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 بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمانها با استفاده از عايق و
 اقليم مختلف کشوردو هاي مناسب در  شيشه

 

 دانشيار( و بهمن خستو ) دانشجوي کارشناسي ارشد ( بابک جوادي 
 )دانشکده مکانيک دانشگاه صنعتي اميرکبير 

E-mail : babak58@Gmail.com 

شرايط متفاوت آب و هوايي در نقاط مختلف کشور موجب شده           تنوع اقليمي در ايران و وجود       : چکيده
است که بررسي روشهاي کاهش مصرف انرژي در سـاختمانها ، بـدون در نظـر گـرفتن شـرايط خـاص                      

هاي انبـوه سـازي    گردد که در پروژه اهميت اين  موضوع از آنجا آشکار مي.  اقليمي ، امکان پذير نباشد  
ي از سياستهاي تأمين مسکن را شامل شـده اسـت ، عـالوه بـر                که در مناطق مختلف کشور بخش مهم      

اهميت انطباق با مبحث نوزدهم مقررات ملـي سـاختمان ، بازگشـت هزينـه سـرمايه گـذاري اوليـه در                   
 .باشد  کمترين زمان ممکن مد نظر مي

 در اين مقاله ، اثر عايق حرارتي و نوع شيشه در كاهش بارهاي حرارتي و برودتي يک ساختمان 
در ) گاز ( سکوني در دو اقليم كشور بررسي و زمان استهالك هزينه اوليه با كاهش مصرف سوخت م

گيرند  شهرهايي که در اين مقاله مورد بررسي قرار مي. زمستان و برق در تابستان تعيين ميگردد
وط به تأسيسات در محاسبات مرب ) .اقليم نيمه بياباني ( و تهران ) اقليم سردسير ( اردبيل : عبارتند از 

ساختمان ، انواع مختلف سيستمهاي حرارت مرکزي و تهويه مطبوع که در هر يک از اقليمها قابل 
هاي انتخابي، مطابق   هزينه تأسيسات و عايق و شيشه.گيرد  استفاده هستند مورد بررسي قرار مي

و انواع شيشه در کليه ريزي بوده و  ضخامت بهينه انواع عايق  بهاي سازمان مديريت و برنامه فهرست
 البته در محاسبه مدت  .جدارهاي خارجي و جدارهاي نورگذر ساختمان مورد توجه قرار گرفته است

 .شده است زمان بازگشت سرمايه ، كاهش هزينه اوليه تأسيسات نيز منظور 

  انرژي ، تأسيسات ، گاز ، برق ، عايق ، شيشه:هاي کليدي  واژه

 مقدمه
نماي .  طبقه دو واحدي تشکيل شده است ٥ واحدي است که از ١٠ يک ساختمان مسکوني ساختمان مورد بررسي

 . شود  شمالي و جنوبي و پالن تيپ طبقات اين ساختمان در شکل مشاهده مي
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 جنوبي قرار گرفته و ساختمان از سمت شرق تا طبقه چهارم در مجاورت ديوار -زمين ساختمان به صورت شمالي
 متر مربع ٩٥زيربناي واحدهاي شمالي حدود . شته و از سمت غرب مانعي در برابر ساختمان قرار ندارد همسايه قرار دا

طبقه اول بر روي پيلوت قرار دارد و ورودي ساختمان و بخشي از . باشد   متر مربع مي١٢٠و واحدهاي جنوبي 
 . اند  نه و انباريها در طبقه زيرزمين واقع شدهپارکينگها در اين طبقه است و بخش ديگري از پارکينگها به همراه موتورخا

  :تهران - ١
 درجه -٥/٦برابر با (  درجه فارنهايت ٢٠ کشور واقع شده است و شرايط طراحي آن، بيابانيتهران در اقليم نيمه 

