Archive of SID
No. ENG-1021

کاربرد نانو تکنولوژی در ساختمان های انرژی نزدیک صفر
)(NZEB
فرشاد عرب مارکده

ریحانه چامیان

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهیدبهشتی

تهران ،ایران

تهران ،ایران

F.arabmarkadeh@mail.sbu.ac.ir

Reyhanechamian@gmail.com

*محدجواد مهرانی

مرضیه شمس

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه اصفهان

تهران ،ایران

اصفهان ،ایران

M.mehrani@mail.sbu.ac.ir

Marzieh.Shams2013@sci.ui.ac.ir

چکیده — ساختمان با انرژی نزدیک به صفر

( Nearly Zero Energy

 )Biuldingبه عنوان یک راه حل جامع برای ذخیره انرژی ،حفظ محیط
زیست و کاهش نشر کربن دیاکسید در بخش ساختمانی در نظر گرفته
میشود .سیستم های خدماتی در ساختمان با منابع تجدیدپذیر به طور

واژههای کلیدی — انرژی خالص صفر؛ ارزیابی ساختمان؛ انرژی
تجدیدپذیر؛ نانو تکنولوژی؛

 .1مقدمه

گسترده برای کاربردهای بالقوهای در  NZEBدرنظر گرفته میشود .در

ساختمانهای تجاری و مسکونی تقریبا  %04از انرژی اولیه در آمریکا یا

این مقاله ،یک بررسی مختصر در مورد تعریف و اندازهگیری صرفهجویی

اروپا و نزدیک  %04در چین را به خود اختصاص میدهد[ .]3-1بنابراین برای

انرژی  NZEBارائه میشود به طوریکه روش ،وسیله و شاخص عملکرد

کاهش وابستگی ساختمان به انرژی اولیه ،مطالعاتی روی فناوری ذخیره انرژی

در ارزیابی شناخت آن فراهم میگردد .همچنین کاربرد نانو تکنولوژی در

صورت گرفته است .از طرف دیگر استفاده از انرژی تجدیدپذیر به عنوان راه-

این ساختمان ها مورد بحث و بررسی واقع شده است .نتیجه اینکه با

حل معقول برای صرفهجویی انرژی ،جلوگیری از گرم شدن کره زمین و

توجه به ویژگیهای منحصر به فرد و کاربردهای استفاده از فناوری نانو

آلودگی هوا است[ .]4در این مقاله ،یکپارچه سازی فناوری صرفه جویی

در ساختمانهای انرژی نزدیک به صفر ،شامل ایزوالسیون حرارتی،

انرژی و استفاده از انرژی تجدیدپذیر در ساختمان ( NZEB1ساختمان با

سیستمهای تبدیل انرژی (سلول سوختی و خورشیدی) ،سیستمهای بهینه-
سازی انرژی (مصالح ساختمانی پلیمری) ،استفاده از نانو تکنولوژی در
ساخت و ساز این نوع سازه ها کامال ضروری بوده و فعالیت علمی و
اجرایی در این زمینه ،توجیهپذیر است .اما باید مد نظر داشت که هزینه-
های باالی بکارگیری فناوری نانو هنوز توجیه اقتصادی مناسبی نداشته و
به عنوان بزرگترین مانع بکارگیری آن در این زمینه میشود.

