاب و ایجاد ســـایه -٢ ،تغییر جهت و کاهش ســـرعت باد- ٣ ،تعدیل
دم ــای محیط از طریق تبخی ــر و تعرق
نتای ــج حاصله از مطالعات نش ــان میدهد ک ــه از طریق ایجاد ســـایه بر روى
بن ــا میت ــوان از  %15ال ــی  %75صرفهجوی ــى در مصرف انرژى در تابســـتان را
داش ــت .با اس ــتفاده از س ــایه گیاهان میتوان ت ــا حدود  %9۰انـــرژى حرارتى
ناخواس ــته در تابس ــتان از طریق پنجرهها و  %35از طریق سقف را دفع کرد.
همچنی ــن ب ــا جلوگیـــرى از نفوذ باد در زمس ــتان توس ــط گیاهـــان میتوان تا
 %4۰در مص ــرف س ــوختهاى فس ــیلى صرفهجویی کرد .شـــکل  ۱۳نمایی از
اس ــتفاده صحیح از درخت بهمنظ ــور کاهش مصرف انرژی در ســـاختمان را
نش ــان میدهد.
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شکل  .۱۳استفاده از پوشش گیاهی بهمنظور کاهش مصرف انرژی

-۹-1- 6بازرس ــی ،تعمیر و نگهداری ادواری سیس ــتمهای گرمایشی
و سرمایشی
تمام وس ــایل بع ــد از مدتی کار کردن باید س ــرویس ش ــوند تـــا ایراداتی که بر
اثر اس ــتهالک در آنها به وجود آمده برطرف ش ــود .سیس ــتمهای گرمایشـــی
و سرمایش ــی نیز از این مورد مس ــتثنی نیس ــتند .موتورخانه ،بخاری ،شـــوفاژ
و رادیات ــور ،پکی ــج و س ــایر سیس ــتمهای گرمایش ــی را باید در ابتـــدای فصل
س ــرما و سیس ــتمهای تهوی ــه مطبوع ،کولرها ،چیلرها و س ــایر سیســـتمهای
سرمایش ــی را در ابت ــدای فص ــل گرم ــا بررس ــی کرد تا ا گ ــر نیاز به تعمیـــر دارند
به نیازشان رس ــیدگی شود.
سرویس سیستمهای گرمایشی و سرمایشی نقش موثری در کاهش مصرف
انرژی و حفظ انرژی گرمایی خانه دارد .برای مثال اگر هوا داخل لولههای
رادیاتور حبس شود بازدهی شوفاژ پایین میآید ،اما با یک هواگیری ساده
میتوان این مشکل را حل کرد.
-۱۰-1- 6قرار ندادن مبلمان در جلوی رادیاتور و فن کوئل
اگر برای گرمایش خانهتان از شوفاژ استفاده میکنید حواستان باشد که اطراف
شوفاژ را خلوت نگه دارید .اگر نزدیک شوفاژها وسایل بزرگ مانند مبلمان
را قرار دهید بهمرورزمان این وسایل گرمای تولیدی شوفاژ را به خود جذب
میکنند و اجازه نمیدهند خانه بهخوبی گرم شود.
روی شوفاژ هیچ وسیلهای قرار ندهید .اگر سقف خانهتان بلند است کمی باالتر
از شوفاژ قفسهای نصب کنید تا گرمایی که دارد به سمت باال میرود را دوباره

 36مدیریت و بهینهسازی سیستمهای گرمایشی در ساختمان

به پایین براند .این ترفند بهخصوص وقتیکه شوفاژ زیر پنجره و پرده قرار
داشته باشد بسیار در حفظ انرژی گرمایی خانه موثر است .زیرا گرمایی که
از شوفاژ به پنجره یا پرده برسد عمال نقشی در گرم کردن خانه ایفا نمیکند.
ش ــکل  ۱۴نحوه صحی ــح چیدم ــان اثاثیه خانه نس ــبت به پایانه گرمایشـــی
را نش ــان میدهد.

شکل  .۱۴عدم قرار دادن مبلمان و وسایل در جلو و روی رادیاتور

-۱۱-1- 6نصب رفلکتور رادیاتور
برای جلوگیری از انتقال گرمای تولیدی شوفاژ از طریق دیوار به بیرون خانه
میتوانید پشت آنها را با فویل آلومینیوم عایقبندی کنید .این ورقهها گرمایی
که دارد به سمت بیرون خانه میرود را به درون خانه منعکس میکنند و مصرف
انرژیتان را کاهش میدهند .قیمتشان نیز پایین است و همه جا پیدا میشوند.
شکل رفلکتور و طریقه نصب آن در شکل  ۱۵نشان داده شده است.