 توجه به شرايط باشد و با در تابستان مي)  درجه سانتيگراد ٣٩برابر با (  درجه فارنهايت ١٠٢در زمستان و ) سانتيگراد 
  ]۶[. اقليمي استفاده از سرمايش تبخيري امکان پذير است 

بندي ساختمانها در مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان ، اين ساختمان مسکوني در تهران از نظر ميزان  بر طبق گونه
 گاز طبيعي جهت تأمين گيري از سوخت با توجه به امکان بهره. گيرد   قرار مي٢صرفه جويي در مصرف انرژي در گروه 

به . شود  بار حرارتي ساختمان در زمستان ، يک دستگاه ديگ چدني با مشعل گازسوز براي ساختمان در نظر گرفته مي
توان از روش تجويزي براي تعيين ميزان عايقکاري   مترمربع است نمي١٠٠٠دليل اينکه زيربناي کل ساختمان بيش از 

فاده از روش کارکردي نياز به محاسبه ضريب انتقال حرارت مرجع ساختمان استفاده کرد و جهت است
∧
H است اما بر 

گيرد  بندي ساختمانها اگر در ساختمانهايي که گرمايش با استفاده از سيستمهاي غير برقي صورت مي مبناي گونه
غير برقي و اگر سرمايش توسط سرمايش توسط سيستمهاي تبخيري يا جذبي تأمين گردد نوع انرژي مصرفي 
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بنابراين برحسب نوع سيستم . گردد  سيستمهاي مکانيکي برقي تأمين گردد نوع انرژي مصرفي برقي تلقي مي
 :تأسيساتي مورد استفاده ، ضرايب مورد نياز براي محاسبه ضريب انتقال حرارت مرجع متفاوت خواهند بود 

  يلر جذبي کويل و چ  سرمايش توسط کولر آبي يا فن-١-١
 و فضاي کنترل نشده ٤٠/٣ ، جدار نورگذر ٦٣/٠ ، بام و کف ٠١/١در اين حالت ضريب انتقال حرارت مرجع ديوار 

KWH وات بر مترمربع درجه کلوين بوده و ضريب انتقال حرارت مرجع کل ساختمان ٦٩/٠ /1.1492=
∧

  .باشد   مي

 ن عايق  محاسبه ضريب انتقال حرارت طرح بدو-۱-۱-۱
  اندود گچ + آجر سوراخدار + اندود سيمان : ديوار خارجي 

 KmWUWKmR 22 /89.1/527.0
5.0

03.028.0
15.1
02.017.0 =⇒=+++= 

تيرچه بلوک ) + پوکه صنعتي ليکا(بتن شيب بندي + عايق رطوبتي ايزوگام + مالت ماسه سيمان + موزائيک : بام 
 اندود گچ+ سفالي 

KmWUWKmR 22 /12.1/89.0
5.0

025.035.0
25.0
07.0

23.0
005.0

15.1
02.0

05.1
03.014.0 =⇒=++++++= 

 کاشي سراميک+ مالت ماسه سيمان + تيرچه بلوک سفالي + مان اندود سي: کف در تماس با هوا 

KmWUWKmR 22 /58.1/63.0
2.1
03.0

15.1
02.035.0

15.1
02.022.0 =⇒=++++= 

 اندود گچ+ آجر سوراخدار ) : فضاي کنترل نشده ( ديوار درز انقطاع 

KmWUWKmR 22 /78.1/56.0
5.0
03.028.022.0 =⇒=++= 

+ ر سوراخدار آج+ مالت ماسه سيمان + سنگ ) : فضاي کنترل نشده ( پله با آشپزخانه و سرويس بهداشتي  ديوار راه
 کاشي+ مالت ماسه سيمان 

KmWUWKmR 22 /57.2/389.0
2.1
01.0

15.1
015.013.0

15.1
015.0

2.2
01.022.0 =⇒=+++++= 

KmWU              ) :فضاي کنترل نشده ( درب چوبي ورودي واحدها  2/2= 
 اندود گچ+ آجر سوراخدار + مالت ماسه سيمان + سنگ ) : فضاي کنترل نشده ( پله با اطراف درب ورودي  ديوار راه