انرژی صفر) که یک مفهوم جدید برای ساختمان با عملکرد باالست ارائه می-
شود .طرحهای زیادی توسط کشورها ،سازمانها و انجمنها برای پیشرفت
تحقیقات در مورد  NZEBدر سالهای اخیر انجام گردیده است .آژانس
انرژی بینالمللی  Task 40را برای ساختمانهای خورشیدی با انرژی صفر
در سال  8002تصویب کرده است[ .]5هدف از این قانون ،توسعه یک
مصوبه هماهنگ بینالمللی ،وسایل و راهحلهای نوآورانه و دستورالعملهای
صنعتی است .پایگاههای داده  NZEBدر سراسر جهان براساس این قانون
است .پروژههای تعریف شده در این پایگاه داده تجربیات واقعی در مورد
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طراحی ،عمل و آزمون را فراهم میکند .مشابه کار انجام شده توسط سازمان
انرژی آمریکا ( )D.O.Eبه خوبی انجام شد .عالوه بر آن D.O.E ،بعضی
اتحادیهها و مجوزهایی را برای  NZEBتوسط کنگره  EISAراهاندازی کرده
است و طرح ساختمان تجاری با انرژی خالص صفر را برای تمام ساختمان
های تجاری جدید در  8000حمایت میکند[ .]2کمیته خدمات عمومی
شهری در کالیفرنیای آمریکا یک برنامه فعال انرژی برای دستیابی به انرژی
صفر را برای همه ساخت و سازهای مسکونی جدید در  8080و ساختمان
های تجاری جدید در  8000در نظر دارد[ .]2همچنین اهداف NZEB

شکل  - 1ساختار و عوامل اصلی درNZEB

توسط اتحادیه اروپا در سال  8002اعالم شد به طوری که همه اعضای
اتحادیه مطمئناند که همهی ساخت و سازهای ساختمان بعد از پایان سال
 8002به جای مصرف انرژی ،تولیدکنندهی انرژیاند[ .]6پیشنهادها یا برنامه

 .2کاربرد نانو در بخشهای مختلف ساختمان

های مشابهی نیز در کانادا و ژاپن نیز برای  NZEBو انرژی تجدیدپذیر ارائه
گردیده است[ .]9-7تحقیقات در این زمینه نشان میدهد که اکثر پروژههای

 1.1اندازهگیری بهرهوری انرژی و عایق

 NZEBاثرهای محیطی و انرژیهای  NZEBرا نمیتواند به طور کامل در
نظر بگیرد .بنابراین این مقاله یک دید کلی از ارزیابی ،تعریف ،شناخت و

عملکرد سیستمهای خدماتی در ساختمان برای ارزیابی  NZEBمهم

توسعه  NZEBاست .مرز سیستم ساختمانی به مرز فیزیکی محدود نمیشود

است و اندازهگیری بازده انرژی تعریف ثابتی ندارد و تاثیر مستقیمی روی فهم

و حتی میتواند به صورت مجازی نیز باشد[ .]10وقتی که سیستم REP

و ارزیابی  NZEBدارد .شکل ( )2سه نوع از اندازهگیری بازده انرژی را نشان

(تولید انرژی تجدیدپذیر) برق بیشتری عالوه بر مصرف ساختمان تولید کند

می دهد :طراحی دستکاری شده ،سیستم خدماتی و تولید برق  .RESطراحی

این انرژی به شبکه اصلی برمیگردد .به علت اهداف متفاوت در طراحی،

مناسب برای ساختمان شامل جهت گیری مناسب ساختمان ،عایقهای

سیستم های توزین متفاوت برای محاسبه انرژی صفر به دست آمده است.

حرارتی ،ضخامت مناسب ،طراحی خوب سایهبان برای پنجره و به طورکلی
کاهش هدررفت الکتریسیته و حرارت میشود .بنابراین در این راستا سیستم-

برای مثال ،صاحبان ساختمان به هزینههای انرژی توجه میکنند به طوری که
آنها سیستم توزین با هزینه مناسب را اولویت قرار میدهند .این میتواند به

