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 مقدمه

بیلیون  200ترین کشورهای دنیا از لحاظ منابع سوخت فسیلی، با تولید روزانه ایران به عنوان یکی از غنی

زمینه تولید نفت خام نیز در جایگاه چهارم دنیا قرار مترمکعب گازطبیعی، در جایگاه سوم قرار دارد. همچنین در 

 کند.میلیون بشکه تولید می 4داریم. بر اساس این آمار ایران روزانه 

(، که (3-1شکل )باشد)دهد مصرف انرژی در کشور در حال افزایش میروند مصرف انرژی در کشور نشان می

 با ادامه این روند، ایران به کشور وارد کننده انرژی تبدیل خواهد شد.

 
 

 فهرست بیشترین تولیدکنندگان نفت خام  فهرست بیشترین تولیدکنندگان گاز طبیعی 

 

 

 روند مصرف انرژی در کشور 

 فمصر متوسط برابر 6/1 نفتی یهاآوردهفر و مخا نفت و 2/6 طبیعیزگا نهایی فمصر نهاسرطبق آمار در ایران 

این آمار نشان دهنده مصرف غیر اصولی و یا تجهیزات و فرآیندهای با راندمان بسیار پایین میباشد.  جهانی نهاسر



  

 

 

 

 

  

 

  

  
 

   

 

ISO9001:2008  HSE:MS 

پروانه انرژی و صنایع 

صنایع زیست   –نیروگاهی 

 محیطی و آب و فاضالب

نهاد ترویجی نانو 

 در استان خراسان
 شرکت فناور

مشاور طراحی و 

 هوشمند سازی

سیستم مجوز استقرار 

        مدیریت انرژی
ISO 50001 

گرید مشاوره انرژی 

 از سازمان مدیریت 

گرید یک بهینه 

 سازی ساختمان

گرید یک بهینه 

 سازی صنعت

 مشاوره و         Aرتبه 

        پیمانکاری Aرتبه 

 بهینه سازیدر 

شرکت 

 دانش بنیان

   فناوری خراسان، ساختمان شرکت های فناور و دانش بنیان )ساختمان شهید ستاری(، طبقه همکف، پارک علم و بزرگراه آسیایی 12آدرس: مشهد، کیلومتر 

 051- 354 256 08تلفکس:    051- 354 256 09 - 11تلفن: 

Behpouyan Company 

 

 و عمومی ،خانگی ورزی،کشا یبخشها در انیرا ژینرا نهایی فمصر نهاسرباشد. در تبدیل انرژی در کشور می

 ست.ا جهانی متوسط برابر 5/1 و 7/1، 9/1، 3/3  ترتیب به صنعت و نقل و حمل ری،تجا

 با ایگلخانه گازهای نخست کننده تولید کشور 10 فهرست آمریکا انرژی اطالعات آژانس (4-1شکل )مطابق 

 االنهس ایران گزارش، این طبق .دارد قرار فهرست این انتهای در ایران که ساخت منتشر را کربن اکسید دی گاز منشا

  دارد. قرار فهرست این هشتم جایگاه در و کندمی تولید کربن اکسید دی گاز تن میلیون 471

 

 کشورهای انتشار دهنده بیشترین میزان دی اکسید کربن 10 

گردد. گام نخست سازی در مصرف انرژی به وضوح مشخص میبا توجه به آمار و ارقام ارائه شده ضرورت بهینه

سازی مصرف انرژی جهت شناخت وضعیت عملکرد و مصرف انرژی و راهکارهای بهینهدر این مسیر، ممیزی انرژی 

 است.

 1نگر جامع ممیزی بر پایه مدل کالیبره و  روند خدمات

 ،یدانیم یبرداراطالعات، داده یآورجمعکلی از چهار فاز  که  ISO 50002در روش ممیزی انرژی بر اساس استاندارد 

 مختلف هایزمینه در را آن بهپویان و شرکت شده لیتشکیی گزارش نها نیتدوو  هیو ته یسازمدلتحلیل و 

 از نیف مختلف پارامترهای گیری، اندازه تجهیزات توسط ابتدا است؛ نموده کاربردی صنعتی فرایندهای و هاسیستم

                                                           

1 Holistic & Calibrated Model Based Energy Audit 
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 پسس و شده برداشت... روشنایی و فیزیکی، هیدرولیکی، حرارتی، مکانیکی، فرایندی، برقی، پارامترهای قبیل

 تهیه شده با ادامه مدل در. گرددمی سازیشبیه آن با مرتبط مهندسی افزارنرم در نظر مورد سیستم و فرایند

 راهکارهای بررسی مبنای کالیبره شده و شده، برداشت هایداده اساس بر و مهندسی دقیق فرایندهای از استفاده

 تایجن .گردد می اطمینان قابل و معتبر جواب به منجر مدل، در تغییر هرگونه ترتیب بدین. گرددمی سازی بهینه

             سازی بهینه روش این درصدی 100 تا 98 دقت گویای شرکت، این سازی توسطبهینه های پروژه اجرای

model based است . 

 اهکارهایر بر عالوه است شده کالیبره واقعیت، اساس بر که تخصصی هایسازیشبیه به توجه با است ذکر قابل

 هنمون عنوان به گردد می گزارش و تعیین ها پروژه در عموما نیز سیستمی بهبود راهکارهای انرژی، مصرف بهبود

بررسی میزان افت عملکرد پمپها  نفت، زدایی نمک واحدهای هیترهای در نفت های لوله خوردگی علل یابی ریشه

طراحی، آنالیز حساسیت میزان راندمان سینی های یک برج تقطیر نسبت های نفت نسبت به شرایط در تلمبه خانه

 به پارامترهای مختلف و غیره.