KmWUWKmR 22 /34.2/427.0
5.0
03.013.0

15.1
015.0

2.2
01.022.0 =⇒=++++= 

KmWU          ) :پنجره ساده آلومينيومي با شيشه يک جداره ( جدارهاي نورگذر  2/8.5= 

KWH            :و پس از محاسبه مساحت سطوح ، ضريب انتقال حرارت طرح برابر است با  /4.3175= 

KWHH /3.1683=−
∧

 

 رارت طرح با عايق  محاسبه ضريب انتقال ح-٢-١-١
باشد با هدف افزايش اينرسي حرارتي   مي١٧٢٠ و ٩٦٠ درجه سرمايش و گرمايش تهران به ترتيب -به دليل اينکه روز

ساختمانهاي مسکوني ، عايقکاري ديوارها از سمت خارج در نظر گرفته شده است و جهت به حداقل رساندن اثرات 
عايقکاري از سمت خارج اين مزيت . پذيرد  ان نيز از سمت خارج انجام ميپلهاي حرارتي ، عايقکاري بام و کف ساختم

استايرن منبسط   سانتيمتر عايق پلي٥بنابراين . کند  را نيز دارد که پل حرارتي محل اتصال تيرها و ستونها را حذف مي
ل حرارت طرح را در صورت را به عنوان عايق حرارتي سطوح تبادل حرارت در نظر گرفته و ميزان تغيير در ضريب انتقا

با توجه به اينکه اين عايق در مقابل جذب آب مقاوم است . کنيم  استفاده از اين عايق در هر يک از سطوح محاسبه مي
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نياز به عايق رطوبتي براي محافظت عايق نيست ولي در محلهايي که امکان ميعان بخار آب وجود دارد بايد عايق از 
 . بند پوشانده شود سمت داخل با يک اليه بخار

 :  ديوار خارجي 

  KWHKmWUWKmR /5.874/57.0/746.1
041.0
05.0527.0 22 =∆⇒=⇒=+= 

KWH           ) :     عايق حرارتي زير عايق رطوبتي ( به همين ترتيب براي بام  /163=∆ 

KWH                       :کف در تماس با هوا  /1.223=∆ 

KWH                        :درز انقطاع  /7.296=∆ 

از پروفيل )  ريال به ازاي هر مترمربع پروفيل PVC ) ۴۹۴،۵۰۰به دليل هزينه اوليه زياد پروفيلهاي : جدار نورگذر 
 .شود   ميليمتر فاصله هوايي استفاده مي۸آلومينيومي با شيشه دوجداره و 

 KWHKmWU /4.138/9.3 2 =∆⇒=         
KWHtot /7.16954.1387.2961.2231635.874 =++++=∆ 
 :و ضريب انتقال حرارت طرح در حالت با عايق 

∧
=<=−= HKWKWH /1.1492/7.14797.16954.3175  

استايرن در ديوارها، بام، کف و درز انقطاع و استفاده از شيشه دوجداره با   سانتيمتر عايق پلي٥بنابراين با استفاده از 
. پله نيست   سطوح مجاور راهرسد و نيازي به عايقکاري قاب آلومينيومي ضريب انتقال حرارت طرح به حد مناسب مي
هاي شرقي و غربي است لزومي به استفاده از پوششهاي  الزم به يادآوري است که به دليل اينکه ساختمان فاقد پنجره

 . شود   احساس نميLow-Eکم گسيل 

  انجام بهينه سازي در پوسته خارجي ساختمان   برآورد بار حرارتي و برودتي و هزينه-٣-١-١
 :افزار در دو حالت فاقد عايق و داراي عايق محاسبه شد   و برودتي ساختمان با استفاده از نرمبار حرارتي

  kW ۲/۹۲ و kW ۱۲۶: بار حرارتي ساختمان بدون عايق و با عايق به ترتيب 
  ton ۹/۲۲ ( kW ۵/۸۰(  و kw ۸/۹۹ ) ton ۴/۲۸: ( بار برودتي ساختمان بدون عايق و با عايق به ترتيب 

