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 832320/00-8001:  شماره دستورالعمل دستورالعمل اجرایی ممیزی عبوری: عنوان

و  ستیز طیمحدفتر امور بهداشت، ایمنی، :  واحد  مسئول

 انرژی

 : واحد همكار

و  سازمان های تابعه

 وابسته

 32/5/42: تاريخ تصويب 

 18332003 :شماره تماس

کلیه واحدهای صنعتی و معدنی تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و  :حوزه کاربرد

 تجارت

مدیرکل امور بهداشت، :  تصويب کننده

 (HSEE) ایمنی، محیط زیست و انرژی

 دارد: پیوست

 :تاريخ تجديد نظر سال 2:  دستورالعملمدت اعتبار 

 دستورالعمل

 مقدمه

 با توجه به روند رو به رشد مصرف انرژی در صنایع و همچنین قووانین بوین المییور در رایوکای  واهش انکاوار  ا هوای        

یوی تویوهه اایودار، ا  جمیوه اهوداف ایایور  اوور در م  و           وری مصرف انرژی و حر ت به  یخانه ای، افزایش بهره

 .باشد ایکفاده ا  منابع انرژی مر

 بوا توجوه بوه ترییور قیموت      . یکر ا  عوامل مهم در تهیین هزینه تمام شده م صول مر باشد مصرف انرژی در هر صنهت

حامل های انرژی و ب   هدفمندی یارانه ها و همچنین اایش های منظم تویط یا مانهای مرت ط و جرائم ناشر ا   عدم 

 . نرژی بیش ا  ایش احساس مر  رددرعایت ایکانداردها، لزوم برنامه ریزی و اجرای ممیزی های  نکرلر و دوره ای ا

دیکورالهمل در بر  یرنده حداقل الزامات و اقدامات برای هدایت و اجرای ممیزی های انرژی ع وری بمنظور ار یوابر  این 

 . عمیکرد، شنایایر فرصکهای آشکار به ود و  نکرل بهینه مصرف انرژی در صنایع  مر باشد

رف و همچنوین ایوکانداردهای مورت ط، میوزان ان وراف ا  ایوکاندارد یوا شواخ          عمیکرد فرآیند، میزان مصبا شناخت ا  

هدفگذاری شده ا  طریق ار یابر  یر و یرانگاکر داده ها بدیت آمده و راهکارهوای اولیوه در جهوت به وود عمیکورد و      

 نکورل عمیکورد   لذا دیکورالهمل اجرایر ممیزی انرژی ع ووری بوه منظوور به وود و     . اهش مصرف انرژی ارائه مر  ردد 

 .واحدهای صنهکر و مهدنر وابسکه به و ارت صنهت، مهدن و تجارت تدوین شده ایت

 

 تعاریف و اصطالحات

 و ارت صنهت، مهدن و تجارت :وزارت

 و ارت صنهت، مهدن و تجارت و انرژی  یست یطبهداشت، ایمنر، م امور دفکر  :HSEEدفتر امور 

ی تابهه و وابسکه و بخش صنهت، ها یا ماندر  و انرژی  یست یطبهداشت، ایمنر، م تاکیالت مرت ط امور  :HSEEامور 

 مهدن و تجارت

   ییه صنایع و مهادن ت ت اوشش و نظارت و ارت صنهت، مهدن و تجارت: واحد
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فردی ایت دارای مدرک ت صییر مرت ط با انرژی  ه وظیفه هماهنگر اجرای ممیزی را بر  :کارشناس انرژی/مدیر

 .دارد عهده

 ییه فرمها یا جریانهای انرژی نظیر یوخت های فسییر، الککریسیکه، بخار،  و یایر یرویسهای جان ر نظیر  :حامل انرژی

 .آب و همچنین منابع تجدید اذیر  ه درفهالیکهای یا مان یا واحد، به عنوان من ع انرژی مورد ایکفاده قرار مر  یرند

 ت دیکیابر و تث یت ایکفاده موثر و  ارا ا  انرژی ماکمل بر خط مار، برنامه ای جه :برنامه مدیریت انرژی

فهالیکها، مسئولیت ها و منابهر  ه عمیکرد یا مان را در دیکیابر به اهداف تهریف شده در خط مار ت ت  رویه ها،

 .دهد تاثیر قرار مر

یا مان  ه مر تواند بر حسب هر ( تولید) ع ارتست ا  میزان انرژی مصرفر به ا ای واحد فهالیت  :مصرف ویژه انرژی

