
بخــش بهینــه ســازی مــرف انــرژی در ســاختامن از چهــار زیرمجموعــه 

ــور  ــاختامن، ام ــزات س ــات و تجهی ــازی تاسیس ــه س ــور بهین ــزای ام مج

ــی و  ــوازم خانگ ــازی ل ــه س ــور بهین ــاختامن، ام ــح س ــامری و مصال مع

تجــاری و امــور توســعه انرژیهــای تجدیــد پذیــر بــا هــدف بهینــه 

ســازی مــرف انــرژی در متامــی اجــزا و بخشــهای ســاختامنها اعــم از 

ــاختامن  ــرژی در س ــرف ان ــت م ــاری و مدیری ــكونی، اداری و تج مس

ــده اســت. تشــكیل گردی

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 600 هــزار 

موتورخانــه موجــود در كشــور در ایــن امــور در قالــب مــاده 12 قانــون 

ــور در   ــی كش ــام مال ــائ نظ ــر و ارتق ــت پذی ــد رقاب ــع تولی ــع موان رف

ــگ  ــی دی ــز جایگزین ــن واحــد نی ــر ای ــروژه دیگ حــال اجــرا میباشــد. پ

و مشــعلهای موجــود بــا بویلرهــای چگالشــی در ســاختامنهای رشكــت 

ملــی نفــت ایــران 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 30 تــا 50 درصــد كاهــش مــرف 

ــی  ــه جوی ــت رصف ــه قابلی ــوری ك ــه ط ــراه  دارد ب ــه هم ــوخت را ب س

میــزان 12000 مرتمكعــب گاز طبیعــی در یــك ســاختامن اداری بــه 

ــی را خواهــد داشــت،  ــد حرارت ــای مفی ــع زیربن مســاحت 1000 مرتمرب

بــه همیــن منظــور بــا اســتفاده از یــك بویلــر چگالشــی بــا تــوان 100 

كیلــو وات بــه جــای سیســتم هــای موجــود، قابلیــت رصفه جویــی 

حداكــر 15 مــرت مكعــب گاز بــه ازای هــر مــرت مربــع زیــر بنــا در ســال 

ــود دارد.  وج

ــام  ــرژی انج ــزی ان ــاس ممی ــر اس ــر و ب ــوق الذك ــوارد ف ــه م ــه ب باتوج

ــاختامن  ــش س ــران، بخ ــت ای ــی نف ــت مل ــاختامنهای رشك ــده در س ش

ــزان  ــی در می ــه جوی ــت رصف ــر دارد جه ــازی در نظ ــه س ــت بهین رشك

مــرف انــرژی ، بویلرهــای چگالشــی را جایگزیــن بویلرهــای موجــود 

ــاز  ــروژه در دو ف ــد. پ ــران منای ــت ای ــی نف در 38 ســاختامن رشكــت مل

ــد  ــاز اول مــورد تایی اجــرا خواهــد شــد كــه تعــداد 15 ســاختامن در ف

هیئــت مدیــره محــرتم رشكــت ملــی نفــت قــرار گرفــت و در قالــب ایــن 

ــد. ــرا می باش ــال اج ــروژه در ح پ

امور معامری و مصالح ساختامن:

ــده  ــكیل ش ــاختامن تش ــح س ــامری و مصال ــد مع ــور از دو واح ــن ام ای

اســت. واحــد معــامری شــامل طراحــی اقلیمــی، طراحــی جزئیــات 

بخش بهینه سازی مصرف 
انرژی در ساختمان

ــامل  ــاختامن ش ــح س ــد مصال ــی و واح ــای اجرای ــاختامن و فراینده س

ــند. ــن میباش ــای نوی ــره ه ــن و پنج ــح همگ ــی، مصال ــای حرارت عایقه

در واحــد معــامری 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 18 و 11 

قانــون اصــاح الگــوی مــرف و مبحــث 19 مقــررات ملــی ســاختامن 

منــوط میگــردد.

از پــروژه هــای ایــن واحــد تعریــف طرح برچســب انــرژی ســاختامن در 

بهمــن مــاه ســال 1387 میباشــد كــه طــی آن بــر اســاس نــوع كاربــری، 

رشایــط اقلیمــی و ... ســاختامنهای در حــال ســاخت بررســی و برچســب 

انــرژی بــرای آنهــا صــادر گردیــده اســت.