 ميليمتر برابر است با ٥٠ کيلوگرم بر متر مکعب و به ضخامت ٢٠استايرن با چگالي  با عايق پلي انجام عايقکاري هزينه
 ريال به ازاي هر مترمربع و براي جدارهاي نورگذر، اضافه بهاي استفاده از شيشه دوجداره به جاي شيشه يک ١٤،٥٠٠

 :سازي عبارتست از بنابراين هزينه بهينه . ]۳[حيط شيشه  ريال به ازاي هر متر طول م٩٨٨٠جداره برابر است با 

Rls             :ديوار خارجي 
m

Rlsm 500,875,1114500819 2
2 =× 

Rlsm                   :بام و کف  000,235,6145002152 2 =×× 
Rlsm            :درز انقطاع  000,524,414500312 2 =× 

Rlsm               :جدار نورگذر 
Rlsm 540,401,498805.445 =× 

  ريال۲۷،۰۳۶،۰۰۰و کل هزينه برابر است با 

  محاسبه مدت زمان بازگشت سرمايه-٤-١-١
kWkWkW 8.332.92126  تفاوت بار حرارتي ساختمان در دو حالت                                              −=

336500( با در نظر گرفتن ارزش حرارتي گاز طبيعي 
m

BTU (  338500يا
m

kJ:  
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hmh
s

m
kJ
s
J

/16.33600
38500

33800
3

3

=×  

 % :٨٥ ماه گرمايش در سال و با فرض بازده مشعل ٥براي 

yr
m3

13380
85.0
16.324305 =×××  

.  ريال به ازاي هر مترمکعب تعيين شده است ٨٠ در کل کشور ١٣٨٤تعرفه گاز طبيعي ساختمانهاي مسکوني در سال 
  ساليانه عبارتست ازبنابراين صرفه جويي در مصرف گاز طبيعي

yr
Rls000,070,18013380 =×  

يابد که مدت زمان بازگشت سرمايه را کاهش  اما با انجام عايقکاري در ساختمان ، ظرفيت حرارتي ديگ نيز کاهش مي
تلفات براي انتقال حرارت از % ۱۰ و در نظر گرفتن kW ۳۸پس از محاسبه بار حرارتي آبگرم مصرفي به ميزان . دهد  مي
ها و منابع انبساط و دوجداره ، ظرفيت ديگ در دو حالت ساختمان بدون عايق و داراي عايق به ترتيب برابر   ، لولهديگ

hkCalkW             :     است با   /154770180 hkCalkW  و            = /122960143 = 

 ]۲[ : حالتتفاوت قيمت ديگ در دو 
Rls800,325,162600960.12258300770.154 =×−×  

گردد و در  ها و پمپها صرفنظر مي ه جويي ريالي ناشي از تغيير ظرفيت رادياتورها، منابع انبساط و دوجداره ، لولهاز صرف
 . شود  مورد مشعل نيز طبق فهرست بهاي تأسيسات مکانيکي تغييري در بهاي مشعل حاصل نمي

کولرهاي آبي و مصرف برق تقريبا اگر سرمايش ساختمان توسط کولر آبي انجام پذيرد به دليل تفاوت اندک قيمت 
شود و بنابراين در محاسبه  گذاري اوليه و هزينه کارکرد آنها حاصل نمي يکسان کولرها ، تغيير چنداني در هزينه سرمايه
 .شود  مدت زمان بازگشت سرمايه دخالت داده نمي

 گونه چيلرها اصوال در اين  تأمين سرمايش توسط فن کويل و چيلرهاي جذبي ، به دليل محدود بودن ظرفيت اين
البته به تازگي . باشد   تن برودتي مي٤٠کمترين ظرفيت موجود چيلر شعله مستقيم ( ساختمان مقرون به صرفه نيست 

