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و شناسایی گلوگاه هاي با هدف استخراج سهم مصارف  کاربردي ارائه مدل ریاضی

  کارخانه نهان گل اتالف انرژي
  

 3مریم یاري بروجنی ،2عبداالمیربک خوشنویس، *1سجاد یاري بروجنی
  گروه تولیدي صنعتی نهان گل -قطب صنعتی -بروجن

 ) sajjadyariboroojeni@gmail.com:سجاد یاري بروجنی *( 

  
  

  چکیده 
با هدف مندي یارانه ها بحث کاهش مصرف انرژي به شکل جدي در شرکت ها و واحد هاي صنعتی مورد پیگیري قرار 

اما اینکه چگونه می توان به صرفه جویی انرژي دست یافت سئوالی است که پاسخ به آن تعریف یک پروژه . گرفته است
آن تاکید دارند براي رسیدن به یک نتیجه مطلوب، ممیزي انرژي  اما آن چه که همه متخصصان بر. مدون را می طلبد
شرکت نهان گل نیز از شرکت هایی است که قبل از بحث هدفمندي یارانه ها نیز پیگیر بحث کاهش . بسیار حیاتی است

ها و یکی از عمده مصارف گاز، دیگ هاي بخار می باشند که تحلیل مصرف آن. مصرف انرژي و ممیزي مصارف بوده است
آنچه در این پروژه بر آن . سهم مصرف هریک از اجزاي مصرف کننده بخار قدمی اساسی در کاهش مصرف بخار است

براي استخراج سهم مصارف هریک از اجزاي بخار است تا با مقایسه ) توسط نویسندگان(تاکید شده تهیه یک مدل ریاضی 
  .استخراج گرددبا حالت واقعی گلوگاه هاي مصرف انرژي خط تولید روغن 

  
  .مدل ریاضی - دیگ بخار - گلوگاه -تحلیل مصارف -سیستم بخار -ممیزي انرژي: هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه -1
متاسفانه اکثر شرکت هاي مشاور انرژي، ممیزي انرژي را در بررسی دوره اي قبوض تعریف می کنند و هیچ تحلیل و آنالیزي از  

در اینجا ذکر چند نکته الزامی اسـت، اول آن کـه تحلیـل دوره اي قبـوض     . ی ندارندسهم مصرف مصرف کننده هاي پایین دست
اساسی ترین و اولین قدم در ممیزي انرژي است اما تکیه بر آن و صرف تحلیل آن براي استخراج گلوگـاه هـاي انـرژي در واقـع     

ایـن امـر در   . انرژي می باشد دور مـی کنـد  قرار گرفتن در یک دور باطل است که ما را از هدف اصلی که استخراج گلوگاه هاي 
روشی که نتایج آن در این مقاله ارائه گردیده است روشی اسـت کلـی بـراي    . بحث مصارف بخار با شدت بیشتري صدق می کند

کارخانه هایی که با استفاده از بخار فرآیند هاي خود را تکمیل می کنند و بخار اصلی ترین حامـل انـرژي در آن خطـوط تولیـد     
پس از استخراج کد این مدل، صحت سنجی و اجراي موفق آمیز آن، بسیاري از تجهیزاتی که به ظاهر سهم خاصی در . ی باشدم

این جا اسـت  . تولید نداشتند شناسایی شدند و برنامه هاي بهره وري انرژي بر روي کاهش مصرف آن تجهیزات نشانه رفته است
در ادامه نماي کلی از سیستم بخار شـرکت نهـان گـل تشـریح مـی      . ن می دهدکه تحلیل مصارف تجهیزات اهمیت خود را نشا

  :در اینجا الزم به ذکر است یک پروژه بهینه سازي، پروژه ایست که در سه بخش اساسی به پایان می رسد. گردد

                                                        
   کارخانه نهان گل، مشاور انرژي -۱
   دانشکده فنی تربیت معلم سبزوار، انشیارد -2
  دانشجو، تهران  -3
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رداخته، در این جا مطالعه مقدماتی مصرف انرژي در بخش هاي برق، گاز و سوخت هاي مصرفی پ: ممیزي انرژي اولیه -1
 .شاخص ها استخراج، هدف گذاري ها معین و آنالیز اولیه از وضعیت مصرف ارائه می گردد

اساسی ترین و فنی ترین مرحله که کارشناسان شرکت با آنالیز دقیق آمـاري، فنـی و مـدیریتی، بـه     : بهره وري انرژي -2
ید و پتانسـیل هـاي بهـره بـرداري خـط      همه عوامل دخیل در مصرف انرژي پرداخته و با نگرش اساسی به الزامات تول