 تدوین انرژی، حوزه در مستمر بهبود ساختار ایجاد و هاسازمان در سازیبهینه سیکل تداوم منظور به ضمنا

 افزارهای نرم تدوین و تهیه همچنین و بومی شرایط با منطبق سازیبهینه هایسیستم به مربوط استانداردهای

 تشرک در انرژی مصرف سازی بهینه و ممیزی حوزه در نیز امر این که باشدمی هاضرورت جمله از انرژی مانیتورینگ

 استاندارد همچنین و مشهد شهر در سبز ساختمان استانداردهای تدوین به توانمی جمله از که پذیردمی انجام

       تدوین و استاندارد حوزه در گرمایی زمین پمپ و خورشیدی آبگرمکن هایسیستم اندازی راه و نصب طراحی،

 .نمود اشاره مانیتورینگ و مکانیزاسیون حوزه در( پیمان) انرژی مصرف پایش جامع افزار نرم

 ازیسشبیه و موجود سیستم بردارانبهره با زیاد ارتباط دقیق، اطالعات برداشت به توجه با دیگر دیدگاه از

 جلسات برگزاری کنار در تواندمی انرژی ممیزی پروژه هر انرژی، مصرف سازیبهینه هایپروژه در سیستم دیتیل

ایجاد، طراحی و ساخت  به توانمی آن های نمونه از که باشد خالقانه و جدید هایپروژه به رسیدن مسیر خالقیت،

 ایستگاه هوشمند سامانه ساخت ایده، )در دست اقدام( NGLسامانه آنالین مانیتورینگ انرژی در فرایند تولید 

 ایده آب، هوشمند شبکه پروژه به آن توسعه و مشهد آبفا تاسیسات انرژی ممیزی پروژه از( مهاپ) پمپاژ

 برای آبی جکت طراحی ایده اتوبوسرانی، هایساختمان انرژی ممیزی پروژه از اتوبوسرانی ساختار هوشمندسازی

 رهاشا...  و گردید منتهی آن اجرای و مربوطه پژوهشی پروژه به که پمپاژ ایستگاه الکتریکی موتورهای سرمایش

 .نمود

 پذیرد که فهرست آن بصورت زیرمی انجام بخش هر در تخصصی افزارهای نرم توسط سازیشبیه است ذکر به الزم

   است:
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- Aspen Plus  وAspen Hysys 

 محاسبه -آغاجاری 1500 مایع گاز و گاز کارخانه مانیتورینگ آنالین هایپروژه) فرآیندی واحدهای سازیشبیه

 ( 3 و 6 منطقه گاز انتقال واحدهای انرژی ممیزی – اهواز خام نفت گانه سه هایپمپ بوستر راندمان

  

 

 سنجی آب کولینگ چیلر جذبی دبی  آنالیز گاز دودکش یک کوره  

 

 

  

 Aspen Plusافزار سازی واحد در نرمشبیه 
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- Ansys Fluent   

 -خیز جنوبشرکت ملی مناطق نفت 3 اهواز نفت زدایینمک واحد هیتر سازیبهینه) سیاالتی دینامیک سازیشبیه

 ژاکت پروژه طراحی -مشهد شهری قطار ماهانه های PM در غبار و گرد آوریجمع جهت باد طراحی و ساخت تونل

 (– پمپاژ شرکت آب و فضالب مشهد ایستگاه هایپمپ برای آبی

 

 

 

 Anys Fluentافزار سازی هیتر نفت در نرمشبیه  Solidافزار سازی هندسه هیتر نفت در نرمپیاده 

 

 

 

 

 سنجی نفت عبوری از هیتردبی 
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- WaterGems: 

 ازیسبهینه –اصفهان پاالیشگاه کولینگ سیستم پروژه مدلسازی و ارائه راهکار اصالح) هیدرولیکی سازیشبیه

-بهینه -پروژه تهیه مدل هیدرولیکی بالنس مخازن شهری مشهد – مشهد فاضالب و آب شرکت پمپاژ تاسیسات

 ...(-(ع) علی امام پمپاژ ایستگاه طراحی سازی

 

 

  

 پاالیشگاه )دبی سنجی ورودی واحدها و کولرهای آبی جهت کالیبراسیون مدل( کولینگبرداری شبکه آبداده 

 

 

 WaterGemsافزار سازی سیستم آب کولینگ در نرمشبیه 
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- Digsilent : 

 نآنالی - گچساران گاز و نفت شرکت هایساختمان انرژی ممیزی هایپروژه) الکتریکی سیستم سازیشبیه

 ( آغاجاری 1500 مایع گاز و گاز کارخانه مانیتورینگ

 

  

 برداشت اطالعات سیستم الکتریکال 

 

 
 

 

 

 Digsilentافزار مدلسازی سیستم توزیع برق یک واحد عملیاتی در نرم 
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- Design Builder: 

 گاز و نفت شرکت های ساختمان انرژی ممیزی های پروژه)فتوولتائیک های سیستم و ساختمان انرژی سازی شبیه

 پخش شرکت ستاد ساختمان – 3 و 4 منطقه گاز انتقال عملیات – هرمزگان فاضالب و آب شرکت – گچساران

 استان ای منطقه برق شرکت -البرز نفتی های فرآورده پخش شرکت های ساختمان -ایران نفتی های فرآورده

 ...(-بلوچستان و سیستان

  

برداشت اطالعات محیطی جهت مدلسازی در  
Design Builder 

 برداشت پارامترهای برق مصرفی با دستگاه پاورآناالیزر  

 

 های نفتی البرزمدلسازی ساختمان ستاد پخش فراورده 
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 های نفتیستاد پخش فراورده -مدلسازی برج ایرانشهر 

 

 

  

مدلسازی ساختمان ستادآب و  فاضالب  

 هرمزگان

 

 مدلسازی پایانه مرکزی اتوبوسرانی مشهد 

 

- Transys: 

 آبگرمکن سیستم طراحی باز -گاز انتقال عملیات 6 منطقه خورشیدی آبگرمکن طراحی) نو هایانرژی سازیشبیه

 انرژی ممیزی پروژه فتوولتائیک سیستم طراحی -ایران نفتی های فرآورده پخش ستاد ساختمان خورشیدی

 ... ( - گچساران گاز و نفت شرکت ساختمانهای
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- DiaLux: 