 واحد مسکوني مناسب يکاند که براي استفاده در   تن نيز وارد بازار شده٥چيلرهاي جذبي شعله مستقيم به ظرفيت 
 تن ٢/٣ تا ٢ي واحدهاي مختلف اين ساختمان در دو حالت فاقد عايق و داراي عايق بين هستند در حاليکه بار برودت

 . گيرد  و لذا اين سيستم سرمايش مورد بررسي قرار نمي) برودتي است 

 :در نهايت مدت زمان بازگشت سرمايه به شرح زير قابل محاسبه خواهد بود 

24      سال               
000,070,1

800,325,1000,036,27
=

− 

therm حدود ٢٠٠٥به عنوان مقايسه اگر تعرفه گاز طبيعي در امريکا را که در ماه ژانويه 
 ريال بر ٣٨٨٠  يا $17.1

 :مترمکعب است مد نظر قرار دهيم مدت زمان بازگشت سرمايه برابر خواهد بود با 

5.0
388013380

800,325,1000,036,27
=

×
−  سال   
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مانند اسپليت  (DXراکمي يا دستگاههاي مبرد انبساط مستقيم کويل و چيلر ت  سرمايش توسط فن-٢-١
 ) يونيت

 ، بام و کف ٨٤/٠در اين حالت انرژي مصرفي ساختمان از نوع برقي تلقي شده و ضريب انتقال حرارت مرجع ديوار 
رارت مرجع  وات بر مترمربع درجه کلوين بوده و ضريب انتقال ح٥٨/٠ و فضاي کنترل نشده ٨٣/٢ ، جدار نورگذر ٥٣/٠

KWHکل ساختمان  /4.1246=
∧

  .باشد   مي

  محاسبه ضريب انتقال حرارت طرح با عايق -۱-۲-۱
را عايق کرد و يا بر ضخامت عايق ) فضاي کنترل نشده ( پله  شود يا بايد سطوح مجاور راه همانطور که مالحظه مي
با آشپزخانه و سرويس بهداشتي را عايق کنيم ضخامت )  نشده فضاي کنترل( پله  ديوار راهاگر . جدارهاي خارجي افزود 

 :استايرن به شرح زير قابل محاسبه است  الزم براي عايق پلي

KW /3.2334.12467.1479  تفاوت ضريب انتقال حرارت طرح و ضريب انتقال حرارت جديد مرجع     −=

WKmRKmWUUm /05.1/95.0)57.2(1443.233 22
22

2 =⇒=⇒−×=  
cmttR 7.2

041.0
389.0 =⇒+=  

: پله است و ضريب انتقال حرارت جديد طرح   سانتيمتر عايقکاري بر روي ديوار راه۳از به پس حداقل ني
KWH /7.1237=  

  انجام بهينه سازي در پوسته خارجي ساختمان   برآورد بار حرارتي و برودتي و هزينه-٢-٢-١
 و بنابراين کل هزينه ]۳[باشد   ريال مي۹۰۲۰ ميليمتر حدود ۳۰استايرن به ضخامت  هزينه هر مترمربع عايقکاري پلي

 :در اين حالت برابر است با 

000,335,289020144000,036,27 =×+Rls  ريال

کاهش  ) kW ۷۹ ) ton ۵/۲۲ و بار برودتي به حدود kW ۸۵ در اين حالت بار حرارتي ساختمان با عايق به حدود
 .يابد  مي

  محاسبه مدت زمان بازگشت سرمايه-٣-٢-١
kWkWkW 4185126  تفاوت بار حرارتي ساختمان در دو حالت                                                     −=

hmh
s

m
kJ
s
J

/83.33600
38500

41000
3

3

=×  

 % :٨٥ ماه گرمايش در سال و با فرض بازده مشعل ٥براي 

yr
m3

16220
85.0
83.324305 =×××  

yr               :           و ميزان صرفه جويي ساليانه در مصرف سوخت عبارتست از 
Rls000,298,18016220 =× 

