روشهای صرفه جویی از در و پنجره دوجداره

اعمال اصالحاتی در پوسته ساختمان ،تجهيزات  HVACو سيستمهای روشنایی و همچنين روشهای راهبردی و
نگهداری در این فهرست پيشنهاد شده بودند.در این فهرست ،تكيه بسياری بر روی ساختمانهای صنعتی و همچنين
مالحظات عمومی  HVACشده بود.این فهرست در زمان خود به دليل مالحظات انرژی آن دوران ،با استقبال بسيار
مناسبی روبهرو شد .تكيه بسيار بر روی ساختمانهای صنعتی و همچنين مالحظات عمومی موجود در آن زمان
بود.امروزه نيز حفاظت از منابع انرژی و صرفهجویی در مصرف آن ،یك اولویت اصلی برای مالكان ساختمان به شمار
میآید ،روندی كه به نظر میرسد فراتر از موج به وجود آمده در مورد قيمت نفت ،گاز و برق و همچنين عدم قطعيت
تامين این مواد ،همچنان ادامه داشته باشد.هرچند فهرست سال  5791دارای موارد صرفهجویی در انرژی بوده كه
امروزه نيز همچنان دارای اعتبار است ،اما اصالحات بسياری نيز در هنر صرفهجویی در انرژی صورت گرفت.بدیهی
است كه اشاره به تمام موارد مرتبط با این زمينه امكانپذیر نيست و هدف از این فهرست ،تنها ارائه ایدهای از
پيشرفتهای در حال انجام در زمينه سيستمهای دارای بازدهی انرژی باال است ،نه مستند ساختن تمام راههای
صرفهجویی در انرژی.

برخی از روشهای قدیمی مانند «تعمير پنجرههای شكسته» از این ليست حذف شده و

در عوض یك بخش جدید با نام «شيوههای موثر» به این فهرست اضافه شدهاند.همچنين ،فهرست مذكور جهت
سهولت استفاده به بخشهای فرعی تقسيم شده است .مهندسان بایستی موارد ذكر شده در این فهرست را مورد ارزیابی
قرار دهند تا اطمينان حاصل كنند كه این روشها ،برای ساختمانهای موردنظرشان مناسب و ایمن هستند.
شيوههای موثر
 - 5در برنامههای عملكردی فراتر از دستورالعملهای اجباری ،به شكل داوطلبانه شركت كنيد.به عنوان نمونهای از
این برنامهها ،میتوان برنامه «راهبری در طراحی انرژی و محيطزیست  »LEEDاشاره كرد.
 - 2اطمينان حاصل كنيد كه طراحی موجود با دستورالعملهای صرفهجویی در انرژی «در صورت قابل اعمال بودن»
و یا استانداردهای  ASHRAEتطابق داشته باشد.
 - 3مدارك بهرهبردار ی و نگهداری سيستم را به روز نگاه داشته و مطمئن شوید كه كاركنان این بخش دارای دانش
فنی الزم بوده ،آموزش های الزم را دریافت كرده ،اطالعات الزم را در اختيار داشته و در وظایف خود به صورت فعال
عمل میكنند.
 - 4اهدافی كه مورد مصرف و نياز به انرژی تدوین كرده و آنها را با پرسنل عملياتی در فواصل زمانی مناسب مورد
ردیابی و بحث قرار دهيد.
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 - 1برای اینكه چرخه عمر ساختمان را در طول مراحل طراحی ،ساخت و بهرهبرداری در ذهن داشته باشيد ،به صورت
گروهی عمل كنيد.
 - 6به ساكنان ساختمان مورد درك و گزارش دادن كيفيت هوای داخل و مشكالت انرژی آموزش داده و روشهایی
برای تشویق آنان در این زمينه در نظر بگيرید.
 - 9در بازنگریهای عمومی و همارز طراحی برای آشنایی با دستورالعملها و استانداردها شركت كنيد.
 - 8شركت در سازمان حرفهای را تشویق كرده ،آموزشهایی در مورد شيوههای تداومپذیر تدارك ببينيد ،در
كيفيتی

نشریههای

مشترك

شوید

و

پایگاههای

اینترنتی

مفيد

را

نشانهگذاری

كنيد.