ــتانداردهای  ــت اس ــی تدوی ــدف اصل ــاختامن، ه ــح س ــد مصال در واح

كارایــی انــرژی مصالــح، اجــرای راهكارهــای بهینــه ســازی مــرف 

انــرژی نظیــر نصــب پنجــره دو جــداره و نیــز ارائــه طرحهــای مرتبــط بــا 

ــون بودجــه كشــور میباشــد. ــاده 12 قان م

امور بهینه سازی لوازم خانگی و تجاری

ــور  ــرژی كش ــف ان ــای مختل ــش ه ــرژی بخ ــرف ان ــهم م ــی س بررس

ــل، نشــان مــی دهــد بخــش  شــامل ســاختامن، صنعــت و حمــل و نق

ســاختامن بــا ســهم مــرف 34/8% درصــدی از مــرف كل، دارای 

بیشــرتین ســهم مــرف انــرژی اســت. در ایــن میــان نیــز ســهم لــوازم 

خانگــی بــه تنهایــی 85% از مــرف انــرژی بخــش ســاختامن را بــه خــود 

اختصــاص مــی دهــد. یكــی از دالیــل باالبــودن مــرف انــرژی در ایــن 

بخــش، عــدم اجــرای اســتانداردهای موجــود بــرای لــوازم خانگــی مــی 

باشــد. از ایــرو، مدیریــت بخــش ســاختامن ارتقــاء تكنولــوژی و راندمان 

ــرف  ــازی م ــه س ــی، بهین ــوز خانگ ــزات گاز س ــوازم و تجهی ــرژی ل ان

ســوخت و تدویــن اســتانداردهای عملكــرد و برچســب انــرژی لــوازم و 

تجهیــزات خانگــی را از طریــق واحــد امــور بهینــه ســازی لــوازم خانگــی 

ــرار داده اســت. و تجــاری در دســتور كار خــود ق

امــروزه بســیاری از لــوازم خانگــی و تجهیــزات مــرف كننــده ســوخت 



در داخــل كشــور تولیــد مــی شــوند. بــرای اغلــب این وســایل اســتاندارد 

برچســب انــرژی یــا اســتاندارد عملكــردی تعریــف شــده اســت و قابــل 

ــن  ــا ای ــند. ب ــی باش ــود م ــی خ ــابه خارج ــای مش ــه ه ــا منون ــت ب رقاب

وجــود هنــوز بســیاری از محصــوالت تولیــد شــده و موجــود در ســطح 

بــازار فاقــد برچســب انــرژی مــی باشــند.

ــر اجــاق گاز در متــام  ــن وســایل نظی ــه اینكــه برخــی از ای ــا توجــه ب ب

منــازل مســكونی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد و یــا نظیــر آبگرمكــن، 

ــد  ــادی دارن ــیار زی ــرد بس ــكونی كارب ــش مس ــاری در بخ ــج و بخ پكی

ــت  ــی و خارجــی دارای صاحی ــدگان داخل ــت شناســایی تولیدكنن اهمی

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 

ــل اعتــامد و بیطــرف در كشــور مــی باشــد. ــر، قاب ــه، معت آكرودیت

تدویـن اسـتانداردهای عملكـردی و برچسـب انـرژی محصـوالت  بخش 

لـوازم خانگـی و تجهیـزات انـرژی بـر در بخـش سـاختامن از دیربـاز در 

دنیـا انجام شـده اسـت و آزمایشـگاه ها و موسسـات معتـر 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 مـرف 

سـوخت و بـا همـكاری سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران در كرج، مشـهد، 

تریـز و اصفهـان در حـال راه انـدازی می باشـد.

استانداردهای تدوین شده در بخش لوازم خانگی، تاسیسات و 

تجهیزات مرصف كننده سوخت در بخش ساختامن
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دورمنـای آینـده لـوازم و تجهیـزات خانگـی در سـه بخـش ذیـل خاصـه 

می شـود:

الف: معرفی تكنولوژی های جدید

ب: معرفی محصوالت جدید و حذف محصوالت قدیمی

ج: ارتقاء رده برچسب انرژی لوازم خانگی

امور توسعه انرژیهای تجدید پذیر

بخــش امــور كاربــرد انــرژی هــای تجدیــد پذیــر در راســتای توســعه و 

گســرتش اســتفاده از انــرژی هــای پــاك فعالیت هــای 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 

ــداد  ــیدی و تع ــرژی خورش ــری از ان ــره گی ــران در به ــور ای ــاز كش ممت

ــیدی  ــای خورش ــن ه ــد و نصــب آبگرمك ــروژه تولی ــی، پ ــای آفتاب روزه

ــی اجــرا  ــی در مراحــل پایان ــی و عموم ــری هــای خانگ ــب كارب در قال

ــر  ــد پذی ــای تجدی ــرژی ه ــعه ان ــتاد توس ــا س ــكاری ب ــد. هم ــی باش م

ــه  ــژه در تهی ــوری و بطــور وی ــاوری ریاســت جمه ــی فن ــت علم معاون

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.


