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 مديريت مصرف انرژي

  .جويي انرژي در سطح جهان اهميت خاصي پيدا نمودمبحث صرفه) شمسي 1352(ميالدي  1973پس از بحران نفتي سال 
هاي جديدي در خصوص مصرف انرژي شكل ها از طرف ديگر، نگرشبه لحاظ كمبود صادرات نفتي از يك طرف و صعود قيمت

العمل ها بهترين راهكار و عكسرژي بر اساس حفظ و نگهداري صحيح از سيستمجويي اندر اين ميان، نگرش صرفه. گرفت
ها از نظر اي عملكرد تجهيزات ساختمانبررسي دوره. شود، چراكه از لحاظ اقتصادي نيز مقرون به صرفه استمحسوب مي

  از كليدي ترين اجزاء  هم اكنون مباحث اقتصادي. باشدجويي انرژي ميمصرف انرژي، جزء الينفك دستيابي به صرفه
هاي بسيار ناچيز گذاريهاي انرژي با سرمايهجوييدر گذشته دستيابي به صرفه. آيندجويي انرژي به شمار ميهاي صرفهبرنامه

هاي مقدور بوده است، ليكن در زمان حاضر كه اغلب راهكارهاي بدون هزينه و كم هزينه به اجرا گذارده شده اند، صرفه جويي
خيز و به عبارتي شايد بتوان گفت كشورهاي در البته در كشورهاي نفت. باشدتر نيز ميهاي افزونمستلزم صرف هزينهبيشتر 

رف جويي در مصرف انرژي با صهاي طاليي زيادي براي صرفهاند، هنوز فرصتحال توسعه كه چنين اقداماتي را انجام نداده
   .هاي بسيار كم قابل دسترسي استهزينه

  

ها اين روش .شودسازي مصرف به كار گرفته ميها و اقداماتي گفته مي شود كه براي بهينهيريت مصرف به مجموعه روشمد
  :معموال به سه گروه تقسيم مي شوند 

ها و مراقبت و نگهداري از هايي هستند كه هزينه اي نداشته باشند مثال استفاده درست از وسايل و دستگاهروش :گروه اول 
   آنها

مانند تعمير و ) هزينههاي كمروش(هايي هستند كه هزينه دارند اما اين هزينه ها چندان زياد نيست روش :گروه دوم 
هاي مختلف يك كارخانه و نظارت بر تغيير مصرف هر دستگاه، نگهداري وسايل، اندازه گيري ميزان مصرف انرژي در دستگاه

  .هاي كاهش انرژيهاي آموزشي در خصوص روشنامهها ، اجراي برها و كانالعايق كاري لوله

ها، ها بايد تغييرات اساسي جهت بهبود مصرف انرژي در دستگاهدر اين روش. هاي پرهزينه هستندروش :گروه سوم 
ي، اي كهنه و قديمي باشد بايد در صورت نياز و امكان صرفه جويي انرژها بوجود آورد مثال اگر كارخانهتاسيسات و ساختمان

هاي تكميلي در جهت جلوگيري از اتالف انرژي نصب نمود يا اگر هاي نو تعويض كرد يا دستگاهرا با دستگاههاي آندستگاه
  .را تعويض كردساختماني كهنه شده باشد بايد تمام تاسيسات گرمايش و سرمايش آن
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  ريزي مديريت انرژيمراحل برنامه

  
  :باشدل نه گانه زير ميريزي مديريت انرژي شامل مراحبرنامه

  سازيكسب نظر مديريت ساختمان جهت اجراي اقدامات بهينه 
سازي مصرف انرژي از طريق برگزاري كسب و جلب نظر ساكنين ساختمان به منظور اجراي موفق راهكارهاي بهينه 

  هاي آموزشيسازي و دورهسمينارهاي حساس
مي و مصارف انرژي و يا بعبارت ديگر اجراي مميزي كوتاه هاي عموبررسي وضعيت موجود ساختمان از منظر جنبه 

  مدت
  هاي مميزي انرژي و تخمين هاي اجرايي از طريق بررسي دادهشناسايي مشكالت و مشخص نمودن راه حل 

  هاي مورد نياز جهت اجرايي نمودن راهكارهاگذاريسرمايه
مصرفي به ازاي متر  BTUحسب درصد و يا ساله بر 5تا  3جويي انرژي براي يك دوره گذاري جهت صرفههدف 

  مربع ساختمان
  ثبت مستمر مصارف انرژي 
 موقع كارهابه تقسيم مسئوليت بين ساكنين جهت اجراي 
هاي زماني مشخص و بررسي هر نوع تغيير در مصارف صورت دورهاقدامات بهپايش مستمر نتايج حاصل از اجراي   

  مختلف انرژي
  جويي هاي بدست آمده، براي حصول بهترين شرايط صرفهرها بر اساس يافتهروز نمودن راهكاتدوين و به 
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  جويي قابل دستيابيميزان صرفه

  
جويي كرد؟ چه نوع اقداماتي توان صرفهبدون شك سؤالي كه براي هر فرد مطرح خواهد شد، آن است كه چقدر انرژي را مي

اي از اقدامات جويي چقدر خواهد بود؟ در جدول زير، فهرست پارهر كل صرفهبايد به اجراء گذارده شوند و بازدهي هر اقدام د
  .متداول به همراه اثربخشي هر يك از آنها ارائه شده است