تولید یک متد و آرایش از میزان و نوع تولید ارائه می دهند که بدون هیچ هزینه اي کاهش مصرف انرژي قابل لمـس  
 .در واقع در اینجا نقطه بهینه تولید استخراج و فرآیندهاي مدیریتی بلندمدت در مصرف انرژي تعریف می گردد. باشد

پس از انجام دقیق دو مرحله قبل، گلوگاه هاي مصرف انرژي شناسایی و پـس  : جهیزات انرژي بربهینه سازي مصرف ت -3
ازمحاسبه و تحلیل بار مالی، فنی و توجیه پذیري، اقدامات براي حذف گلوگاه ها و افزایش راندمان سیستم هـا انجـام   

 .می پذیرد

  .حفظ وضعیت بدست آمده را به دنبال دارد این رویه بیشترین اثربخشی و کمترین هزینه در بحث کاهش مصرف و
  
 سیستم بخار کارخانه نهان گل-2

بار  16تن در ساعت تامین می شود که فشار کاري آن 15سیستم بخار کارخانه نهان گل توسط یک دیگ بخار با ظرفیت اسمی 
 12تـا  10دوده کاري فشار آن بـین  تن در ساعت بوده و مح7.5البته دبی استحصالی از این دیگ بخار به طور متوسط . می باشد

  :عمده مصارف بخار عبارتند از. بار تنظیم شده است
  استفاده در سیستم هاي خال براي تولید خال بر روي تجهیزات

  استفاده در مبدل هاي حرارتی براي رساندن روغن به دماي معین
  گرم کردن  و یا حفظ دماي مخازن نگهداري در دماهاي معین

  .تجهیزاتی که فرآیند آن ها بایستی در یک دماي معین انجام گیردگرم کردن محیط 
  استفاده در تخلیه روغن خام

طول بیشترین لوله کشی تا محـل مصـرف   . جنس لوله ها کربن استیل بوده و با عایق پشم و شیشه کامال عایق بندي شده است
رد اصالح شده و جهت کنترل عملکرد تله هاي بخـار از  تمامی سیستم هاي تله بخار به صورت استاندا. متر برآورد می گردد130

  .ساید گالس استفاده شده است
 
  معرفی کد تحلیل سهم مصارف-3
  . گرددی م انیب معادالت دستگاه ستمیس لهیوس به تحلیل مصارفی اضیر مدلی کل حالت در
)1(                                            

  

  که
1,...,J K،K  دستگاه، در معادالت تعداد   

 و) رهیـ غ و هـوا ی دبـ  سوخت، ژهیو مصرف مثال،ي برا ت،یوضع عالئم( شوندی مي ریگ اندازه که تحلیلی مدلي ها پارامتر ، 
  ...) و فشار حرارت، درجه( عامل الیسی کینامیترمودي ها پارامتر

1,...,J m ،m ها پارامتر تعداد  
 مسئلهی هندس ابعاد ، 

1,...,i n،n  گاز، و هوا ریمس قطعات ابعاد تعداد  
  )رهیغ و ،شرایط محیطی و ارتفاع همچون،(ی خارج طیشرا و کار میرژ کننده نییتعي ها پارامتر ، 

 , , 0j j i jf P L R 
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 1,...,J rو r یخارج طیشرا و کار میرژ کننده مشخص ریمقاد ،تعداد .  
  . شود نوشتهی خط شکل به تواندی م و استی دگیچیپ سوم سطح مدل جزءی اضیر مدل نیچن
  
)2(

  

  
)3(

  

  که
  یخط بیضرا ،  و  
  ، می باشد نظر مورد مقداری نسب رییتغ.  