شکل  .۱۵نصب رفلکتور در پشت رادیاتور
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-۱۲-1- 6فیلمهای پنجرهای
فیلمهای پنجرهای ،عایق حرارتی شیشه ،نوعی پوشش کم گسیل است که
بر روی شیشههای ساختمان نصب میشود .فیلمهای پنجرهای بنا به نوع
و عملکرد ،از سمت داخل پنجرهها و یا سمت خارج نصب میشوند و برای
نصب نیازی به تعویض شیشه یا خروج آن از قاب نیست .یکی از مزایای
عمده برچسب عایق حرارتی شیشه ساختمان ،کنترلی است که بر روی
اشعه ساطع شده از خورشید اعمال میکند .درحقیقیت فنآوری این نوع از
فیلمهای پنجرهای ساختمانی بر پایه عملکرد انتخابی در گستره طیف اشعه
ساطع شده از خورشید استوار است که طول موجهای حرارتی و مضر را مهار
کرده و نور مرئی را بهصورت کنترل شده عبور میدهد .بنابراین برچسبهای
عایق حرارتی شیشه در صورت نصب بر روی پنجرهها عالوه بر اینکه بخشی از
حرارت آفتاب را دفع میکنند ،با حذف مقدار قابلتوجهی از اشعه ماورابنفش از
آسیب رسیدن به پوست و چشم و رنگپریدگی تجهیزات و وسایل داخل فضا
جلوگیری میکنند .شکل  ۱۶نمایی از نصب یک نمونه فیلمهای پنجرهای را
نشان میدهد.

