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  ممیزي انرژي در صنایعطرح اجراي 
 

  مقدمه
  ا به اصطالحی ،دیتول يبه ازا يکاهش مصرف انرژ صنایع، يت انرژیریهدف در مد

 SEC (Specific Energy Consumption) ينه تنها برا انرژيت یریدر واقع مد. است 
ان یبه ب. دینمایم د اقدامیش تولید و حداالمکان افزایعدم کاهش تول يبلکه برا انرژيکاهش مصرف 

د منجر به ینبا يشود ضمن کاهش مصرف انرژیانجام م انرژيت یریمد يکه برا ییکارها گرید
 يزینرو ممیاز ا .است يت انرژیریبر خالف اهداف مدن امر یچرا که اد شود یموجب کاهش تول

 ین راستا سعیدر ا. ردیانجام پذ یکامل فن یبا آگاه یستیست و باین يپروسه چندان ساده ا انرژي
آن  يهابه کارخانه و پروسه یاستفاده شود که تسلط کاف انرژي يزیمم يبرا يشود از افرادیم

ع تبحر داشته باشد یصنا یکه در تمام یل گروهینکه تشکیبا توجه به ا یاز طرف. داشته باشند
با  یستیبابرخوردار است،  یخوب یه فنیاطالعات پا ازنکه خود یضمن ا يزیست، گروه ممین یعمل

  .ز در تعامل باشدیکارشناسان کارخانه ن
  

  يانرژ يزیمم يمراحل اجرا
 يتوسط کارشناسان کارخانه با همکار در کارخانه يانرژ يزیل پرسشنامه قبل از ممیتکم -1

  :شودیر مطرح مین پرسشنامه موارد زیدر ا. يزیهماهنگ کننده گروه مم
، تعداد ير انرژیر عامل، نام مدیمحصول، نام مد مانند نام، آدرس، نوع یاطالعات عموم - 1-1

  ين مرتبط با مباحث انرژیکارکنان، تعداد مهندس
زان یمشخصات هر دستگاه شامل م( يمصرف کننده انرژ يست و مشخصات دستگاههایل - 1-2

  )شودیهم مط مختلف یآن در شرا يژمصرف انر
و چند سال گذشته، اعم  یط کنونیمربوط به آن در شرا يهانهیو هز يزان مصرف انرژیم - 1-3

 يب قدرت و انواع سوختهایماند، ضریدر ساعات مختلف، د  kWhشامل  یکیالکتر ياز انرژ
  .فشرده يه نشده، بخار و هوایب تصفه شده، آیع و گاز، آب تصفیما
  در کارخانه يت انرژیریط مدیساختار و شرا - 1-4
  دیاگرام پروسه تولید - 1-5
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 یستین منظور چک لیا يبرا(از طرف کارخانه  يانرژ يزیمم يبراموارد درخواست  -1-6
. دینمایرا انتخاب م یشود، که طرف کارخانه از آن موارد درخواستیه میته يتوسط مجر

آن است، بطور مجزا مطرح  يژه خواهان اجرایباشد که کارخانه بطور ویم ين اگر مواردیهمچن
  )گرددیم
  يت انرژیریمد يامات انجام شده در راستاو اقد يانرژ يزیسوابق مم - 1-7

  ازیاز محل کارخانه و ثبت اطالعات مورد ن يزید گروه هماهنگ کننده ممیبازد -2
بر اساس موارد  يزیمم ياجرا ین برنامه زمانییاز و تعیزات مورد نین نفرات و تجهییتع -3

  .دیذکر شده در پرسشنامه و بازد
  يانرژ يزیمم يالزم برا يستهایه چک لیته -4
   يریاندازه گ ين محلهاییتع -5
   يزیها تحت ممستمیاطالعات از دستگاهها و س يورجمع آ -6

  تیدر سا يزیات ممیانجام عمل -7
و اندازه  یابی، ارزیمورد بررس يت انرژیریمد) Attack Points(موارد و نکات مهم   ن مرحلهیدر ا

 :ن موارد عبارتند ازیا. ردیگیقرار م يریگ

  يت انرژیریبخش ارتقاء مد -7-1
در بخش برق و سوخت،  SECشود، و با محاسبه در این قسمت وضعیت انرژي کارخانه بررسی می

 یبا بررسهمچنین . شودوضعیت مصرف انرژي با استانداردهاي جهانی و ملی آن مقایسه می
 ينرژکه با ا یکنان، نحوه آموزش کارير انرژیارات مدی، از جمله اختيت انرژیریت و ساختار مدیوضع

ارتقاء  ي، راهکارهايت انرژیریمد يهاپروژه يو اقتصاد یبرآورد فن یدر ارتباط هستند و چگونگ
  .گرددیارائه م يت انرژیریمد
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  کیبخش الکتر -7-2

  ت باریریمد - 7-2-1     

  یکیالکتر يموتورها -7-2-2     

  ور چرخان شامل کمپرسور، پمپ، فن و بلو ينهایماش-7-2-3     

  ییروشنا يبارها-7-2-4     

  هامرترانسفور -7-2-5     

  ه مطبوعیتهو يستمهایس - 7-2-6     

  یکیالکتر ير مصرف کنندگان انرژیسا -7-2-7     

  ویت توان راکتیوضع یبررس - 7-2-8     

  ت توان یفیک یبررس -7-2-9     

  بخش حرارت -7-3

  و مصرف بخار سیستم تولید، توزیع - 7-3-1     

  هامشعلها و کوره -7-3-2     

  شیگرما يهاستمیس - 7-3-3     
  
  )ترجیحا با حضور کارشناسان کارخانه(جمع بندي نتایج ممیزي  -8
  گزارش ممیزيتهیه  -9

  .شودیورده مر آین گزارش موارد زیدر ا

  يزیاز روند مم يخالصه ا -9-1     

  يانرژاد یا مصرف زی يانرژموارد اتالف  - 9-2     

  يانرژت مصرف یو بهبود وضع ییصرفه جو يراهکارها -9-3     
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ستی با بای عالوه بر مسایل فنی و چگونگی اجرا شودیه میکه ارا ییراهکارها يزیدر گزارش مم
 .ها و مدت زمان بازگشت سرمایه مشخص گرددو در آن میزان هزینه بررسی اقتصادي همراه باشد

ا با ینه یبدون هز Aدسته  يراهکارها. ردیقرار گ Cو B و Aه سه دستاز  یکیدر راهکارها  یتمام
داشته مدت  یا متوسطینه کم یاست که هز ییشامل راهکارها B دسته . ز استیناچ يهانهیهز

شود، هرچند که ینه را شامل میپرهز يراهکارها Cدسته . ه آنها کم استیزمان بازگشت سرما
اولویت بندي اجراي بالطبع . اد نباشدیدان زه آن چنیممکن است مدت زمان بازگشت سرما

  .شودمی ارایه شده بر مبناي بررسی اقتصادي انجام يراهکارها

  در صورت درخواست کارفرما حضوري ه گزارشیارا - 10 
  )در صورت درخواست کارفرما( يانرژبه کارکنان مرتبط با  يت انرژیریمد يآموزشها ياجرا -11
  
  

رما، همکاري در اجراي راهکارهاي بدست آمده و نظارت بر پروسه اجرا ضمنا در صورت درخواست کارف
  .نیز صورت می پذیرد

  