ساختمان
پوسته ساختمان:بهكارگيری پوستههای دارای كيفيت باال و فضاهای ارتقادهنده عایقكاری و همچنين مناطق تهویهای
دیگر ،نفوذ هوا در ساختمان را به حداقل برسانيد آزمایشهایی را برای اطمينان از برآورده شدن معيارهای طراحی
مشخص كنيد.
از بيشترین مقادیر عملی عایقكاری برای بام ،دیوارها و شيشههای ساختمان بهره بگيرید.
تامين آسایش ساكنان و در عين حال حداكثر كاهش ممكن در اندازه سيستمهای مكانيكی را لحاظ كنيد.
در ورودی ساختمان از درهای خودكار یا گردان استفاده كنيد .مطابق توصيه  ،ASHRAEاستفاده از این درهای
میتواند در مقایسه با درهای یك لنگه یا دو لنگه معمولی ،تا 91درصد از نفوذ هوا در ساختمان بكاهد.
از شيشه های دو سایه جداره پر شده با آرگون با پوشش مخصوص اعمال شده توسط كارخانه «ضریب سایه پایين»
استفاده كنيد .از نورگيرها و یا سایبانها جهت كمك به كاهش باز سرمایشی در طول ساعات اوج بار استفاده كنيد.
سعی كنيد تا حد امكان از سایه درختان و گياهان در اطراف ساختمان بهره بگيرید.
با استفاده از برنامههای نگهداری ،ارتقای جدی برای ورودی و پوسته ساختمان ،مقاومت بدنه ساختمان را در مقابل
نفوذ هوا حفظ كرده و بهبود بخشيد.
سيستمهای مكانيكی /الكتریكی
كليات :تحقيق انرژی انجام دهيد و یا از یك محل دیگر با كاربرد مشابه كاربرد مورد نظرتان دیدن كنيد.
به طور دورهای ،بارهای موجود در ساختمان را دوباره ارزیابی كنيد تا مطمئن شوید كه سيستم  HVACو اجزای
مختلف

آن

دارای

ظرفيت

مناسبی

بوده

و

از

نظر

عملكردی

دارای

توازن

هستند.

از برنامه های توزیع استفاده كنيد به قسمتی كه تامين آسایش و روشنایی برای ساكنين ،تنها در هنگام حضور افراد
انجام گيرد .هميشه كنترل مناسبی بر روی هوای خارجی داشته باشيد تا از جریان اضافی هوای خارج در شرایط حاد
دمایی جلوگيری كرده و در عين حال كيفيت هوای مناسب را در تمام اوقات حضور افراد حفظ كنيد .برای
اكونومایزرهای

هوا

از

كنترل
2

آفتابی

استفاده

كنيد.

كنترلها
كنترلهایی برای كاربرد و نگهداری راحت با امكانات عيبیابی خودكار و دیگر قابليتهای ردیابی خطا طراحی
كنيد.محل حسگرها و حلقههای كنترل را بررسی كرده و آنها را در صورت لزوم دوباره كاليبره كنيد تا شرایط
طراحی برای تامين رفاه ساكنين و همچنين صرفهجویی در مصرف انرژی حفظ شود.
رفع مشكالتی كه نياز به مدخالت دستی و یا تعميرات محدودكنندگی عملكردی دارند ،سيستم كنترل را در وضعيت
كاركرد در حالت طراحی حفظ كنيدهر زمان كه امكان آن وجود داشت ،سيستمهای كنترل خود را به انواع جدیدتر
كنترل اتاق یا فضای كاری ارتقا دهيد .كاركرد صحيح نرمافزار كنترلی را بررسی نمایيد تا از عدم وجود خطا در
برنامهها اطمينان حاصل كنيد .در صورت لزوم برای اضافه كردن خصوصيات جدید مانند برنامهریزیهای بهبود یافته
و یا ظرفيت بيشتر تنظيمات اپراتور ،سيستم را ارتقا دهيد .در هنگام لزوم ،كنترلها و سيستم كنترلی را ارتقا دهيد.
جایگزین كردن سيستمهای پنوماتيكی با كنترل مستقيم دیجيتال ،میتواند بسيار موثر باشد .سعی كنيد خصوصيات
شبكه را برای بهبود اخطاردهی و پاسخگویی نگهداری سيستم و همچنين عكسالعمل نشان دادن به عالمتهای انرژی
بدون وقفه ،به سيستم اضافه كنيد .یك برنامه نگهداری مناسب را كه شامل بررسیهای دورهای برای كنترل دمپرها،
اتصاالت،

شيرهای

كنترلی

و

دیگر

ابزارهای

مكانيكی

كنترل

است،

به

كار

بگيرید.

