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ممیزي انرژياي برمقدمه

چکیده
ي تجاري و صنعتی را مرور هااین فصل بطور اجمالی روش هاي مناسب ممیزي انرژي در ساختمان

به هاي خدمات انرژي جهت بهبود بازدهی انرژي ساختمانهاکند. امروزه، ممیزي انرژي توسط شرکتمی
حیاتی در موفقیت اجراي پروژه هاي پیمانکاري انرژي دارد. یآید. در واقع، ممیزي انرژي نقشاجرا درمی

دمات انرژي با ي مختلفی براي ممیزي انرژي در ساختمان وجود دارد که توسط مهندسین خهاروش
،1گردد. در این فصل جنبه هاي کلیدي ممیزي انرژي تفصیلییدگی متفاوت اجرا میچدرجات پی

فایده -جهت شناسایی و ارزیابی هزینه ند منظامشود. همچنین، رهیافتی فراگیر و تشریح می"مختصرا
فراهم خواهد شد.هاراهکارهاي صرفه جویی انرژي در ساختمان

مقدمه1-1
ي جدید هاي چشمگیري در بهینه سازي انرژي ساختمانها، پیشرفت1973از هنگام بحران نفتی سال 

ي کنونی (که عمر بیشتر از یک دهه دارند) بخاطر هاایجاد شده است. لیکن، بخش عمده اي از ساختمان
می انرژي قرارفرسودگی و استفاده از تجهیزات انرژي بر، همچنان خارج از استاندارد شاخص هاي مصرف

هاي ي موجود جهت رسیدن به شاخصهاانرژي ساختمانینه سازي. بنابراین، به)EIA,1991گیرند (
شاید دهه ها طول بکشد. ،استاندارد
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2یزي انرژياي بر مممقدمه

کوتاه مدت و جریان نقدینگی مثبت ، داراي هاسرمایه گذاري بمنظور بهبود کارایی انرژي در ساختمان
شود. عالوه برگزینه هاي انرژي حاصل میآمدن صورت حساب شد که از پایین پیشبینی پذیر می بانسبتا 
ي دیگريها)، روشکردنمالکین و اپراتورهاي ساختمان ( همانند وام و اجاره مرسوم در دسترسمالی

ي هاروشازدارد. یکی وجودهاساختمانانرژي بهینه سازيپروژه هاي مالیتامین منابع جهت
ي پروژه جایگزینی را از طریق هاتمام ریسک) ESCO(1ي خدمات انرژيهاشرکتمول این است که مع

هاي مهندسی و محاسبه سرمایه اولیه جهت خرید و نصب تجهیزات موردنیاز بهبود تحلیلتجزیه واجراي 
مینتضجهتهاي خدمات انرژي شرکت کنند. ممیزي انرژي ابزاري مهم براي بازدهی انرژي لحاظ می

ي صنعتی و تجاري بزرگ ها، برخی از ساختمانشود. بعالوهپیمانکاري محسوب میموفقیت پروژه هاي
برنامه هاي مدیریت ،بمنظور کاهش نرخ اتالف در مصرف انرژي یا رعایت بعضی از مقررات و استانداردها

از مزایاي مالی ،ن ساختمانیکرده اند. دیگر اپراتورها و مالکیداخلی انرژي بر مبناي ممیزي انرژي ایجاد
ي محلی براي اجراي ممیزي انرژي و پیاده سازي هاو آژانسخدمات دهندگان ایجاد شده توسط 

راهکارهاي صرفه جویی انرژي بهرمند گردیده اند.   
، بهبود انرژي ساختمان شامل استفاده از راهکارهایی ساده نظیر خاموش کردن المپهاي 1970در دهه 

افی، پایین آوردن دماي گرمایش، افزایش دماي تهویه مطبوع وکاهش دماي آب گرم بود. امروزه اض
ي انرژي ساختمان را در بر می گیرد. لذا، ممیزین هامدیریت انرژي ساختمان  ارزیابی فراگیر تمام سیستم

کارائی انرژي هاي وآخرین تکنولوژيبرقنظیر تعرفه تاسیسات ،انرژي باید از مسائل کلیدي انرژي
باشند.ی داشتهساختمان و کاربرد هایش آگاه

ي تجاري و صنعتی را هاعمومی براي ممیزي مناسب انرژي در ساختماننظام مند روش ،این فصل
مطالعه موردي وکند. برخی از راهکارهاي مرسوم صرفه جویی انرژي بطور اجمالی بحث شده تبیین می

گوناگون ممیزي انرژي ساختمان آورده شده است. در نهایت ال مراحلساختمان اداري جهت اعم
ي موجود براي اندازه گیري و شناسایی صرفه جویی ها همراه با بکارگیري هااي از روشخالصه

.ارایه می گرددراهکارهاي صرفه جویی انرژي 

ي ممیزي انرژي هاروشانواع 1-2
هاي شرکت دهاي گسترده و معانی متفاوتی است و بسته به داراي کاربر"ممیزي انرژي"عبارت 

ها محدوده وسیعی از بررسی میانگذر خدمات انرژي مورداستفاده قرار می گیرد. ممیزي انرژي ساختمان
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تحلیل تفصیلی با شبیه سازي پویاي کامپیوتري را در برمی گیرد. چهار نوع از روشهاي تجزیه و ت تا سیساتا
:دنبطور خالصه در زیر بررسی می شواصلی ممیزي انرژي 

1ممیزي میان گذر1-2-1

هاي مصرف انرژي و ارائه این ممیزي شامل بررسی اجمالی  تجهیزات جهت شناسایی گلوگاه
راهکارهاي ساده و کم هزینه است که صرفه جویی قابل توجهی را در هزینه عملیاتی ساختمان باعث

هند که این گونه ممیزي انرژي ساختمان را در قالب راهکارهاي دهندسین ترجیح می می شود. برخی از م
، یم نقطه دماي گرمایشند شامل تنظنتعمیرات و نگهداري طبقه بندي کنند. بعنوان نمونه این راهکارها میتوا

خت به هوا جایگزینی پنجره هاي شکسته، عایق بندي  لوله هاي بیرونی آب یا بخار گرم  و تنظیم نسبت سو
در بویلر باشد.

خدماتتجزیه و تحلیل هزینه 1-2-2
ت انرژي بر می باشد. سیساابهره برداري از تهدف اصلی در این نوع ممیزي تحلیل دقیق هزینه هاي 

، تاثیرات آب و پیک دیماندبمنظور شناسایی الگوي مصرف انرژي، "هاي چندین سال گذشته معموالداده
تحلیلها گونه این نجامابمنظور. گرددمی ستفادهي مختلف صرفه جویی اهاتعیین  پتانسیل روشهوایی  و

از آنها،ت و سیستم هاي انرژي سیساتابا رابطهدرن انرژي براي کسب اطالعاتیه ممیزتوصیه می شود ک
بهره بگیرند.میانگذزبازرسی 

بتواند آنرا در به دالیل مختلف زیر تا رستی داشته باشددتاسیسات درك همچنین باید ممیز از تعرفه
تاسیسات بکار گیرد:

 اشتباهی در محاسبه صورت حسابهاي گونه و اطمینان از اینکه هیچ هزینه خدماتتاییدبمنظور
در واقع، تعرفه هاي خدماتی در تاسیسات تجاري و صنعتی با لحاظ کردن ماهیانه رخ نداده است. 

.ب توان و هزینه هاي رچت، نسبتا پیچیده خواهد شدجریمه هاي ضری
 هزینه هاي دیماند . بعنوان نمونه خدماتیي هادر صورت حسابهزینهبمنظور تعیین عمده ترین

؛ را بخود اختصاص دهدخدماتتواند بخش عمده اي از هزینه صورت حساب میپیک
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این گونه هزینه هايکاهشپس جهتبکار می روند. 1ي رچتهاوقتی که نرخ"مخصوصا
.توصیه  می شودسایی راهکارهاي  پیک ،دیماند

دیگر خدماتی تعرفه هاياستفاده ازتوان بمنظور خرید سوخت ارزانتر، با جهت تعیین اینکه آیا می
حسابهاي ها می توانند در صورتتحلیلتجزیه و را کاهش داد. اینگونه بهره برداريهزینه هاي 

مقررات زدایی تعرفه هاي با بهره گیري از ، به ویژهدماینري ایجاد نکاهش چشمگیخدماتی
.2بی درنگقیمت گذاريالکتریکی و 

میزان جذابیت خدمات انرژي،بعالوه، ممیز انرژي می تواند از طریق تجزیه و تحلیل داده هاي 
ت را می توان نرمال کرده و با سیساژي تاپروژه هاي جایگزینی تجهیزات را تعیین نماید. در واقع مصرف انر

براي ساختمانهاي تجاري یا –زیر بنااز انرژي مصرفی در واحد سطح مقایسه نمود. براي نمونه،هاشاخص
شد، می توان یاد خواهد بدان پرداخته 4فصلدر هر واحد محصول براي تجهیزات صنعتی چنان که در 

کرد.