با ل اظ نمودن راندمان های ) یک ا  حامل های انرژی جدا انه م ای ه و ار یابر شده و یا برای  ل انرژی مصرفر 

 .م ای ه و ار یابر  ردد( ت دیل

یدات هم شاخصر ایت  ه ا  تقسیم انرژی  ل مصرفر در واحد تولیدی به مجموع تول:(EPI)شاخص عملکرد انرژی

این شاخ  امکان انجام ار یابر بهکر را درواحد های چند م صولر برای با ه . و ن شده مخکیف واحد، م ای ه میاود

 ( 2ایویت) .های  مانر مکفاوت تولید فراهم مر آورد

به  را( جرم)ضری ر ایت  ه میزان تولید و انکاار  ا   یخانه ای دی ا سید  ربن:ضریب  انتشار دی اکسید کربن 

این . بیان میکند( و همچنین در فرآیند تولید به ا ای واحد و نر م صول ) ا ای واحد مصرف هر یک ا  حامیهای انرژی 

ا سید  ربن   و ضریب انکاار  دی. ارائه شده ایت 1ناشر ا  احکراق در جدول ایویت   ربن ضریب برای دی ا سید

 .فرآیندی تویط خود واحد تولیدی م ای ه مر  ردد

برداری،  ، خدمات فنر، بهرهHSEEا   ارشناس یا مدیر انرژی شر ت و نمایند ان واحدهای  :کمیته ممیزی انرژی

 .و همچنین نماینده مدیریت تاکیل مر  ردد ، یایر واحد های مرت طتهمیرات، امور مهندیر و فرآیند

ایاس  بر ایموجب قانون   ه بهی وابسکه ها دیکگاهو  ها صندوق، مؤیسات، ها شر تها،   ییه یا مان :سازمان وابسته

 . ردند رم سوب م صنهت، مهدن و تجارت و ارت یرمجموعهایاینامه مصوب  

 ها صنهت، مهدن و تجارت ایکان یها یا مان هی ی :سازمان تابعه

 . یرد رقرار م تابههصنهت، مهدن و تجارت جنوب ایکان  رمان نیز در  روه  یا مان :تذکر

راهنمای جامهر ایت  ه در آن ن وه  :HSEE و انرژی زیست یطبهداشت، ایمنی، محبرنامه جامع مدیریت 

ی واحدهاافزایر و  اهش مخاطرات موجود در  ی تابهه و وابسکه در جهت همها یا مانهای  یتمسئولهمکاری، وظایف و 

 (26/11/39مورخ   211142/06شماره ابالغ ) .شده ایت ینتدو  صنهکر و مهدنر جهت نیل به اهداف عالر و ارت

 حو ه یها دیکورالهملو  قوانین اجرای بر نظارت ،رده یا مان ،یزیر برنامه ریمر مرجع :انرژیهای تخصصی  کمیته

 .باشد رمو بخش  ی تابهه، وابسکهها یا مان در نرژیا
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 :فده

  تهیه م نای یکسان برای برنامه ریزی و اجرای ممیزی های ع وری و مراق کر 

 تسهیل اتخاذ تصمیم برای برنامه ریزی ممیزی های تفصییر انرژی یا مان 

  ار یابر عمیکرد واحد ها واثر بخار اقدامات انجام شده 

  شنایایر اکانسیل های به ود مصرف انرژی و تهریف اقدامات و فهالیکهای اصالحر 

  ااکی انر ا  ایکقرار برنامه مدیریت انرژی و ییسکم  زارش دهر منایب 

 :دامنه شمول

 یزیو مم رابیمنظورار ه ب این دیکورالهمل در  ییه صنایع و مهادن ت ت اوشش و نظارت و ارت صنهت، مهدن و تجارت

 .و با توجه به مسئولیت ها و اخکیارات تهریف شده، ال م االجرا مر باشد شده ایت نیتدو یعمیکرد در حو ه انرژ

 

 :شرح وظایف

ت قق اهداف برنامه ممیزی ع وری انرژی مسکیزم تاکیل  میکه ممیزی انرژی مکاکل ا  نمایند ان بخاهای مرت ط 

 . باشد راهکارها و ایانهادات صرفه جویر انرژی مربمنظور هدایت ممیزی و برریر و اجرایر نمودن 

 :فهالیکهای  میکه ممیزی انرژی باید حداقل ماکمل بر موارد  یر باشد

 شنایایر ییسکم ها و تجهیزات مهم وعمده  مصرف  ننده انرژی 

 تهیه یا تایید و به رو  ریانر چک لیست های ممیزی 

  اجراانکخاب و یا ماندهر تیم ممیزی و  مان ندی. 