 ریمسـ  در تغییر نوع هر بروز که است هیپا نیا بری کینامیترمودي ها پارامتر انحراف لهیسو به مدل سیستم بخار صیتشخ امکان
 آنی کینـام یترمودي هـا  پارامتر و ارزیابیي ها مدول مشخصات متناسب رییتغ باعث که بودهی هندس ابعاد رییتغ با مرتبط بخار

 مقدار ،یعبورده تیقابل رییتغ باعث جتاًینت و شدهی هندس ابعاد رییتغ باعث تشکیل رسوب در لوله ها مثال، عنوان به. گرددی م
ـ  مقطـع  در عامـل  الیسـ ی کینـام یترمودي پارامترها ریمقادي رو بر خود نوبه به که گرددی م رهیغ و سکون فشار تلفات ی بحران

 پارامتر و) وضعیت کننده مشخصي ها پارامتر بای هندس ابعاد(  تحلیلي ها پارامتر نیب متقابل ارتباط. گذاردی م اثر) (
 یکانـال  حالـت،  نیا در سیستمی اضیر مدل. ردیگی م صورتی اضیر مدل قیطر از سیستم) تیوضع عالئم(ی کینامیترمودي ها
. دیـ آی مـ  شـمار  بـه ) تیوضـع  عالئـم (ی کینـام یترمودي ها پارامتر به حالت کننده مشخصي پارامترها از اطالعات ارسالي برا
ی اضـ یري هـا  مدلي ریگ کار به لزوم به منجری خط چه وی خط ریغ شکل در چهی دگیچیپ سوم سطحی اضیر مدلی دگیچیپ

  .گرددی می دگیچیپ دوم سطح

)4(                                                                                                                        
 1

m
X b Pj ij jj

  


  

  که
  . است بخار ریمس جداگاه عناصر مشخصات ،  

   شکلي دارای مدل نیچنی خط شکل در
)5(

           

 

 )6(
  

  
  . نمود قضاوت آن در تاثیر پارامترهاي کاري درباره توانی م بخار ریمس مدول هر مشخصات رییتغ لهیوس به حالت نیا در

  : است دهیچیپ ریز علل به معادالت دستگاه حل
 اطالعاتی ناکاف حجم .1

 اسـت،  شوندهي ریگ اندازهي ها پارامتر تعداد از شتریب مراتب به وضعیت کننده مشخص) (ی هندس ابعاد تعداد کهیی آنجا از 
ج اسـتخرا  کـه  ،.......)وی خطـ  دسـتگاه  سـتم یس سیمـاتر ( دارد وجـود ) 3 ایـ  2، 1( معادالت دستگاه ستمیسي ها حل مجموعه
 هـا،  مـدول  در ها آن محل نمودن مشخص و حالت هاي مختلفي بند گروه با که است ذکر به الزم. سازدی م مشکل را وضعیت

mحال به دنیرس امکان کهی زمان از. دیرسی دگیچیپ دوم سطح مدل به توانی م n  مشـخص  بیضرا تعداد( دارد وجود  
 . گرددی م تر ساده مسئله ،)است کنترل تحتي ها پارامتر رتعدادبراب بخار ریمس عناصر کننده

 jPی کینامیترمودي پارامترها در موجودي ریگ اندازهي ها خطا وجود .2

 , , 0P X Rrj j i 

 
0

m

i ij j j j
j

L b P R P 




 
0

n

j ji j j i
i

p a P R L 




 1

n
p a R Xj ji j ii
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 وي ریـ گ انـدازه  دسـتگاه  مشخصـات  خـاطر  بـه  xyPي  ریگ اندازهي خطاي دارا jP کنترل تحتی کینامیترمودي ها پارامتر
 خطـا  خـاطر  بـه  انحـراف  وی واقع انحراف جمعی کینامید ترموي ها پارامتر انحراف که است مشخص. هستندي ریگ اندازه اصول

  . استي ریگ اندازهي ها
)7(

  

  
 ها آن نییتعي ها خطا وqix ها آنی واقع انحراف مجموع گاز – هوا ریمس اجزاء کننده مشخص بیضرا انحراف

oix . اگـر 
0qix یعنی باشد نداشته وجود  بیضرا انحراف ، 0یعنیqtP گرددی م لیتبد ریز صورت به  معادله نیا بنابر :  

  
)8(

  

ي ریـ گ اندازهي خطاها مجموع از بخار ریمس) اجزاء( عناصر کننده مشخص بیضرا نییتعي خطا که است مشخص معادله نیا از
oiDاریمع انحراف ضمنا. دیآی م بدست) (  کینامیترموگازودي ها متر پارا x  گرددی م نییتع ریز معادله از .  