شکل  .۱۶نمایی از نصب یک نمونه فیلمهای پنجرهای
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فیلمه ــای پنج ــرهای از ایجاد پدی ــده گلخانهای در فض ــا جلوگیری میکند.
ای ــن برچسـ ـبهای عای ــق حرارتی  ۷۹ ،درصد از گرمای تابشـــی خورشـــید را
بازت ــاب میدهن ــد و نفوذ گرمای انباش ــته ش ــده در محیط اطـــراف را کاهش
میده ــد .ای ــن یک فاکت ــور اصلی برای بهبود آس ــایش و راحتی اســـت.
-۱۳-1- 6معاینه فنی سامانههای احتراقی
«معاینه فنی موتورخانهها» ،روش ــی بس ــیار س ــودمند ،کم هزینه و زود بازده
ب ــرای عارضهیابی ،کاه ــش مصرف ان ــرژی و کاهش تولید گازهـــای آالینده
محیطزیس ــت در بخش س ــاختمان و مسکن است.
بی ــش از پان ــزده س ــال از زمان ــی ک ــه ب ــرای اولین ب ــار ای ــده اولیـــه معاینه فنی
موتورخانهها در کش ــور ش ــکل گرفت میگذرد .از آن زم ــان تاکنون مطالعات،
آزمایشه ــا و پروژهه ــای عملی متعددی روی این موضوع انجام شـــده و این
ای ــده در میادین مختلف علمی و عملی محک خ ــورده و به مرور تکامل یافته
اس ــت؛ به گونـ ـهای که امروز دس ــتورالعمل معاینه فن ــی موتورخانهها در قالب
یک اس ــتاندارد ملی مهم (به ش ــماره  )16۰۰۰ ISIRIتدوین شـــده اســـت.
در کشورهای پیشرفته اروپایی قریب به  2۰سال است قوانینی همچون
« »Federal Emission Control Actدر آلمان »1999/551 DPR« ،در ایتالیا،
« »814.318.142.1 RSدر سوییس و نشریه  121مجموعه Gas Safe Register
در انگلستان درخصوص بررسی کیفیت احتراق در سامانههای حرارتی در
حال اجرا هستند.
موضوع اصلی در معاینه فنی موتورخانه« ،تنظیم دقیق مشعل و بهینهسازی
احتراق مطابق با استاندارد» است .این کار با کمک دستگاه آنالیز دود
و بهوسیله کارشناسان آموزشدیده انجام میشود .متوسط انتشار گاز
 16۰۰ mو
مونوکسید کربن از موتورخانههای ساختمانهای مسکونی  g/kwh
 13۰۰ mاست که این مقادیر به ترتیب
از موتورخانههای غیرمسکونی  g/kwh
 16و  13برابر حد مجاز انتشار این آالینده است!
مراح ــل اصل ــی اج ــرای معاین ــه فن ــی موتورخان ــه مطاب ــق بـــا اســـتاندارد ملی
 16۰۰۰عبارتان ــد از« :بررســـی کامـــل ســـاختمان و اجزای موتورخانه (شـــامل
خ ــط س ــوخت ،مش ــعل ،دی ــگ و دودک ــش) ،نح ــوه چیدمـــان اجـــزا و تهیـــه
شناس ــنامه فن ــی ب ــرای موتورخان ــه»« ،اندازهگی ــری می ــزان گازهـــای آالینده
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خروج ــی از دودک ــش ،محاس ــبه راندمان احت ــراق و میزان انتشـــار آالیندهها»،
«بهینهس ــازی مص ــرف س ــوخت و کاه ــش انتش ــار آالیندهها با تنظیم شـــکل
هندس ــی شعله و نس ــبت هوا به سوخت با کمک دس ــتگاه آنالیز گاز»« ،اصالح
خ ــط س ــوخت و درزبندی سیس ــتم احتراق ــی»« ،اندازهگی ــری و تنظیم قدرت
مکش دودک ــش بهمنظور کاهش تلفات حرارتی از دودکش»« ،تهیه گزارشـــی
از مش ــکالت موتورخان ــه و راهحلها» و «نصب برچس ــب معاینه فنی» .شـــکل
 19تصوی ــر بازرس ــان را حی ــن معاینه فن ــی موتورخانه نش ــان میدهد.
در ح ــال حاض ــر مطاب ــق بن ــد  2اح ــکام مناب ــع ثاب ــت تصویبنامـــه شـــماره
/ ٣٨۴۵۴ت  ۵٣١٧٢ه م ــورخ  95/۰4/۰2معاون اول رئیسجمهور ،معاینه
فن ــی موتورخان ــه در تمام ــی دس ــتگاههای دولت ــی موضوع مـــاده ( )5قانون
مدیری ــت خدمات کش ــوری مص ــوب  ۱۳۸۶اجباری اس ــت.
همچنین مطابق ماده  17قانون هوای پاک ،تمامی بهرهبرداران منابع ثابت
آلودهکننده هوا ،ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آالیندهها در موتورخانهها
و سامانههای احتراقی خود هستند .همچنین این مراکز مکلف به انجام
معاینه فنی ساالنه سامانه سیستمهای احتراقی توسط شرکتهای تایید
صالحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران ،مطابق با حدود مجاز
انتشار آالیندهها هستند.

شکل  .۱۷نمایی از معاینه فنی موتورخانه
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این سامانهها شامل بخاری ،پکیج ،آبگرمکن ،دیگهای بخار ،آب داغ و آب
گرم و همچنین چیلرهای جذبی شعله مستقیم است .تاکنون استانداردهای
ملی مربوط به معاینه فنی موتورخانهها با دیگهای آب گرم و آب داغ
(استاندارد ملی  )16۰۰۰-1و معاینه فنی موتورخانهها با دیگهای بخار
(استاندارد ملی  )16۰۰۰-2تدوین شده و در ساختمانهای دولتی بهصورت
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
معاینه فنی سامانههای احتراقی در کلیه ساختمانهای مسکونی از سال
 14۰2الزامی خواهد بود.
مطاب ــق تبص ــره  1این م ــاده ،مال ــکان ،مس ــئوالن یا روس ــای مراکـــز اداری،
بهداش ــتی ،درمان ــی ،خدمات ــی ،عمومی و تج ــاری که موجبـــات آلودگی هوا
را فراه ــم کنن ــد درصورتیکه پ ــس از یکمرتبه تذکر کتبی توســـط ســـازمان،
اقدام ــی ب ــرای رفع آلودگ ــی در مهل ــت مقرر انج ــام ندهند ،به جـــزای نقدی
درج ــه هش ــت موضـــوع م ــاده ( )۱۹قان ــون مج ــازات اس ــامی حســـب مورد
یش ــوند و در ص ــورت تک ــرار ،ع ــاوه ب ــر حداکثـــر جـــزای نقـــدی
محک ــوم م 
مذک ــور ،ب ــا درخواس ــت س ــازمان و حک ــم مرج ــع قضای ــی صالح بـــه تعطیلی
موق ــت از ش ــش ماه ت ــا دو س ــال محکوم میش ــوند.
پیشبینی میشود اجرای معاینه فنی موتورخانهها در سطح کشور منجر به
کاهش مصرف سوخت و تولید گاز دیاکسید کربن به میزان حداقل  1۰درصد
و کاهش گازهای آالینده بهویژه مونواکسید کربن به میزان  95درصد شود.
-۲- 6راهکارهای با هزینه باال
 -۱-۲- 6سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان
در دنیای امروز استفاده از فنآوری اطالعات و اینترنت اشیا ( )IOTبه جز
جداییناپذیر سیستمهای مدیریت انرژی در ساختمان تبدیل شده است.
اینترنت اشیا ( )Internet of Thingsیا  IOTمفهومی جدید در دنیای فناوری
و ارتباطات است .شبکهای از اشیا فیزیکی تعبیهشده با قطعات الکترونیکی،
نرمافزار ،سنسورها و اتصاالت است تا آنها توسط تبادل اطالعات با
تولیدکننده ،اپراتور یا دستگاههای دیگر قادر به ارایه ارزش و خدمات باشند.
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شکل  ۱۸نمایی از منطق کار اینترنت اشیا را نشان میدهد.