از ایستگاه های كاری ارتقا یافته برای ارائه اطالعات بيشتر به اپراتورها استفاده كنيد.
از كنتورهای فرعی برق استفاده كنيد .همچنين ،ثبتكنندههای موقت در سيستم نصب كرده و یا سيستم كنترل را
برای

ردیابی

ناهنجاریهای

بار

و

برنامهریزیهای

انجام

شده

توسعه

دهيد.

سيستمهای هوا
سيستمهای فن از نوع حجم ثابت را به سيستمهای حجم هوای متغير  VAVتغيير دهيد تا حجم هوای سيستم و
مصرف انرژی در شرایط اوج باز كاهش یابد.
سيستمهای مكانيكی كنترل حجم هوای سيستمهای  VAVرا با كنترل حجم هوای فركانس متغير  VFDجایگزین
كنيد.كنترل تنظيم استاتيك كانال ثابت فنها را با تنظيم مجدد استاتيك كانال شبكهای با كنترل ناحيهای مستقيم
حجم فن برای كاهش مصرف انرژی در بارهای جزیی جایگزین كنيد.استانداردهای طراحی نصب و نگهداری را برای
كاهش نفوذ دمپرها ،كانالهای هوا و سقفهای كاذب بهبود دهيد .همچنين ،طراحی و نگهداری كانالها و عایقبندی
آنها را برای تامين جریان هوای موثر و یكنواخت بهبود دهيد .سيستمی طراحی و نگهداری كنيد كه بتواند هوای خارج
را تا الزامات واقعی موجود در تمام اوقات كنترل كند .از بكارگيری كویلهای پيش گرمایش مجدد و همچنين
عملكرد بازدارنده چنين كویلهایی در صورت امكان اجتناب كنيد .سيستمهایی را برای ارتقای دمای هوای مخلوط و
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همچنين برای تنظيم مجدد دماهای سطوح سرد و گرم در شرایط بار جزیی طراحی و راهاندازی كنيد .اندازه فيلترها را
درست انتخاب كنيد و از بكارگيری فيلترهای بيش از حد لزوم اجتناب كنيد .همچنين ،فيلتری با اثربخشی مناسب
برای محل مورد نظر در نظر بگيرید .مطمئن شوید كه فيلترها در اطراف لبههای دارای نشتی نباشند .اخطاردهندههایی
را مشخص و نصب نمایيد تا اختالف فشار را در هر مجموعه فيلتر اندازهگيری كرده و اخطارهایی در صورت لزوم به
سيستم مدیریت مشعل ارسال كند .از یك برنامه نگهداری فيلترها بهره بگيرید تا مطمئن شوید كه تغييرات برای به
حداكثر رساندن بازدهی و به حداقل رساندن هزینههای فيلتر انجام گرفتهاند .در مورد  VFDو فنهای دارای شروع
مالیم ،از زنجير برای حصول بازدهی باالتر استفاده كنيد .تمام تسمههای فنها را به صورت دورهای بازدید كرده و در
صورت لزوم آنها را تعویض كنيد .مسيرهای مكش هوای خارج را در صورت لزوم جابهجا كرده یا تغيير جهت دهيد
تا

مكشهای

تخليه

به

داخل

ساختمان

به

حداقل

برسد.