  نظارت بر اجرای ممیزی 

 برریر و تایید  زارش ممیزی 

 تهیین منابع ال م برای  اجرای راهکارها و اقدامات اصالحر 

 اولویت بندی و برنامه ریزی اولیه اجرای راهکار ها و یافکه های  ممیزی 

  نگهداری شودمسکندات مربوطه به ممیزی های ع وری  باید به ن و مطیوب در واحد مدیریت انرژی ث ت و. 

   مکانیزم منایب ارائه  زارش ممیزی های ع وری یا یافکه های آن به مراجع ذیربط خارج یا مان، مدیریت و نیز به

 .باید در نظر  رفکه شود HSEE امور

 اموراجرای این دیکورالهمل بر عهده  حسنمسئولیت نظارت بر HSEE دمر باش یا مانهای ایکانر و تابهه. 

 

 HSEEمنط ق با م دوده  اری و شرح وظایف برنامه جامع مدیریت  این دیکورالهملاجرائر  -یاخکار نظارتر :تذکر

 .باشد رم 1661با شماره ث کر  26/11/39مورخ   211142/06ابالغر مقام عالر و ارت در نامه شماره 

 

 :سازوکار اجرایی و فرآیند انجام کار

منابع و حامیهای انرژی،  نکرل و  اهش تیفات آنها، شنایایر راهکار های به ود و به منظور ایکفاده بهینه ا  واحد هر 
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 همچنین ار یابر اثر بخار اقدامات انجام شده مر بایست اقدام به انجام ممیزی های ع وری

(Walk Through Audit)  بصورت منظم و دوره ای نماید. 

  مر تواند تویط تیم ممیزی انرژی خود واحد، یا مان بر ایاس تاخی   میکه ممیزی انرژی، ممیزی های ع وری

 .بیرونر و یا ماار ت هر دو تیم انجام شود

 ممیزی های ع وری(Walk Through Audit)  هایر  ه تیفات انرژی انرژی مر بایست با هدف شنایایر موقهیت

منظور  اهش و  نکرل ه گهداری ببندی منایب برای تهمیر و ن ، تخمین میزان تیفات و تهیین برنامه  مانآشکار دارند

این نوع .  مان ال م برای این نوع ممیزی ها  وتاه بوده و در مدت چند رو  انجام مر  ردند. تیفات انرژی انجام شوند

در واحد های یا مان تکرار شوند و حداقل ماکمل بر برریر ( حداقل یالر یک ار ) ممیزی ها باید  بصورت دوره ای 

 .های  یر باشندموارد و ییسکم 

 م ل های ذخیره یا ی یوخت 

 ییسکم های تولید توان 

 ییسکم  های تولید و با یافت حرارت 

 وره ها، بوییر ها و یایر ییسکم های احکراقر  

 ماهیها 

 ییسکم تولید و تو یع بخار و جمع آوری  ندانس 

 (عمیکرد،  الی راییون)دیکگاههای  نکرل و اندا ه  یری 

 و مصرف هوای فارده ییسکم تولید ، تو یع 

 یطوح یرد و رمر  ه نیا  به ترمیم، تهویض و یا نصب عایقکاری دارند 

 ( نکرل ناکر ها)وضهیت ییسکم تیه های بخار 

 وضهیت ییسکم روشنایر 

  و  ییکیهای ت رید ،( رمایش یا یرمایش)هوا برریر ییسکم تهویه... 

 ییسکم امپاژ 

 مپریورها و فن های مهم  

  (و مانند ییسکم های روغنکاری) یرویس های اصالح  ننده و تقویت  ننده  ار رد ییسکم... 