های گرمایشی ،تهویه هوا و سیستمهای آب گرم خانگی،سیستمهای روشنایی

عنوان مکانیسم ارزیابی اساسی در نظر گرفته شود .با توسعه مرز از ساختمان

و  ...مورد توجه قرار میگیرند و هدف نهایی این سیستمها ایجاد محیط

واقعی به مجازی ،گزینههای محتملتری برای عرضه  REPدر دسترس

مناسب برای زندگی است .منابع انرژی از قبیل گاز طبیعی و برق برای BSS

خواهند بود D.O.E .تعریف کاملتری از  NZEBارائه میدهد و  0نوع

نیاز است ،همچنین  NZEBمیتواند همراه با تولید این انرژیها از منابع

 NZEBرا در بر میگیرد :مکان  ،ZEBمنبع  ،ZEBنشر و هزینه .]2[ZEB

تجدیدپذیر باشد .عبارت ( BESسیستم انرژی ساختمان) ترکیبی از  REPو

تعریف کامل  NZEBبه مالکین اجازه مصرف برق تجدیدپذبر در مقیاس

 BSSاست .بیشتر NZEBها سیستمهای یکپارچهای مانند گاز زیستی

بزرگ را میدهد .تعریف مرسوم  NZEBبه طور کلی براساس کاربرد انرژی

( CCHPترکیبی از سرمایش ،گرمایش و برق) ،فتوولتاییهای جمعکننده

ساالنه ساختمان است[.]11

حرارت و ...هستند .انرژی تجدیدپذیر برای تولید الکتریسیته و حرارت،
سرمایش یا سیستم  DHWبه کار میروند .به طوری که  %144انرژی

در این مقاله به بررسی و کاربرد نانو تکنولوژی در قسمت های مختلف

تجدیدپذیر راهحلی برای ساختمانهای پایدار است[ .]12مواد نانویی دیگر

ساختمان  NZEBاز جمله عایق بندی ،بتن ،سرمایش و گرمایش و بتن

بهعنوان عایق پوششها و رنگدانهها هستند که این مواد ،بهویژه در کاهش

پرداخته شده و به مزایای آن پرداخته شده است.

انتقال گرما به روش تابش ،بسیار موثرند .هر مادهای انرژی تابش را ساطع،
جذب ،و منعکس میکند .مواد کمگسیل موادی هستند که میزان انتشار انرژی
بازتابش آنها بسیار کم است .شیشه کمگسیل معموالً یک پوشش بسیار
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بزرگ دارد که از فلز ساخته شده و تابش گرمایی را منعکس میکند و در

ساختمان را در جذب نور خورشید خواهیم داشت ، SC .روی سقف مورب

زمستان انرژی گرمایی تابشی تولیدشده در اتاق به سمت داخل بازتابش

جنوبی ،دیوارههای جنوبی بالکن یا سایبان ساختمانها میتواند نصب شود.

می شود؛ در تابستان ،تابش گرمایی فروسرخ حاصل از خورشید به سمت

در  ،1394جمعکننده آبی خورشیدی در سراسر جهان گسترش پیدا کردهاند.