خروجیها و مسيرهای برگشت هوا را طوری طراحی و نگهداری كنيد كه مانعی بر سر راه آنها وجود نداشته باشد.
سيستمهای تخليه
در زمان عدم حضور افراد ،تمام فنهای تخليه را قطع كنيد .سيستمهای تخليه را بررسی نمایيد تا مطمئن شوید كه
تنها مقدار هوای الزم با تخليه میكنند .در صورت امكان ،مقادیر هوای تخليه را از دستشوییها ،آزمایشگاهها و غيره
تا حداقل سطح قابل قبول ،كاهش دهيد .فنهای تخليه اتاقها و فرآیندها را كنترل كنيد تا تنها زمانی كه افراد در
اتاق حضور دارند و یا زمانی كه دستگاه در حال كار است ،این فنها در حال كار باشند .یك ابزار بازیافت انرژی
برای احيای انرژی از ساختمان و سيستمهای تخليه هوای فرآیند نصب كنيد .راهكارهای عملياتی ابداع كنيد كه
زمانی كه هودهای آزمایشگاهی و فنهای تخليه در حال استفاده نيستند ،بسته بوده و خاموش شوند.
صرفهجویی انرژی در پنجرهها
پنجرهها از نظر صرفهجویی انرژی نقش حساسی دارند ،چرا كه حدود  %03از كل تلفات حرارتی ساختمان از
پنجرهها صورت میگيرد ،به همين دليل پنجرههایی كه در جای خوبی نصب نشدهاند یا خوب محافظت
نمیشوند ،میتوانند هزینه سوخت را بسيار باال ببرند.
اگر تصميم دارید ساخت ساختمان جدیدی را شروع كنيد ،با یك مشاور آشنا به اصول صرفهجویی تماس
بگيرید ،اما اگر میخواهيد ساختمان موجود خود را بهينهسازی كنيد و از هزینههای خود بكاهيد ،این راهنما
میتواند راهنمای خوبی برای شما باشد.
جلوگيری از تلفات حرارتی پنجرهها
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یك پنجره با شيشه تك جداره تقریباً  03برابر یك دیوار عایقكاری شده هم اندازه خود تلفات حرارتی دارد.
چنين پنجرهای سه مشكل عمده ایجاد ميكند:
باال بودن تلفات حرارت ،فراهم نشدن آسایش ساكنين ،بخار گرفتن پنجرهها.
برای كاستن از مشكالت ناشی از پنجرهها ،می توان از راههای مختلف یك الیه هوای ساكن بين محيط داخل و
خارج ایجاد كرد ،با انجام این كار تلفات حرارتی پنجره به نصف كاهش مییابد .برای ایجاد این الیه هوا
راههای مختلفی وجود دارد.
دو جداره كردن
دو جداره كردن شيشه هر پنجرهای باعث باال رفتن كارآیی آن میشود ،بویژه پنجرههایی كه پردهای روی آنها
نصب نشده است.پنجره دو جداره ،دارای دو شيشه میباشد كه بين آنها یك فضای كامالً درزبندی شده قرار
گرفته است .این فاصله معموالً بين  6تا  03ميليمتر است.اگر اینفاصله هوایی  01ميليمتر انتخاب شود،
بهترین كارآیی بدست میآید .دو جداره كردن پنجره با وجود اینكه اتالف حرارت را كاهش میدهد ،جلوی
ورود نور و گرمای خورشيد را نمیگيرد .بنابراین در فصول گرم سال برای كاهش ورود گرما به داخل
ساختمان باید جلوی تابش مستقيم خورشيد به پنجره را گرفت.در كنار اینها ،دو جداره كرده پنجرهها باعث كم
شدن ورود سر و صدا به داخل ساختمان میشود و نيز بخارگيری پنجرهها در فصول سرد سال كاهش
مییابد.برای دو جداره كردن پنجره یك جداره موجود میتوان یك الیه دیگر از شيشه یا اكریليك شفاف دیگر
روی آن نصب كرد و فضای بين آنها را كامالً درزبندی كرد .در این فضا باید مقداری ماده جاذب رطوبت قرار
داد تا رطوبت این فضا را كامالً بگيرد.
پركردن با گاز
در برخی از پنجره های دو جداره ،فضای ميانی را با گازهایی مانند آرگون و كریپتون پر ميكنند تا كارایی آنها
حدود  %03افزایش یابد.
عایقهای ویژه پنجره
این عایقها را كه به شكل برچسبهای شفاف ساخته میشوند به راحتی میتوان بر روی شيشه پنجرهها چسباند و
بخشی از خواص پنجرههای دو جداره را در آنها به وجود آورد .این برچسبها باعث میشوند ورود گرما دار
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تابستان تا  %03كاهش یابد .عالوه بر این انواع كم تابش این محصوالت ) (Low-Eقادرند تلفات حرارتی

و زمستانی را نيز تا  %03كاهش دهند.

