بخش بهینه سازی مصرف
انرژی در ساختمان
بخــش بهینــه ســازی مــرف انــرژی در ســاختامن از چهــار زیرمجموعــه
مجــزای امــور بهینــه ســازی تاسیســات و تجهیــزات ســاختامن ،امــور
معــاری و مصالــح ســاختامن ،امــور بهینــه ســازی لــوازم خانگــی و
تجــاری و امــور توســعه انرژیهــای تجدیــد پذیــر بــا هــدف بهینــه
ســازی مــرف انــرژی در متامــی اج ـزا و بخشــهای ســاختامنها اعــم از
مســكونی ،اداری و تجــاری و مدیریــت مــرف انــرژی در ســاختامن
تشــكیل گردیــده اســت.
امور بهینه سازی تاسیسات و تجهیزات ساختامن:
هــدف ایــن امــور ،بهینه ســازی مــرف انــرژی در تاسیســات گرمایشــی
و رسمایشــی ســاختامن میباشــد .پــروژه افزایــش كارایــی در  600هـزار
موتورخانــه موجــود در كشــور در ایــن امــور در قالــب مــاده  12قانــون
رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــائ نظــام مالــی كشــور در
حــال اج ـرا میباشــد .پــروژه دیگــر ایــن واحــد نیــز جایگزینــی دیــگ
و مشــعلهای موجــود بــا بویلرهــای چگالشــی در ســاختامنهای رشكــت
ملــی نفــت ایـران اســت كــه از محــل منابــع رسمایــه ای در حــال انجــام
بــوده و مشــخصات آن در جــدول ذیــل آمــده اســت:
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هــدف پــروژه :بویلرهــای چگالشــی  30تــا  50درصــد كاهــش مــرف
ســوخت را بــه همــراه دارد بــه طــوری كــه قابلیــت رصفــه جویــی
میــزان  12000مرتمكعــب گاز طبیعــی در یــك ســاختامن اداری بــه
مســاحت  1000مرتمربــع زیربنــای مفیــد حرارتــی را خواهــد داشــت،
بــه همیــن منظــور بــا اســتفاده از یــك بویلــر چگالشــی بــا تــوان 100
كیلــو وات بــه جــای سیســتم هــای موجــود ،قابلیــت رصفهجویــی
حداكــر  15مــر مكعــب گاز بــه ازای هــر مــر مربــع زیــر بنــا در ســال
وجــود دارد.
باتوجــه بــه مــوارد فــوق الذكــر و بــر اســاس ممیــزی انــرژی انجــام
شــده در ســاختامنهای رشكــت ملــی نفــت ایــران ،بخــش ســاختامن
رشكــت بهینــه ســازی در نظــر دارد جهــت رصفــه جویــی در میــزان
مــرف انــرژی  ،بویلرهــای چگالشــی را جایگزیــن بویلرهــای موجــود
در  38ســاختامن رشكــت ملــی نفــت ای ـران منایــد .پــروژه در دو فــاز
اج ـرا خواهــد شــد كــه تعــداد  15ســاختامن در فــاز اول مــورد تاییــد
هیئــت مدیــره محــرم رشكــت ملــی نفــت قـرار گرفــت و در قالــب ایــن
پــروژه در حــال اجــرا میباشــد.
امور معامری و مصالح ساختامن:
ایــن امــور از دو واحــد معــاری و مصالــح ســاختامن تشــكیل شــده
اســت .واحــد معــاری شــامل طراحــی اقلیمــی ،طراحــی جزئیــات

ســاختامن و فرایندهــای اجرایــی و واحــد مصالــح ســاختامن شــامل
عایقهــای حرارتــی ،مصالــح همگــن و پنجــره هــای نویــن میباشــند.
در واحــد معــاری ســاختامن فعالیتهــا شــامل سیاســتگذاری هــای كلــی
مــرف انــرژی ســاختامن شــامل تعامــات بــا ارگانهــای اجرایــی مرتبــط
نظیــر ســازمان نظــام مهندســی ســاختامن ،وزارت راه و شهرســازی،
شــهرداریها و ســازمان ملــی اســتاندارد و اجرایــی شــدن مــاده  18و 11
قانــون اصــاح الگــوی مــرف و مبحــث  19مقــررات ملــی ســاختامن
منــوط میگــردد.
از پــروژه هــای ایــن واحــد تعریــف طرح برچســب انــرژی ســاختامن در
بهمــن مــاه ســال  1387میباشــد كــه طــی آن بــر اســاس نــوع كاربــری،
رشایــط اقلیمــی و  ...ســاختامنهای در حــال ســاخت بررســی و برچســب
انــرژی بـرای آنهــا صــادر گردیــده اســت.
در واحــد مصالــح ســاختامن ،هــدف اصلــی تدویــت اســتانداردهای
كارایــی انــرژی مصالــح ،اجــرای راهكارهــای بهینــه ســازی مــرف
انــرژی نظیــر نصــب پنجــره دو جــداره و نیــز ارائــه طرحهــای مرتبــط بــا
مــاده  12قانــون بودجــه كشــور میباشــد.
امور بهینه سازی لوازم خانگی و تجاری
بررســی ســهم مــرف انــرژی بخــش هــای مختلــف انــرژی كشــور
شــامل ســاختامن ،صنعــت و حمــل و نقــل ،نشــان مــی دهــد بخــش
ســاختامن بــا ســهم مــرف  %34/8درصــدی از مــرف كل ،دارای
بیشــرین ســهم مــرف انــرژی اســت .در ایــن میــان نیــز ســهم لــوازم
خانگــی بــه تنهایــی  %85از مــرف انــرژی بخــش ســاختامن را بــه خــود
اختصــاص مــی دهــد .یكــی از دالیــل باالبــودن مــرف انــرژی در ایــن
بخــش ،عــدم اج ـرای اســتانداردهای موجــود ب ـرای لــوازم خانگــی مــی
باشــد .از ایــرو ،مدیریــت بخــش ســاختامن ارتقــاء تكنولــوژی و راندمان
انــرژی لــوازم و تجهیــزات گاز ســوز خانگــی ،بهینــه ســازی مــرف
ســوخت و تدویــن اســتانداردهای عملكــرد و برچســب انــرژی لــوازم و
تجهیـزات خانگــی را از طریــق واحــد امــور بهینــه ســازی لــوازم خانگــی
و تجــاری در دســتور كار خــود ق ـرار داده اســت.
امــروزه بســیاری از لــوازم خانگــی و تجهیـزات مــرف كننــده ســوخت