)9(
  

  
 جتـاً ینت و باشـند  بـزرگ ی کـاف  انـدازه  بـه  دیـ با بخـار   ریمس اجزاء نندهک مشخص بیضرا نییتعي خطا است مشخص آن از که

 لهیوسـ  بـه  بخـار  ریمسـ  تیوضـع  تحلیـل  روش .اسـت  نییپای لیخ تحلیل سهم مصارف روش نیا) صیتشخ تیقابل( تیحساس
  . اشدب تیوضع برآورد در بزرگي خطاي دارا تواندی می اضیري ها مدلي ریگ کار به بای کینامیترمودي ها پارامتر
 .یاضیري ها مدل نبودن) متناظر( متناسب .3

 امـروز  بـه  تـا ی کـاف  طـور  بـه  ها ندیفرآ ازي اریبس که چرا ستند،ینی کیزیفي ندهایفرآ با متناظر سیستم بخاری اضیري ها مدل
  . شودی م گرفته کار بهی اضیر مدل در ها آن ساده مدل و اند نگرفته قراری بررس مورد و مطالعه
 ی اضیري ها مدل در حاسبهمي ها روشي خطا .4

 در تیوضـع  بـرآورد  دري خطـا . باشدی نم موثر شهیهمی اضیر مدلي ریگ کار به روش به بخار تیوضعی ابی بیع بیترت نیبد
  : بود خواهد برابر حالت نیا

)10                                (                                                                     
u Tu TM adX X X X       

  که
 

TuX ه،یاول اطالعاتي ریگ اندازهي خطا خاطر به اشتباه مقدار  
 TMXها، مدل محاسبهي ها روش دقت بودنی ناکاف خاطر به اشتباه مقدار  
 

adX، ها مدل تطابق عدم خاطر به اشتباه مقدار .  
نظر مورد بیضر رییتغ مقدار از شتریب) خطا( اشتباه موارد اغلب دري ادآوری به الزم

diX ریمسـ  در بیع رشد اندازه معرف که 
  . است بخار

  
  صحت سنجی کد -4

البته در اینجا به شدت با محدودیت . الزم است تا کد تعریف شده توسط نویسندگان مورد صحت سنجی و ارزیابی قرار گیرد
خاموش کردن همه خطوط به جز خط مورد نظر سهم مصرف را به این منظور با . داده هاي تجربی مورد اطمینان روبرو هستیم

  :قرار دادیم به شکل زیر براي بخش هاي اصلی مورد ارزیابی
  

qP P Pj j xj   

 0 1

m
X b R Pi j j ujj

  


 2

0 1 j

m
D X a R D Pri ujj
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  ارزیابی کد پروژه -1جدول 
دبی پیش بینی کد در   انشعاب تغذیه  ردیف

   )Kg/hr( مصرف بخار
درصد 
  پیشبینی

درصد   حالت واقعی
  اختالف

  -5.86  1943  28.67  2064  جامد  1
  3.35  3174  42.37  3071  تصفیه و تخلیه  2
  6.39  1531  19.98  1439  بی بو  3
  -12.83  421  6.66  483  دي اریتور  4
  0  0  0  0  پرکن  5
  2.41  170  2.29  166  وینترایز و جوشکاري  6

  0.12  7259  100  7250  جمع  
اما ) درصد5.182متوسط ( همانطور که دیده می شود هر چند که مصرف خود بخش ها داراي تفاوتی با مصرف واقعی هستند

  .در مجموع تفاوتی دیده نمی شود
  
 سهم مصارف و آنالیز آنها-5

کد تاکنون دو بار با هدف بررسی وضعیت سیستم بخار و تحلیل آثار اقدامات انجام شده در بهینه سازي اجزا مورد آزمـایش  این 
  :ارائه شده است 90در ادامه جدول و نمودار سهم مصارف در اندازه گیري اردیبهشت . قرار گرفته است

  سهم مصارف بخار کارخانه نهان گل - 2جدول 
 سهم مصرف 2مصرف کننده فرعی  مصرف کننده فرعی مصرف کننده ذیهسهم مصرف تغ تغذیه

 24.67 جامد

 3.16   تن14خال کنورتور 

 0   تن8خال کنورتور 

 1.64   خال پست بلیچ

 0   خال سرد کن

 0   گرم کن مخازن

 4.96   گرم کن پست بلیچ

 0   تن 8گرم کن کنورتور

 17.84   تن 14گرم کن کنورتور 

 1.06   ترسینگ فیلتر

 30.37 تصفیه خانه

  1.93   2بی بو بچ 
 1.86   1بی بو بچ 

 2.08   گرم کن بی رنگ

 7.15   خال بی رنگ

 8.66   شیپوره بی بوبچ

 1.17  1ترسینگ  ترسینگ فیلتر
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  2ترسینگ 