این عایقها از نظر قيمت با پنجرههای دو جداره قابل رقابت هستند .بویژه در ساختمانهای موجود كه تعویض
پنجرهها با پنجرههای دوجداره هزینه زیادی به همراه خواهد داشت.

پوششهای شفاف
راه دیگر برای باال بردن كارآیی پنجرههای موجود ،نصب ورقههای پالستيكی شفاف بر روی پنجرهها است .این
ورقههای شفاف را می توان توسط چسبهای دوطرفه طوری به شيشه چسباند كه چند ميليمتر با آن فاصله داشته
باشند.كار سادهتری كه میتوان انجام داد این است كه در چند هفته از سال كه هوا خيلی سرد است بر روی
پنجرهها نایلون كشيد و دور تا دور آن را با چسب نواری پهن چسباند .با این كار در درجه اول شرایط آسایش
باالتری برای ساكنين ایجاد میشود و در كنار آن در مصرف سوخت نيز صرفهجویی میشود.

پردهها
نصب پردههای كامالً چيندار كه پنجره را كامالً بپوشاند میتواند جلوی اتالف حرارت را به مقدار زیادی بگيرد.
این پردهها در فلصل تابستان نيز جلوی تابش خورشيد را میگيرند و به خنك نگه داشتن داخل ساختمان كمك
شایانی میكنندف بویژه اگر آستر براق داشته باشند.
به اندازه بودن و نصب صحيح پرده بسيار مهم است .پرده باید طوری باشد كه هوا نتواند پشت آن آزادانه
حركت كند .برای این كار میتوان فاصله ریل پرده تا دیوار را با چيزی مانند تخته پركرد یا گيرهها را طوری به
پرده زد كه خود پرده تا دیوار تا ادامه پيدا كند .همچنين میتوان پایين پرده را با وسيلهای بر روی دیوار ثابت
كرد.
انجام كارهای زیر اثر كاهنده ناچيزی بر روی تلفات حرارتی در زمستان دارند یا اصال بيفایده هستند:
نصب پرده كركره :چون هوا از بين پرهها به راحتی حركت میكند و حرارت را جابجا مینماید.
استفاده از شيشههای چند الیه یا ضخيم :انجام این كار جلوی ورود سر و صدا را میگيرد ولی تاثير بسيار كمی
بر روی ميزان اتالف دارد.
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استفاده از شيشههای بازتابنده یا تيره :این شيشهها تاثير محدودی دارند و باعث كم شدن نور و حرارت خورشيد
در همه مواقع سال میشوند.
حصيرها و پردههای پارسيانا
حصير را میتوان در طرف داخل پنجره نصب كرد .حصيرها باید كامالً به هم چسبيده باشند تا بتوانند یك
فضای درزبندی شده بوجود آورند و بيشترین كارایی را داشته باشند.
نصب پردههای پارسيانا نيز میتواند تاثير بسزایی در كاهش مصرف سوخت داشته باشد .این پردهها از صفحات
آلومينيومی كه بين آنها با مواد عایق پر شده است ،تشكيل شدهاند.
سایبان برای تابستان
در تابستان جلوگيری از ورود گرمای خورشيد از هر كاری مناسبتر است .برای این كار نصب سایبان در طرف
بيرون خيلی بهتر از نصب پرده در داخل ساختمان است .هر چند استفاده از هر دوی آنها باالترین بازده را دارد.
روش نصب سایبان به جهت قرارگيری پنجره بستگی دارد.
نصب سایبان در پنجرههای رو به جنوب
وجود سایبان برای پنجره های رو به جنوب در فصل تابستان الزم است اما باید توجه داشت كه این سایبان در
فصل زمستان جلوی ورود حرارت خورشيد را به داخل ساختمان نگيرد .برای این كار راههای مختلفی وجود
دارد.
نصب سایبان قابل تنظيم
برای كاهش ورود نور خورشيد میتوان در سمت بيرون پنجره حصير یا پرده پارسيانا نصب كرد.
