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پيشگفتار
مدیریت انرژی و افزایش بهره وری انرژی مدت های مدیدی اس��ت که مورد توجه صنعت و تجارت
بوده اس��ت .بطور کلی موضوع مدیریت انرژی به عنوان یک رش��ته علم��ی جداگانه پس از اولین

بحران نفتی س��ال  1973به تکامل رس��ید و پس از بحران نفتی دوم در س��ال  1979و زمانی که

قیمت انرژی به طور چش��مگیری افزایش یافت ،موث��ر واقع گردید .اصوال حوزه مدیریت انرژی به

پنج دوره زمانی تقسیم می گردد که عبارتند از مرحله اول (سال های  )1973-1981صرفه جویی

انرژی ،مرحله دوم (س��ال های  )1980-1990مدیریت انرژی ،مرحله س��وم (س��ال های 1990-

 )2000خرید انرژی ،مرحله چهارم (س��ال های  )2000-2010پاسخگویی به مسایل تغییرات آب
و هوایی و مرحله پنجم (سال های  )2010-2020فناوری های پاک.

در مرحله اول با ایجاد ش��وک قیمتی در بازارهای انرژی ناشی از جنگ اعراب و اسراییل و انقالب

اس�لامی ایران شرکت ها و سازمان ها به دنبال کاهش هزینه های انرژی خود از طریق ایجاد بخش
مدیری��ت انرژی و صرفه جویی انرژی بودند .در این دوره بیش��تر اقدامات به کاهش میزان مصرف
از طری��ق خاموش کردن تجهیزات محدود بود و محاس��بات مهندس��ی ان��رژی انجام صورت نمی

پذیرفت .در مرحله دوم مدیریت انرژی با ایجاد گروه ها ،به اشتراک گذاشتن منابع علمی و بهبود

استانداردها؛ دانش مدیریت انرژی شکل گرفته و همزمان با ورود رایانه های شخصی به بازار امکان

پایش و هدف گذاری در مدیریت انرژی بوجود آمد .در این دوره با اس��تفاده از قدرت رایانه ،امکان
بررسی بهتر و دقیق تر اثرات مختلف نظیر آب و هوا بر میزان صرفه جویی ناشی از اجرای راهکارها
ایجاد شد .در مرحله بعدی با کاهش قیمت انرژی ،موضوع خرید انرژی به دلیل ریسک کمتر بیش

از اجرای راهکارهای بهینه س��ازی انرژی و یا مدیریت انرژی از س��وی مصرفکنندگان مورد توجه
قرار گرفت .در مرحله چهارم با افزایش حساس��یت به مس��ایل زیست محیطی و جریمه های ناشی

از آلودگی محیط زیس��ت ،سازمانهای زیادی اقدام به تش��کیل کمیته های کاهش مصرف انرژی

کردند .از ش��اخصههای عمده مدیریت انرژی در این مرحله ،ش��کلگیری استانداردهای مدیریت
انرژی در سطح ملی و بین المللی نظیر  ASMEو  ENاست .در مرحله آخر توجه به راندمان انرژی

و ان��رژی های پاک بش��دت مورد توجه قرار گرفت بطوریکه در دی��دگاه نوین به راندمان انرژی به
عنوان سوخت اول توجه میشود .یکی از شاخصههای قابل توجه مدیریت انرژی در مرحله پنجم،

توس��عه استانداردهای بینالمللی مدیریت انرژی میباشد .در سال  2011میالدی ،سازمان جهانی
استانداردس��ازی ( )ISOاقدام به معرفی استاندارد بینالمللی سیستم مدیریت انرژی تحت عنوان
 ISO 50001کرد و تاکنون تعدادی از اس��تانداردهای س��ری این خانواده ش��امل ISO 50002،

 ISO 50003، ISO 50004، ISO 50006، ISO 50015منتش��ر شده و تعدادی بیشتری نیز

در حال تدوین میباش��ند .با انتشار سایر استانداردهای سری  50000و توسعه فناوریهایی نظیر

اینترنت اشیاء ،شاید بتوان دهه آینده را دوره سیستمی شدن مدیریت انرژی نامید.

مجموعه حاضر یک راهنمای نمونه جهت اس��تقرار سیس��تم مدیریت انرژی بر اس��اس استاندارد
 ISO 50001ویرایش  2011بوده و با ارائه مثال های مختلف و راهکارهای بهینه س��ازی عمومی
در صنایع ،به تعمیق دیدگاه سیس��تمی به مقوله مدیریت انرژی کمک می نماید .امید اس��ت تا در
آینده نزدیک با اس��تقرار کامل سیستم مدیریت انرژی در همه واحدهای صنعتی و عملیاتی بویژه

در صنایع نفت ،گاز و پتروش��یمی شاهد افزایش کارایی انرژی و استفاده منطقی تر از منابع انرژی

باشیم.
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مقدمه

اس��تاندارد سيس��تم مديريت انرژي  ISO 50001ش��امل الزامات به همراه راهنمای

اس��تفاده ،در ماه جوئن س��ال  2011انتشار يافته اس��ت .این استاندارد توسط كميته

مديريت انرژي ( )ISO/PC 242س��ازمان بين المللي استاندارد ( )ISOتوسعه يافته

اس��ت .اين استاندارد بر مبناي عوامل مش��تركي كه مي توانند در تمام استانداردهاي

سيس��تم مديريت  ISOاز جمله سيس��تم مديريت كيفيت ( )ISO 9001و سيس��تم
مديريت محيط زيست ( )ISO 14001یافت شوند ،توسعه يافته است.
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 1.1ضرورت مدیریت انرژی
در سال هاي اخير ،محيط زيست به يك موضوع بسيار مهم در رابطه با تجارت جهاني تبديل شده
اس��ت و چالش هاي جدي را براي تک تک س��ازمانهاي ايجاد كرده است .به اين صورت كه توسعه
آنها را در بلند مدت تحت تاثير قرار مي دهد .عالوه بر دالیل بس��يار ،عمده ترين دليل براي مورد

توجه قرار گرفتن انرژي در مقوله تجارت اين است كه حاكميت جهاني ،نوآوري هايي را در راستای

كاه��ش تغيي��رات آب و هوا و همچنين كاهش هزينه هاي در حال رش��د و به منظور برخورداری

بیشتر از منابع طبيعي براي انجام فعالیت های روزانه ابداع كرده است.