نداردممیزي انرژي استا1-2-3
را فراهمتاسیسات ي انرژي هاممیزي استاندارد، امکان تجزیه و تحلیل فراگیر انرژي در سیستم

در خدماتیهاي که براي ممیزي بازرسی میان گذر و تجزیه و تحلیل هزینه هاي د. عالوه بر فعالیتکنمی 
ت، ارزیابی سیسارا براي مصرف انرژي تاییي قبلی تشریح شد، ممیزي انرژي استاندارد، خط مبناهابخش

هاي انرژي و امکان سنجی راهکارهاي صرفه جویی توسعه می دهد. روش گام به گام پتانسیل صرفه جویی
ممیزي انرژي استاندارد شبیه به ممیزي تفصیلی انرژي می باشدکه در بخش بعدي بطور مشروح بدان 

خواهیم پرداخت.
صرفه میزاني خط مبناي انرژي و پیش بینی هاي استاندارد جهت توسعه مدلدر ممیزي انرژ"عموما

،این ابزارهادو نوع از استفاده می کنند. اياز ابزارهاي ساده ناشی از راهکارهاي بهینه سازي جویی 
فایده نیز -تحلیل ساده هزینهتجزیه و ي  رگرسیون خطی هستند. بعالوه از ها، مدلدرجه-روشهاي  روز

ي مصرف انرژي بهره می گیرند.هاهت تعیین به صرفه بودن راهکارج

3ممیزي انرژي تفصیلی1-2-4

Ratchet 2
RTP 1
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در به ویژه، د. باشمیمصرف ممیزي زمان نوع لیکنفراگیرترین روش بوده ،این روش ممیزي انرژي
ي هااز سیستم روش مذکور از تجهیزات اندازه گیري مصرف انرژي براي تمام ساختمان یا براي برخی

،هاي روشنایی، تجهیزات اداري، فنهاسیستم:ییها( بعنوان نمونه در بخش مصرف نداخلی ساختمان
اي جهت ممیزي انرژي چیدهي شبیه سازي بسیار پیهابرنامه،شود. عالوه بر اینو غیره) استفاده میهاچیلر

ت بکار می روند. سیسااتي مناسب انرژي هاجایگزینپیشنهادتفصیلی براي ارزیابی و 
از بازرسی هادامنه آني موجود جهت اجراي راهکارهاي ممیزي انرژي بسیار متنوع هستند وهاتکنیک

اجمالی ساختمان تا بکارگیري تجهیزاتی جهت تعیین برخی پارامترهاي ساختمان نظیر دماي هواي داخلی ، 
راهکارهاي بلند مدت، از در هنگام ضرورتسطح روشنایی و مصرف انرژي الکتریکی متغیراست. 

هاي مختلفی استفاده می شود که داده ها را در هر لحظه اندازه گرفته و مستقیما جهت انجام پردازش حسگر
هاي جمع آوري کننده که قدرت نظم دادن به اطالعات را داشته و از راه دور قابل کنتر لند، به سیستم

ها ارائه شده اند. این تکنیک)NILM(1مانیتور کردن بار غیر مزاحميهاتکنیک"ارسال میکنند. اخیرا
ها حسگرقادر هستند مصرف انرژي بالدرنگ در بارهاي الکتریکی باال را تنها با بکارگیري یک مجموعه از 

ي سنتی قابل توجه هادر ورودي سرویس تعیین نمایند. سهولت بکارگیري این تکنیک  در مقایسه با روش
هاي مختلف جهت نظارت بر مصرف انرژي در هر حسگر( در این روش تنها به مجموعه اي از می باشد 

را به روشی بسیار کم هزینه و جذاب در NILM،مصرف کننده نهایی نیاز است).  تمامی این خصوصیات
نظارت بر مصرف انرژي بدل کرده است.منظورانرژي بخدمات دهندههاي شرکت 

سازي کامپیوتري که در ممیزي انرژي تفصیلی استفاده می شوند، امکان توزیع مصرف برنامه هاي شبیه
انرژي بر حسب نوع بار ( یعنی ، مصرف انرژي در روشنایی، فن ها، چیلرها، بویلرها و غیره ) را فراهم

وده و نیاز به ي انرژي ساختمان بهابر اساس عملکرد حرارتی پویاي سیستم"کنند. این برنامه ها غالبامی
محدوده وسیعی از ،ي سطح باالي مهندسی دارند. اینگونه برنامه هاي شبیه سازيهاتخصص و آموزش

تا برنامه هاي محاسبه بارهاي حرارتی و الکتریکی متغیر ) Kenbel,1983(2بینروشي بر اساس هامدل
اطالعات بیشتر درباره ). خوانندگان براي کسب LBL,1980(گیرندرا دربرمیDOE-2زمانی نظیر

کاهش ابزارهاي تحلیل انرژي که با توجه به راهکارهاي صرفه جویی انرژي در تخمین مصرف انرژي و
مراجعه کنند.4هزینه ها به کار می روند، به فصل 

Non-Intrusive Load Management 1
. bin – method 2

Life Cycle Cost 3
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اقتصادي از راهکارهاي صرفه جویی انرژي انجام              ارزیابی دقیق،ممیزي انرژي تفصیلیدر
کارکرد دوره تحلیل هزینه تجزیه و به صرفه بودن جایگزینی هاي انرژي بر اساس "می گیرد. مخصوصا

)LCC(3 هزینه دوره کارکردتحلیل تجزیه و گیرد. ساده انجام میبازگشت سرمایهنسبت به تحلیل دوره ،
می کند. فصل را وارد محاسبات ی هاي مالیاتتعرفه پارامترهاي اقتصادي نظیر نرخ بهره، تورم و تعدادي از 

انرژي را تشریح کرده است.بهینه سازي برخی از ابزارهاي تحلیلی اصلی جهت ارزیابی پروژه هاي 3

روش عمومی ممیزي انرژي تفصیلی1-3
.ردبر می گیاجراي ممیزي انرژي بسته به نوع ممیزي، اندازه و کارکرد ساختمان چندین مرحله را در

برخی از این مراحل و وظایف با توجه به هدف باید تکرار شده و یا حذف گردند و یا بر اساس یافته هاي 
تکراري می "خطی نبوده  و نسبتافرآیندیک ،مراحل دیگر محدود شوند. بنابراین اجراي ممیزي انرژي

می تواند اجرا شود.ساختمان ها باشد بهر حال روش عمومی زیر براي اغلب 

: تجزیه و تحلیل  داده هاي ساختمان  و تاسیسات1گام
سیستم هاي انرژي و الگوهاي مصرف انرژي براي ویژگی هايهدف اصلی در این مرحله ارزیابی 

هاي ي/مکانیکی/ الکتریکی با مشورت اپراتورمعمارساختمان از نقشه هاي خصوصیات. می باشدساختمان
ساختمان استخراج می گردد و الگوهاي مصرف انرژي از صورت حسابهاي مربوط به چندین سال گذشته 
فراهم می شود. تحلیل تغییرات زمانی صورت حسابهاي تاسیسات به ممیزان انرژي امکان می دهد تا 

اختمان مشخص وظایف مربوطه در این مرحله را انجام دهند که در زیر مرتب شده است. البته براي یک س
ن بستگی دارد.یباید مواردي اضافه  یا کسر شوند  که به مهارتهاي ممیز

 جهت شناسایی الگوي تاریخی [جمع آموري حداقل داده هاي تاسیساتی مربوط به سه سال گذشته
]مصرف انرژي

 ) ی کهجهت تعیین نوع سوخت[، گاز طبیعی، نفت و غیره)برقشناسایی نوع سوختهاي مصرف شده
]را دا راستبیشترین مصرف 

 مواقعیکه ساختمان جهت ارزیابی در[انرژي) دیماندت ( نرخهاي مصرف و خدمافهم ساختار تعرفه
]براي تقاصاي پیک در تنگنا قرار گیرد و  امکان خرید سوختهاي ارزانتر فراهم باشد
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 غییرات مصرف جهت نمایاندن هر گونه ت[تحلیل تاثیر آب و هوا روي مصرف سوخت تجزیه و
]انرژي مرتبط با بدترین شرایط آب وهوایی

ساختمان هايبر حسب نوع ساختمان و اندازه(شاخصانرژي تاسیساتتحلیلهاي مصرفوانجام تجزیه
]جهت مقایسه با شاخصهاي بهینه[) قابل تعیین هستندمصرف انرژي بر حسب واحد سطحاز جمله 

بازرسی میان گذر:2گام
ویژه شوند. نتایج این مرحله اهمیت شناساییراهکارهاي صرفه جویی انرژي پتانسیل بایددر این مرحله

؛ چرا که تعیین می کنند که آیا ساختمان مستلزم کار ممیزي گسترده تري هست یا نه. این گام دارنداي 
: شامل موارد زیر می شود

مصرف کنندگانهاي و نیاز مسایل شناسایی
 و نگهداري موجودبهره برداري روشهاي تایید
 موجود تجهیزات اصلی مصرف انرژي ( روشنایی، سیستمهاي بهره برداري تعیین شرایطHVAC ،

موتورها و غیره)
 ایی ( چگالی مصرف انرژي و ساعات بهره برداري روشنو تخمین فضاي اشغال شده  تجهیزات(

رف انرژي ساختمانبراي مص1خط مبنا:3گام
یط بهره برداريهدف اصلی در این مرحله توسعه مدل مبنایی است که مصرف انرژي موجود و شرا

مرجعی است که میزان کاهش مصرف انرژي را با اجراي راهکارهاي ،ساختمان را تشریح کند. این مدل
عبارتند از:گامدر این گرفته مختلف صرفه جویی تخمین  می زند. کارهاي انجام 

مکانیکی/ الکتریکی و کنترلیمعماريو بازبینی نقشه هاي تحصیل /
 عملکرد و قابلیت اطمینان،بازدهیاز لحاظ بازبینی، تست و ارزیابی تجهیزات ساختمانی

. Baseline 1
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و سیستم سیستمهاي روشناییمثل تجهیزات ( بهره برداري ازواشغالزمانبندي هاي تحصیل
HVAC(

 ط مبنا براي انرژي ساختمانمدل خیک توسعه
کالیبره کردن مدل خط مبنا با استفاده از داده هاي تاسیساتی و/یا داده هاي اندازه گیري شده.