    -گچساران عملیاتی واحد 35 روشنایی سازیشبیه هایپروژه) Outdoor و Indoor روشنایی سازی شبیه

های سازی توقفگاهشبیه -گاز انتقال عملیات 6و 3 منطقه سایتهای سازیشبیه -البرز نفت انبار سازیشبیه

 ... ( و اتوبوسرانی شهر مشهد

  

برداشت اطالعات محیطی جهت مدلسازی در  
Dialux 

 در شب  موضعینورسنجی نقاط عمومی و  

 

 NGLسازی سیستم روشنایی یک واحد شبیه 

 

، Aspen Icarus ،Metenorm ،Polysunبه  توانیمورد استفاده م ینرم افزارها گریاز جمله د

Solidworks،ETAP ،ModFlow ،Carrier ،Hisys ،SPSS .اشاره نمود 
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 های ممیزی انرژیگام های اجرایی پروژه

های اجرایی پروژه های ممیزی انرژی شامل ایجاد شکست پروژه ، مطالعات مقدماتی شناخت به طور کلی گام

سازی دیتیل، کالیبراسیون مدل، برگزاری جلسات خالقیت، بررسی برداری میدانی، شبیهسازی اولیه، دادهشبیه و

بهبود، انجام مطالعات اقتصادی شامل برآورد انحراف از استاندارد و نقاط هدررفت، امکان سنجی فنی راهکارهای 

 های اجرای راهکار، محاسبات دوره بازگشت سرمایه و تدوین سناریوهای اجرایی می باشد.هزینه

 ایجاد ساختار شکست پروژه

 پروژه با مرتبط کارشناسان از تعدادی و ریزیبرنامه معاونت و پروژه مدیر از متشکل تیمی قسمت این در

 همچنین و اجرایی بندیگام و نموده بررسی دقیق صورت به کامال را پروژه خدمات شرح ،(پروژه نوع با متناسب)

LRM گردد می تدوین پروژه بر اساس موارد ذیل تیم. 

 پروژه اجرایی مسیر ترسیم 

 نیاز مورد امکانات و انسانی منابع تعیین  

 نیاز مورد هایزمان گرفتن نظر در با پروژه اجرایی بندیزمان برنامه تعیین   

 

 ساختار شکست پروژه ممیزی انرژی تجهیزات بارز یک پتروشیمی 

 اولیه سازی شبیه و شناخت مقدماتی مطالعات

 در سازیبهینه هایحیطه ها،پروژه مدیران بین فکری بارش جلسات برگزاری با اول گام در بخش این در

 رد گذشته در گرفته صورت اقدامات بررسی منظور به تطبیقی مطالعات سپس. گرددمی برآورد نظر مورد مجموعه

 . پذیردمی انجام مشابه هایمجموعه و مجموعه
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 وردم مجموعه یا و فرآیند و گرفته قرار مطالعه مورد سیستم شده دریافت اطالعات از استفاده با بعدی گام در

 مانجا از هدف آن، انجام کیفیت و برداریداده موضوع اهمیت به توجه با است ذکر به الزم. شودسازی مینظر شبیه

 روالهای و تجهیزات هایفرم گام این در است. برداریداده و تحلیل تیم در مجموعه از مناسب شناخت ایجاد گام این

 .  گردد می تهیه و تعیین برداریداده نیاز مورد

 میدانی برداری داده

 مهندسی تجهیزات از استفاده با برداریداده تیم پذیرد؛ می انجام مرحله دو از بیش در عموما که فاز این در

 ردنک پیدا و ضعف نقاط تحلیل و سازیشبیه انجام جهت نیاز مورد های داده و کرده پیدا حضور محل در دیتابرداری

 هایپروژه با طراحی هایپروژه اصلی هایتفاوت از یکی است ذکر به الزم .نمایدمی برداشت را بهبود هایحلراه

 قالب در تایید منظور به شده برداشت دیتاهای فاز، این پایان در .باشدمی برداری داده در ممیزی و سازیبهینه

 علیف کارکردی وضعیت سازیشبیه منظور به است ذکر به الزم .گیردمی قرار کارفرما اختیار در برداریداده گزارش

 تهگذش تجربیات طبق شرکت بهبود، هایپروژه زمینه در بهتر پردازیایده جهت در موجود فضای از الهام و تجهیزات

 .کند می استفاده اطالعات برداشت سازی جهتشبیه تخصصی از تیم

 تمشکال برداری،بهره مختلف سناریوهای تجهیزات، عملکرد ها،شیتکلیه الگ میدانی برداریداده فاز اول در

وری آجمع (برداربهره منظر از) فرایندی مهم ثبت از سیستم و پارامترهای قابل اطالعات سیستم، هایپیچیدگی و

 وجود صورت در همچنین. گرددمی برداشت فرایند سازیشبیه برای الزم اطالعات شود. در فاز دوم نواقصمی

 اختیار در و شده بروزرسانی واحد PFD هاینقشه سایت، در واقعی شرایط با موجود PFD هاینقشه در مغایرت

 .گیرد می قرار کارفرما

 برنامه ریزیبرنامه واحد بخش این در پروژه، اجرای هایهزینه در برداریداده زیاد سهم و پروژه نوع به توجه با

 باشد، بهمی عملیاتی مختلف هایسایت به مراجعه به نیاز که هاییپروژه در خصوصا بردار راتیم داده عملکردی

 .نمایدمی تنظیم بهینه صورت

 نیاز مورد اطالعات تا شودمی انجام دیتیل صورت به عموما عملکرد آنالیز جهت برداریداده است ذکر قابل

 قطب.... (  و حرارتی مبدل کمپرسور، پمپ،) فرآیندی تجهیزات واقعی عملکرد منحنی جمله از سازیشبیه      جهت

 شارف و توان دبی، همزمان برداشت با الکتروپمپ عملکرد منحنی مثال عنوان به. گردد ترسیم و محاسبه واقعیت

 .آیدمی دست به کاری نقطه سه در
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 گیری شرکت بهپویانبرخی از تجهیزات اندازه 