مقابله با تغییرات آب و هوا
تغيير در ش��رايط جوي منجر به الگوهاي آب و هوايي غيرعادي و نامتعارف و افزايش س��طح دريا

مي ش��ود .تجمع گازهاي گلخانه اي مانند دي اكس��يد كربن و متان كه توس��ط فعاليت هاي بشر
تولید مي شوند ،منجر به گرم شدن كره زمين مي شوند .سوزاندن سوخت هاي فسيلي مانند زغال

س��نگ ،نفت و گاز ،اساسي ترين منبع انتشار كربن هس��تند .عليرغم پيشرفت هاي اخير در منابع
تجديدپذير انرژي مانند انرژي خورشيدي و بيوسوخت ها ،هنوز سوخت هاي فسيلي نقش مهمي

را به عنوان منبع اصلي براي توليد الكتريسيته ايفا مي كنند.

از زمان اعالم پروتوكل كيوتو و پيمان كپنهاگ ،جامعه بين المللي آگاهي هاي الزم را در خصوص

ضرورت كاهش گازهاي گلخانه اي( )GHGبه منظوركاهش دماي متوسط جهاني تا زير  2درجه
سلس��يوس نسبت به سطح پيش از صنعتي شدن كس��ب كرده است .براي اين منظور بسياري از

كشورها اقداماتي را در راستای یافتن راه كارهايی برای صرفه جويي در انرژی انجام داده اند .براي
مث��ال اياالت متحده امريكا اس��تانداردهاي جدیدی را در رابطه با اقتصاد س��وخت تدوین نموده

اس��ت ،اتحاديه اروپا هدفی را پايه ريزي كرده که بر مبنای آن تقاضای انرژي را تا س��ال  2020تا

 20درصد كاهش خواهد داد .چين يك كاهش  16درصدي در شدت انرژي را تا سال  2015مورد
10

هدف قرار داده اس��ت و ژاپن متعهد ش��ده است تا مصرف الكتريس��يته را تا سال  2030به ميزان

 10درصد كاهش دهد .هنگ كنگ به موازات بيست اقتصاد ديگر جنوب شرقي آسيا در نظر دارد
تا شدت انرژي را تا سال  2030حداقل به ميزان 25درصد نسبت به سال  2005كاهش دهد.

به خاطر اين اهداف ملي ،منطقه اي و سياست هاي حمايت كننده ،بسياري از قدرتها استانداردهاي
مديريت انرژي خود را به منظور كمك به صنايع و برای ایجاد اس��تراتژي و نقش��ه راهنماي خود

توسعه داده اند .براي مثال استاندارد سيستم مديريت انرژي  EN 16001در اروپاANSI/MSE ،

 2000در اي��االت متحده آمریکا B0071 ،در ك��ره VD14602 ،در آلمان DS 2403:2001 ،در

دانمارك SS627750:2003 ،در س��وئد AS3595:1990 ،در استراليا PLUS 1140:1995 ،در

كان��ادا و  GB/T-23331در چين وجود دارد .اجرای  ISO 50001باعث مي ش��ودكه تالش های
بس��ياري از كش��ورها و مناطق با يكديگر همگام ش��ده و استانداردهای یکس��انی به منظور بهبود
مديريت انرژي برای تجارت های گوناگون فراهم شود.

كسب وكار پايدار
طي س��الهاي اخير هزينه هاي انرژي افزايش قابل توجهي داشته اند .به دليل قيمت هاي در حال

افزايش نفت و ديگر منابع طبيعي ،هزینه های مربوط به س��وخت های فس��يلي در سال  2011به

 523ميليارد دالر آمريكا رس��ید ،يعني نزديك به  30درصد افزایش نس��بت به س��ال گذشته .از
آنجاييكه عملكرد كسب و كارهاي مدرن عمدتا وابسته به انرژي ( الكتريسيته ،سوخت و )...است،
بنابراين تاثير مستقيم نوسانات قيمت انرژي در سازمان ها ،مقوله بسيار با اهميتي خواهد بود.

با اين وجود ،گاهي اين موانع و مشكالت در صنايع و سازمان ها به طور يكنواختي عمل نمي كنند.

بس��ياري از فرص��ت هاي پنهان تجاري زماني بوجود مي آيند كه ب��ي ثباتي هاي اقتصادي وجود

داش��ته باشند .ش��ركت هايي كه قادر هستند موقعيت اس��تراتژيك خود را به طور مناسبي حفظ
کنند ،مي توانند مزيت هاي رقابتي خوبی در برابر رقباي خود به دس��ت آورند .با در نظر گرفتن

ارتب��اط بين كارايي انرژي و رقابت هاي تجاري ،بس��ياري از خري��داران ،اهداف خود را با توجه به
عملكرد انرژي پايه ريزي مي كنند كه اين امر باعث مي شود زنجيره عرضه آنها توجه بيشتري به
مديريت انرژي داشته باشند .براي مثال شرکت خرده فروش بين المللي  TESCOهدف خود را
معطوف به كاهش انتشار كربن در زنجيره عرضه خود به میزان  30درصد تا سال  2020و رسيدن

به صفر تا س��ال  2050نموده اس��ت .ديگر شرکت خرده فروش بزرگ به نام  Wal-Martدر سال