ارزیابی راهکارهاي صرفه جویی انرژي:4گام 
هش مصرف در این مرحله، لیستی از راهکارهاي اقتصادي صرفه جویی انرژي با استفاده از پتانسیل کا

انجام کارهاي زیر توصیه ،تحلیلهاي اقتصادي مشخص می شوند. جهت نیل به این اهدافتجزیه و انرژي و 
شود:می
 تهیه لیستی فراگیر از راهکارهاي صرفه جویی انرژي ( با استفاده از اطالعات جمع آوري شده در

بازرسی میان گذر )
اي راهکارهاي صرفه جویی انرژي متفاوت در تعیین صرفه جویی انرژي در نتیجهء اعمال و اجر

3گامساختمان با استفاده از مدل مبناي توسعه یافته در 
ي  راهکارهاي صرفه جویی انرژياجراتخمین هزینه هاي اولیه
 ) دوره ارزیابی به صرفه بودن هر راهکار صرفه جویی انرژي با استفاده از روش تحلیلهاي اقتصادي

دوره کار کرد )هزینه تجزیه وتحلیل ا ساده یگشت سرمایهباز

ت سیساخالصه اي از روشهاي ممیزي انرژي توصیه شده براي ساختمانهاي تجاري و تا2-1و 1-1جدول 
"چرا که نوعا؛الکتریکی مجزا هستندو. ممیزي هاي انرژي براي سیستمهاي حرارتیندصنعتی را لیست کرده ا

.سر و کار دارندیمتفاوتتعرفه هاي خدماتبا 
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خالصه اي از ممیزي انرژي براي ساختمانهاي مسکونی و تجاري:1-1جدول
سیستمهاي الکتریکیسیستمهاي حرارتیفاز

منحنی مصرف انرژي الکتریکیمنحنی مصرف انرژي حرارتیتجزیه و تحلیل تاسیسات
د دانش آموز براي مدارس یا در               مصرف انرژي حرارتی در واحد سطح( یا در واح

واحد تختخواب براي بیمارستانها)
                            مصرف انرژي الکتریکی در واحد سطح( یا در واحد دانش آموز براي مدارس

یا در واحد تختخواب براي بیمارستانها)
 ، 1توزیع مصرف انرژي حرارتی (گرمایشDHW ،فرآیند(ها و غیره سرمایش ) روشنایی ، تجهیزات ، فنها وغیره )توزیع مصرف انرژي الکتریکی ،
انواع سوخت مصرفیتاثیر آب و هوا بر روي مصرف انرژي الکتریکی
تاثیر آب و هوا بر روي مصرف انرژيو غیرهتوانضریب ، جریمهدیماند انرژي، هزینه هاي ات ( تعرفه خدما(
ساختار نرخ تاسیسات

HVACنوع سیستمهاي مقاومت حرارتی)جنس مواد سازه ( ضخامت و محلبازرسی 
 نوع سیستمHVAC روشناییتراکمنوع و
 سیستمDHW تجهیزاتتراکمنوع و
آب داغ/بخار مصرفی در گرمایشمصرف انرژي گرمایشی
آب داغ / بخار مصرفی در سرمایشیمصرف انرژي  سرمایش
 آب داغ / بخار مصرفی درDHWمصرف انرژي روشنایی
استخرهاي شنا و غیره)ها داغ / بخار آب با کاربرد مخصوص( بیمارستانآب ،مصرف انرژي  تجهیزات

مصرف انرژي براي انتقال هوا
مصرف انرژي براي توزیع آب

کنترلی ي ، مکانیکی ، الکتریکی ومعمارمرور نقشه هاي ، مکانیکی ، الکتریکی و کنترلی معماريمرور نقشه هاي تراز انرژي
                               توسعه  مدل مبنا  ( با استفاده از روش هاي خط مبنا  با پیچیدگی هاي متفاوت، از

ابزارهاي خیلی ساده گرفته تا ابزارهاي تفصیلی )
                             ،توسعه  مدل مبنا  ( با استفاده از روش هاي خط مبنا  با پیچیدگی هاي متفاوت

از ابزارهاي خیلی ساده گرفته تا ابزارهاي تفصیلی )
( با استفاده از داده هاي تاسیسات و اندازه گیري شده ) کالیبره کردن مدل مبنا( با استفاده از داده هاي تاسیسات و اندازه گیري شده ) کالیبره کردن مدل مبنا
راهکارهاي  صرفه جویی           

انرژي
( مبدلهاي  حرارتی ) سیستم بازیافت حرارتی پر بازدهروشناییسیستم هاي
 سیستم گرمایش (بویلرها)بازدهی(کامپیوتر)پر بازده انرژي تجهیزات
  کاهش دماي نقطه تنظیمموتورهاي پر بازده
EMCS جایگزینی سیستمHVAC
 جایگزینی سیستمHVACEMCS
  کاهش مصرفDHW تنظیم  افزایش دماي نقطه
تولید همزمان(چیلرها) سیستم سرمایش پر بازده

دیماندیکهموار کردن پ

1Domestic Hot Water
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سیستم ذخیره انرژي حرارتی
تولید همزمان
بهبود ضریب توان
کاهش هارمونیکها

ت صنعتیسیساخالصه ممیزي انرژي در تا: 2-1جدول
سیستمهاي الکتریکیسیستمهاي حرارتیفاز

(مشخصه ساختمان)اکتریکیمصرف انرژيمنحنی(مشخصه ساختمان)مصرف انرژي حرارتیمنحنیتجزیه و تحلیل تاسیسات
مصرف انرژي حرارتی در واحد محصولمصرف انرژي الکتریکی در واحد محصول
 توزیع مصرف انرژي حرارتی

و غیره)فرآیند(گرمایش ، 
 توزیع مصرف انرژي الکتریکی

و غیره)فرآیند(گرمایش ، 
نوع سوخت مصرفی خاص در خط تولید         ندفرآیتجزیه و تحلیل انرژي حرارتی ورودي براي

( همانند خشک کردن )
 خاص در خط فرآیندتجزیه و تحلیل انرژي حرارتی ورودي براي

تولید ( همانند خشک کردن )
ساختار نرخ تاسیسات (بارهاي حرارتی ، بارهاي تقاضا ، ظریب جریمه توان(

(هزینه هاي انرژي، دیماند و جریمه ضریب توان) تعرفه خدمات
لیست تجهیزات مصرف کننده انرژي الکتریکیلیست تجهیزات مصرف کننده انرژي حرارتیبازرسی محل

انجام تراز حرارتی انرژي حرارتیانجام تراز حرارتی انرژي الکتریکی
مانیتور کردن مصرف انرژي حرارتی در تمام  بخشهاي تجهیزاتم  بخشهاي تجهیزاتمانیتور کردن مصرف انرژي الکتریکی در تما
همانند آلودگی و فرعی مصرف انرژي حرارتین محصوالت یتعی )

زباله ها )
 ها )ینده ( همانند آالفرعی مصرف انرژي الکتریکیتعیین محصوالت

مرور نقشه هاي الکتریکی و چارتهاي جریان تولیدمرور نقشه هاي مکانیکی و چارتهاي جریان تولیدخط مبناي مصرف انرژي
ها توسعه مدل مبنا ( با استفاده از هرکدام از روش(با استفاده از هرکدام از روش ) ها توسعه مدل مبنا(
هاي کالیبره کردن مدل مبنا ( با استفاده از داده هاي تاسیساتی یا داده

گیري شده )اندازه
هايکالیبره کردن مدل مبنا ( با استفاده از داده هاي تاسیساتی یا داده

گیري شده )اندازه
راهکارهاي صرفه جویی 

انرژي
سیستم بازیافت حرارتیموتورهاي پر بازده
بازدهی سیستمهاي گرمایش و خشک کنموتورهاي سرعت متغیر
 جایگزینی سیستمHVACکمپرسور هوا
کاهش مصرف آب  داغ و بخار آب روشنایی پر بازدهسیستم هاي
با استفاده  از طریق اتالف خط تولید )تولید همزمان ( امکانپذیر جایگزینی سیستمHVAC

EMCSEMCS
خط تولید )ضایعاتبا استفاده  از احتماال تولید همزمان ( ا
دیماندهموار کردن پیک
بهبود ضریب  توان
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کاهش هارمونیکها

راهکارهاي معمول صرفه جویی انرژي1-4
ت تجاري و سیسادر تا)منتخب ECM1(ن بخش برخی از راهکارهاي صرفه جویی انرژيدر ای

ها که در زیر آمده است  ECMباید تاکید شود که لیستی از.صنعتی بطور خالصه تشریح شده است
جهت نشان دادن بعضی از انتخابهاي ممکن براي ممیزین انرژي می باشد که در هنگام اجراي تجزیه "صرفا