 تطابق واقعیت با مدل

 هایپارامتر اساس بر باشد،می بهپویان شرکت انرژی ممیزی متدلوژی اصلی تمایز وجوه از یکی که فاز این در

 این .باشد داشته واقعیت به را نتایج نزدیکترین سیستم که شود می اعمال الزم تغییرات مدل به شده برداشت

  .باشدمی سازیبهینه راهکارهای اعمال در زمینه سازیمدل نتایج به اعتماد جهت فرآیند

 خالقیت جلسات برگزاری

 طوفان و خالقیت جلسات برگزاری شرکت در انرژی ممیزی های پروژه در اجرایی های گام مهمترین از یکی

                   برگزار شرکت مهندسی پرسنل و پروژه مدیر توسط اجرای پروژه روال در موضوع این که باشد می فکری

 .باشدمی انرژی ممیزی و سازیبهینه برای راهکار ارائه عنوان به خروجی تامین جلسه این هدف. گردد می

 برگزار زمانی بازه دو در و Teamwork اساس بر و رایزنی صورت به بهپویان شرکت در خالقیت جلسات

 راهکارهای ابتدایی گام در پروژه، مدیر توسط نظر مورد مجموعه مقدماتی تشریح از پس اول جلسه در. گرددمی

 یلتکم جهت نیز شرکت راهکارهای بانک از جلسه این در است ذکر به الزم. شودمی لیست سازیبهینه جهت ممکن

 . شودمی استفاده ممکن راهکارهای

 هایفرصت جهت ممکن حلهایراه پروژه، مدیر شود؛تشکیل می مدل کالیبراسیون از پس که دوم جلسه در

 یبندجمع به موظف جلسه دبیر عنوان به جلسات این در پروژه مدیر است ذکر به الزم. دهدمی پیشنهاد بهبود را
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برای  ORCمانند، طراحی سیکل  نوین راهکارهای است ذکر به الزم. باشدمی آن خروجی تدوین و جلسه نتایج

سرمایش هوای ورودی به توبوکمپرسور، آنالیز پینچ حرارتی در بخش جداسازی میعانات گازی سراجه قم، تعیین 

خارگ،  ال نفت به جزیرهگانه انتقهای سهخانهسناریوی برتر در ساخت )تمام توربینی، تمام برقی و ترکیبی( تلمبه

 ژاکت سازی،در محیط شبیه NGLمناسب برای کوپل فرایند احیای گالیکول با فرایند تولید  Disgn specتعیین 

 از مشهد شهری قطار سکو تعمیرگاه در گرد و غبار کنندهجمع سیستم آب، پمپاژ ایستگاه موتور سرمایش آبی

 .است شده اجرایی و تعریف مجزا پروژه صورت بعضی از آنها به که بوده جلسات این خروجی راهکارهای جمله

 هک شده طراحی ارزش مهندسی خالقیت فاز بر مبتنی فوق، جلسات مدیریت بر حاکم منطق است ذکر به الزم

 به نیل جهت حاضرین هدایت به نسبت 5W1H منطق و triz ابزارهای از استفاده با جلسه تسهیلگر راستا این در

 .نماید می اقدام خروجی

 هدر رفت نقاط و استاندارد از انحراف بررسی

 اتمشاهد همچنین و سازیمدل نتایج از پذیرد،می انجام مدل کالیبراسیون فرآیند طی آن از بخشی که گام در این

 ستا ذکر به الزم شود.می استفاده انرژی هایگلوگاه تعیین منظور به برداریداده بازه در شده برداشت دیتاهای  و

 .باشد می موجود سیستم در دارمشکل نقاط تعیین طریق از سازیبهینه مسئله تعریف مرحله این خروجی

 با قایسهم و تیمی جلسات برگزاری طریق از را سیستم ضعف نقاط کالیبره مدل از استفاده با پروژه تیم بازه این در

 هایریانج دمایی سطح نمودار ترسیم با پتروشیمی یک فرآیند در مثال عنوان به. کنندمی تعیین بهینه وضعیت

 .نمایندمی محاسبه و بررسی را یوتیلیتی در مصرفی انرژی کاهش امکان مختلف،

 بهبود راهکارهای فنی سنجی امکان

 و میتی جلسات برگزاری از پس و جوییصرفه قابلیت با نقاط همچنین و سیستم ضعف نقاط تعیین از پس

 تعیین از پس ادامه در .گرددمی تعیین و بررسی موجود عیوب رفع جهت ممکن راهکارهای خالقیت، جلسات

 شده سنجی امکان فنی لحاظ از کالیبره مدل از استفاده با راهکارها این مختلف، جلسات در اجرا قابل راهکارهای

 . گرددمی تعیین مجموعه انرژی میزان در راهکار هر اثربخشی میزان و

 اقتصادی مطالعات انجام

 دوره محاسبه اقتصادی و منظور انجام تحلیل قبلی به هایگام در شده بررسی راهکارهای بخش این در

 تعیین ار کارفرما برای اجرا قابل راهکارهای نهایتا محاسبات این اینکه به توجه با .گرددمی ارزیابی سرمایه بازگشت
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 روابط از استفاده با و شده برآورد دقیق صورت به آن جاری هایهزینه همچنین و پروژه اجرای هایهزینه نماید؛می

 ایمبن بر نیز راهکار هر اثربخشی است ذکر به الزم. گرددمی تعیین راهکار هر سرمایه بازگشت میزان اقتصادی،

 اهشک جهت گوناگون سناریوهای بخش این در است ذکر قابل. شودمی وارد محاسبات در سازیشبیه از حاصل نتایج

 . گرددمی ارائه شده تمام هایهزینه همچنین و برداریبهره هایهزینه

 

 یک نمونه نمودار جریان نقدی در پروژه بهبود 

 

 

 برای پروژه های بهبود به نوسانات نرخ تنزیل NPVیک نمونه تحلیل حساسیت  
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 سازیبهینه اجرایی سناریوهای تدوین

 در راهکار، هر برای نیاز مورد گذاریسرمایه میزان و بازگشت دوره تعیین و اقتصادی مطالعات انجام از پس

 .گرددمی ارائه پیشنهادی راهکارهای اجرای برای گوناگون سناریوهای بخش این

 سازی بهینه گزارش تدوین

 زارشگ این است ذکر به الزم. گرددمی ارائه گرفته صورت هایسازیشبیه و هاتحلیل تمامی نتایج بخش این در

 رژیان در عملکرد بلندمدت و مدتمدت، میان کوتاه تغییرات برای اندازیچشم تواندمی باالدستی سند عنوان به

 .باشد مجموعه

 های فنی و اجرایی ممیزی انرژیبرخی از گزینه

، شوددر این بخش برخی ازمطالعاتی که طی ممیزی انرژی یک مجتمع فرایندی در شرکت بهپویان انجام می

 ارائه شده است. 