يابد و تفاوت قيمت ديگ در دو حالت برابر  کاهش مي ) kW ۱۳۵ ) kCal/h ۱۱۶،۳۴۰ظرفيت ديگ در اين حالت به 
Rls200,740,162600340.11658300770.154                          ]۲[: است با  =×−× 

با ( گيرد اختالف قيمت دستگاههاي چيلر کويل و چيلر تراکمي صورت  اگر سرمايش ساختمان توسط سيستم فن
 : کن در دو حالت به شرح زير از فهرست بها قابل محاسبه است  و برج خنک) کمپرسورهاي رفت و برگشتي 
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کن به ظرفيت   ريال و بهاي برج خنک١٣٧،٧٨٠،٠٠٠ تن حدود ٤/٢٨در حالت بدون عايق ، بهاي چيلر به ظرفيت 
 تن حدود  ٥/٢٢ ريال و در حالت داراي عايق ، بهاي چيلر به ظرفيت ٢٣،١٢١،٠٠٠ ليتر آب در دقيقه ٣٢٠

 .  ريال است ٢١،١٣١،٠٠٠ ليتر آب در دقيقه ٢٥٥کن به ظرفيت   ريال و بهاي برج خنک١٢١،٧٣٥،٠٠٠

 با افزار محاسبه و در حالتهاي بدون عايق و با استفاده از نرم)  ماه سرمايش ٤( بار برودتي ساعتي چيلر در طول سال 
با توجه به اين مطلب که چيلرهاي تراکمي رفت و برگشتی براي .  تن به دست آمد ١٤١٢ تن و ١٨١٦عايق به ترتيب 

کنند توان متوسط مورد نياز چيلر در حالتهاي بدون عايق   تا يک کيلووات برق مصرف مي٩/٠توليد هر تن برودت بين 
براي محاسبه تعرفه برق مصرفي چيلر، بار برودتي در .  خواهد بودkW ۴/۲۱ و kW ۲۷و داراي عايق به ترتيب 

ساعتهاي اوج مصرف برق، ساعتهاي کم بار و ساعتهاي ميان بار در ماههاي مختلف محاسبه گرديد و از جداول مربوطه، 
تعرفه برق مصرفي چيلر در طول سال محاسبه شد و در نهايت تفاوت ميزان مصرف برق ساليانه در دو حالت، حدود 

بنابراين در اين حالت بدون درنظر گرفتن تفاوت مصرف برق ساير تجهيزات .  ريال به دست آمد ۱۰،۷۰۰،۰۰۰
ها ، پمپها و منابع انبساط و منبع دوجداره مدت زمان بازگشت  کويلها ، لوله تأسيساتي و صرفنظر از تغيير ظرفيت فن

 :سرمايه عبارتست از 

7.0
000,700,10000,298,1

)000,131,21000,121,23()000,735,121000,780,137(200,740,1000,335,28
=

+
−−−−−  سال     

 . اين در صورت استفاده از سيستم چيلر تراکمي مدت زمان بازگشت سرمايه کمتر از يک سال خواهد بود بنابر

 :اردبيل  -٢
 درجه -٢٢برابر با (  درجه فارنهايت -٥/٧اردبيل در اقليم سردسير کشور واقع شده است و شرايط طراحي آن، 

با توجه به  . ]۶[ باشد در تابستان مي)  درجه سانتيگراد ٣٠برابر با (  درجه فارنهايت ٥/٨٥در زمستان و ) سانتيگراد 
 است ١٧ درجه سرمايش اردبيل -شرايط اقليمي استفاده از سرمايش تبخيري امکان پذير است اما به دليل اينکه روز

د ذکر شده گردد که طبق موار نياز به تعبيه سيستم سرمايش بسيار اندک بوده و در موارد لزوم از کولر آبي استفاده مي
 . نيازي به بررسي از نظر کاهش ظرفيت تأسيساتي ندارد 