ت تجاري و صنعتی بکار گرفته می شوند.  مطالب بیشتر در مورد بهینه سازي سیساحلیل هاي انرژي تاو ت
است ذکرالزم به . لیکن،خئاهد شدهاي مختلف ساختمان در فصلهاي بعدي کتاب تشریح انرژي  سیستم

یهاي بهبود بازدهی که ممیزان انرژي باید در هنگام تجزیه و تحلیلهاي انرژي در جریان جدیدترین تکنولوژ
ممیز باید پیشنهادات خود در رابطه با این راهکارها را تنها بر ،انرژي ساختمان قرار گیرند. افزون بر این

.مبناي تجزیه و تحلیل هاي اقتصادي درست، ارایه دهد 

پوشش ساختمان1-4-1
روي مصرف بسزاییا)  می تواند تاثیر پوشش هر ساختمان ( یعنی جداره ها، سقفها، پنجره ها و دره

داشته باشد. ممیزان انرژي باید خصوصیات واقعی پوشش ساختمان را تعیین کنند. این کار با آن انرژي 
بازرسی بخشهاي مختلف ساختمان و ثبت داده ها در فرمهاي تشریحی مخصوص پوشش ساختمان انجام 

وکف ها ) ها براي نمونه سطح عایق جداره ها، سقفمی گیرد که شامل اطالعات مربوط به جنس سازه ( 
عالوه بر این، در پنجره ) می باشد.جدارهايو سطح و تعداد اسمبلهاي ساختمان ( براي مثال نوع و تعداد 

طول ممیزي، تعمیرات مورد نیاز و آخرین جایگزینی ها باید مورد توجه قرار بگیرند.  
از:ندویی انرژي جهت بهبود عملکرد حرارتی پوشش ساختمان عبارتبرخی از راهکارهاي صرفه ج

براي سطوح ساختمان بدون هر گونه عایق، این راهکار به صرفه می باشد.افزودن عایق حرارتی.)الف

Energy Conservation Measures 1
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از سطح جداره ساختمان را قابل توجهیمواقعیکه پنجره هاي ساختمان بخش . جایگزینی پنجره هاب) 
هم غیره)، شیشه با گذر دهی پایین و2ستفاده از پنجره هاي پر بازده ( مقاومت باال ا، تشکیل می دهد

موجب کاهش مصرف انرژي شده و هم موجب بهبود سطح راحتی ساکنین می گردد.
با تکنیکهاي ساده و کم هزینه درز گیري ، باشدقابل مالحظهتهویههنگامیکه بار .کاهش نشتی هوا) پ

کاهش داد."ی از پوشش ساختمان را شدیدامقدار نشتمی توان 
مصرف "ممیزي انرژي پوشش، اهمیت ویژه اي براي ساختمانهاي مسکونی و کوچک دارد. یقینا

چراکه بهره/اتالف حرارتی ناشی از ، انرژي ساختمانهاي مسکونی متاثر از تغییرات آب و هوایی می باشد
%) 80تا 50ریق سطح ساختمان بخش مهمی از مصرف انرژي (هدایت مستقیم حرارتی یا نفوذ/خروج از ط

بهبود پوشش ساختمان  (جایگزینی پنجره ها، عایق کاري ،را تشکیل می دهند. براي ساختمانهاي تجاري
، پتانسیل صرفه جویی انرژيجهت تعیینهزینه بر می باشد. لیکن توصیه می شود "حرارتی جداره ) شدیدا

شود.مد نظر قرار دادهنظام مند از یکپارچگی همه شرایط، ممیزي اصل کردن حاطمینان رايبهمچنین
باعث افزایش انتقال حرارت و چگالش -در صورتی که نمایانده شود -پلهاي حرارتی ،بعنوان نمونه

است؛ د. مسائل مربوط به چگالش رطوبت  بغرنجتر و هزینه برتر از افزایش انتقال حرارت نرطوبت میگرد
.قرار می دهدتاثیر را تحت ه یکپارچگی سازه اي  پوشش ساختمان چرا ک

سیستمهاي الکتریکی1-4-2
ت صنعتی، هزینه انرژي الکتریکی سهم سیسادر ساختمانهاي تجاري و بخش عمده اي از تا

دهد. روشنایی، تجهیزات اداري و را بخود اختصاص میخدمات چشمگیري از صورت حسابهاي 
تورهاي الکتریکی از جمله سیستمهاي انرژي بر در ساختمان هاي تجاري و صنعتی محسوب می شوند.مو

درصد مجموع مصرف انرژي الکتریکی را 40روشنایی در ساختمان اداري بطور متوسط روشنایی.الف)    
هاي روشنایی به خود اختصاص می دهد. راهکارهاي ساده و ارزان قیمت متفاوتی جهت بهینه سازي سیستم 

، کم کردن و افزودن وسایل انعکاسیها بهینه کردن مصرف انرژي المپهاي روشنایی، باالست.وجود دارد
استفاده ازکنترلرهاي و )باشدترباالها توصیه شده استاندارد از سطح در صورتیکه میزان روشنایی المپ ها (

در ، به ویژهمربوط به روشناییي هاکارراه، از جمله این راهکارها می باشند. بیشترروشنایی روز
که باز گشت سرمایه آنها زیر یکسال است.بطوریبه صرفه هستند؛ ساختمانهاي اداري 

.High R-value 2
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و رشد بارهاي الکتریکی ساختمانهاي اداريرا در .  تجهیزات اداري بیشترین سهم تجهیزات اداريب)    
هاي فاکس، ت اداري عبارتند از : کامپیوترها، ماشینبر عهده دارند. تجهیزابه ویژه ساختمان هاي تجاري،

نظیر(تجهیزات اداري پر بازده زمینه عرضهپرینترها و دستگاههاي کپی. امروزه تولید کنندگان زیادي در
بعنوان نمونه فعال هستند.)مطابقت دارنددر ایاالت متحده EPAانرژي استار محصوالتی که با مشخصات 

به یک مد با مصرف توان پایینبطور اتوماتیک اند، استفاده البی که ه در مواقعکامپیوترهاي پر بازد
)Sleep( د.کننسوئیچ می

بهره برداريموتورهاي الکتریکی بخش مهمی از بودجه . هزینه انرژي کارکردموتورهاي الکتریکی) پ
ي استفاده از موتورها عبارتند راهکارهاي کاهش هزینه انرژساختمانهاي تجاري و صنعتی را در بر میگیرد.

استفاده از ،بهینه سازي سیستمهاي موتور،از کاهش زمان کارکرد ( خاموش کردن تجهیزات غیر ضروري)
ان تقاضا، استفاده از محرکهاي سرعت متغیر براي زی بمنظور هماهنگ کردن خروجی موتور با مییکنترلرها

هاي موتورهاي الکتریکی مختللف بازدهی3-1.  جدولنیز نصب موتورهاي پر بازدهتوزیع هوا و آب و
است.کرده مرتبرا بر  حسب اندازه موتور 

بازدهی موتورهاي پر کاربرد:3-1جدول
اندازه موتور

)HP(
پر بازدهبازدهی استاندارد

172%81%
276%84%
377%89%
580%89%
5/782%89%

1084%89%
1586%90%
2087%90%
3088%91%
4089%92%
5090%93%
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باعث عالوه بر کاهش کل انرژي الکتریکی مصرفی تجهیزات، جایگزینی سیستمهاي الکتریکی،
کاهش این ساختمان و لذا کاهش مصرف انرژي در ساختمان می شود.کاهش بارهاي سرمایش فضاي

باید هنگام ارزیابی  به نرژي حرارتی(براي گرمایش فضا)، امصرف انرژي سرمایشی بعالوه افزایش احتمالی 
صرفه بودن بهبود روشنایی وتجهیزات اداري مورد توجه قرار گیرد. 

HVACسیستمهاي 1-4-3

دهند. ممیز در صد مصرف انرژي ساختمانهاي مسکونی را به خود اختصاص میHVAC40سیستمهاي 
برنامه ،را بشناسد تا بتواند شرایط عملکرد تجهیزاتHVACیزات انرژي باید خصوصیات اصلی تجه

راهکارهاي زیادي جهت بهبود عملکرد انرژي را تعیین نماید.هاي کنترلیشروکارکرد وزمانبندي 
اند. برخی از این راهکارها عبارتند از:پیشنهاد شدهHVACسیستمهاي اولیه و ثانویه 

دردر مواقع مناسب، می توان کم کردن دماهاي گرمایشی :موستاتدماهاي تریا زیاد کردنکمالف) 
را نیز می توان در نظر دماهاي سرمایشی افزایشبطور مشابه، فضا را پیشنهاد کرد.طول دوره هاي اشغال 

.گرفت
موجود HVACدر ساختمانهاي تجاري، وقتی که سیستمهاي : جایگزینی سیستم حجم هواي ثابتب)

VAV(1(سیستمهاي حجم هواي متغیر استفاده از براي کل یا بخشی از ساختمان، از نوع حجم ثابت باشند،

.توصیه می شود
وجود دارد. HVAC: امکان بازیافت حرارتی از برخی تجهیزات  سیستمهاي بازیافت حرارتنصب)پ

و جریانات هواي AHU(2کنترل هوا ( براي مثال نصب  مبدلهاي حرارتی جهت بازیافت حرارت از واحد
باشند. گزینه هاي قابل بررسی میخروجی از دودکشهاي بویلر

هوا بهبود پیدا -: بازدهی بویلر بطور موثري با تنظیم نسبت سوختجایگزینی پلنتهاي گرمایش مرکزي)ت
باشد.به صرفه میعالوه بر این نصب بویلرهاي جدید پر بازده به جاي بویلر هاي قدیمی، کند.می
: امروزه چندین مدل از چیلرهاي پر بازده در بازار موجود هستند جایگزینی پلنتهاي سرمایش مرکزي)ث

که کنترل و عملیات آنها ساده بوده و براي پروژه هاي جایگزینی مناسب هستند.