باین روش می توان در تابستان بيشترین سایه ممكن را ایجاد نمود و در فصل زمستان نيز با جمع كردن یا باال
كشيدن این سایبانها ورود گرمای خورشيد را امكانپذیر ساخت.
نصب حصير يا صفحات كدر در باالي پنجره
این صفحات ارزان قيمت را میتوان تابستانها نصب كرد و با شروع فصل سرد آنها را جمع كرد.
نصب سایبان با ابعاد محاسبه شده
اندازه سایبان و ارتفاع آن باالی پنجره را میتوان طوری تعيين كرد كه جلوی آفتاب بلند تابستان را بگيرد ولی
در زمستان آفتاب بتواند بدون برخورد با سایبان وارد خانه شود.
نصب سايبان نردهاي
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میتوان قطعات چوب را به طور موازی بر روی دو یا چند محور نصب كرد .فاصله این قطعات نباید بيش از
یك سوم پهنای آنها باشد.
نصب سايبان با پرههاي ثابت يا متحرك
زاویه و فاصله این پرهها را می توان طوری تعيين كرد كه جلوی آفتاب تابستان را بگيرد ولی مانع آفتاب
زمستان نشود.
كاشت درختاني كه برگشان در زمستان ميريزد
با این كار می توان جلوی تابش آفتاب را به داخل خانه را گرفت در زمستان هم با ریختن برگ این درختان
مانعی بر سر راه ورود نور خورشيد به ساختمان وجود نخواهد داشت .باید توجه داشت كه كاشت درختان
هميشه سبز مفيد نيست زیرا در زمستان مانع از رسيدن گرمای خورشيد میشوند پس امكان كاشت آنها در
نزدیك خانه وجود ندارد.
استفاده از ایوانهای خيلی عميق توصيه نمیشود
زیرا با وجود مناسب بودن برای تابستان در زمستان ،به دليل جلوگيری از ورود گرمای خورشيد مشكلساز
میشود.
نصب سایبان بر روی پنجرههای شرقی و غربی
پنجره های شرقی و غربی هنگام تابستان باید به طور كامل از آفتاب طلوع و غروب حفاظت شوند .بر این كار
بهترین ر اه استفاده از حصير یا دیگر چيزهایی است كه پنجره را به طور كامل بپوشانند .استفاده از سایبانهای
متحرك این امكان را فراهم می سازد كه در زمستان یا در روزهایی كه هوا زیاد گرم نيست از این پنجرهها
استفاده شود.
همچنين میتوان با كاشت درخت در جلوی پنجرههای شرقی و غربی جلوی تابش آفتاب را به آنها گرفت.
در پنجرههای شرقی و غربی با استفاده از شيشههای رنگی یا رفلكس میتوان ميزان ورود گرمای خورشيد به
داخل ساختمان را كم كرد .این شيشهها انواع مختلف و كارآییهای گوناگونی دارند ولی به طور كلی هر قدر
تيرهتر باشند برای این كار مناسبترند.
حفاظت از پنجرههای سقفی و نورگيرها
پنجرههی سقفی و نورگيرها در تامين روشنایی ساختمان نقش بسيار مهمی دارند .اما وجود آنها میتواند
مشكالت زیادی از نظر گرمایی ایجاد كند .برای پيشگيری یا حل این مشكالت اقدامات مختلفی را ميتوان
انجام داد.
دو جداره كردن شيشه ها راهی است برای كاهش اتالف حرارتی در زمستان اما باز هم اتالف حرارتی آنها تا
 03برابر یك سقف ایزوله شده است.
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برای كاهش اثر نورگيرها میتوان آنها را با یك صفحه شفاف یا شيشه اضافی از محيط خانه جدا كرد.
برای كاهش اثرات منفی نورگيرها در تابستان میتوان روی آن سایبان نصب كرد یا پرههایی با زاویه قابل
تنظيم روی آنها قرار داد.