  3ترسینگ 
  4ترسینگ 
  5ترسینگ 

 ی بوبچهمزن ب
 1.79  ترسینگ

 0  اسپارژ

 خال خنثی و رنگبري

  0.57  1خالبی رنگ مداوم
  0.22  2خالبی رنگ مداوم

  0.44  1خال درایر
  0.19  2خال درایر

 مبدل

  0.2 مبدل روغن
 0.16 مبدل روغن

  1.59 مبدل روغن
  0 فن کویل

 0.5 خال خاك بی رنگ

 ن روغن تصفیهمخاز

  0  1101مخزن 
 0  1103مخزن 

 1201A  0مخزن 

 1201B  0مخزن 

  1601B  0مخزن 
  1601A  0مخزن 

  0  مبدل اسکرابر
  1.86  مبدل بی رنگ

 19.98 بی بو

 1.33   1جت 

 1.66   2جت 

  10.71   3جت 
  2.84   4جت 

  0.11   مبدل گرم کن

 ن بی بوهمز

  0  یونیت
  0.98  1سینی 
  0.69  2سینی 
 0.6  3سینی 

 0  فاینال هیتر

 0  دي اریتور

 مخزن اسید
  0  مخزن اسید چرب

 0  شل تانک
  6.56   دي اریتور 6.56 دي اریتور
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 0 پرکن

 0   مخزن خمیر صابون

  0   1تانک پرکن 
  0   2تانک پرکن 
 0   3تانک پرکن 
 0   4تانک پرکن 

 تخلیه
 
 

12.01  

 1تخلیه 

  تخلیه آزاد

4  

  1مخزن 
  2مخزن 

  شستشو

 2تخلیه 

  تخلیه آزاد

4  

  3مخزن 
  4مخزن 

  شستشو

 3تخلیه 

  تخلیه آزاد

4  

  5مخزن 
  6مخزن 

  شستشو

وینترایز 
 وجوشکاري

   سالن تولید 2.52

2.52  
  

  :پرداخته شود 1در اینجا الزم است به تشریح جدول 
  :در این جدول سهم مصارف بخار از کلکتور اصلی تا آخرین تجهیزات در آخر مسیر بخار مورد ارزیابی قرار گرفته است

نشان می دهد که اندازه گیري ها در روي کلکتـور اصـلی دیـگ    ستون اول تقسیم بندي اصلی سیستم بخار شرکت را  -
 .بخار قرار گرفته است

بیشترین سهم مصرف به انشعابات جامد و تصـفیه  . ستون دوم سهم مصارف هریک از انشعابات اصلی را نشان می دهد -
 .مربوط می شود

بـا رنـگ   (ت عنـوان مصـرف کننـده    هریک از انشعابات اصلی در واحد هاي خود دوباره تقسیم بندي می شوند که تح -
 .تعریف شده اند) قرمز

با توجه به گستردگی سیستم بخار در کارخانه دیده شده که گاها خود این مصرف کننده ها نیز به مصرف کننده هاي  -
 .نشان داده شده اند )سه ستون هاي سمت چپ( فرعی تفسیم بندي شده اند که در جدول با رنگ هاي سبز و آبی

بـا جمـع   . بیـان شـده اسـت   ) end equipment(تون سهم مصرف هریک از مصرف کننده هاي نهایی در آخرین س -
 .زدن مصرف کننده هاي هر انشعاب می توان به مصرف کلی آن انشعاب دست یافت
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  :سهم مصارف را در مصرف کننده هاي اصلی نشان می دهد -1 نمودار

  
  سهم مصارف مصرف کننده ها - 1 شکل

  
  

 خش هاي مختلف براساس حالت ایده آلمصرف انرژي ب-6

در این جا مصرف انرژي در بخش هاي انرژي کارخانه بر اساس دبی و شرایط استاندارد روغن در خط تولید محاسبه مـی گـردد   
  :که نتیجه در بخش هاي اصلی به صورت زیر است

  
  سهم ودبی مصرف بخار براي تکمیل ایده آل فرآیند روغن - 3جدول 
دبی مصرف   ذیهانشعاب تغ  ردیف

  )Kg/hr(بخار
  درصد مصرف

  8.17  470  جامد  1
  53.22  3060  تصفیه و تخلیه  2
  27.3  1570  بی بو  3
  8.69  500  دي اریتور  4
  0  0  پرکن  5
  2.61  150  وینترایز و جوشکاري  6

  100  5750  جمع  
کیلـو گـرم بـر سـاعت      7200ر متوسـط  با توجه به دبی، فشار و دماي اندازه گیري شده در دیگ بخار سایت مصرف بخار به طو