 موازنه جرم و انرژی

ممیزی انرژی و شناسایی نقاط اتالف انرژی، بررسی جریان جرم و انرژی در واحدهای عملیاتی و  در بحث

فرآیندها و تجهیزات صنعتی اهمیت زیادی دارد. اولین قدم در موازنه انرژی تعیین مواد ورودی و خروجی سیستم 

باشد. دو نوع موازنه جرم وجود دارد: موازنه نیاز موازنه انرژی میجرم در حقیقت پیشاست. بنابراین موازنه 

 دیفرانسیل و موازنه انتگرال.

 شود.موازنه دیفرانسیل: موازنه در یک زمان خاص است که به طور کلی به یک فرآیند مستمر اعمال می

که در دوره زمانی بین دو نقطه رخداده است، موازنه انتگرال: موازنه در دو زمان خاص است که بیانگر آنچه 

 شود.باشد. موازنه انتگرال به طور کلی به آغاز و پایان یک بسته فرآیندی اعمال میمی

، تجزیه و تحلیل جریان جرم و انرژی در یک سیستم است و اگر به 2EMBفواید انجام موازنه جرم و انرژی: 

 خواهد داشت:خوبی طراحی شده باشد، فواید مهم زیر را 

1- EMB کند.میزان یوتیلیتی مورد نیاز یک بخش )به عنوان مثال بخار یا هوای فشرده( را تعیین می 

                                                           

2 Energy Mass Balance 
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 شود.تر فرآیندها توسط ممیزان انرژی میباعث درک عمیق EMBنتایج  -2

3- EMBکند.، در محاسبه تحلیل اقتصادی با استفاده از تکنیک هزینه فایده به ممیز کمک می 

تری از کارکنان منجر شده و تواند به بررسی دقیق فرآیندها توسط طیف وسیعمی EMBطراحی درست  -4

 های جدید تفکر و عملیات را تسهیل کند.راه

5- EMBها، فرآیندها یا جویی انرژی جهت سیستمگیری میزان صرفه، برای یک سایت تولیدی، پایه اندازه

که به خوبی طراحی شده باشد، در  EMBم، بر یا مبدل انرژی است. در یک کالتجهیزات عمده انرژی

 وری انرژی کمک خواهد کرد.های بهرهشناسایی ارزشمندترین فرصت

 

 ( به تفکیک واحدها در یک پتروشیمیCHWنمودار جریان انرژی آب چیلد ) 
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 نمودار جریان انرژی الکتریکی در سطح تجهیزات بارز یک مجتمع  

 های عملکرد انرژی شاخصمحاسبه 

یکی از روشهای مناسب برای بررسی وضعیت موجود یک مجتمع از نظر نحوه کاربری و مصرف انرژی تعیین و 

های موجود در استانداردهای مرتبط باشد. در این خصوص ابتدا شاخصهای عملکردی مناسب میشاخص محاسبه

های مناسب از سوی مشاور ه و در صورت لزوم شاخصهای تعریف شده در سطح سازمان محاسبه شدو یا شاخص

 شوند.پیشنهاد می

 9648محاسبه شاخصهای انرژی یک مجتمع بر مبنای استاندارد  
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انرژی آنها نیز  همچنین به منظور شناسایی فرصتهای بهبود عملکرد انرژی وضعیت موجود تجهیزات و راندمان

 شود. محاسبه می

رلیچ

CHW=3643.5 kw

Cw=5319.3 kw

MP=329.9 kw

Welec=41.69 kw

loss=1387.59 (kw) 

 نمودار باالنس توان در یک چیلر  

 

 گنیکارک هروک
BA-401 %76=نامدنار

 %21.23 =شکدود تافالتا

 %2.76  = هندب زا فالتا 

Natural Gas 

Energy

(14.65 MW)
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 نمودار باالنس توان در یک کوره 

 

 منحنی های عملکرد و راندمان یک پمپ  

 یاگزرژ زیآنال

د در یک واح اگزرژیمراحل تحلیل . شودمی تعریف سیستم یک در مفید تئوری کار حداکثر عنوان به رژیزگا

 باشد:فرآیندی بطور کلی به صورت زیر می

 در تجهیزات فرآیندی و واحدهای مختلف اگزرژیو بازده  اگزرژیگردآوری اطالعات الزم جهت محاسبه  (1

ت و فرآیندها از هر تجهیز و محاسبه درصد هر کدام از تجهیزا اگزرژیلیست نمودن مقادیر اتالف و بازده  (2

 اگزرژیکل اتالف 

 هایی از منابع اتالف به منظور نمایش بهتر و مقایسه میزان اتالف از هر منبعرسم نمودارها و شکل (3

 محاسبه شده اگزرژیبا توجه به بازده  اگزرژیارائه راهکارهایی به منظور کاهش یا حذف اتالف  (4

 صالح شده به منظور بررسی راهکار ارائه شدهدر تجهیزات و واحدهای ا اگزرژیمحاسبه مجدد اتالف  (5
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 .باشدبه صورت زیر می اگزرژیرابطه کلی محاسبه 