 2010اعالم كرد كه تا سال  2015انتشار GHGرا به ميزان  20ميليون تن كاهش خواهد داد و
هچنين استفاده انرژي در فروشگاه هایش را تا سال  2017تا  30درصد كاهش خواهد داد.
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مسئوليت همگاني
آگاهي عمومي در حال رش��د در خصوص مقوله محيط زيس��ت ،عامل پي��ش برنده ديگري براي
كس��ب و كارها اس��ت تا در سياس��ت انرژي خود تجدید نظر کنند .مردم اكنون توجه بيشتري به

عملكرد انرژي س��ازمان ها دارند .سازمان ها به عنوان بخشی از مسئوليت همگاني ،عالوه بر ايجاد
سود بايد تمام سعي خود را به كار گيرند تا یک توسعه پايدار در رابطه با محيط زيست و اجتماع

حاصل ش��ود .براي مثال ،این س��ازمان ها بايد نگراني هاي عمومي را در رابطه با تغييرات شرايط
جوي و کاهش منابع ،مورد توجه قرار دهند.

 1.2مزیت های پذیرش سیستم مدیریت انرژی
اس��تاندارد ISO 50001يك روش سیس��تمی و منظم براي هر نوع س��ازماني از اندازه كوچك تا

ب��زرگ ارائه مي دهد تا سيس��تم مديريت ان��رژي خود را پايه ريزي كنند .تع��دادي از مزيت هاي
تجاري كه اين استاندارد براي سازمان ها فراهم مي آورد به شرح زير است:

•كمك به كاهش مصرف انرژي و كاهش انتشار كربن به روشي سیستمی و منظم

• ایجاد يك تصوير واضح از وضعيت كنوني اس��تفاده انرژي بر مبناي اينكه كدام اهداف جديد
بايد پايه ريزي شوند

• ارزيابي و اولويت بندي اجراي فناوری ها و اقدامات جديد و كارآمد انرژي

• فراهم آوردن يك چارچوب براي بهبود كارايي انرژي در طول زنجيره عرضه

• فراه��م آوردن ي��ك راهنما براي چگونگی مقایس��ه ،اندازه گیری ،مستندس��ازي و گزارش از

استفاده انرژي شركت

• استفاده بهينه از دارایی های (تاسیسات) مصرف كننده انرژي و در نتيجه شناسایی پتانسيل ها
براي كاهش هزينه هاي نگهداري يا افزايش ظرفيت
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• نشان دادن به ذي نفعان كه شرکت برای انطباق با بهترین شیوه برای حفاظت از محیط زیست
متعهد است

• برآوردن الزامات مربوطه و پاسخ به موانع تجارت سبز در بازارهاي جهاني

 ISO 50001 1.3در برابر ديگر استانداردهاي سيستم مديريت
ب��ه عنوان ي��ك عضو جديد در خانواده اس��تاندارد بي��ن المللي ISO 50001 ،ب��ر مبناي عناصر
مش��تركي كه در بين ديگر اس��تانداردهاي سيستم مديريت حاكم اس��ت ،توسعه داده شده است
در نتيجه س��ازگاري بس��ياري بااليي با آنها دارد .این اس��تاندارد به طور قابل توجهي هم راستا با

اس��تاندارد سيس��تم مديريت كيفيت ( )ISO 9001و استاندارد سيس��تم مديريت محيط زيست

( )ISO 14001مي باشد.

جدول  1.1مقايسه اي بين سرفصل هاي اصلي سيستم هاي
مديريت  ISO 50001، ISO 9001و  ISO 14001است.

محتوي

ISO 50001

ISO 14001

ISO 9001

مفه��وم اصل��ي ب��رای پايه بر مبناي مصرف انرژي کل ب��ر مبناي مفاهي��م محيط بر مبناي کیفیت مورد نیاز
مشتريان
سازمان يا يك فرآيند توليد زيست
ريزي راهنما
خاص
خط مشي

خط مش��ي ان��رژي در این
اس��تاندارد ،سياست سازمان
در مديريت انرژي را نش��ان
ميدهد.
اين خط مشي يك چارچوب
براي پاي��هريزي اهداف خرد
و كالن در راس��تای بهب��ود
عملك��رد ان��رژي فراهم مي
آورد.

خط مشي استاندارد محيط برآوردن نيازهاي مشتريان
زيس��ت نش��ان م��ي ده��د
ك��ه چطور يك س��ازمان به
موضوعات مربوط به محيط
زيست رسیدگی مي كند از
جمله:
تعهد ب��ه حفاظ��ت محيط
زيست و اهداف خرد و کالن
مربوطه.
اي��ن خ��ط مش��ي معموال
شامل تعهد س��ازمانها براي
جلوگيري از آلودگي محیط
زیست ،تطابق منظم و بهبود
مستمر است.
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ادامه جدول  1.1مقايسه اي بين سرفصل هاي اصلي سيستم هاي
مديريت  ISO 50001، ISO 9001و  ISO 14001است.

محتوي

ISO 14001

ISO 50001

استراتژي

انجام بازنگ��ري های انرژي
به منظور شناسايي فعاليت
ه��اي مرب��وط ب��ه مصارف
بارز ان��رژي ،پايه ريزي خط
مبن��اي انرژي و ش��اخص
هاي عملكرد انرژي.
همچنی��ن تطابق با الزامات
قانون��ي مربوط��ه ،ايج��اد
اهداف خ��رد و كالن انرژي
و طرح های اجرایی.

خط مبنا

خط مبناي انرژي يك عامل چنين نيازي وجود ندارد
اساس��ي براي ايجاد سيستم
است.

ISO 9001

تطاب��ق ب��ا الزام��ات قانوني ايجاد اه��داف خرد و كالن
محيط زيستي ،ايجاد اهداف و ط��رح ه��اي مديريتی با
خرد و كالن محيط زيستي كيفيت
و طرح های اجرایی.