شکل  .۱۸منطق کارکرد IOT

علم مدیریت انرژی با بهرهگیری از ویژگیهای  ،IOTمدیریت هوشمند مصرف
انرژی در سیستمهای مولد حرارت و برودت ،هواسازها ،پایانههای حرارتی و
برودتی ،خطوط انتقال ،روشنایی و  ...را توسعه داده است .باوجوداینکه
طی یک دهه گذشته استفاده از سیستمهای هوشمند مدیریت انرژی تنها در
ساختمانهای لوکس متداول بود ،امروزه با توجه به اهمیت صرفهجویی در
مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانهای ،استفاده از این سامانه در
کلیه ساختمانها رو به گسترش است.
-۲-۲- 6سیستم کنترل هوشمند موتورخانه
در ح ــال حاض ــر می ــزان درجه ح ــرارت آب گرم چرخش ــی و آب گـــرم مصرفی
در موتورخانهه ــا بهص ــورت کنت ــرل دس ــتی و توس ــط تنظیم درجـــه حرارت
ترموس ــتات دی ــگ و پمپها ب ــر روی یک درج ــه ثابت اس ــت .درجه حرارت
داخ ــل س ــاختمان متاث ــر از تغییرات دم ــای هوای خارج ســـاختمان اســـت.
ب ــه همی ــن دلی ــل موتورخانههای فعلی پاس ــخی به ای ــن تغییـــرات مداوم و
روزان ــه نمیدهن ــد و در بس ــیاری از مواق ــع که ه ــوای خارج ســـاختمان گرم
اس ــت دم ــای بیشازح ــد آب گ ــرم چرخش ــی در رادیاتوره ــا موجـــب افزایش
یش ــود در این شـــرایط معموال
دمای داخل س ــاختمان و کالفگی س ــاکنین م 
س ــادهترین راهح ــل باز ک ــردن پنجرهه ــا و درنتیجه هدر رفت انرژی اســـت.
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از دیگ ــر مش ــکالت موتورخانهه ــای فعل ــی ع ــدم کنت ــرل مناســـب دمـــای آب
یک ــه در برخی ســـاعات روز
گ ــرم مصرف ــی و نوس ــان دمایی آن اس ــت .بهنحو 
و ی ــا در زمانه ــای پی ــک مص ــرف نارضایت ــی س ــاکنین را از دمـــای نامطلوب
آب گ ــرم فراه ــم میکن ــد .بای ــد توجه داش ــت ب ــه ازای ه ــر درجه ســـانتیگراد
افزایش دمای محیط داخل س ــاختمان بس ــته به جنس پوســـته ساختمان و
تجهیزات مورداس ــتفاده برای گرمایش ،شـــاهد  2تا  5درصـــد افزایش مصرف
س ــوخت خواهیم بود.
همانطور که در شکل  ۱۹مشاهده میشود استفاده از سیستم کنترل هوشمند
باعث میشود باوجود تغییرات دما در محیط بیرون ،دمای داخل اتاق تقریبا
ثابت مانده و آسایش حرارتی برای شهروندان تامین شود.