∑𝑬𝑿𝒊𝒏
𝒊

+∑(𝑬𝑿𝑸)𝒊𝒏
𝒊

+∑𝑾𝒊𝒏

𝒊

=∑𝑬𝑿𝒐𝒖𝒕
𝒊

+∑(𝑬𝑿𝑸)𝒐𝒖𝒕
𝒊

+∑𝑾𝒐𝒖𝒕

𝒊

+ 𝝈𝑻𝟎 

تعادلی و حتی بر حسب دما و یا مرحله  اگزرژیهای اتالف های ترکیبی جامع و یا منحنیبرای رسم منحنی

 گزرژیاسازی استفاده کرد. به عنوان مثال شکل زیر منحنی اتالف افزارهای شبیهتوان از نرمرسم سایر پارامترها می

 دهد.بر حسب دما را برای یک برج تقطیر نشان می

 

 دما برای یک برج تقطیر – اگزرژینمودار اتالف  

توان نموداری به شکل زیر رسم نموده و مقدار اتالف میپس از انجام محاسبات و بدست آوردن نتایج حاصل، 

 کل مشخص شود. اگزرژیرا در آن نمایش داد تا سهم هر بخش در اتالف  اگزرژی

 

 در یک واحد نمونه اگزرژینمودار توزیع اتالف  
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ارائه  اگزرژیدر هر تجهیز راهکارهایی به منظور کاهش اتالف  اگزرژیو بازده  اگزرژیپس از محاسبه مقادیر اتالف 

 رجبهبود یک ب باشد. به عنوان مثال برایخواهد شد. راهکارهای اصالحی با توجه به نوع تجهیز یا فرآیند متغیر می

 شود.پیشنهاد می متفاوت هایدر سینی جانبی ریبویلر دفع استفاده از یک

 آنالیز پینچ

توسط بهبود محاسبات  ییایمیش یندهایدر فرآ یحداقل کردن مصرف انرژ یبرا یروشتکنولوژی پینچ 

 یهاوشر ،یمصارف بخش بازگشت حرارت یسازنهیمهم با به نیاست که ا ندیفرآ یلیفس یهاسوخت یکینامیترمود

 ند،یرآف ونیانتگراس روش یهابا نام یتکنولوژ نی. از اشودیمحقق م ندیفرآ یاتیعمل طیو بهبود شرا یانرژ عیتوز

 .شودیم ادی زین نچیپ لیو تحل هیو تجز یانرژ ونیروش انتگراس ،یحرارت ونیروش انتگراس

 

 نمونه شماتیک جریانهای فرآیندی سرد و گرم در یک پتروشیمی 
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 زرو به و داده بهبود  را صنعتی واحد یک بخواهیم یا و باشیم داشته جدید پروژه یک چه پینچ آنالیز هر در

 ورتص یکدیگر از مستقل صورت به مراحل این اجرای که است ذکر به الزم. مراحل زیر بایستی انجام پذیرد نماییم،

 .گیرد نمی

                  مانند شوند گرم باید که هستند آنهایی سرد هایجریان) فرآیند در سرد هایجریان شناسایی .1

 (راکتور از قبل خوراک کردن گرم پیش

 دنکر خنک مانند شوند سرد باید که هستند آنهایی گرم هایجریان) فرآیند در گرم هایجریان شناسایی .2

 (ذخیره از قبل محصوالت

 فتن داغ، بخار) گرم هاییوتیلیتی دسته دو به هاجریان این) فرآیند در یوتیلیتی هایجریان شناسایی .3

 شوند.می تقسیم( غیره و کننده خنک هوا، سرد، آب) سرد هاییوتیلیتی و( غیره و کوره

 انرژی نمودار و عامل سیال جریان نمودار ترسیم .4

 فرآیند داخل از انرژی حداکثر بازیابی جهت اجرا قابل سناریوهای بررسی .5

 اعتبارسنجی و تلفیق داده ها

)مانند اغتشاشات، خطاهای نمونه گیری  3اندازه گیری از متغیرهای فرآیندی همواره تحت تاثیر خطاهای رندمی

باشد. می 4یا خطای سنسور اعتماد( و خطاهای غیر رندمی مانند سنسور بایاسو آنالیزهای آزمایشگاهی غیر قابل 

منابع دیگری همچون پرشهای فرکانس باال، انتقال و تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال و برعکس نیز باعث به وجود 

و غیر قابل اجتناب  باشندشوند، که این موارد مربوط به عملکرد تجهیزات اندازه گیری میآمدن خطاهای رندمی می

های مدیریت داده هستند برای کاهش اثرات ناشی از خطای اندازه گیری و باال بردن ارزش داده ها باید از سیستم

   .استوارند، استفاده کرد 5که بر اساس مفهوم همسوسازی داده و یا اصالح داده

های مختلفی ت است که شامل گامها برای تصحیح اطالعاای از تکنیکها، مجموعهدانش همسوسازی داده

 باشد. در این دانش، تکنیکمانند دسته بندی متغیرها، تشخیص خطاهای فاحش، تخمین پارامتر و اصالح داده می

                                                           

3 Random error (noise) 
4 Sensor bias or sensor failure (gross error) 
5 data rectification 
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-باشد که با استفاده از فراوانی اطالعات فرآیند، خطای اندازهمی 7های مبتنی بر مدلیکی از تکنیک 6اصالح داده

این تکنیک تخمین حالت صحیح فرآیند بر اساس مقادیر اندازه گیری )و واریانس  دهد. هدفگیری را کاهش می

های فرآیند است. که این عمل بر اساس حداقل کردن انحراف بین مقادیر اصالح شده و مقادیر آنها( و محدودیت

ل اصالح داده از مد های فیلترینگ، تکنیکشود. بر خالف سایر تکنیکبدست آمده از واحد )اندازه گیری( انجام می

ای ههای اصالح شده با روابط بین متغیرهای فرآیند که به عنوان محدودیتکند بنابراین تخمینفرآیند استفاده می

عنوان  توان بهباشند. از این تکنیک میمی ترگیری شده دقیقشوند سازگارند و از مقادیر اندازهفرآیند شناخته می

مانیتورینگ نیز استفاده کرد، چرا که امکان تخمین برای متغیرهای و پارامترهای اندازه گیری یک وسیله موثر در 