چنين نيازي وجود ندارد

این مجموعه به عنوان يك كتاب راهنما برای اجرای سیستم مدیریت انرژی ،به وسیله شناخت و

توس��عه استاندارد  ISO 50001گرد آوری شده است .در فصل اول راهنمايي هاي مربوطه در این

زمینه ارائه مي شود .در فصل دوم آماده سازی عملی و طرح اجرایی براي پايه ريزي يك سيستم
مديريت انرژي مطرح مي ش��ود .در فصل س��وم با اش��اره کردن به برخی از بهترين عملكردها به

ش��ركت ها كمك مي ش��ود تا عملكرد انرژي خود را بهبود بخشند و در فصل چهارم مراحل اخذ
ص��دور گواهينامه و نيازهاي مميزي بیان می ش��وند .در فصل پنجم نی��ز چند نمونه از تجربيات

سایرین ،در رابطه با اين استاندارد مطرح مي شود.
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فصل دوم
نگاه اجمالي بر استاندارد ISO 50001
بر اساس تعريف تصريح شده دراستاندارد  ISO 50001انرژي در حالتهاي
مختلف وجود دارد از جمله الكتريس��يته ،س��وخت ،بخ��ار ،حرارت ،هواي
فشرده و انرژي هاي تجديدپذير كه مي توانند خريداري شده ،ذخيره شده،
تصفيه ش��ده و يا در تجهیز یا فرآيندي اس��تفاده يا بازيافت ش��وند .هدف
اصلي از انتخاب سيس��تم مديريت انرژي توانمند كردن يك سازمان براي
بهبود عملكرد انرژي است كه به طور كلي شامل استفاده انرژي ،كارايي و
مصرف انرژي به روشي سیستمی و منظم است.

2

همانند ديگر اس��تانداردهاي سيستم مديريت كه توسط سازمان بين المللي استاندارد یعنی ISO

منتش��ر ش��ده اند ISO 50001 ،نیز بر مبناي طراحی ،اجرا ،بررس��ی ،اقدام پایه ریزی شده است
تا به يك بهبود مس��تمر در عملكرد انرژي دس��ت يابد .در نمودار زير ارتباط بين اجزای اصلي اين

استاندارد نشان داده شده است:
عدم انطباق ها،
اصالح ،اقدامات
اصالحي و
پيشگيرانه

بررسي

مميزي داخلي
EnMS

پايش،
اندازه گيري و
تجزيه و تحليل

پياده سازي
و عمليات

طرح ريزي انرژي

بازنگري مديريت

خط مشي انرژي

بهبود مستمر

شكل  :1عناصر اصلي سيستم مديريت انرژي

در اين فصل الزامات اصلی استاندارد  ISO 50001توضيح داده مي شود تا به خواننده در راستای
فهم و به كارگيري اين الزامات به صورت سیس��تمی كمك شود .يك چك ليست خود ارزيابي در

پيوس��ت  Aآورده ش��ده است تا شركت ها بتوانند فاصله خود را در مقابل استاندارد ISO 50001
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مورد بررسي قرار داده و میزان آمادگي خود را در برابر اين استاندارد معين كنند.

 2.1الزامات عمومي
استاندارد ISO 50001

س��ازمان را ملزم مي كند تا ( EnMSسیس��تم مدیریت انرژی) خود را بر اساس استاندارد

 ISO 50001پايه ريزي ،مستندس��ازي ،اجرا و بهبود بخشد .سازمان بايد دامنه کاربرد و
مرزهای  EnMSخود را تعريف و مستند كند .همچنين بايد معين كند که چطور به بهبود

مستمر در عملكرد انرژي و  EnMSدست می يابد( .بخش )1.4

هدف اس��تاندارد ISO 50001توانمند س��ازی س��ازمان ها به منظور پایه ریزی سیس��تم ها و

فرآیندهای ضروری برای بهبود عملکرد انرژی می باش��د .اين اس��تاندارد ب��راي تمام فاكتورهايي

كه مصرف انرژي را متاثر مي كنند و مي توانند توس��ط يك س��ازمان كنترل ش��وند ،كاربرد دارد.
اس��تاندارد  ISO 50001ش��اخص های عملكرد انرژي را مش��خص نمي كند .بلكه يك سيستم با

هدف کلی فراهم مي آورد كه به س��ازمان ها اجازه مي دهد تا اس��تانداردهاي عملكردي را كه مي

پندارند به بهترين نحو نيازهاي آنها را برآورده خواهد كرد ،انتخاب كنند.

پيش از توسعه سیستم مدیریت انرژی ( )EnMSيك سازمان مي بايست دامنه کاربرد و مرزهاي

سيس��تم مديري��ت خود را تعري��ف کند .منظور از دامن��ه کاربرد ميزان فعاليت ها ،تاسیس��ات و

تصميماتي اس��ت كه يك س��ازمان در  EnMSمورد توجه قرار مي دهد و مي تواند شامل چندين
مرز باشد .مرزها محدوديت هاي مكاني يا فيزيكي و یا محدوديت هاي سازماني هستند كه توسط
سازمان تعريف مي شوند و مي توانند يك فرآيند ،گروهي از فرآيندها ،يك مكان ،کل یک سازمان

و يا مكانهاي مشتركي باشند كه همگي تحت كنترل یک سازمان هستند.