  موتورهای الککریکر 

  عالوه بر برریر ییسکم های ذ ر شده فوق مر بایست همزمان یایر نقاط دارای انرژی ممیزی ع وری در عمییات

همچنین ییسکم های تولید و مصرف حامیهای انرژی تیفات آشکار برریر و راندمان  یر یایر ییسکم ها و تجهیزات و 

 :ممیزی ل اظ  رددنهایر نیز برریر  ردیده تا اهداف  یر م قق شده و در  زارش 

 تهیین انواع و مقدار حامیهای انرژی مصرفر و تولیدی در واحد 

 برریر اطالعات و داده های جریان انرژی و برریر وضهیت  ار رد ییسکم های مورد برریر 

  و تهیین ( حداقل فصیر)توصیف روند مصرف و تولید انواع حامیهای انرژی در دوره های  مانر مورد برریر
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 .هزینه انرژی و یهم آن در قیمت  تمام شده  اال و خدمات در دوره های  مانر فوق

 تهیین و بکار یری روش منایب برای ث ت و تجزیه و ت ییل وضهیت تولید و مصرف انرژی 

  های ارت اطر دقیق بین مصرف انرژی و تولید  اال یا خدمات یا مان تهیین شاخ 

  م ای ه میزان انکاار  ا های  یخانه ای بر ایاس ضرایب تهیین شده در فرآیند و احکراق یوخت به ا ای

 (1یویت ا)یالتن م صول در 

 و اتخاذ راهکارهای بری واحدهای یا مان در شرایط طراحر، عمییاتر و ایکاندارد  مقایسه شاخصهای انرژی

 منایب بمنظور اصالح و  نکرل مصرف انرژی

 شنایایر اکانسییهای  اهش مصرف انرژی 

 تویهه و اولویت بندی اقدامات ممکن برای بهینه یا ی مصرف انرژی 

 

 اصالح و بازنگری

 .میسر خواهد بودو ارت   HSEEاداره  ل  اصالح و با نگری این دیکورالهمل بنا به تاخی 

 

 مستندات

Handbook of Energy Audits by Albert Thumann, William J. Younger 

 

 :پیوست

 ای ضرایب انتشار گازهای گلخانه:  8پیوست 

تهیین میزان این خصوص، انکاار  ا های  یخانه ای و تههدات بین المییر  اور در   نکرل و  اهشبه اهمیت  نظر

امری مهم مرت ط با مصرف انرژی و ار یابر اثربخار اروژه های بهینه یا ی در  اهش انکاار  ای  ا های  یخانهانکاار 

 .شدشرح  یر مورد ایکفاده واقع خواهد به جدول ضریب نار یوخکهای فسییر برای این منظور . به شمار مر آید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد CO2ضریب نشر  نوع سوخت

 Kg/0111lit 2792 نفت کوره

 Kg/0111lit 2462 نفت گاز

 Kg/0111lit 2602 نفت سفید

 Kg/0111lit 2222 بنزین

Kg/0111 m 2022 گاز طبیعی
2

 

 Kg/0111lit 0222 گاز مایع

http://www.amazon.com/dp/0881734160/ref=rdr_ext_tmb
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Albert%20Thumann
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=William%20J.%20Younger
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 وری انرژی در واحد های چند محصولی بهرهنحوه محاسبه شاخص : 3پیوست 

در فهالیت هایر  ه چند م صول تولید مر  ردد برای اینکه بکوان میزان انرژی بری و مصرف ویژه انرژی را در صورت 

1ترییر در میزان تولید هر م صول، م ای ه و برریر نمود، شاخصر ت ت عنوان 
EPIوری انرژی تهریف  یا شاخ  بهره

 . ردد صورت  ه یهم هر  اال در انرژی بری  ل فرآیند با یک ضریب و نر در مهادالت وارد مر بدین. مر  ردد

 .باشد م ای ات مر بوط به این شاخ  به صورت  یر مر

 

 :نحوه محاسبه ضریب وزنی

. نمایش داده مر شود.... و EI1،EI2،EI9ابکدا مصرف ویژه انرژی برای هر م صول در شرایط طراحر م ای ه شده و با 

بدیهر ایت ضریب و نر . بدیت خواهد آمدEI آن م صول بر  وچککرین  EIنر هر م صول ا  تقسیم  ضریب و

 .خواهد شد "1" وچککر ،  EIم صول دارای 

WEI
 .را با توجه به ضرایب بدیت آمده به صورت  یر م ای ه مر  نیم  

      
  ل انرژی مصرفر

 میزان تولید م صول    ضریب و نر م صول   
 

بر م نای شرایط طراحر و یا یال اایه و بیان آن به صورت درصدی همانند  یر عمل مر  EPIبرای تهیین شاخ  

 . ردد

یال اایه       
 م ای ه شده   

یال اایه   
 166 

 

م نای طراحر       
 م ای ه شده   

م نای طراحر   
 166 
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Energy Performance Index 
 
Weighted Energy Intensity 