 آورد. نشده فرآیند را فراهم می

 بررسی سیستم توزیع الکتریکی

 ی، ایجاد وداده برداری در سه فاز به طورکلمطالعه و بررسی شبکه توزیع برق دارای مراحل متعددی است که 

 . شودی میطبقه بندی اصالحی راهکارهاارائه  تاًیانهآنالیز مدل و 

در  یاژهیو گاهیجا ند،یفرآ یاتیح زاتیاز تجه یاریبس یبرا یانرژ نیتام ریمس برق به عنوان عیشبکه توز

ه را داشت سازیبهینه کردیبا رو واحدها کپارچهی تیریکه قصد مد یدهد که در صورتیبه خود اختصاص م ندیفرآ

های سیستم توزیع آوری نقشهبرداری عالوه بر جمعدر فرایند دادهخواهد بود.  یاتیعنصر ح کیبه عنوان  میباش

های اصلی سیستم توزیع برق پاورآناالیزر بروی گره های مختلف آن، دستگاهالمان      برق مجموعه و مشخصات 

عه را از نظر کیفیت توان، نامتعادلی ولتاژ و شود؛ تا بتوان پارامترهای مختلف برق مصرفی مجمومجموعه نصب می

، ETAPساز از جمله افزارهای شبیهجریان، میزان توان راکتیو مصرفی و .... بررسی نمود. همچنین با استفاده از نرم

Digsilent ....توان میزان تلفات در شود. پس از انجام آنالیز پخش بار بروی مدل میسیستم برق مدلسازی می و

های سیستم توزیع و سطح ولتاژ و ضریب توان و سایر پارامترهای الکتریکی را در نقاط مختلف سیستم تعیین المان

گذاری سازی و کاهش تلفات از جمله بازآرایی بهینه سیستم برق، خازنتوان راهکارهای بهینهنمود. همچنین می

 جهت کاهش توان راکتیو مصرفی و.... را بروی مدل بررسی کرد. 

 

                                                           
6 Data Reconciliation 
7 Model-Based 
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 مراحل انجام بهینه سازی شبکه

 :فازهای زیر است دارای الکتریکی توزیع یشبکه مطالعات شناسایی و اصالح انجام 

 دریافت سوابق اطالعات ثبت شده در سیستم  -

 شبکه آوری اطالعات شناساییجمع و برداریداده -

موجود در مجموعه کارفرما و تحلیل العات های انجام شده با اطگیریبررسی و ایجاد بانک اطالعاتی برای اندازه -

 قاط اختالفن

     بررسی و ارائه پیشنهادات اصالحی بدون استفاده از مدل ) به عنوان مثال اطالعات پرباری و یا کم باری  -

 های مجاز فیوزها و متعلقات تابلویی و بررسی نقاط اتالف بیش از حد به روش ترموگرافی(، جریانهاترانس

 بندی اطالعات جهت تولید مدلبندی و قالبدسته -

  افزارینرم سازی مدلطراحی و شبیه -

تر نمودن مدل بر اساس میزان مصرف و قبوض در اختیار داشته  و گام برداشتن در راستای هرچه واقعی کالیبره -

 آن کردن

 شبکه مدل آنالیز -

 تبیین تلفات کاهش راستای در غالباً که موجود استانداردهای به توجه با اصالحی های حلراه تولید و ایجاد -

 شود. می

 نتایج مقایسه و بررسی و مدل به ها حلراه اعمال -

 گزارش تهیه و سازی مستند -
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 DIGSilentنمونه مدلسازی برای شهرک مسکونی و اداری منطقه جنوب کشور در نرم افزار  

 

 kv 33/11برداشت پارامترهای الکتریکی خروجی یک ترانس  
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 یک ایستگاه پمپاژ هیخط تغذ 1فاز  جریان در شکل موج  کیهارمون عیتوز 

 

 

 بررسی تغییرات دیماند مصرفی یک مشترک در طول سه سال 
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 های فنی و اجرایی در صنعت آبگزینه

ازی سهای مختلف بهینههای گوناگون در حوزهاز تخصصگیری شرکت بهپویان با توجه به توانمندی فنی و بهره

 توان به ساختها داشته است. از جمله میهای بسیار موفقی در این زمینهو هوشمندسازی ورود پیدا کرده و تجربه

 آب شهر مشهد اشاره کرد.  هوشمند شبکه پروژه و( مهاپ) پمپاژ ایستگاه هوشمند سامانه

 ممیزی انرژی در صنعت آب

که در ممیزی انرژی در  محور زیآب عالوه بر نگرش تجه ساتیتاسسازی در مصرف انرژی در دیدگاه بهینه از

کرد نقطه عمل قیدق نییجهت تع یطرف ازنظر داشت.  زیو انتقال آب ن دیتول ندیبه فرآ دیبا شودنظر گرفته می

اسبات مح ییکه توانا برهیمدل کال یستیگوناگون با یاعمال راهکارها یاثربخش زانیمحاسبه م نیو همچن ستمیس

همچون  یتخصص ینرم افزارها قیبا استفاده از تلف انیبهپو شرکتنمود.  هیرا داشته باشد ته نهیو هز یانرژ

watergems  وArcGis نموده و در مطالعات خود  هیآب را ته ساتیتاس نهیو هز یانرژ ،یکیدرولی... مدل جامع ه

 .بردیاز آن بهره م

 

 

 های آب شرب مشهد(تحلیل و بهینه سازی سرعت و فشار شبکه )خطوط جمع آوری آب چاه 
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 های عملکرد پمپ ها در حاالت مختلفتحلیل منحنی 

 

 آبی پینچ تکنولوژی

       کاهش و آب کننده مصرف فرآیندهای انتگراسیون جهت سیستماتیک تکنیکی، آبی پینچ تکنولوژی

 مصرف هایموقعیت سازیبهینه و تشخیص برای ایپیشرفته هایالگوریتم از روش این. باشدمی آب هایهزینه