كانون توجه سيس��تم مديريت انرژي  ،ISO 50001بهبود فرآينده��ای مدیریت ،اقدامات و رویه
هایی است كه وظایف و فعاليت هاي يك سازمان ،با مصرف بارز انرژي را كنترل مي كنند .هدف
فراگیر و کلی اين است كه با اجراي يك فرآيند مديريتی و ارتقا مستمر اين سيستم مديريت ،اين
سيستم نهايتاً منجر به بهبود عملكرد انرژي شود.
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 2.2مسئوليت مديريت
 2.2.1حمايت و تعهد مديريت
استاندارد ISO 50001

مديريت ارش��د را ملزم مي كند تا تعهد خود را در راس��تای حمايت و بهبود مس��تمر در

کارایی سیستم مدیریت انرژی ( )EnMSنشان دهد( .بخش)4.2.1

مديريت ارشد عالوه بر فراهم آوردن حمايت كلي و همه جانبه ،بايد منابع ضروري از جمله زمان،
نیروی انسانی ،مالي ،اطالعاتي و غیره را به منظور اجراي موثر  EnMSفراهم كند .تعهد مديريت

ارش��د براي اجراي موفقيت آميز  EnMSمقوله اي بس��يار حياتي اس��ت .اين تعهد بايد در تمام
س��ازمان اطالع رس��انی شده و قابل رويت باش��د تا بتواند تمام كاركنان سازمان را براي مشاركت
فعال در راستای اهتمام به  EnMSتشويق كند.

فاكتورهايي براي اجراي موفقيت آميز :EnMS
• حمايت مديريت ارشد
• منابع كافي
• تعهد مديريت

مديريت ارشد به منظور تحقق عملكرد موثر و کارامد  ،EnMSبايد يك نماينده مديريت براي خود

منصوب کرده و يك تيم مديريت انرژي تش��كيل دهد .نماينده مديريت ( )MRمس��ئول مديريت
ك��ردن تمام جنبه هاي در حال تكميل  EnMSاس��ت .اين نماينده بايد اختيارات ،شايس��تگي و
منابع كافي در اختيار داش��ته باش��د تا بتواند کارایی  EnMSرا تضمين كند .تيم مديريت انرژي
مسئول تضمين اجراي کارها يا اقدامات مربوط به تصميمات مديريت انرژي است .تركيب و اندازه
تيم مديريت انرژي بايد با توجه به اندازه و پيچيدگي سازمان تعيين شود.
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 2.2.2نماينده مديريت
استاندارد ISO 50001

مديريت ارش��د را ملزم به انتصاب يك يا چند نماينده مديريت به منظور افزايش س��طح

آگاهي و نظارت بر اجرای  EnMSمی کند( .بخش )4.2.2

اس��تاندارد  ISO 50001يك س��ازمان را ملزم مي كند تا به منظور نظارت بر توس��عه و عملکرد

 EnMSي��ك نماينده مديريت انتصاب كند .اين نماينده مهره كليدي براي س��ازمان اس��ت و به

سازمان در راستای رسيدن به اهداف خرد و کالن و بهبود عملكرد انرژي كمك مي كند .نماينده
مديريت بايد صالحیت و شايس��تگي الزم براي اجراي وظايف مورد نياز را داشته باشد و همچنين
قادر به تاثيرگذاري در سراسر سازمان به منظور اجرا و بهبود  EnMSباشد.

در انتخ��اب نماين��ده مديريت بايد دقت الزم به كار گرفته ش��ود زيرا انتظار مي رود اين ش��خص

مسئوليت هاي زير را به عهده بگيرد:

• گزينش ،آموزش و رهبری تيم مديريت انرژي

• هماهنگ كردن فعاليت هاي تيم مديريت انرژي

• شناسایی و اطالع رسانی منابع مورد نياز براي فعاليت هاي مديريت انرژي
• همکاری با مديريت ارشد براي طرح ریزی منابع

• هماهنگ��ی برای انتقال آموزش هاي الزم براي آگاهي از مقوله مديريت انرژي ،بین س��ازمان
و هر يك ازپیمانکاران

• همکاری در تهیه خط مشي و ديگر اسناد مرتبط با EnMS

• فراهم آوردن اطالعات براي طرح ريزي سياست مديريت انرژي

• اطمينان حاصل كردن از پایش مناسب ،گردآوري اطالعات و فعاليت هاي مورد تاييد
• اطمینان از کالیبره بودن ابزار سنجش
• نظارت بر برنامه مميزي داخلي

• شناسایی نيازهاي آموزشي مورد نیاز پرسنل مربوط به EnMS

• مديريت كردن سيستم برای اقدامات اصالحي و پيشگيرانه
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 2.3خط مشي انرژي
استاندارد ISO 50001

س��ازمان را ملزم به تعريف يك خط مش��ي مي كند تا قادر به بیان تعهد خود در راستای
بهبود عملكرد انرژي باشد( .بخش )4.3
خط مشي انرژي براي اجرا و بهبود سيستم مديريت انرژي سازمان و همچنين براي عملكرد انرژي
در خالل دامنه کاربرد و مرزها مانند يك س��نگ بنا عمل مي كند .خط مش��ي انرژي يك بيانيه

كلي از اهداف مديريت اس��ت كه اعضاي س��ازمان بايد آنها را در وظايف كاري خود به كار ببرند.
اين خط مش��ي همچنين چارچوبی براي س��ازمان فراهم مي آورد تا اهداف كالن و خرد انرژي و

طرح هاي عملی مديريت را به منظور بهبود هر چه بیش��تر عملكرد انرژي خود پايه ريزي كنند.

استاندارد  ISO 50001يك سازمان را ملزم مي كند تا حداقل تعهدات زير را در خط مشي انرژي

به عهده بگيرد:

• بهبود مستمر در عملكرد انرژي

• دسترسي به اطالعات و منابع ضروري براي دستيابي به اهداف كالن و خرد
• تطابق با قانون و سایر الزامات مربوط به استفاده ،مصرف و كارايي انرژی

عالوه بر تعهدات ذكر ش��ده ،خط مش��ي انرژي ش��امل تعهدات ديگري از جمله حمايت از خريد
محصوالت و س��رويس هاي با کارایی باالی انرژی و طراحی براي دس��تیابی به عملكرد انرژي باال

می باشد .اين خط مشي بايد توسط مديريت ارشد تعريف و تاييد شود تا تعهد خود را در برآوردن
اهداف س��ازمان نش��ان بدهد .در خصوص مديريت؛ خط مشي بايد در اختیار تمام پرسنل باشد و

به طور منظم بازنگري و به روز رساني شود .بر خالف ديگر استانداردها ،در اين استاندارد سازمان
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مي تواند در مورد در معرض عموم قرار گرفتن خط مشی انرژی تصمیم بگیرد.