نكاتی برای صرفهجویی در انرژی
در زمستان
در روزهای آفتابی زمستان ،پرده و تمام پوششهای دیگر پنجرههای جنوبی را كنار بزنيد تا آفتاب بتواند به
درون بتابد.
در روزهای ابری به كمك پردهها و دیگر وسایلی كه نصب كردهاید ،جلوی اتالف حرارت از پنجرهها را
بگيرید.
در تابستان
تمام پنجرهها را از طلوع تا غروب خورشيد از تابش حفظ كنيد .این كار را به كمك سایبانها ،پردهها تا ...
انجام دهيد.
تمام درها و پنجرهها را ببندید.
اگر احساس كردید درون خانه از بيرون گرمتر است .پنجرهها را باز كنيد تا خانه خنك شود.
هنگام شب به كمك هواكش یا ایجاد كوران ،هوای بيرون را در داخل ساختمان به جریان بياندازید و هنگام
صبح با گرم شدن هوا پنجرهها را ببندید .با این كار ،خانه شما برای مدت بيشتری خنك باقی میماند.
ساخت یك ساختمان جدید مطابق با مقررات
همانطور كه قبالً گفته شد ،برای ساخت یك ساختمان جدید باید از یك مشاور آشنا به اصول صرفهجویی
انرژی كمك بگيرید .تمام ساختمانهایی كه در كشور ساخته میشوند باید مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت
شده باشد .مبحث نوزدهم از این مقررات كه از تيرماه سال  0003رعایت آن الزاميست ،در ارتباط با مصرف
انرژی میباشد و براساس آن ضریب انتقال حرارت كلی هيچ ساختمانی نباید از حد استانداردی باالتر باشد .این
ضریب به طور مستقيم با ميزان تلفات حرارتی ساختمان در ارتباط است .با رعایت مقررات مبحث نوزدهم در

خانه جدید خود ،قبض گاز شما ساالنه تا  06هزار تومان كمتر میشود و با این كار هر سال دست كم حدود
 00هزار تومان به اقتصاد ملی كمك خواهيد كرد .همچنين با این صرفهجویی ،ساالنه 03
هزار تومان از هزینههای زیست محيطی خواهيد كاست.
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شيشه های دو جداره
حدود  03درصد از اتالف انرژی ساختمان از طریق پنجرهها صورت میگيرد.
پنجرههای دو جداره دارای دو شيشه هستند كه بين آنها یك فضای كامالً درزبندی شده قرار دارد.
دو جداره كرده شيشهها باعث باال رفتن كارایی آن و جلوگيری از اتالف انرژی در ساختمان میشود.
اكنون با توجه به اینكه یكی از مهمترین عوامل اتالف انرژی حرارتی در ساختمان ،عبور گرما از شيشههای یك
جداره و نشت هوای گرم خانه از طریق درزهای پنجرههاست ،دو جداره كردن شيشهها باعث باال رفتن كارایی
آن و جلوگيری از اتالف انرژی در ساختمان میشود.
یكی از دالیل اتالف حرارتی ،استفاده از قابهای نامناسب در پنجرهها میباشد ،به همين دليل كاربرد قابهای
استاندارد از درجه اهميت باالیی برخوردار است .بنابراین برای كاهش تبادل حرارتی از طریق قاب پنجره،
استفاده از قاب استاندارد پی وی سی و آلومينيوم ترمال بریك كه ضریب هدایت حرارتی بسيار پایينی دارند
بسيار موثر است.
مزایای استفاده از پنجرههای دو جداره و قابهای پی وی سی و ترمال بریك
با استفاده از این قابها میتوان تا  03درصد از اتالف حرارتی در ساختمانها را كاهش داد.
قابهای پنجره پیویسی عالوه بر كاهش اتالف حرارتی به عنوان عایقهای صوتی نيز عملكرد موثری دارند.
قابهای ترمال برك مجهز به یراق آالت مناسب بوده كه از اتالف حرارت ناشی از نصب یراقآالت نامناسب
جلوگيری میكند.
كسب آسایش حرارتی و ایجاد محيطی آرام در ساختمان از مزایای قابهای استاندارد و شيشههای دو جداره
است.
استفاده از پنجرههای دو جداره با قابهای استاندارد مصرف انرژی در ساختمان را تا  %03كاهش مید
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