بیرون منعکس میشود که درنتیجه هوای اتاق خنک باقی میماند .دو روش

در بیشتر کشورها برای مثال چین ،میانگین رشد ساالنه به  %04میرسد و تا

عمده در تولید انبوه شیشههای دارای پوشش برای قابلیت نشر پایین وجود

سال  131 ،2411میلیون مترمربع در چین قرار داده شد (  %04از سطح SC

دارد :روش پوشش سخت ،و روش پوشش نرم .شیشههای تولیدشده با روش

جهانی)[ .]14از ویژگیهای بارز سلولهای خورشیدی میتوان به مواردی

پوشش نرم بسیار موثرتر و کارآمدتر از نمونههای ساختهشده با روش پوشش

مانند :هزینه کم ،وزن سبک و ساخت راحت اشاره نمود .اما آنچه بر اهمیت

سخت هستند ،هرچند شیشههای با پوشش سخت بادوامترند ]13[ .الیههای

آنها میافزاید ،قابلیت حل شدن مواد مورد استفاده در حاللهای آلی میباشد

بهکار رفته درون پنجره نیز اثری قابل توجه در کاهش انتقال گرما نسبت به

که تهیه سلولهای خورشیدی انعطافپذیری را امکانپذیر میسازد .شرکت

پنجرههای معمولی دارند .این الیهها فوایدی در مقایسه با پوششها دارند؛

نانوسوالر ،تکنولوژی سریع و آسان چاپ سلولهای خورشیدی را با استفاده

آنها میتوانند بدون کاهش شفافیت شیشه ،طول موجهای مشخصی از نور را

از نانوذرات و نقاط کوآنتومی توسعه داده است .با توجه به اینکه این سلولها

منعکس کنند .این الیهها که در اندازههای نانویی ساخته شدهاند ،نقشی مانند

به راحتی روی فویلهای فلزی منعطف به ابعاد دلخواه چاپ میشوند ،می

صافی در مقابل پرتوهای فرابنفش و فروسرخ دارند .همچنین فناوری نانو با

توانند با نصب مدارهای الزم ،بر روی سقف ساختمانها استفاده شده و

استفاده از آیروژلها تاکنون در این بخش نوآوریهایی داشته و کمکهایی

بخشی از انرژی آن را تأمین کنند (شکل )0

مانند مقاومسازی ،عایقسازی حرارتی و رطوبتی ،خاصیت خودتمیزشوندگی
و از بین بردن آلودگیها را به این بخش از ساختمان داده است (شکل  .)0از
طرفی پیشرفتهای به وجود آمده در کوچک کردن ابعاد و افزایش راندمان
سلولهای خورشیدی به وسیله فناوری نانو ،زمینهی استفاده از سطح وسیع
سقف ساختمانها جهت تأمین انرژی آنها را نیز فراهم کرده است.
شکل  : 2عوامل طراحی .NZEB

شکل  - 4استفاده از سلول های خورشیدی در جهت تامین انرژی مورد نیاز

.2.2

خنک کننده خورشیدی

سیستمهای خنک کننده جذبی مانند خنک کننده آب LiBr-و خنک
کننده جذبی آب-سیلیکاژل هستند .منبع گرمایی  91درجه سانتیگراد یا باالتر
برای داشتن خنک کننده جذبی آب LiBr-برای خنک کنندهای با دمای 02و

شکل  -3پنجره چند الیه از جنس نانو

آب  7درجه سانتیگراد به کار برده شده است( COP.ضریب عملکرد) به

.2.2

 4.0یا بیشتر میرسد .خنک کننده خورشیدی تبدیل تابش اضافی خورشیدی

استفاده از گرمای حاصل از خورشید

در ساختمان به عرضه سرما در تابستان است.لوله تخلیه  SCیک انتخاب

انرژی گرمای خورسید در مناطق و کشورهای کمتوسعه برای ارتقای

بهتری نسبت به صفحههای  SCبرای خنک کننده جذبی آب LiBr-است.

عملکرد ساختمان به کارمیرود .حرارت خورشید با استفاده از جمعکننده نور

مشکل اصلی این سیستم با تنها یک اثر خنک کنندگی این است که زمان کار

خورشید ( )SCدر ساختمان استفاده میشود .نمای ساختمان میتواند به

بستگی به دمای منبع گرمایی و آب سرد دارد .برای مثال ،اگر دمای آب در

صورت  SCباشد یعنی عالوه بر حفظ زیبایی ساختمان عملکرد باالیی از

حال سرد شدن در تابستان باالی  04درجه سانتیگراد باشد ،آب منبع گرمایی
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باید به مدت زمان  0ساعت در دمای  94درجهسانتیگراد یا باالتر باشد.

لولههای کربنی هم برای افزایش مقاومت بتن و هم برای شکلدهی مدارهای

بنابراین زمان عمل سرد کردن محدود میشود .در این میان ،سیستم خنک

الکترونیکی استفاده کرد  .یکی از نگرانیهای مهندسین در مورد بتن ،ترک

کننده جذب خورشیدی آب-سیلیکاژل در مقایسه با سیستمهای دیگر کارایی

خوردن آن است .ترکها باعث نفوذ مواد مضر ،کاهش عمر بتن و کاهش

بهتری دارد .لوله تخلیه و جمع کننده مسطح برای این خنک کنندهها به

عملکرد سازهای آن میگردد .اخیرا تحقیقاتی انجام شده که در آن ریز

کارمیرود .زای بیان کرد که خنک کننده جذبی آب-سیلیکاژل در هنگام کار

کپسولهای حاوی پر کنندههای ترک در مخلوط بتن قرار داده میشود .زمانی

با آب گرم شده با خورشید روزانه بیشتر از  9ساعت برای تهویه هوا به طور

که در بتن ترک ایجاد میشود این کپسولها شکسته شده و مواد داخل آن

پیوسته میتواند به کار رود .نیاز به مساحت باالی  SCیک مشکل اساسی در

فضای ترک را پر میکند .شکل  0نمایی از این فرایند است.