Variable air volume 1
.Air Handling unit 2
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ي وجود دارد. باید تاکید شود که بین اجزاي مختلف سیستم گرمایش و سرمایش کنش بسیار قو
بهینه .انجام گیردتجزیه و تحلیل کل سیستمباید ،رهیافتHVACبنابراین در هنگام جایگزینی سیستم 

کننده) نمونه اي خنکهاي ها و برج سازي مصرف انرژي پلنت سرمایش مرکزي (که شامل چیلرها، پمپ
ی و سرمایشی در جهت کاهش مصرف انرژي گرمایشتجزیه و تحلیل کل سیستمکاربرد روش از 

می باشد.ساختمانها  

سیستمهاي هواي فشرده1-4-4
محدوده مصرف هواي .تولیدي می باشدتاسیسات از هواي فشرده ابزاري  غیر قابل حذف در بسیاري

یوماتیک رباتیک نهاي سیستم که با هوا کار می کنند تای یو عمل کننده هادستی يزارهابافشرده، از 
به هدرمتعددي ت سیساي فشرده در  تاامروزه مقادیر هنگفتی هوارا در بر می گیرد. متاسفانه، یچیده پ

درصد از انرژي الکتریکی ورودي به کمپرسور به انرژي هواي 25تا 20رود. تخمین زده می شود که می
5دهند در حالیکه اختصاص میرا بخود انرژيازاتالفرصدد50تا 10نشتیهاشود.فشرده مفید تبدیل می

.)Howe&Scales,1998(درصد از هواي فشرده به خاطر استعمال نادرست هدر می رود40تا 
نظیر ضرورت وجود ،، ممیزین انرژي باید مسائل مختلفیفشردهيجهت بهبود کارایی سیستمهاي هوا

رفت و برگشتی خیلی کاراتر از وسایلنمونه، موتورهاي الکتریکیبعنوانانجام کار (هواي فشرده براي
، چگونگی تحویل و کنترل آن و چگونگی مدیریت سیستم )، چگونگی کاربري هواي فشردهباشندمی
فرصتهاي صرفه جویی، ارزیابی هزینه هواي فشرده جهت تعیینفرآیند(براي هر ماشین یا فشرده يهوا

.هندمد نظر قرار درا )، الزم استانرژي و هزینه

کنترلهاي مدیریت انرژي 1-4-5
کاهش هزینه هاي تکنولوژي کامپیوتر، کنترل اتوماتیک گستره وسیعی از سیستمهاي انرژي داخل با

مردم پسند و به صرفه شده است. مدیریت انرژي و سیستم ، بسیارصنعتیساختمان هاي تجاري و
تمان طراحی گردیده که این کار از طریق ) جهت کنترل وکاهش مصرف انرژي ساخEMCSکنترل(

رسد. براي میثمرمانیتورینگ مداوم مصرف انرژي تجهیزات مختلف و انجام تنظیمات مناسب به 
دمپرهاي واحد کنترل هوا می کند؛ بطور اتوماتیک دماي محیط داخلی را مانیتورمی تواند EMCSنمونه

کنترل می نماید.سیستمهاي روشنایی را را باز و بسته کرده و
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جهت اطمینان تنظیم کنندهسیستم از یک شود که توصیه می،در ساختمانEMCSنصب در صورت
ها باید بطور منظم مطابق مشخصات تولید کننده، حسگر. براي نمونه آن استفاده شودعملکرد مناسب از

هاي گرمایشی وسرمایشی شده و ها احتماال باعث افزایش بارحسگرتنظیم شوند. کالیبره کردن ناقص 
کاهش راحتی ساکنین را به دنبال خواهد داشت.

مدیریت آب داخل ساختمان 1-4-6
، شـیرهاي  دستشـوییها درجویی آب به جاي لوله و اتصـاالت مرسـوم   با استفاده از لوله و اتصاالت صرفه

پـایین خواهـد   مصـرف آب و انـرژي   سـاختمان،  ي داخلو لباس شوییهاها آب، سر دوش ها، ظرف شویی
. همچنین رفع چکه در لوله ها و اتصاالت نیز باعث صرفه جویی می شود . آمد

را بـراي مـوارد   1میزان مصرف معمول آب در اتصاالت مرسـوم و اتصـاالت کـار آمـد آب    4-1جدول 
صدي از کـل آب  میزان مصرف آب گرم را به عنوان در 4-1مختلف نشان می دهد. عالوه بر این،  جدول 

درصـد در مصـرف آب    50آب، پربـازده بـا بکـارگیري اتصـاالت    .در هر نوع اتصاالت مشخص می کنـد 
. گردددستشوییها، حمام ها و شیرها صرفه جویی می 

: مشخصه مصرف تجهیزات مصرفی آب4-1جدول 
درصد آب داغالگوي مصرفتجهیزات پربازده آبمرسومتجهیزات مصرف نهایی

3.5هایدستشوی
gal/flush

1.6
gal/flush

4
flushs/pers/day

%0

5هاحمام
gal/min

2.5
gal/min

5
min/shower

%60

4.0شیرهاي آب
gal/min

2.0
gal/min

2.5
flushs/pers/day

%50

14.0هاظرفشویی
gal/load

8.5
gal/load

0.17
loads/pers/day

%100

55هالباسشویی
gal/load

42
gal/load

0.3
loads/pers/day

%25

water-saving fixtures 1
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10%هانشتی
از مصرف کل

%2
N/A%50از مصرف کل

جدید هايتکنولوژی1-4-7
را در نظـر  در داخـل تاسیسـات  ممکن است پتانسیل اجرا و تلفیق تکنولوژي هـاي مختلـف  انرژيممیز

داشـته  آنهـا  اعمـال گیچگـون وباید درك درستی از تکنولوژي هاي جدید ويبگیرد؛ که در این صورت 
شـوند بـه قـرار   . این تکنولوژیهاي جدید که براي ساختمانهاي تجـاري و صـنعتی در نظـر گرفتـه  مـی     باشد
ند:زیر

اخیرا مواّد و سیستم هاي مختلفی بـراي بهبـود بـازدهی انـرژي در     :ساختمانپوششالف  ) تکنولوژیهاي 
شده اند: ساختمان و به خصوص پنجره ها پیشنهاد پوشش

می کنند. بهینهسایه را تاثیرو انرژي خورشیدي بهره گیري ازطیفی که 1شیشه هاي انتخاب
 هـا را  ویژگی، بر مبناي درجه حرارت محیط یا میزان روشناییخودکاربطور که2رنگ زاشیشه هاي

تغییر می دهند (مثل عینک هایی که در نور آفتاب تیره می شوند ).
تولیـد کننـد و   بـرق که می توانند با جذب اشـعه خورشـید،   3یفوتوولتاییک ساختمانمجتمعصفحات

را کاهش دهند. )خصوصا سقف ها(در بدنه ساختمان حرارتیبهره میزان

هاي نزدیـک بـه   فضـا بـراي  خورشـید در عـین اینکـه اسـتفاده از روشـنایی     :ب )تکنولوژیهاي انتقال نـور 
آنهـایی کـه از روشـنایی آسـمان  برخـودار        ویـژه بـراي فضـاهاي داخلـی بـه     عموماپنجره ها معمول است، 

دیـوار بـه   نیستند، عملی نیست. تکنولوژي هاي جدید و البته نوپا، نور را از جمع کننده هاي سقف یا باالي
انتقال می دهند. ،مکانهاي داخلی که به پنجره  یا نور آسمان نزدیک نیستند

سیستم هاي انرژي در نظر جایگزینیبراي یاستراتژیهاي گوناگون:HVACي سیستم هاوها کنترلپ )
: که عبارتند ازدنشوگرفته می

spectrally selective glasses 1
chromomeric glazing 2

Building integrated photovoltaic panels 3
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 80تـا  50و لوله هاي حرارتی که می توانند انچرخهاي حرارتی گردنظیرحرارت بازیافتتکنولوژي
. دکننبازیافتدرصد انرژي مصرفی براي گرم کردن یا خنک کردن هواي ساختمان را 

 وبـت  و می تواننـد در سـاختمانهاي بـا بـار رط    بوده، امروزه موجودکنتدسیسیستم هاي خنک کننده
بلنـد ) در دوره هـاي هـا  ، استخرهاي شنا و قسمت مـواد تـازه سـوپرماکت   زدایی زیاد (مثل بیمارستانها

. مورد استفاده قرار گیرند،طراحیمدت 
 بـراي اسـتفاده از مزایـاي گرمـاي ذخیـره شـده زیـرزمین        ،  فرصتی را حرارتی زمین گرماییپمپ هاي