  :به این شکل تخمین زده می شود 1محاسبه شده است بنابراین دبی هاي مصرفی در بخش هاي اصلی با کمک مقادیر جدول 
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  سهم ودبی مصرف بخار با استفاده از مدل ریاضی در وضعیت فعلی - 4جدول 

دبی مصرف   درصد مصرف  انشعاب تغذیه  ردیف
  )Kg/hr(بخار

  ختالفدرصد ا

  +339  2064  28.67  جامد  1
  +0.38  3071  42.37  تصفیه و تخلیه  2
  - 8.4  1439  19.98  بی بو  3
  - 3.4  483  6.66  دي اریتور  4
  0  0  0  پرکن  5
  +10.67  166  2.29  وینترایز و جوشکاري  6

  +26.09  7250  100  جمع  
  :امر قابل برداشت است 2در این جدول 

هیدروژناسیون است که به دلیل لوله کشی و نیز عدم کارایی سیسـتم هـاي خـال    گلوگاه مصرف انرژي کارخانه بخش  -1
یک علت بارز دیگـر در بـه وجـود    . )نقشه اصالحی ارائه شده است.(غیر متناسب با ظرفیت بوده و بایستی اصالح گردد

سته بود، بخار مورد آمدن این اختالف فاحش در این است که در زمان راه اندازي کارخانه که صرفا بر اساس تولید گس
با افزایش ظرفیت تولیـد و اسـتفاده از خـط مـداوم تصـفیه از      . نیاز تصفیه و هیدروژناسیون از یک خط تامین می شد

اینچ قبلی صرفا بخـار بخـش    4اینچ جدید کشیده می شود و انشعاب  3جامد جدا شده و براي این واحد یک انشعاب 
 .اینچی نیازمند است2.5ال آنکه این بخش فقط به یک انشعاب را تغذیه می کند، ح) جامد(هیدروژناسیون

 .مصرف بخش بی بو کمی کمتر از مقدار تامین شده است و بایستی با کمک ظرفیت هاي آزاد اصالح گردد -2

  
  نقشه اصالحی بخش هیدروژناسیون کارخانهنمایی از  -2 نمودار
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  نتیجه گیري-7

الزم به ذکر است بسـیاري از ایـن نتـایج تجربـی و در اثـر تـاثیر       . ال گردیده استنتایج بیان شده که در شرایط مختلف استحص
  پارامتره در زمان استخراج داده گرفته شده است

 دما سیال داخل لوله با شدت بیشتري نسبت به فشار سیال بر نسبت سهم تاثیر دارد -1

 .تاثیر قطر لوله مستقل از شرایط کاري سیستم بخار می باشد -2

 زبري ها و شرایط عمومی لوله کشی در پارامتر خطا در نظر گرفته شود محاسبات دقیق تر می گردد در صورتی که -3

درصد مصرف بخـار شـرکت را بـه     6.66استفاده از دي اریتور هرچند منجر به افزایش کارایی دیگ بخار می گردد اما  -4
 .خود اختصاص می دهد

ر ضمن بایستی براي تامین بخار بـی بـو چـاره اي اندیشـیده     گلوگاه مصرف بخار کارخانه بخش هیدروژناسیون بوده د -5
 .شود

 

  پیشنهادات-6
حال که موفق به ممیزي صحیح و توسعه یافته در بحث مصارف بخار در کارخانه شدیم بایستی چنـدین مرجلـه پـروژه تعریـف     

گردد از داده ها و نتایج ایـن پروسـه    پیشنهاد می. در واقع اکنون پا به مرحله دوم بهینه سازي یعنی بهره وري می گذاریم. کرد
  :جهت رسیدن به بهره وري انرژي استفاده کرد

با تحلیل نتایج گلوگاه ها و تجهیزات پرمصرف را شناسایی و اقدامات الزم براي کاهش مصرف این تجهیزات را تعریف  -1
 .نمود

توصـیه  . ت نهایی مدیریت می کننـد امروزه در کشورهاي توسعه یافته اساس کار دیگ بخار را بر اساس مصرف تجهیزا -2
در . می شود پس از تکمیل ممیزي و استخراج سهم مصارف این عمل نیز در دسـتور کـار مـدیران انـرژي قـرار گیـرد      

 .سپرده شده است) آمال گستر انرژي فردا(کارخانه نهان گل این کار به شرکت مشاور 
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