نمونه اي از يك خط مشي انرژي

ما با تمام الزامات قانوني و سایر الزامات مرتبط با مديريت انرژي مطابقت خواهيم داشت.

ما کارایی انرژي را به عنوان يك فرآيند مستمر ،بهبود خواهيم داد.

م��ا از موجودي��ت اطالعات و منابع براي ب��رآوردن اهداف كالن و خ��رد اطمينان حاصل

خواهيم كرد.

م��ا کارایی ان��رژي را به عنوان يك مولف��ه كليدي برای تجهيزات ،ن��وآوری های عمده و
طراحی های جديد می پذیریم.

ما آگاهي پرسنل خود را در زمينه صرفه جویی انرژي ارتقا خواهيم داد.
مدیر عامل:

تاریخ:

 2.4طرح ريزي انرژي
 2.4.1الزامات قانونی و سایر الزامات
استاندارد ISO 50001

س��ازمان را ملزم مي كند تا الزامات قانونی مربوطه و س��ایر الزمات مرتبط با اس��تفاده،

مصرف و کارایی انرژي كه به آنها متعهد اس��ت را شناس��ایی و به آنها دسترسي داشته

باش��د( .بخش )4.4.2

الزامات قانوني و س��ایر الزامات در استاندارد  ،ISO 50001تضمينی برای انطباق سازمان با قانون

و س��ایر الزامات مرتبط با اس��تفاده ،مصرف و کارایی انرژي هس��تند ،كه مورد تاييد س��ازمان می
باش��ند .الزام��ات قانوني ش��امل الزامات قانوني دولت��ي ،منطقه اي ،ملي و بي��ن المللي مربوط به

استفاده انرژي سازمان هستند .منظور از سایر الزامات ،نيازهاي مشتريان ،آیین نامه های صنعتی،
دس��تورالعمل های دولتی ،برنامه هاي داوطلبانه ،تعهدات عمومی س��ازمان يا سازمان باالدستی و
الزامات مشاركت هاي تجاري و ديگر موارد مي باشند.
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پيشنهاد مي شود موارد زير هنگام طرح ریزی انرژي در خصوص الزامات قانوني و سایر
الزامات مورد توجه قرار گيرد:

• چطور يك سازمان الزامات قانوني و سایر الزامات مرتبط را مشخص می نمايد

• يك سازمان چطور بايد از تطابق داشتن با این الزامات مربوطه اطمينان حاصل كند

• يك س��ازمان چطور بايد اطمينان حاصل كند ك��ه کارکنان کلیدی ،دانش الزم براي ارزيابي
تطابق با الزامات قانوني و سایر الزامات را دارند

• سازمان چطور بايد اطالعات الزم در اين باره را بين پرسنل اطالع رسانی نماید
• سازمان چطور بايد از به روز بودن اطالعات در اين باره اطمينان حاصل كند

الزامات قانوني و س��اير الزامات مربوط به اس��تفاده ،مصرف و کارایی انرژي معموال به وسيله يك

فهرست ثبت شده شناسایی مي شوند .به محض اين شناسایی ،سازمان بايد اطمينان حاصل كند

كه اقدامات الزم را به منظور انطباق با اين الزامات به كار گرفته اس��ت .عالوه بر اين س��ازمان بايد

هم راس��تا با الزامات قانوني و س��اير الزامات جديد و اصالح شده قرار بگيرد .این امر در ابتدا شامل
بررس��ی این تغییرات و کاربرد آنها می ش��ود ،س��پس در صورت اجرایی بودن تغییرات ،تاثیر این
تغییرات بر روی تاسیس��ات ،فرآیندها ،سیس��تم ها و تجهیزات ارزیابی می ش��ود .به محض اتمام

ارزيابي و فهم تاثيرات اين تغييرات ،س��ازمان بايد اقداماتی برای اطمینان از انطباق با این الزامات
جدید و تغییر یافته به کار گیرد .اين امر ممكن است بر اساس ماهیت الزامات جديد و تغيير يافته،

مستلزم آموزشهاي بیشتر و متنوع تر ،كنترل های عمليات ،گزارش دهي و غيره باشد.
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مثالهايي از قانونگذاري مرتبط با انرژي و ساير الزامات در هنگ كنگ:
• قانون بازده انرژي ساختمانها ()Cap 610
• قانون بازده انرژي ( برچسب) ()Cap 598

• مقررات کارایی انرژي ساختمان ()Cap 123M

• آیین نامه به كارگيري سيستمهاي تهویه هوای آبی
• آیین نامه برچسب انرژي محصوالت

• آیین نامه میزان انتقال انرژی گرمايی كلي در ساختمانها
• دستورالعمل اجرایی قوانین انرژی در ساختمان

• راهنمای آیین نامه سيستمهاي تهویه هوای آبی

• آیین نامه بازده انرژي سرويسهاي نصب شده در ساختمان
• آیین نامه مميزي انرژي ساختمان

 2.4.2بازنگري انرژي ،خط مبناي انرژي و شاخص هاي عملكرد انرژي
استاندارد  ISO 50001سازمان را ملزم می کند تا

• اصولی برای يك بازنگري انرژي توسعه ،ثبت و نگهداري کرده و همچنين معيارها و روش
تحليلی را كه براي توسعه اين بازنگري استفاده مي شوند ،مستند نمايد ( .بخش)4.4.3

• خط مبنا /مبناهای انرژي را براي اندازه گيري عملكرد انرژي پايه ريزي نماید.
(بخش )4.4.4

• ش��اخص هاي عملكرد انرژي مناس��ب را به منظور پایش و اندازه گيري عملكرد انرژي
خود شناسایی نمايد.