تهویه فضاهاي ساختمان فراهم می آورند. جهت
سیستم هاي ذخیره انرژي حرارتیTES)(1 ،براي در ساعات کم  بار ارزان قیمت توانامکان استفاده از

استراتژي ا چندین اخیر. آورندفراهم میساعات پربار را در تهویه ساختمان جهتتولید گرما یا سرما 
.توسعه داده شده استTESکنترل بهینه براي صرفه جویی مالی در استفاده از سیستم هاي 

پیشرفتهاي اخیر لیکندر واقع این روش تکنولوژي جدیدي نیست. :2ت) تولید همزمان برق و حرارت
کاربردها ازدر بسیاريادياقتصدر افزایش بازدهی آن در هر دو بخش حرارتی و برق، این روش را از نظر 

کرده است.صرفهه بها و دانشگاهها )، بیمارستانها یتوتاز جمله ساختمانهاي تحقیقاتی (انس

موردي مطالعه 1-5
مـوردي در ایـن بخـش ارائـه    مطالعـه ممیزي انرژي که قبال توصیف شـد، یـک   فرآیندبراي نشان دادن 

. بـراي  شده اسـت م از ممیزي انرژي به طور خالصه توضیح داده گادر هر می شود. فعالیت هاي انجام شده
رجوع کنید. Kim et al)1998موردي، به (مطالعهجزئیات بیشتر درباره 

گیـرد، یـک سـاختمان اداري بـا انـدازه متوسـط در       مورد تحلیل قرار مـی ،مطالعهساختمانی که در این 
دهد . قابل ساختمان را نشان مینماي م1–1شکل .سئول، کره جنوبی، است

نماي مقابل ساختمان اداري ممیزي شده:1-1شکل 

دماتی و ساختمانیداده هاي ختجزیه و تحلیلاول : گام
جمـع آوري تمـام اطالعـات موجـود دربـاره سیسـتم هـاي انـرژي و         ،ممیزي انرژيفرآیندقدم اول در 

قبل از انجام ممیزي جمع آوري شـده انـد. خصوصـا از    الگوي مصرف انرژي ساختمان است. این اطالعات 

Thermal Energy Storage 1
Cogeneration 2
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، اطالعـات و داده هـاي مهندسـی زیـر     خدماتیو صورتحسابهاي معماريالکتریکی / مکانیکی / هاي نقشه
آوري شده اند:  گرد 

نقشه یک طبقه از ساختمان ممیزي شده:2-1شکل

طبقه انباري که در 4طبقه اطاقکهاي باالي بام و 2طبقه با 26اري یک ساختمان ادشخصات ساختمان :م
قسمت مرکزي شهر سئول کره جنوبی قرار دارد. ساختمان بتونی و داراي  چارچوب فوالدي است. زیر بنـا  

m26555مساحت زمین وm23920          است. شیشـه هـاي مـات تـک جـداره همـه جـاي سـاختمان نصـب
مواد ساختمانی مختلفی را 5-1نمونه طرح یک طبقه از ساختمان نشان می دهد. جدول 2-1شکل .شده اند

نشان می دهد.،که در این عمارت استفاده شده
را نشان می دهد. همچنین 1993میزان مصرف برق ماهانه ساختمان در سال 3-1شکل مصرف انرژي :

است واضحشده است. آوردهدر این شکل نیز 1993طی سال بیروندرجه حرارت متوسط ثبت شده هواي 
،هرفتکه دماي هواي بیرون باال طی ماههاي تابستان (از ژوئن تا اکتبر )برق که میزان مصرف انرژي 
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تقریبا ثابت بوده که می توان این مصرف را به برقافزایش یافته است. طی ماههاي دیگر مصرف انرژي 
سی مقدماتی مصرف انرژي اندازه گیري شده ساختمان نشاننسبت داد. برريروشنایی و تجهیزات ادار

برابر بیشتر از 6ماه به ماه ثابت نبوده است. مثال مصرف گاز در ژانویه ،می دهد که مصرف گاز طبیعی
. بنابراین دوره هاي ثبت بوده استدر عین اینکه شرایط آب و هوایی درهر دو ماه یکسان ؛دسامبر است

برقعی غیر قابل اعتماد شناخته شد و فقط دوره هاي مربوط به میزان مصرف انرژي شده براي گاز طبی
بررسی شدند. ،اندازه گیري شده

: مصالح ساختمانی5-1جدول 
مواداجزا

کاشی5Cmدیوارهاي خارجی
16 Cmبتون

2.5 Cmایزوالسیون فوم
0.6 Cmمواد تکمیلی

5سقف Cmبتون سبک
15 Cmبتون

2.5 Cmایزوالسیون فوم
2دیوارهاي داخلی Cmسیمان تکمیلی

19 Cmبلوك بتونی
2 Cmسیمان تکمیلی

جداره کلفتشیشه تک1.2هاپنجره Cm

بتون25دیوار زیرزمینی Cm

وفال آسفالت
فضاي هوا

10 Cmآجر
سیمان تکمیلی2 Cm

15سطح زیرزمینی Cmبتون
وفال آسفالت

بتون12 Cm

سیمان تکمیلی2 Cm



21یزي انرژياي بر مممقدمه

واقعیبرقمصرف ماهانه انرژي :3-1شکل 

بازرسی محل:گام دوم 
انجـام شـد. در   1996یک رشته ممیزي یک روزه با همکاري یکی از اپراتورهاي سـاختمان در تابسـتان   

ع آوري شدند. براي نمونه: طی این ممیزي،  اطالعات و داده هاي مهندسی سودمند و روشنگري جم

 تجهیـز شـده اسـت. انـدازه گیـري سـطح       پر بـازده مشخص شد که ساختمان با سیستم هاي روشنایی
هاي کاري روشنایی کافی را نشان داد. براي مشـخص کـردن بـرآوردي از میـزان     روشنایی در محیط

. گردیدمصرف انرژي روشنایی، تعداد و نوع تجهیزات روشنایی ثبت 
بـود. در عـین حـال،    5/24و 5/25بـه ترتیـب   گرمـایش وسـرمایش  شد که دماي نقاط تنظیم مشاهده

اندازه گیري دماي هواي داخلی و رطوبت در طول این رشته ممیزي مشـخص کـرد کـه طـی بعـد از      
% نامسـاعد  65و رطوبـت  28دماي متوسـط  شرایط حرارتی در  بسیاري قسمت هاي ساختمان با،ظهر

ا اپراتور ساختمان نشان داد که در چند سال اخیر با افـزایش تعـداد کامپیوترهـا،    بمشورتبوده است. 
قادر به تحمل این بار نبوده و توانایی رسیدن به حد خنکی مطلـوب را نـدارد. بـراي حـل ایـن      چیلرها
یک مخزن یخ براي کم کردن بار خنک کنندگی اضافه شد. ،مسئله

 بـا دو سیسـتم بطـور همزمـان گـرم و سـرد مـی شـود،         کـه سـاختمان  گردیـد در طول میزي مشخص
مواقـع در CAV. سیسـتم FCU(2(فـن کویـل  هـاي و سیسـتم 1)CAVحجم هواي ثابت(هايسیستم

Constant Air Volume 1
Fan Coil Unit 2
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و دردهنـد واحد کنترل هوا، کل ساختمان را سرویس مـی تکمیل می شود. دوFCUبا سیستم لزوم
نصب شده است. FCUعدد 58هر طبقه 

 تشـکیل شـده   کننده و یک مخزن یـخ  خنکبرج 3چیلر، 6ر، بویلر3ازوسرمایشگرمایش دستگاه
است:ده مدر زیر آها و چیلربویلرها . ظرفیت است

MBtuh5/3واحد) 1و(MBtuh13واحد)2: (بویلرها 
Tons240واحد) 1و(Tons215واحد)5چیلرها: (

. مـدت زمـان شـارژ و    ر تشـکیل شـده اسـت   از یک مخزن آب شو(TES)سیستم ذخیره انرژي حرارتی
و کنترلهـاي بـا اولویـت    بـا اسـتفاده از کنترلهـاي سـاده    TESساعت است. سیسـتم  13و 10به ترتیب تخلیه 

چنـد تـا از   ،6-1باالیی دارد. در جـدول  نسبتا . ساختمان گرماي داخلی شوندکنترل میذخیره بون پیشبینی
اي اپراتـور سـاختمان و مشـاهدات در    گفته هـ ند. مطالب بر اساس امنابع گرمایی داخل ساختمان لیست شده

طول ممیزي هستند.
هاي اداريساختماندر: سطح جذب حرارت داخلی6-1جدول 

بار طراحیجذب گرماي داخلی
m2/Pers17ساکنین

W45جذب حرارتی پنهان
W70جذب حرارتی محسوس

W/m214روشنایی
W/m216تجهیزات

CFM/Pers14.7تهویه

سوم : مدل مبناي مصرف انرژيگام
هر طبقه  به دو قسمت پیرامونی  و دو قسمت ، DOE-2نرم افزار براي مدل کردن ساختمان با استفاده از

مـدل  جهـت نـواحی مـورد اسـتفاده   پیکـره بنـدي   4-1مرکزي تقسیم شد. براي مدل کردن ساختمان شکل 
در نبـودن انعطـاف پـذیري   ،دهد. علت اصلی براي این شکل پیکربنديکردن طبقات ساختمان را نشان می 

FCUو CAVاست. اگر چـه سـاختمان واقعـی بـا اسـتفاده از  سیسـتم هـاي       DOE-2 SYSTEMSبرنامه  

بکار رفتـه درمنطقـه را   HVACنمی تواند نوع متفاوت  از سیستم هاي .DOE-2.1Eتهویه می شود، سیستم
ایـن  .، از ساده سازي کمک گرفته شدواقعی ساختمانHVACشبیه سازي سیستمبه منظور لذا .مدل کند
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استفاده می VAVها و در مناطق مرکزي ازFCUاز در مناطق پیرامونی موارد زیر است : ساده سازي شامل
ها در قسمت هاي پیرامون قرار گرفته اند، این ساده سازي مطابق بـا کـارکرد سیسـتم    FCU. چون همه شود

HVACواقعی است.