خنک کننده جذبی خورشیدی است چون  COPتمام سیستمهای  ACپایین
است و یک برج سردکننده و تانک آب برای کاربرد پیوسته آن نیاز هست
بنابراین هزینه اولیه باالیی دارد .بعضی از سیستمهای  SCمتمرکز مانند
سهمیمانندها

یا

لنزهای

فرنل

گزینهی

مناسبی-

اند(.شکل)1

شکل - 6نمایی فرایند های خود ترمیم شونده

.2.5

سیستم تولید برق

 ،NZEBبه سیستم تولید برق تجدیدپذیر نیز نیاز دارد و تالشهای
بسیاری در این راستا انجام گردیده است .تالشهایی در مورد سلولهای
فتوولتایی ( )PVدر سالهای اخیر انجام شده است برای مثال سلول کریستالی
 Siدر حدود  %21کارایی دارد .هزینه در اکثر موارد برای پانلهای فتوولتایی

شکل -5الف)شمای سلول خورشیدی حساس شده با رنگ( ،ب) ساختار ایده آل
ابزار خورشیدی پایه بلور مایع

در  NZEBمورد توجه قرار میگیرد .در مقایسه با  PVخورشیدی تولید برق
از منابع گرمای خورشید مانند سهمی شکلها یا لنزهای فرنل در مرحله

.2.2

کنونی از نظر هزینه هنوز در رقابت قرار نگرفتهاند .چندین گزینه دیگر برای

استفاده در بتن

سیستم  REPمانند توربین آبی CCHP ،بیومس یا بیوگاز و حتی سیستم

فعالیت_ های تحقیقاتی اخیر در زمینه نانو تکنولوژی در بتن شامل:

هیبریدی  CCHPهمزمان برق و انرژی حرارتی را از یک منبع سوختی تولید

بررسی ذاتی هیدراسیون در سیمان ،تاثیر اضافه کردن نانو سیلیکا به بتن،

میکند که به عنوان راهحلی برای افزایش کارایی  BESو کاهش نشر کربن

اضافه کردن نانو ذرات به سیمان ،بتن و پوشش های سیمانی و مشاهده

دیاکسید در محیط است[ ،CCHP .]16.15گزینه ی خوبی برای ساختمان-

تاثیرات آنها بر رفتار و مشخصات ایجاد شده است .در دنیای امروز بتن بعد

های تجاری با کاربردهای انرژی یکپارچه است .بنابراین حتی برج خنک

از آب پر استفادهترین ماده در جهان محسوب میشود .با استفاده از ویژگی-

کننده احتماال نیاز نیست .عالوه بر تولید برق ،پیل سوختی هیدروژن یک منبع

های منحصر به فرد این ماده مثل :عمل آوری در دمای معمولی ،خزش کم،

برق دیگر برای ساختمانهای آینده به شمار میرود .]18.17[.به علت کمبود

قابلیت شکل گیری در قالبهای پیچیده ،مقاومت حرارتی تا دمای  044درجه

سوخت و آلودگی آنها هیدروژن جایگزین مناسبی خواهد بود .با توسعه

سلسیوس ،همساز بودن با انواع رشتهها و فیبرهای موجود ،قابلیت استفاده با

وسایل کارآمد انرژی ،ساختمانها به سمتی هدایت میشوند که حتی خود

نانو موادهای موجود مثل نانو سیلیکا و مشخصات غیر سمی بتن ،میتوان به

تولیدکننده انرژی باشند به طوری که برای کاهش هزینهها ،انرژی تولید شده

صورت موثر برای ساختن مادهای جدید با قابلیتهای فوقالعاده به کار رود.