(بخش )4.4.5
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س��ازمان بايد به کمک روش تحليل و معيارهاي مس��تند شده ،يك بازنگري انرژي را ثبت و حفظ

نماي��د .بازنگري انرژي فرآیندی براي تعیین عملكرد انرژي س��ازمان بر اس��اس اطالعات یا اندازه
گيري های واقعي اس��ت كه اين امر منجر به شناس��ایی فرصت هاي بهبود مي شود .اين بازنگري،
اطالعات سودمندي براي بهبود خط مبناي انرژي و انتخاب شاخص هاي عملكرد انرژي ()EnPls

فراهم مي آورد .همچنين امکان پایش براي حمايت از بهبود مس��تمر و موثر  EnMSرا در آينده

پايه ريزي مي كند.

به منظور پيش��برد اين بازنگري ،س��ازمان باید ليستي از تجهيزات را ايجاد و استفاده های مختلف

انرژي را شناس��ایی کند .همچني��ن جزئيات مربوط به مصرف ان��رژي را در يك بازه زماني معين
(معموال يك سال تمام با پايه ماهانه) به دست آورد.

اطالعات ضروري زير بايد در هنگام بازنگري انرژي در دسترس باشند:
• نام تجهيزات

• هويت منحصر بفرد (ش��ماره سریال) تجهيزات اصلی (تجهيزات فرعي مانند المپهاي مهتابي
و رایانه های رومیزی می توانند در يك گروه رده بندي شوند)

• مكان تجهيزات

• توان مشخص شده (روي تجهيز يا كاتالوگ آن)
• نوع انرژي

• ميزان مصرف انرژي طی يك بازه زماني مشخص (براي مثال دوره ماهانه)
نكات زير هنگام بازنگري انرژي بايد مورد توجه قرار بگيرند:
 .1تجهيزات اصلي با مصرف بارز انرژي بايد با جزئیات شرح داده شوند براي مثال سوابق مصرف
انرژي براي هر يك از تجهيزات بايد فراهم شوند
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 .2نص��ب کنت��ور براي پایش و ثبت مصرف انرژي (مانند الكتريس��يته ،ديزل ،گاز و بخار) براي هر
يك از تجهيزات فرعي

 .3زماني كه مقدار واقعی مصرف ،در دس��ترس نباش��د ،مقدار تخميني مصرف انرژي با استفاده از
ساعتهاي عملیاتی و توان مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد .اما فرضيات و توجيهات براي این

مصرف تخمينی انرژی ،بايد به وضوح شرح داده شوند

 .4بازنگري انرژي بايد در هنگام اضافه كردن تجهيزات جديد و يا برداش��تن بخش هاي قديمي
و منسوخ به روز رساني شود

 .5تا جايي كه امكان ارتقا دقت پروفايل انرژي ممكن باشد ،باید اطالعات دقيق به وسیله اندازه

گیری ،جایگزین اطالعات تخمینی شوند

ايجاد پروفايل انرژي
پروفايل انرژي يك ابزار مفيد اس��ت كه امکان داش��تن نگاه دقيق تري به جزئيات مصرف انرژي
سازمان را برای مدیریت فراهم می کند .شکل  2مثالی از یک پروفایل انرژی است.

سرمایش
تجهیزات اداری
روشنایی
دیگر مصارف
تهویه
گرمایش محیط
یخچال
پخت و پز
گرم کردن
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شکل  :2نمونه ای از پروفایل انرژی

به منظور فراهم كردن يك پروفايل انرژي ،الزم اس��ت اطالعات جامعي از مصرف انرژي مرتبط با
كارهای تجاري س��ازمان فراهم باشد .سازمان بايد تمام اطالعات مربوط به مصرف انرژي را ثبت و

نگهداري كند که مي تواند اين كار را با اس��تفاده از جمع آوري اوراقي مش��ابه آنچه در جدول زير
نشان داده مي شود انجام دهد.

جدول  .1مثالي از يك برگه اطالعات انرژي
نام برند و شماره محل نوع
نوع تجهیزات شماره مدل سریال تجهیزات انرژی
چیلر A
چیلر B
چیلر C
بویلر 1
بویلر 2

روش�نایی در
کارگاه A
روش�نایی در
کارگاه B
PAU 1
PAU 2

خشک کننده فر
کمپرسور هوای
 20اسب بخار
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توان

()kW

مصرف انرژی در سال 2013
()kJ

ژانویه

فوریه

مارچ

آپریل

تعيين مصرف انرژي
میزان مصرف انرژي سازمان مي تواند با بررسي صورت حساب هاي انرژي مشخص شود .اين كار
با نصب کنتورها و تخمين به وسيله اطالعات فنی موجود ،انجام پذير است.

الف  .تجزيه و تحليل صورت حساب هاي انرژي

يك س��ازمان ممكن اس��ت انواع متفاوتي از انرژي را در كارهاي روزانه خود مصرف كند از جمله:

الكتريس��يته ،ديزل ،بنزين ،گاز ،گاز مايع ( ،)LPGگاز طبيعي ،زغال س��نگ و بخار .تمام صورت
حس��اب هاي مصرف انرژي بايد به دقت حفظ و نگهداري ش��وند زيرا آنها منابع خوبي از اطالعات

براي تعیین كل انرژي مصرفي س��ازمان و همچنين براي مصرف انرژی تجهيزات خاص به منظور
تهیه پروفايل انرژي هس��تند .براي مثال صورت حس��اب برق ،اطالع��ات مربوط به مصرف انرژي

الکتریکی يك دستگاه را فراهم مي آورد .صورت حساب سوخت ،اطالعاتي درباره مصرف ديزل يا
بنزين يك وسيله نقليه خاص را فراهم مي آورد و همچنين صورت حساب /برگه ثبت يك مخزن
ديزل ،اطالعاتي درباره مصرف سوخت يك بویلر ديزل /ژنراتور اضطراري فراهم مي آورد.