DOE-2نواحی حرارتی ساختمان جهت شبیه سازي کامپیوتري با :4-1شکل 

و انـرژي مصـرفی واقعـی ثبـت     DOE-2برق پیش بینی شده توسط مدل پایـه  ماهانهمصرف5-1شکل 
قعی وامصرف انرژييالگوDOE-2. این شکل بیان می کند کهدهدنشان میساختمان را ،1993شده در 

ساختمان را به جز براي ماههاي دسامبر و اکتبر نسبتا خوب پیش بینی می کند . تفاوت بـین مصـرف انـرژي    
تقریبـا  DOE-2اندازه گیري شده سالیانه ساختمان و مصرف پیش بینی شده برق سالیانه بوسیله مدل مبنـاي 

بـرق بیشـتري از میـزان    درصـد 6کـه سـاختمان   استکردهپیش بینی DOE-2مگا وات ساعت است. 762
آب ، فایـل  DOE-2توسـعه مـدل مبنـاي   جهـت انرژي مصرفی اندازه گیري شده سالیانه  مصرف می کنـد.  

تهیـه شـد. بـا    سـئول 1993شـده سـال   گـردآوري  با استفاده از داده هاي خـام هواشناسـی   TRYوهوایی نوع
.نمودتعیینها را می توان ECO، تعداد DOE-2استفاده از مدل مبناي 
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در ساختمانDOE-2پیشبینیومقایسه مصرف انرژي الکتریکی واقعی:5-1شکل

ورا نشان می دهد. غالب مصرف انرژي براي روشنایی ساختمان انرژي نهایی رف اتوزیع مص6-1شکل 
کـه  . همانطوریبه خود اختصاص می دهددرصد کل مصرف برق ساختمان را 75حدودتجهیزات است که 

تر بیان شد، تجهیزات روشنایی جدیـد کـه از المـپ هـاي فلورسـنت بـا مصـرف انـرژي مناسـب بهـره           پیش
، در ساختمان بکار برده شده است. بنابراین تصمیم گرفته شد تا در این بررسی جایگزینی تجهیـزات  برندمی

هـاي  ECOاست . درصد1/13سرمایشیدر نظر گرفته نشود. مصرف انرژي ECOروشنایی به عنوان یک
کاهش بار سرمایشی براي بهبود حرارت داخلی و همچنـین کـاهش   جهتانتخاب شده  براي این ساختمان 

کنند.را دنبال میهزینه انرژي ساختمان 

یع مصرف انرژي الکتریکیزتو:6-1شکل 
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)ECOs(1چهارم : بررسی فرصت هاي صرفه جویی انرژيگام
جـویی انـرژي بررسـی شـد. درایـن      فرصت صـرفه چندین،ف انرژي ساختمانطبق ارزیابی الگوي مصر

. می دهدبطور موفقیت آمیز مصرف انرژي را کاهش 6گزینه،میان

از کننـد. آنهـا  همه  با سرعت ثابت کار مـی ،موجوددستگاه هواسازفن هاي:VAVبه CAVتبدیل) 1
کنند. سیستم را براي فضاهاي مورد نظر تامین میطریق یک سیستم هوارسانی با درجه ثابت، هواي مطلوب

اي طراحی شده که هواي کافی را براي گرم یا سرد کردن ساختمان تحت شرایط مورد نظـر تـامین   به گونه
هـواي  حجمبیشتر است. تعویض سیستم با یک سیستم نیازعرضه هوا از میزان ،شرایط غیر طراحیدرکند. 
را کاهش داده و در نتیجه مصرف انرژي براي تهویـه  AHUتوسطن شده تامی) مقدار هوایی VAVمتغیر(

سیستم هاي فن حرارتی با درجۀ  ثابـت تعبیـه شـده    ECOیابد. در این هاي مختلف کاهش میهواي قسمت
کـه  -VAVجایگزین شـدند. بـه خصـوص جعبـه هـاي     VAVدر قسمت هاي مرکزي ساختمان با سیستم 

هـاي مختلـف   براي کنترل مقدار هواي مطبوعی که براي تنظیم دماي قسمت–باترموستات کنترل می شوند
پیشنهاد می شوند. هزینه هاي نیروي کار و تجهیـزات بایـد در ارزیـابی دوره    د،می گردساختمان باید تامین 

این روش در نظر گرفته شوند. سرمایهبرگشت

بـدون  ذخیـره بـا اولویـت  یـک کنتـرل   ازبـا اسـتفاده  فعلـی TESسیسـتم ) کنترل بهینه مخزن یـخ : 2
شبه بهینه پیشنهاد می شود.  ایـن ل کنندهکنتر،TESسیستمسودمنديبهبود جهتند.کمیعمل2بینیپیش

ECO  بدین منظور بررسی می شود که مشخص کند آیا مصرف برق ساختمان هنگام استفاده از تکنولـوژي
محـیط شـبیه   ازي مشخص کردن میزان صرفه جـویی ایـن گزینـه   ؟ براکنترل شبه بهینه کاهش می یابد یا نه

. این محیط شبیه سازي بر مبناي تکنیـک برنامـه   شداستفاده Henze et al)  1978توسط(توسعه یافته سازي 
رمایش و غیرسـ ،منحنی بار سـرمایش باTESبراي این سیستم يعملکردکنترلهاي ریزي پویاست و بهترین 

شود. نتیجه شـبیه  انجام نمیECOبراي این DOE-2باکند. هیچگونه شبیه سازيتعرفه برق  را مشخص می
اولویـت کند که با استفاده از کنترل شبه بهینه به جاي استفاده از کنتـرل پویا مشخص میریزيسازي برنامه

کـه  الزم  اسـت کننـده،  کنتـرل ایـن  جهت بـه کـارگیري  .درصد کاهش می یابد5، انرژي مصرفی ذخیره
توانـد  اي از این پیش بینی کننده مـی . نمونهگرددساختمان  مشخص بارهاي سرمایشی و غیر سرمایشی آتی

ها حسگرافزودن برخی نیروي کار و هزینه اولیه هزینه ).,1995Kreider et alهاي عصبی باشد(بر پایه شبکه
کند.دوره برگشت سرمایه این راهکار را مشخص می،و کامپیوتر

Evaluation of Energy Conservation Opportunities 1
Non predictive storage priority 2
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داخلـی ناشـی از   حـرارت جـذب کـاهش جهـت براي ایـن سـاختمان،   :ي پنجرهایگزینی شیشه ها) ج3
سـرمایش بـار  بـع آن  تبـه  استفاده شـود. ردهی پایینذاي باگپنجرهتشعشعات خورشیدي باید از سیستم هاي 

د.دهـ را کـاهش مـی  گرمایشـی بـار  ،شیشه هـا میزان مقاومت حرارتییابد. عالوه بر این افزایشکاهش می
بـا  0.69و ضـریب سـایۀ  W/m2-k(6.17(حرارتی،  پنجره هاي تک جداره موجود با هدایت ECOبراي این

پنجره هاي دو جداره تعویض شدند. این پنجره هاي دو جداره هم  هدایت شیشه و هم ضـریب سـایه را بـه    
کاهش دادند. 15/0و W/m2-k(33/1ترتیب به  مقدارهاي  (

،  اثر تنظیمات دماي داخلی بـر روي مصـرف انـرژي سـاختمان بـا      ECOدر این) تنظیم دماي داخلی :4
oC5/25تـا  Co5/24درجۀ دما در شرایط گـرم از ؛شدتجزیه و تحلیلDOE-2استفاده از برنامه شبیه سازي

oاز دو درجه دما در شرایط سر C5/25 تاoC5/27نیـروي  هاي تنها باید هزینهراهکار. در این گردیدظیم نت
. ها کردکل هزینهواردراکار 

می تواند کل مصرف برق ،هاها و پمپافزایش بازدهی موتورهاي پنکه: الکتریکی) جایگزینی موتور5
( بـراي موتورهـاي   85/0موجـود در حـدود    موتورهـاي بـازدهی  ، ECOساختمان را کاهش دهد. در این 

10HP 50براي موتورهاي (90/0) تاHP(ازده داراي کـارایی در  بـ شده است. موتورهـاي پـر   اندازه گیري
تفاضـلی  هـاي ) هستند. تنهـا هزینـه  50HP( براي موتورهاي 95/0تا ) 10HP( براي موتورهاي 91/0حدود 

. منظور شونداقتصادي تجزیه و تحلیلاین درباید 

بطوریکه سـطح  ،کندمیمیظتنسطح روشنایی را ،تاریکیمداومکنترل: ) برنامه کنترل روشنایی روز 6
در یابـد، روشنایی قسمت هاي داخی ثابت باقی بماند . مصرف برق ساختمان بطور قابل توجهی کاهش می