شکل  .۱۹تاثیر استفاده از سیستم کنترل هوشمند موتورخانه بر یکنواختی دمای داخل ساختمان
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ش ــکل  ۲۰تصوی ــر یک سیس ــتم کنترل هوش ــمند کامل (ش ــامل سنســـورها و
عملگره ــا) را نش ــان میدهد.

شکل  .۲۰نمایی از نحوه قرارگیری سنسورها و عملگرها در سیستم کنترل هوشمند موتورخانه

-۳-۲-6نص ــب و تنظی ــم ترموس ــتات مس ــتقل ب ــرای هری ــک از
پایان هه ــای حرارت ــی
شیر رادیاتور ترموستاتیک ( )TRVیک 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 میشود.
بهمنظ ــور بهینهس ــازی مص ــرف س ــوخت نی ــاز اس ــت ک ــه سیســـتم رادیاتور
مجه ــز ب ــه ش ــیر ترموس ــتاتیک باش ــد .ش ــیرهای ترموســـتاتیک رادیاتـــور
باقابلی ــت تنظی ــم دما توس ــط ترموس ــتات میتوانند دم ــای اتـــاق را در درج
ح ــرارت موردنظ ــر ثاب ــت نگهدارن ــد و ب ــا تنظی ــم دم ــای اتـــاق در  18تـــا 21
درج ــه س ــانتیگراد بیشتری ــن مق ــدار صرفهجوی ــی در مصـــرف ســـوخت به
دس ــت میآی ــد .جایگزینی یک کنترل حرارتی دس ــتی با ش ــیر ترموســـتاتیک
تخمین زده ش ــده اس ــت ک ــه از انتش ــار حداق ــل  28۰کیلوگرم  CO2در ســـال
جلوگی ــری میکن ــد .بهطورکلی طبق آزمایش ــات ب ــه عمل آمـــده ،کاهش هر
یم ــورد دمای اتاق ســـبب
ی ــک درج ــه س ــانتیگراد و جلوگی ــری از افزایش ب 
کاه ــش مص ــرف س ــوخت ب ــه می ــزان  %2تا  %6میش ــود.
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مزایای استفاده از شیرهای ترموستاتیک رادیاتور عبارتاند از:
• امکان برقراری دمای ثابت در اتاق
• امکان کنترل دمای هر محیط بهصورت مجزا و با دقت باال بدون نیاز
به مصرف هر نوع انرژی الکتریکی
• کاهش استهالک سیستم گرمایش
• توزیع متعادل حرارت و امکان برقراری دماهای متفاوت در هر اتاق
•  %2۰کاهش مصرف سوخت و هزینههای مربوطه
• نصب آس ــان بدون تغییر در سیمکش ــی کلید کول ــر و قابل نصب بجای
تمام کلیدهای فعلی
• کاهش میزان آالیندههای محیطزیست
• ام ــکان مح ــدود ک ــردن دم ــا روی درجه دلخ ــواه باهـــدف جلوگیری از
تغیی ــر آن توس ــط افراد غیرمس ــئول
در ش ــکل  ۲۱ش ــاخص و دم ــای محی ــط برای ترموس ــتات نشـــان دادهشـــده
اس ــت .البت ــه ممک ــن اس ــت اع ــداد مذک ــور ب ــا توجه به س ــاخت ترموســـتات
و مش ــخصات س ــازنده متف ــاوت باش ــند .درهرص ــورت اع ــداد مذکـــور جنبـــه
راهنمای ــی دارند و معموال ش ــرایط مح ــل نصب و نوع رادیاتـــور میزان دمای
نهای ــی و واقع ــی را تعیی ــن میکند.
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شکل  .۲۱نمایی از یک نمونه شیر ترموستاتیک رادیاتور

تنظیم ترموس ــتات بر روی عدد  3و دمای حدود  21درجه ســـانتیگراد ســـبب
یش ــود تا ه ــوای اتاق مطل ــوب و دلپذی ــر باش ــد .در بعضی از ترموســـتاتها
م 
ع ــاوه ب ــر امکان تنظی ــم در حالت حداقل دم ــا (*) امکان قطـــع کامل جریان
آبگ ــرم (  )۰نیز موجود اس ــت.
-۴-۲- 6عایقکاری لولهها
بهمنظ ــور عایـ ـقکاری لولهه ــای تاسیس ــاتی از دو ن ــوع عایق پشمشیشـــه و
االس ــتومریک اس ــتفاده میش ــود .در ادامه به معرفی هری ــک از این عایقها
و مزای ــا و محدودیته ــای هری ــک پرداخته ش ــده اس ــت .شـــکل  ۲۲تصویر
عایـ ـقکاری با ای ــن دو ن ــوع عایق را نش ــان میدهد.