بندي ساختمانها در مبحث نوزدهم ، اين ساختمان در اردبيل از نظر ميزان صرفه جويي در مصرف انرژي  بر طبق گونه
اختمان در گيري از سوخت گاز طبيعي جهت تأمين بار حرارتي س گيرد و با توجه به امکان بهره  قرار مي١در گروه 

مانند تهران به منظور . شود  زمستان ، يک دستگاه ديگ چدني با مشعل گازسوز براي ساختمان در نظر گرفته مي
شود ولي به دليل  افزايش اينرسي حرارتي ساختمان مسکوني ، عايقکاري حرارتي از سمت خارج در نظر گرفته مي

تر از تهران بوده و کليه عايقها بايد از سمت   حرارتي بسيار جديبرودت هوا در اردبيل خطر ميعان در مجاورت اليه عايق
محافظت گردند ؛ البته به دليل ضخامت ناچيز اليه ) مانند ورق آلومينيوم يا کاغذ کرافت ( داخل با يک اليه بخاربند 

 . شود  بخاربند ، ضريب انتقال حرارت آن در محاسبات داخل نمي

 ٥٥/٠ و فضاي کنترل نشده ٧٠/٢ ، جدار نورگذر ٥٠/٠ ، بام و کف ٨٠/٠مرجع ديوار در اين شهر ضريب انتقال حرارت 
KWHوات بر مترمربع درجه کلوين بوده و ضريب انتقال حرارت مرجع کل ساختمان  /3.1184=

∧
 . باشد   مي

  محاسبه ضريب انتقال حرارت طرح با عايق -۲-۱
توان به اين مقدار از ضريب انتقال حرارت مرجع  خامت عايق در تهران نميشود که با عايقکاري مشابه ض  مالحظه مي

دست يافت و از طرفي ضريب انتقال حرارت کليه سطوح به جز جدارهاي نورگذر، در مقايسه با ضرايب مرجع ، مناسب 
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و با اين عمل  اقدام شود PVCرسند و بايستي نسبت به جايگزيني پروفيل ساده آلومينيومي با پروفيل  به نظر مي
 :ضريب انتقال حرارت جديد طرح برابر است با 

KWmH /9.1164)9.29.3(687.01067.1237 2 =−××−=  

  انجام بهينه سازي در پوسته خارجي ساختمان   برآورد بار حرارتي و برودتي و هزينه-٢-٢
  kW ۸/۱۱۴ و kW ۲/۱۸۶بار حرارتي ساختمان در دو حالت فاقد عايق و داراي عايق به ترتيب برابر است با   

 :هزينه انجام عايقکاري عبارتست از

500,933,23000,299,1000,524,4000,235,6500,875,11 =+++       ريال  

گردد و   ريال برآورد مي۳۷،۰۸۵،۰۰۰ از فهرست بها نيز حدود PVCهاي ساختمان با پروفيل  هزينه تهيه و نصب پنجره
 .   ريال خواهد بود ۶۵،۴۲۰،۰۰۰هاي دوجداره کل هزينه حدود   ريال براي اضافه بهاي شيشه۴،۴۰۱،۵۴۰با افزودن 

  محاسبه مدت زمان بازگشت سرمايه-٣-٢
kWkWkW           تفاوت بار حرارتي ساختمان در دو حالت 4.718.1142.186 =− 

hmh
s

m
kJ
s
J

/68.63600
38500

71400
3

3

=×  

 % :٨٥ ماه گرمايش در سال و با فرض بازده مشعل ٧براي 

yr
m3

39600
85.0
68.624307 =×××  

 :طبيعي عبارتست از صرفه جويي در مصرف گاز  بنابراين

yr
Rls000,168,38039600 =×  

با افزودن بار حرارتي آبگرم مصرفي ، ظرفيت ديگ در دو حالت ساختمان بدون عايق و داراي عايق به ترتيب برابر است 
hkCalkW                    :   با  /660,210245 hkCalkW         و        = /450,144168 = 