اضافی در ساختمان به شبکه محلی انتقال داده میشود و موقعی که انرژی

به عنوان مثال میتوان با نانو سیمانهای فرآوری شده ،پوستههایی با ضخامت

تجدیدپذیر در ساختمان حضور نداشته باشد تبادل انرژی از شبکه به

چند میکرون و با شکلهای مختلف همچون استوانه ایجاد کرد و در اجزا

ساختمان صورت میگیرد .شبکههای معمول با مشکل نوسان ولتاژ ،اضافه بار

الکترونیکی و سنسورهای حرارت باال به کار برد .همچنین میتوان از نانو

ترانسفورماتور و عدم تطابق بار در شبکه مواجهاند ،بنابراین یک شبکه
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شکل  -7دیاگرام اطالعات برای ارزیابی

هوشمند و جریان انرژی هوشمند در آینده نزدیک الزم خواهد بود .وسایل
کارامد انرژی باعث کاهش نشر آالینده ،هزینه و در نتیجه ذخیره انرژی می-

.2.1

شود و تاکیدی است بر آنکه مجموعهای از روشها برای فرایند ارزیابی
استاندارد بعد از مشخص کردن اهداف ارزیابی الزم است.

شاخص عملکرد

شاخصهای ارزیابی نه تنها شامل فاکتور تعادل انرژی برای مشخص
کردن تعریف اند ،بلکه شامل راحتی داخل ساختمان ،فاکتورهای موثر محیطی

 .2یافته ها

و اقتصادی هستند .طول عمر ساختمان برای ارزیابی محیط و هزینهها در نظر

یک فرایند انرژی در شکل ( )7نشان داده شده است که روشهای

گرفته میشود.

تحقیقی را شامل میشود .کل طول عمر ساختمان به چهار فرایند تقسیم می-

.2.2

شود :شامل آمادهسازی(تولید ،ساخت و حمل و نقل) ،ساخت و ساز ،تعمیر و
نگهداری و تخریب .انرژی مصرفی کل تمام چرخه زندگی ساختمان شامل

راحتی و رفاه در داخل ساختمان

راحتی در ساختمان یک شاخص پیش شرط برای ارزیابی  NZEBاست.

انرژی بهرهبرداری ،انرژی مرحله ساخت و ساز ساختمان و انرژی بازیافت

 ،NZEBیک فضای ایدهآل با کیفیت باالی محیط درونی و راحتی را برای

است .کارهای تحقیقاتی توسط طرحهایی دنبال میشود .نتایج طراحی توسط

کاربران فراهم میکند PMV.یا مدلهای مشابه به عنوان یک وسیله ارزیابی

شبیهسازی معتبر میشود و عملکرد عملیاتی بین سیستم انرژی و ساختمان

آسودگی شناخته میشوند .همچنین  CFDنرمافزاری برای شبیهسازی هوای

پیشبینی میشود .هنگامی که ساخت و ساز به درکی از شماتیک طرح می-

داخل ساختمان است .عالوه بر مطلوب بودن حرارت محیط ،کیفیت هوای

رسد سپس ،پارامترهای عملکرد و نمودارهای ترکیبی در  BESمیتواند از

درون شاخص مهم کیفیت زندگی در  NZEBاست.

طریق راهاندازی (برای ساختمان تجاری و مسکونی) یا آزمایش (برای

.2.2

ساختمان مدل)آماده شود .داده عملکرد از آزمونهای حالت نیمه پایدار و
پایدار و در سیستم شبیهسازی برنامهریزی میشود به طوریکه عملکرد ساالنه

تعادل انرژی

تعادل انرژی یک مفهوم اصلی در تعریف  NZEBاست و بنابراین EBA

برای ارزیابی ثبت میشود .در نهایت ارزیابی ،راحتی ،کارامدی سیستم و

(آنالیز تعادل انرژی) مفهوم اصلی برای ارزیابی  NZEBاست .بعد از توزیع

تعادل را برای انرژی خالص صفر ،کاهش هزینهها و  LCAبیان میکند .پس

ساالنه تقاضای انرژی ،برق اضافی در تابستان به شبکه انتقال مییابد و کمبود

آزمایش و شبیهسازی به عنوان دو عملی هستند که برای ارزیابی انجام می-

در طول زمستان از شبکه تامین میشود .در مواری مقدار کل برق تولیدی

شود .فهم یک فرایند ارزیابی به داده عملی در دسترس مانند مصرف برق

حداقل برابر با مقدار تقاضا از شبکه است در چنین مواردی  NZEBتوسط

 NZEBوابسته است .آزمایشها تکرارپذیر نیستند ولی شبیهسازی داده برای

 EBAتائید میشود.