شکل  .۲۲عایقکاری لوله با عایق االستومریک (سمت راست) و با عایق پشم شیشه (سمت چپ)
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• پشمشیشه
پشمشیشه مادهای است مرکب از الیاف بسیار نازک شیشه که در موارد گوناگون،
ازجمله بهعنوان عایق مورد استفاده است .نحوه اجرای عایقکاری توسط
پشمشیشه تا حد زیادی وابسته به قطر لوله است ولی در کلیه موارد قبل از شروع
عایقکاری باید روی سطوح ضدزنگ خورده باشد.
مراحل کلی عایقکاری به شرح زیر است:
 -1ابتدا پشمشیشه به دور لولهها پیچیده میشود.
 -2یکالیه نایلون به دوره پشمشیشه کشیده میشود.
 -3یکالیه مقوا بر روی نایلون و پشمشیشه قرار داده میشود.
 -4متقال به دور موارد ذکرشده پیچیده میشود.
 -5ماستیک که از ادغام چسب چوب و  ...درست میشود و بر روی
متقال مالیده میشود.
 -6بعد از خشک شدن ماستیک ،بر روی مجموعه رنگ زده میشود.
مزایای استفاده از پشمشیشه بهعنوان عایق عبارتاند از:
 -1هزینه تمامشده کمتر
 -2شناختهشده بودن محصول نزد کاربران
محدودیتهای این روش نیز عبارتاند از:
 -1احتمال وقوع مش ــکالت تنفس ــی و حساس ــیتهای پوســـتی به دلیل
وجود ذرات ریز شیش ــه در پشمشیش ــه
 -2پیچیدگی و طوالنی بودن زمان انجام کار
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• عایق االستومری
عای ــق االس ــتومری ترکیب ــی ح ــاوی کامپوزی ــت پلیم ــری  NBR/PVCاســـت
و محصول ــی ای ــده آل ب ــرای جایگزین ــی ب ــا عایقه ــای س ــنتی بـــوده و دارای
کاربرده ــای وس ــیعی جه ــت عایـ ـقکاری سیس ــتمهای لولهکشـــی ،کانالها،
خط ــوط لول ــه انتق ــال س ــیاالت و گازه ــا ،مخ ــازن ،تجهیـــزات ،دیوارهـــا و
س ــقفهای کاذب اس ــت .در کلی ــه موارد قبل از ش ــروع عایـ ـقکاری باید روی
س ــطوح ضدزن ــگ خورده باش ــد.
مراحل کلی عایقکاری به شرح زیر است.
 -1ابتدا گردوخاک موجود بر روی موارد عایقکاری باید گرفته شود.
 -2بر روی موارد عایقکاری یکالیه چسب زده میشود.
 – 3به لبهی عایقهای االستومری چسب زده میشود.
 -4پس از قرار دادن عایقها ،لبهی آنها به یکدیگر چسبانده میشود.
 -5در انتها نوار درزگیر بر روی درز عایق کشیده میشود.
مزایای استفاده از عایق االستومری عبارتاند از:
 -1آسان بودن عملیات نصب و سرعتباالی انجام کار
 -2نداشتن آلودگی جهت ایجاد مخاطرات جسمانی
 -3تمیزی در حین انجام کار
محدودیتهای این روش نیز عبارتاند از:
 -1اتمام کار با هزینه بیشتر
 -2نیاز به تکنسین ماهر
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-۵-۲- 6نصب منبع انبساط عایقدار
یک ــی از منابع ات ــاف انرژی در سیس ــتمهای ح ــرارت مرکزی منبع انبســـاط
باز اس ــت .منابع انبس ــاط مورد اس ــتفاده در کش ــور غالبا فاقـــد عایقبندی و
درزبندی مناس ــب هس ــتند ،لذا گرمای تولید ش ــده در سیســـتم به دو شـــکل
از ای ــن تجهیز تلف میش ــود:
• به صورت بخار از در منبع انبساط
• به صورت اتالف حرارت از دیوارهها
در حال حاضر برای رفع این نقیصه از منابع انبساط عایقدار استفاده میشود
که موارد زیر در طراحی آنها لحاظ شده است:
یک ــه بتوان کل ســـطح
• س ــاختار مناب ــع انبس ــاط اص ــاح ش ــده ،بهطور 
منب ــع را عای ــق کرد.
• در طراحی منابع درزبندی کامل رعایت شده ،به صورتی که خروج گرما
و بخارات آب به هر صورت امکانپذیر نباشد.
• از عایق پلی یورتان با ضریب انتقال حرارت ( ۰/۰17 )w/mkاستفاده
گردید ،بهطوریکه در شرایط اقلیمی ایران (بین -15الی +55درجه
سانتیگراد) کمترین انتقال حرارت صورت گیرد.
• پوش ــش عایـ ـقکاری ب ــه طریق ــی طراح ــی ش ــده ک ــه در طـــول زمـــان
اس ــتفاده ،در عای ــق هیچگون ــه تغیی ــری ایج ــاد نش ــود.
شکل  ۲۳تصاویر منبع انبساط باز معمولی و عایقدار را نشان داده است.
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شکل  .۲۳تصویر منبع انبساط معمولی (سمت راست) و منبع انبساط عایقدار (سمت چپ)