ECOرود. بـراي ایـن  اندکی باال می،مصرف گاز،حالیکه به خاطر کاهش گرماي ناشی از سیستم روشنایی

انهاي پیرامونی اداره در نظر گرفته شد.مکدرپیوسته میزان تاریکی با کنترلهمراهروشنایی روز

نشان داده شده اسـت. بـر اسـاس ایـن     7-1هاي انتخاب شده بر روي مصرف برق در جدول ECOریاثت
هـر کـدام بـه    » با کنترل تاریکیهمراه اجراي سیستم کنترل روشنایی روز «و » VAVبه CAVتبدیل«نتایج

پلنـت  بـرق با مالحظه اینکـه مصـرف   دهند. را کاهش میدرصد ، میزان کل مصرف برق3/7و 2/5ترتیب 
، این میزان صرفه جویی مصرف انرژي منطقی بـه نظـر   استساختمانبرق%کل مصرف 1/13سرمایشی تنها 

رسد.می
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هاECOاقتصادي و تحلیل : تجزیه 7-1جدول 
هزینه برق
(Mwon)

LNGهزینه 

(Mwon)

هزینه کل
(Mwon)

هزینه اضافی 
(Mwon)

جوییصرفه
(درصد)

جویی صرفه
(Mwon)

گشت دوره باز
(سال)سرمایه

----984.4139.11123.5پایهگزینه
1ECO#940.849.8990.5465.511.81333.5
2ECO#979.1139.11118.242.40.65.38
3ECO#977.9126.91104.8280.51.718.715
4ECO#983.7106.41090.116.7333.40.5
5ECO#972.6138.71111.460.51.11.15
6ECO#911.6144.81056.4268.4664

میزان صـرفه  7-1. جدول گرفتسئول انجام خدمات انرژيتعرفه اقتصادي با استفاده از تجزیه و تحلیل
عالوه ؛دهددالر ) نشان می1ون معادل 1000ها به پول رایج کره ( هر ECOهر کدام ازدرمالی راجویی

تجزیـه  اقتصادي به حساب آورده شده است. این تجزیه و تحلیلهزینه گاز طبیعی هم در این ،بر هزینه برق
درصد 10کل هزینه انرژي ساختمان را به میزان VAVبه CAVاقتصادي نشان می دهد که تبدیل و تحلیل

کند. کل هزینه انرژي صرفه جویی میدرصد در 6دهد و کنترل روشنایی روز  کاهش می

پنجم : پیشنهاداتگام
ECOاول )،  تنظـیم دمـاي داخلـی(   VAV)ECOاقتصـادي، تبـدیل  تجزیـه و تحلیـل  با استفاده از نتایج 

جویی انرژي پیشنهاد گردید کـه در  به عنوان فرصتهاي صرفهششم ) ECOو کنترل روشنایی روز ()چهارم
. بکار گرفته شدساختمان اداري ممیزي شده

روشهاي تایید میزان صرفه جویی انرژي 6–1
پـیش بینـی هـاي صـرفه جـویی در انـرژي و هزینـه،        مبنايجایگزینی تجهیزات مصرف کننده انرژي بر 

رسد. اما بررسیهاي متعددي نشان داده است که تفاوت فاحشی بین مقدار پیش بینی شده نظر میاقتصادي به 
1انـرژي شـرکت هـاي خـدمات    فه جویی در انرژي وجود دارد. به خاطر افزایش فعالیت و مقدار واقعی صر

)ESCOs( براي اندازه گیري و ممیزي انرژي، مورد توجه قرار گرفت. این روشها،  نیاز به استاندارد کردن ،

Energy Service Companies 1
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، کـه  رهنمـون شـد  1996در سال 2انرژي امریکاي شمالیتایید به ظهور پروتکل اندازه گیري و موضوع،
. گردیدو اصالح یافته توسعه و تاییداندازه گیرياجراي یپروتکل بین المللتحت نظر هابعد

مصرف انرژي تجهیزات به راحتی با مقایسه مصرف انـرژي  در واقع، اندازه گیري میزان صرفه جویی در
نـه  ،بعـد از تعـویض  شود. متاسفانه تغییرات مصرف انـرژي در دوره هاي قبل و بعد از نصب آنها حاصل می

مـدت زمـان اشـغال    چـون تغییـرات شـرایط آب و هـوایی،     ،دیگـري عوامـل بلکه به ، تجهیزاتتنها به خود
دارد. مهم این است که بـراي تعیـین دقیـق میـزان صـرفه      بستگیHVACبهره برداريزمانبندي وساختمان

تمامی این تغییرات به حساب آورده شوند. ،جویی انرژي
انرژي صرفه جویی شده در ساختمانهاي تجـاري و صـنعتی   تاییدددي براي اندازه گیري و روشهاي متع

پیشنهاد شده است. 
برخـی از  .تعدادي از روشهاي مناسب اندازه گیري وتایید میزان انرژي را تشریح کـرده اسـت  ،16فصل

: عبارتند ازها این تکنیک

صـرفه جـویی بـر اسـاس     میـزان  اندازه گیري مدلهاي رگرسیون ابتدایی برايمدل هاي رگرسیون :.1
. در میان ایـن مـدلهاي ابتـدایی رگرسـیون،     استفاده می شدندVBDD(1(درجه متغیر–روز روش 

که از داده هاي ماهانه میزان مصرف انـرژي و درجـه حـرارت متوسـط     قرار داردPRISM2روش  
هترین مقدار براي میزان مصـرف  بتعیینمدل رگرسیون خطی و روزانه، براي قاعده مندکردن یک

مصـرف انـرژي در آن بـه خـاطر     همچنـین از دمـایی کـه    ؛مستقل از آب و هـوا اسـتفاده مـی کنـد    
صـرف  افـزایش م شروع بـه ازدیـاد مـی کنـد و نـرخ       مایش(نقطه تغییر یا دماي مبنا)و سرایشگرم

ی بـراي بـر آورد   . مطالعات متعددي نشان داده است که مـدل رگرسـیون خطـ   بهره می گیردانرژي 
صرفه جویی در مصرف انرژي ساختمانهاي مسکونی مناسب است. اما یک بررسی نشان داده میزان

برآورد دقیقی براي صرفه جویی انرژي در بیشتر ساختمانهاي تجاري ارائـه  PRISMاست که مدل 
از حداقل ). مدل رگرسیون تک متغیره (دما )، مستلزم استفاده,1992Ruch & Claridgeدهد(نمی

ــا رگرســیونها 4 ــارامتر خطــی ی ــا نقطــه متغیــر اســت يپ ــراي ســاختمانهاي تجــاري مناســب  ؛ب ــا ب ت
کند کـه عـالوه   مدلهاي رگرسیون مضاعف خطی را پیشنهاد می,Katipamula et al)1994(باشد.

نسـبت بـاد و  ،،  تشعشـعات خورشـیدي  متغیرهاي مستقلی نظیر بهـره داخلـی  بر درجه هواي بیرونی، 
Katipamula et al،گیرند. براي ساختمانی که آنها مورد بررسی قـرار دادنـد  بت را در بر میرطو

North American Energy Measurement and Verification Protocol 1
Variable Base Degree Day 2

PRIncton Scorekeeping Method 3
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بر روي مصرف انرژي دارند. آنها همچنـین  جزئی ریاثتکشف کرد که باد و تشعشعات خورشیدي 
عمومــا اثــر نســبتا کمــی بــر روي مصــرف انــرژي دارد.       بهــره انــرژي داخلــی  دریافتنــد کــه  

)1998(Katipamula et al,  ــات بیشــتري در مــورد فوایــد و محــدودیتهاي ــا جزئی مدلســازي ب
کند. رگرسیون چند گانه،  بحث می

تکنیک هاي متعددي بـراي بررسـی اثـر تغییـرات زمـانی متغیرهـاي مسـتقل        مدلهاي متغیر با زمان :.2
ن مختلف بر روي بر آورد صرفه جـویی در انـرژي بواسـطه تعـویض سیسـتم هـاي انـرژي سـاختما        

1998Krarti(1شوند. در این میان تکنیک هایی هستند مثل شبکه هاي عصبی مصـنوعی پیشنهاد می

et al,) 1998)؛سري هاي فوریهDhar et al,( 2غیر مـزاحم و مانیتورینگ بار)1998(Shaw et

al, و تخصص دارند . آموزش. این تکنیک ها معموال نیاز به سطح باالیی از

الصه خ1-7
ممیزي انرژي در ساختمانهاي تجاري و صنعتی از نظر کاري بسـیار متنـوع بـوده و نیازمنـد تخصصـهاي       
متعدد جهت تعیین بهترین راهکارهاي صرفه جویی انرژي در تجهیزات موجود می باشد. این فصل توصیفی 

بـه  ،ور دقیـق دنبـال شـود   دهـد. اگـر فصـل بطـ    ممیزي انرژي را ارائه مینظام مند از راهکارهاي عمومی اما 
ي اجـزا و روابط پیچیده  بـین سـاختمان  و   هایک  آرایه  به  ظاهر بی پایان  از طرحتجزیه و تحلیلتسهیل  

سیستم انرژي کمک می کند. 

Artificial neural network 1
non intrusive load monitoring 2