  ميزان اثربخشي  جوييفرصت صرفه
  شودهاي گرمايشي كاسته مياز هزينه% 5گراد حدود به ازاي كاهش هر درجه سانتي گراد تنظيم شوددرجه سانتي20دماي داخل ساختمان در فصل زمستان در حد
  شودهاي سرمايشي كاسته مياز هزينه% 3گراد حدود به ازاي افزايش هر درجه سانتي گراد تنظيم شوددرجه سانتي25دماي داخل ساختمان در فصل زمستان در حد
  خواهد شد% 10هاي گرمايشي تا حد جويي هزينهاين عمل موجب صرفه ساالنه در باالترين حد نگهداريدبازدهي مشعل را از طريق بررسي و تنظيم

بازدهي واحدهاي سرمايشي را از طريق بررسي و تنظيم ساالنه در باالترين حد
  خواهد شد% 15هاي سرمايشي تا حد جويي هزينهاين عمل موجب صرفه نگهداريد

60شوند را ازظور تامين آب شستشو مورد استفاده واقع ميها كه به مندماي آبگرمكن
  شودمي% 12تا % 6جويي انرژي بين چنين كاهشي موجب صرفه .درجه كاهش دهيد 46گراد به درجه سانتي

  هاي روشنايي كاهش خواهد يافتهزينه% 60تا% 50با رعايت اين موضوع  از روشنايي روز حداكثر استفاده بعمل آيد
  هاي مرتبط با روشنايي كاسته خواهد شداز هزينه% 10 هاي روشنايي را در بهترين وضعيت ممكن حفظ و نگهداري نماييدسيستم

  .هاي روشنايي كم خواهد شداز هزينه% 17حدود  هاي اضافي را خاموش كنيدالمپ

جويي براي صرفه% 50تا % 25جديد و هاي جويي براي ساختمانصرفه% 28تا%15  بطور كلي روشنايي ساختمان را كاهش دهيد
  حاصل خواهد شدهاي فعلي ساختمان

  خواهد شد% 13تا % 10جويي انرژي سرمايشي و گرمايشي بين اين عمل موجب صرفه هاي دو جداره استفاده كنيداز پنجره
  كاهش خواهد دادهاي گرمايش آب را از هزينه% 15اين عمل تا  كاري نماييدها و مخازن آب گرم را عايقلوله

  هاي سرمايشي و گرمايشي ساختمان را كاهش خواهد داداز هزينه% 20اين عمل تا  ها و سقف ساختمان را با عايق مناسب بپوشانيدديواره

  .تواند تابع شرايط مختلف باشدارقام مندرج در جدول مي*
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  خانگي  بخشاهميت مديريت انرژي در 

  

انرژي در خانه مثل يخچال، فريزر، تلويزيون، ماشين لباسشويي، جاروبرقي، اجاق، روشنايي و هاي كنندهوسايل و مصرف 
شود و در اين بخش، بيشتر از انرژي برق استفاده مي. هاي اين بخش هستندكنندههاي گرمايش و سرمايش، جزءمصرفدستگاه

از انرژي تقريبا يك سوم انرژي، در اين بخش % 34 در كشور ما. ترين مصرف آن براي گرمايش و سرمايش و روشنايي استمهم
اقدامات مديريت مصرف در اين بخش شامل  .بنابراين، اعمال مديريت انرژي در اين بخش بسيار مهم است. مصرف مي شود

  . رودكنندگان اولين اقدام مهم به شمار ميمصرف سازي و آموزشآگاه. شودموارد مختلفي مي
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  زيساآموزش و آگاه

  

هاي ها و تهيه فيلمهاي آموزشي و سمينارها، انتشار كتابتشكيل دوره. سازي هستندنخستين اقدام، اقدامات آموزشي و آگاه
  هاي كنترل و نظارت و امكانات هاي استفاده درست از وسايل و روشها، راههاي كارخانهآموزشي براي مديران و تكنسين

سازي هاي آموزش و آگاهتجربه كشورهاي مختلف نشان داده است كه برنامه. آموزد نها ميسازي مصرف انرژي را به آبهينه
برآوردها نشان داده كه اقدامات انجام شده در . سازي آن داشته باشندتوانند نقش موثري در كاهش مصرف انرژي و بهينهمي

هاي انرژي بر، شكل خاصي دارد كه ر هر يك از بخشآموزش و آگاه سازي د. درصد انرژي را كاهش داده است 20اين زمينه تا 
  .در هر مورد به آنها اشاره خواهيم كرد

  مميزي انرژي

  

هاي مختلف در يك ساختمان با واژه مميزي انرژي تعريف از طريق فعاليت) الكتريكي و فسيلي(بررسي ميزان مصرف انرژي 
آن را در طول يك سال مشخص نمايد، بلكه تغييرات ي را مشخص ميمميزي در واقع نه تنها ميزان مصرف انواع انرژ. گرددمي

از طرف ديگر ضمن انجام مميزي انرژي، مصرف انرژي انواع وسايل به تفكيك محاسبه . نمايدو هزينه آن را نيز برآورد مي
  .جويي استهاي صرفههدف اصلي از انجام مميزي مشخص نمودن فرصت. خواهد شد