-۶-۲- 6استفاده از رسوب زدای الکترومغناطیسی
یکی از مشکالت اصلی در تاسیسات ساختمان وجود رسوب در لولهها و دیگ
است .مطابق تحقیقات بهعملآمده وجود هر یک سانتیمتر رسوب میتواند
مصرف انرژی مجموعه را تا  %4۰افزایش دهد! یکی از اجزای اصلی رسوب در
خط لوله اکسیدهای کلسیم (کلسیت) هستند که بهصورت ساختار ورقهای به
سطح لوله چسبیده و از انتقال حرارت مفید بین آتش و آب در دیگ جلوگیری
و از آب در گردش به آب گرم بهداشتی در منبع آب گرم موجود در موتورخانه
جلوگیری میکند.
در حال حاضر راهکار متداول در موتورخانهها اسیدشویی مدار آب است که
در بلند مدت منجر به فرسودگی و سوراخ شدن سیستم میشود .یک راهکار
موثر برای عدم نیاز به اسیدشویی و مقابله با اثرات منفی ایجاد رسوب
استفاده از رسوبزدای الکترومغناطیسی است.
ش ــکل  ۲۴تصوی ــری از رس ــوبزدای الکترومغناطیس ــی و تاثیـــر آن را نشـــان
بش ــده و با ایجاد میدان مغناطیسی،
میدهد .این سیس ــتم بر روی لوله نص 
س ــاختار کلس ــیتی اکس ــید کلس ــیم را به آرگونیت تبدیل میکننـــد .آرگونیت بر
خالف کلس ــیت چس ــبندگی به دیوارهها را ندارد و به صورت پـــودر مخلوط در
آب در م ــدار ب ــه گردش در میآید .اب ــن پودر مخلوط در آب هر شـــش ماه یک
ب ــار بای ــد از مقط ــع با قطر ک ــم مانند خروج ــی منبع کویل ــی از مـــدار آب تخلیه
گردن ــد .نمایی از عملکرد رس ــوبزدای الکترومغناطیس ــی را نشـــان میدهد.
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(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل ( .۲۴الف) نمایی از رسوبزدای الکترومغناطیسی نصب شده بر روی مدار آب
(ب) لولههای آتش دیگ پیش از استفاده از رسوبزدا
(ج) لولههای آتش دیگ پس از استفاده از رسوبزدا
د) رسوب تخلیه شده