  حالتچدني در دو تفاوت بهاي ديگ 
Rls000,860,358300450.14458300660.210 =×−×  

Rls000,621,1000,803,3000,424,5                و تفاوت بهاي مشعل گازسوز در دو حالت  =− 

گردد و  ها و پمپها صرفنظر مي از صرفه جويي ريالي ناشي از تغيير ظرفيت رادياتورها ، منابع انبساط و دوجداره ، لوله
 :ت از مدت زمان بازگشت سرمايه عبارتس

9.18
000,168,3

000,621,1000,860,3000,420,65
=

−−  سال    

 گيري نتيجه
همانگونه که از محاسبات مشخص است به دليل بهاي کم سوخت در کشور، مدت زمان بازگشت سرمايه در  

ساختمانهايي که انرژي مصرفي آنها از نوع غير برقي است طوالني بوده و در مقابل، در ساختماني که از چيلر تراکمي 
.  مدت زمان بازگشت سرمايه بسيار کوتاه است- به دليل بهاي زياد برق مصرفي -شود  رمايش استفاده ميبراي تأمين س

اي با نياز انرژي گرمايي  گردد که اگرچه اردبيل در منطقه با مقايسه نتايج در اردبيل و حالت اول در تهران مشخص مي
جويي در  ه دليل مصرف زياد سوخت در ساختمانها، صرفهطلبد، اما ب زياد واقع شده و هزينه عايقکاري بيشتري را مي
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مقايسه بهاي سوخت داخلي . مصرف سوخت نيز زيادتر بوده و باعث کوتاهتر شدن زمان بازگشت سرمايه گرديده است 
شده و حقيقي نزديکتر شود مدت زمان  المللي نيز تأکيدي است بر اين که هرچه قيمت سوخت به نرخ تمام و بين

 .تر خواهد شد سازي پوسته خارجي ساختمانها اقتصادي مايه سريعتر و بهينهبازگشت سر

 

 منابع  

 ۱۳۸۲ران، ي ساختمان، نشر توسعه اي، مبحث نوزدهم مقررات ملي وزارت مسکن و شهرساز- ]١[

  ۱۳۸۴ريزي، فهرست بهاي رشته تأسيسات مکانيکي،   سازمان مديريت و برنامه- ]۲[

  ۱۳۸۴ريزي، فهرست بهاي رشته سازه،  رنامه سازمان مديريت و ب- ]۳[

 ۱۳۸۰ران، ي ساختمان، نشر توسعه ايمبحث نوزدهم مقررات ملراهنماي ، ي وزارت مسکن و شهرساز- ]٤[

  ۱۳۶۹ سيد محسن موسوي، جمشيد رياضي، اتالف حرارت و ميعان در ساختمانهاي متداول، مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن، - ]۵[

 ، شرايط طراحي شهرهاي مختلف کشور براي محاسبات تأسيسات گرمايي، ۲۷۱ريزي کشور، نشريه شماره  ديريت و برنامه سازمان م- ]۶[
 تعويض هوا و تهويه مطبوع

 شاهين ملکم، کارن خانلري، جزئيات اجرايي عايقکاري حرارتي صوتي و ضد حريق ساختمانهاي متعارف، دومين همايش بهينه سازي - ]۷[
  ۱۳۸۱ر ساختمان، مصرف سوخت د

 سهراب ويسه، ناهيد خدابنده، بررسي فرآورده هاي عايقکاري حرارتي فوم پلي يورتان و پلي استايرن منبسط شده، دومين همايش - ]۸[
  ۱۳۸۱سازي مصرف سوخت در ساختمان،  بهينه

  سايتهاي اينترنتي سازمان هواشناسي کشور، شرکت ملي برق و شرکت ملي گاز ايران- ]۹[

 