        آّبی، پینچ تکنولوژی در .کندمی استفاده تصفیه هایسیستم و بازچرخانی، مجدد مصرف و احیا، آب مجدد

       کارگیری به با است قادر پینچ تکنولوژی .شوندمی تبدیل جرم تبادل هایشبکه به حرارت تبادل هایشبکه

 دهد. کاهش را صنعتی واحدهای پساب تولید و آب مصرف، مختلف هایروش

 آب بهینه مدیریت و کنترل باشد که برایمی Aspen Waterافزار افزارهای این حوزه، نرماز جمله نرم

 هاداده در تناقضی و شکاف گونه هر کرده و را بررسی موجود آب مصرفی مدل ابتدا، افزارشود. این نرممی استفاده

 کند. ثالثا،می تعیین را اهداف برد برای پیش کمک و بهبود برای هاییفرصت افزارنرم کند. ثانیا، اینرفع می را

 سازیبهینه بهترین و انتخاب کرده، را خود روی پیش ممکن هایگزینه از اقتصادی و سنجی فنیامکان کاربران

 آورند. می دست به را موجود
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 Aspen Waterنمایی از نرم افزار  

 ممیزی انرژی ساختمان و روند اجرایی 

شوند. در واحدهای کننده انرژی محسوب میهای مهم مصرفها همواره به عنوان یکی از بخشساختمان

ا دهند. بها درصدی از مصرف انرژی را به خود اختصاص میصنعتی و عملیاتی نیز بسته به حجم و تعداد ساختمان

 برداری میدانی در حوزهپذیرد، دادهتوجه به روش شرکت بهپویان در ممیزی انرژی که به صورت تفصیلی صورت می

ا و هگرمایش، روشنایی و کلیه سیستم -تک فضاها صورت پذیرفته و اطالعات معماری، سرمایشساختمان از تک

             افزارهای تخصصی از جملهسازی در نرمبیهشود. این اطالعات مبنای شبر برداشت میتجهیزات انرژی

Design Builder  راهکارهای اعمال و حرارتی نظر از ساختمان سازیشبیه منظور افزار بهگیرد. این نرمقرار می 

اطالعات آب و هوایی  Design Builderافزار رود. در نرمبکار می جهت ارتقاء عملکرد انرژی ساختمان مختلف

های ساختمان، ها و سایر المانجغرافیایی مورد نظر به همراه اطالعات مربوط به پالن ساختمان، جنس جدارهمحل 

گردد. سپس پروفیل مصرف گرمایش، روشنایی و .... وارده شده و مدل تهیه می -های سرمایشمشخصات سیستم

ف واقعی ساختمان بر اساس قبوض مقایسه آید با  اطالعات مصرافزار بدست میانرژی ساالنه ساختمان که از نرم

افزار در خصوص وضعیت عملکرد نرم یهاشود. پس از تهیه مدل کالیبره، گزارشات و خروجیشده و مدل کالیبره می

 سازی بروی مدل قابل استخراج است. سازی راهکارهای مختلف بهینهانرژی موجود ساختمان و نتایج حاصل از پیاده
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گزارش داده  
برداری

تجهیزات اندازه گیری•

اطالعات ساختمانی برداشت  •
ل،  شده شامل اطالعات الکتریکا

مکانیکال و معماری

اطالعات سیستم های تهویه  •
مطبوع

داده برداری 
مکانیکال

یه  برداشت اطالعات سیستم تهو•
مطبوع ساختمان ها

برداشت ظرقیت پایانه های  •
حرارتی موجود در هر فضا

داده برداری 
الکتریکال

برداشت اطالعات سیستم •
روشنایی

برداشت اطالعات تجهیزات •
انرژی بر

یبرداشت پارامترهای برق مصرف•

داده برداری  از بنا 
و محیط

ثبت اطالعات دما و رطوبت•

ثبت مشخصات نما، جداره ها،  •
سقف و کف

اترسیم پالن ساختمان و اتاق ه•

 

 

 

 

 

 

  

 برداری شرکت بهپویان هفلوچارت داد 

 

 صنعتی -تفکیک مصارف بخش ساختمانی در یک مجتمع اداری 

 

 
 

های مختلف از مصرف انرژی سهم سیستم 

 ساختمان

های پروفیل ساالنه مصرف انرژی سیستم 

 برمختلف انرژی
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      شود. در این استفاده می Dialuxافزار تخصصی سازی سیستم روشنایی ساختمان نیز از نرمجهت شبیه

های آن به صورت سه بعدی مدل شده و سپس طراحی روشنایی تخصصی افزار هر فضا یا محوطه با کلیه الماننرم

 پذیرد. بروی آن صورت می

 

 

 

افزار یک نمونه مدلسازی فضای اداری در نرم 
Dialux 

 منحنی ایزولوکس بروی سطح کار 

 

از  های دیگریافزارهای تخصصی مانند دیزاین بیلدر و دیالوکس، محاسبات و تحلیلنرمعالوه بر مدلسازی در 

و.... نیز صورت  19، تطابق ساختمان با الزامات مبحث BLCهای الکتریکی، محاسبه برچسب انرژی، جمله تحلیل

 پذیرد. می

 

 
 

طول پروفیل توان اکتیو مصرفی ساختمان در   محاسبه برچسب انرژی ساختمان 

 روزشبانه
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ترموگرافی یا ها و تأسیسات، استفاده از آنالیز یکی دیگر از روشهای بررسی وضعیت عملکرد موجود ساختمان

این تکنیک کلیه اختالف دماها به صورت یک گراف حرارتی در  است. تصویربرداری حرارتی دیجیتال مادون قرمز

الف توان نقاط اتکند. با استفاده از این آنالیز میمی را فراهمتصاویر برداشت شده  که امکان آنالیزشده  دادهنشان 

  ها و تأسیسات مشخص نمود. را در ساختمان

 

  

 عکس حرارتی یک دیگ بخار به همراه عکس واقعی 

  

 عکس حرارتی یک تله بخار به همراه عکس واقعی 

  

 عکس حرارتی یک نمونه پنجره به همراه عکس واقعی  
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