یک سال کامل ( )9704hیا حتی تمام دوره وجود ساختمان اطالعات کافی و

.2.2

مناسبی ارائه میدهد .در اکثر موارد ،مدل شبیهسازی شده در مطالعات و آب
و هوای متنوع استفاده میشود.

ارزیابی طول عمر

 ،LCAشاخص عملکرد مناسبی نیست ،اما یک روش تحقیقی برای
ارزیابی کمی مواد مورد استفاده ،جریان انرژی و تاثیرات محیطی محصوالت
است و به طور گسترده در صنعت ساختمان به کار میرود LCA .آنالیز
منطقی و کامل روی انرژی و اثر محیطی محصول نخواهد داشت اما برای
تعیین طراحی اولویتها و اطالعات کمی در ساختمانهای متنوع به کار می-
رود[ .]19فرایند ارزیابی  LCAتوسط سازمان بین المللی استاندارد شامل
چهار مرحله است .تعریف محدوده و هدف ،فهرست طول عمر ،ارزیابی
تاثیرات و تفسیر[ LCA.]20برای ساختمان معموال شامل تولید (آمادهسازی و
ساخت و ساز)  ،نگهداری و مرحله تخریب است همانطور که در شکل ()7
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 که تنها روی مصرف عملیاتیEBA  در مقایسه با.نشان داده شده است
 مصرف ساختمان برای بخش تولید و مراحلLCA ساختمان تمرکز دارد
تخریب را در ارزیابی در نظر میگیرد که باعث منطقی شدن نتایج در تمام
 از انرژی کل را انرژی مرحله ساخت و ساز%24-%11 .]20[دوره میشود
 هزینههای، ارزیابی شاخصهایی از جمله نشر کربن دیاکسید.شامل میشود
 در طول عمر کلی یک ساختمانNZEB، . را تفسیر میکندLCA اولیه و
) بیان میشود که در آن عملیاتLCNZEB( با تعریف جدیدتر به صورت
اضافهای شامل انرژی تولید مواد تشکیل دهنده و سیستمها در طول عمر
 در داخلRES ساختمان است که برابر یا کمتر از انرژی تولید شده توسط
.]11[ .ساختمان میباشد

 نتیجهگیری.2
. پرداخته شده استNZEB در این مقاله به داشتن یک تعریف اساسی از
به طوری که یک تعریف مناسب باید مرز و شاخصهای متفاوت از یک
 مصارف زندگی و فاکتورهای، آب و هوای محلی.ساختمان را دربرگیرد
 موثر است و این تعریف رویNZEB اقتصادی در یک تعریف ثابت از
 محدود به این تعریف، اندازهگیری کارامد انرژی.ارزیابی نتایج موثر است
 با توجه به ویژگی. داردNZEB نمیشود و رابطه مستقیم در ارزیابی عملکرد
های منحصر به فرد و کاربردهای استفاده از فناوری نانو در ساختمانهای
 سیستمهای تبدیل انرژی، شامل ایزوالسیون حرارتی،انرژی نزدیک به صفر
 سیستمهای بهینهسازی انرژی (مصالح،)(سلول سوختی و خورشیدی
 استفاده از نانو تکنولوژی در ساخت و ساز این نوع سازه،)ساختمانی پلیمری
 توجیهپذیر،ها کامال ضروری بوده و فعالیت علمی و اجرایی در این زمینه
 اما باید مد نظر داشت که هزینه های باالی بکارگیری فناوری نانو هنوز.است
توجیه اقتصادی مناسبی نداشته و به عنوان بزرگترین مانع بکارگیری آن در
.این زمینه میشود
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