-۷-۲- 6دیگهای چگالشی
امروزه استفاده از دیگهای چگالشی در سیستم حرارت مرکزی و همچنین
پکیجهای چگالشی در دنیا با سرعت چشمگیری در حال افزایش است .این
سیستم با بهرهگیری از گرمای نهان بخار آب موجود در محصوالت احتراق،
راندمان باالی  %9۰را به بهرهبرداران خود عرضه میکند که این امر در مقایسه
با دیگهای موجود منجر به  1۰تا  3۰درصد کاهش مصرف سوخت میشود.
یکی دیگر از مزایای دیگهای چگالشی انتشار بسیار کمتر آالیندهها و فضای
بسیار کم مورد نیاز برای نصب آنها است.
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در صورت استفاده از دیگهای چگالشی به دو نکته باید دقت کرد:
-1مس ــیر تخلی ــه آب میع ــان یافت ــه در دودکش :ب ــا توجه به حل شـــدن
اکس ــیدهای کربن و نیت ــروژن در آب خروجی از دودک ــش ،این آب دارای
خاصی ــت اس ــیدی اس ــت .در انتخ ــاب دی ــگ چگالش ــی بـــه اســـتفاده از
کاتالیسـ ـتهای مناس ــب در مس ــیر آب خروج ــی از دودکش دقـــت کنید.
همچنی ــن در هنـــگام نص ــب ای ــن آب بای ــد به ط ــرز صحیحی بـــه داخل
فاض ــاب هدایت ش ــود.
-2ب ــا توج ــه ب ــه دم ــای پایی ــن دودک ــش دیگه ــای چگالشـــی (کمتر از
 55درج ــه س ــانتیگراد) ،اثربخش ــی کاه ــش مص ــرف انـــرژی ایـــن دیگ
در سیس ــتمهایی ک ــه دم ــای آب برگش ــت م ــدار آب کمتـــر از  5۰درجـــه
س ــانتیگراد باش ــد بیش ــتر خواه ــد بود.
ش ــکل  ۲۵نمایی از دیگهای چگالش ــی نصب ش ــده در یـــک موتورخانه
را نش ــان میدهد.

شکل  .۲۵دیگهای چگالشی نصب شده در یک موتورخانه
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-۸-۲- 6نصب ا کونومایزر در دودکش
معموال دمای دود خروجی از دودکش دیگهای آبگرم ،باالتر از  15۰درجه است
که این دود به فضای محیط وارد میشود و در حقیقت اتالف حرارتی بهحساب
میآید .با استفاده از یک نوع مبدل حرارتی در این مسیر ،که در درون لولههای
آن ،دود و در خارج آن (در پوسته) آب ورودی بویلر وجود دارد میتوان از این
انرژی در حال اتالف استفاده کرد .به این دستگاه اکونومایزر بویلر گویند.
این دس ــتگاه با کاه ــش دمای دودکش میتوان ــد راندمان بویلـــر را تا بین 4
ت ــا  14درص ــد افزای ــش دهد .می ــزان بازیافت ح ــرارت از دود بویلـــر به عوامل
از جمل ــه طراح ــی دیگ و دم ــای دود خروجی ،میزان ه ــوای اضافی ،دمای
آب برگش ــتی ،نوع س ــوخت و نیز نحوه کنت ــرل اکونومایزر بســـتگی دارد .اما
بههرح ــال اگر برای پیش گرم کردن آب تغذیه بویلر اس ــتفاده شـــود کاهش
مص ــرف س ــوخت را ب ــه هم ــراه دارد .همچنی ــن میت ــوان از آن برای آبگـــرم
مصرفی نی ــز اس ــتفاده ک ــرد .ش ــکل  ۲۶نمای ــی از نص ــب یـــک اکونومایزر بر
روی دودک ــش دیگ ی ــک موتورخانه را نش ــان میدهد.

شکل  .۲۶ا کونومایزر نصب شده بر روی دودکش دیگ یک موتورخانه
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-۷سخن آخر
انرژی یکی از مهمترین عوامل ضروری برای توسعه هرکشور است .در مقوله
بهینهسازی مصرف انرژی و صیانت از منابع ،هیچ معجون جادویی وجود
ندارد که بتوان آن را سرکشیده و منتظر معجزهای ماورایی بود .تحقق اهداف
مدیریت انرژی برای هر بخش یا وسیله با به کارگیری همزمان سه رکن
افزایش کارایی ،بهرهبرداری مناسب و مدیریت صحیح مصرف انرژی بدست
آمده و نیازمند مشارکت همگان است.
توجه به این نکته ضروری است که کاهش مصرف انرژی و حفظ سرمایههای
ملی برای نسل آینده وظیفه هر انسانی است .هزینه باالی انرژی و محدودیت
منابع آن در سراسر دنیا از مهمترین مسایل است که الزم است در مصرف این
سرمایه گرانبها که حیات ،آسایش و اقتصاد را رقم میزند ،کوشا باشیم .با
توجه بهضرورت انرژی در سرنوشت جوامع ،همواره باید به یاد داشت که “ما
میراثخوار گذشتگان نیستیم ،بلکه امانتدار آیندگانیم".