دنیـا انجام شـده اسـت و آزمایشـگاه ها و موسسـات معتبر فراوانی در
جهـان نسـبت بـه انجـام آزمـون هـای مربوطـه و اعطـای برچسـب بـه
اینگونـه وسـایل مبـادرت ورزیـده انـد .در كشـور مـا نیز اسـتانداردهای
ملی بسـیاری در این خصوص تدوین شـده اسـت .همچنین آزمایشـگاه
هـای تسـت برخـی از ایـن وسـایل توسـط رشكـت بهینـه سـازی مصرف
سـوخت و بـا همـكاری سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران در كرج ،مشـهد،
تربیـز و اصفهـان در حـال راه انـدازی می باشـد.
استانداردهای تدوین شده در بخش لوازم خانگی ،تاسیسات و
تجهیزات مرصف كننده سوخت در بخش ساختامن

در داخــل كشــور تولیــد مــی شــوند .بـرای اغلــب این وســایل اســتاندارد
برچســب انــرژی یــا اســتاندارد عملكــردی تعریــف شــده اســت و قابــل
رقابــت بــا منونــه هــای مشــابه خارجــی خــود مــی باشــند .بــا ایــن
وجــود هنــوز بســیاری از محصــوالت تولیــد شــده و موجــود در ســطح
بــازار فاقــد برچســب انــرژی مــی باشــند.
بــا توجــه بــه اینكــه برخــی از ایــن وســایل نظیــر اجــاق گاز در متــام
منــازل مســكونی مــورد اســتفاده قـرار مــی گیرنــد و یــا نظیــر آبگرمكــن،
پكیــج و بخــاری در بخــش مســكونی كاربــرد بســیار زیــادی دارنــد
اهمیــت شناســایی تولیدكننــدگان داخلــی و خارجــی دارای صالحیــت
و محصــوالت بــا كیفیــت و دارای اســتاندارد عملكــرد یــا برچســب
انــرژی واقعــی بســیار رضوری بــه نظــر مــی رســد .بدیهــی اســت كــه از
مهمرتیــن ابزارهــای اعطــای برچســب انــرژی وجــود آزمایشــگاه هــای
آكرودیتــه ،معتــر ،قابــل اعتــاد و بیطــرف در كشــور مــی باشــد.
تدویـن اسـتانداردهای عملكـردی و برچسـب انـرژی محصـوالت بخش
لـوازم خانگـی و تجهیـزات انـرژی بـر در بخـش سـاختامن از دیربـاز در
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دورمنـای آینـده لـوازم و تجهیـزات خانگـی در سـه بخـش ذیـل خالصـه
میشـود:
الف :معرفی تكنولوژی های جدید
ب :معرفی محصوالت جدید و حذف محصوالت قدیمی
ج :ارتقاء رده برچسب انرژی لوازم خانگی
BS EN 215

امور توسعه انرژیهای تجدید پذیر
بخــش امــور كاربــرد انــرژی هــای تجدیــد پذیــر در راســتای توســعه و
گســرش اســتفاده از انــرژی هــای پــاك فعالیتهــای خــود را در قالــب
پــروژه هــای متعــدد بویــژه در حــوزه انــرژی خورشــیدی حرارتــی طــی
ســالیان گذشــته پیگیــری و اقــدام منــوده اســت .بــا عنایــت بــه موقعیت
ممتــاز كشــور ایــران در بهــره گیــری از انــرژی خورشــیدی و تعــداد
روزهــای آفتابــی ،پــروژه تولیــد و نصــب آبگرمكــن هــای خورشــیدی
در قالــب كاربــری هــای خانگــی و عمومــی در مراحــل پایانــی اج ـرا
مــی باشــد .همــكاری بــا ســتاد توســعه انــرژی هــای تجدیــد پذیــر
معاونــت علمــی فنــاوری ریاســت جمهــوری و بطــور ویــژه در تهیــه
و اصــاح پیــش نویــس ســند ملــی دانــش بنیــان انــرژی هــای تجدیــد
پذیــر و نیــز پیگیــری مــواد مرتبــط در قانــون اصــاح الگــوی مــرف از
دیگــر فعالیــت هــای بخــش امــور كاربــرد انــرژی هــای تجدیــد پذیــر
در مدیریــت بهینــه ســازی مــرف انــرژی در بخــش ســاختامن اســت.