ب  .اندازه گيري انرژي به وسيله کنتورهای فرعی

کس��ب اطالعات انرژی مصرفی در انواع مختلف تجهيزات به منظور آماده كردن پروفايل انرژي و
پایش مداوم مصرف انرژي امري ضروري است .برای اندازه گيري مصرف انرژي تجهيزات مختلف،

پيش��نهاد مي شود براي هر وس��يله اي يك کنتورفرعی مجزا نصب شود مانند کنتور الكتريسيته،

کنتور ديزل ،کنتور  ،LPGکنتور بخار ،بویلر زغال س��نگ /ديزل ،كوره هايي كه با سوخت فسيلي
كار مي كنند ،چراغ ها ،ژنراتورهاي ديزل ،ماش��ين هاي توليد و فرهای آش��پزخانه هاي رستوران

ه��ا .اطالعات کنتورهای فرعی بايد حداقل ماهي يك بار ثبت بش��وند .به منظور اطمينان حاصل
كردن از صحت اطالعات کنتورها ،صاحبان كارخانه ها بايد حداقل سالي يك بار کنتورها را چك
و کالیبره كنند و در تعمیر و نگهداري منظم آنها بكوش��ند .ضمنا باید از خطاهای انس��انی نیز در

خواندن کنتورها اجتناب شود.

ج  .تخمين انرژي

زماني كه اندازهگيري دقيق و واقعي اطالعات مقدور نباشد ،تخمين انرژی مصرفی به صورت ماهيانه
و با اس��تفاده از توان مش��خص شده روي تجهيز يا كاتالوگ آن و ساعتهاي عملیاتی ميتواند براي
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آماده كردن پروفايل انرژي مورد اس��تفاده قرار بگيرد .اما مفروضات و توجيهات براي تخمين انرژی
مصرفی بايد به وضوح توضيح داده شوند .با اين وجود تا حد امكان بايد اندازه گيري دقيق جايگزين
تخمين شود تا دقت پروفايل انرژي افزايش يابد.

بعد از ايجاد كردن پروفايل انرژي ،س��ازمان بايد ش��اخص هاي عملكرد انرژي مناس��ب ()EnPls

را مش��خص نمايد تا بتواند عملكرد انرژي خود را پای��ش و اندازه گيري نمايد EnPl .ها ابزارهاي
سودمندي هستند كه مديريت را قادر به ارزیابی عملكرد واقعي انرژي در مقابل بازده مورد انتظار

می كنند .يك  EnPlمي تواند يك پارامتر س��اده ،يك نس��بت يا يك مدل پيچيده باش��د .به طور
معمول  EnPlها استفاده انرژي و کارایی آن را در هر واحد عملكرد ،اندازه گيري مي كنند.

 EnPlها مي توانند هر يك از موارد زير باشند:
• مصرف انرژي در واحد زمان

• مصرف انرژي در واحد مساحت كف
• مصرف انرژي در واحد توليد

• مصرف انرژي در واحد مواد مصرف شده
• مصرف انرژي در واحد مواد انتقال يافته

س��ازمان مي تواند بر اس��اس نوع عمليات  EnPlهای مناس��بي را به منظور انعكاس بهتر عملكرد

انرژي ،معين و انتخاب کرده و عملكرد انرژي خود را اندازه گيري نمايد .هنگامي كه فعاليت هاي
تجاري يا خط مبناهاي انرژی س��ازمان تغيير مي كنند EnPl ،ها بايد بروز رس��اني ش��وند .روش

تحليلي كه براي بروزرساني و تعيين  EnPlها استفاده مي شود بايد به طور منظم ثبت و بازنگری

بشود.

 2.4.3اهداف كالن انرژي ،اهداف خرد انرژي و برنامه هاي اجرايي
استاندارد ISO 50001
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س��ازمان را ملزم مي كند تا اهداف كالن ،خرد و برنامه هاي اجرايي مستند شده را که به
منظور برآوردن خط مش��ي انرژي مرتبط با بهبود عملكرد انرژي تعريف مي ش��وند؛ پايه

ريزي ،اجرا و حفظ نمايد( .بخش)4.4.6

پایه ریزی اهداف كالن و خرد انرژي مستند شده ،بايد تضمین کننده انطباق با خط مشي انرژي
س��ازمان باشند و باعث س��هولت در بهبود مستمر در عملكرد انرژي شوند .اهداف كالن معين مي

كنند كه س��ازمان مي خواهد به چه چيزهايي دس��ت يابد در حاليكه اه��داف خرد بايد چگونگي
دس��تيابي سازمان به آن اهداف را مش��خص كنند .هر دو اين اهداف بايد عملي ،دردسترس ،قابل
اندازه گيري و هماهنگ با اهداف تجاري س��ازمان باش��ند و ترجیحا چالش هايي را براي سازمان

فراهم آورند .براي مثال:
خط مشي

هدف كالن

هدف خرد

ما کارایی انرژي را به صورت يك فرآيند بهبود مستمر ،افزایش خواهیم داد
كاهش مصرف کل انرژی الكتريسيته تا % 10
كاهش مصرف الكتريسيته در بخش توليد تا  % 15و در فروشگاهها تا  % 5تا دسامبر 2013

برنامه هاي اجرايي بايد تمام اهداف كالن و خرد انرژي س��ازمان را پوش��ش دهند كه چطور و چه
زماني اين اهداف بايد برآورده ش��وند .این امر متعاقبا ،پایش پيش��رفت در رس��يدن به اين اهداف

را تس��هيل مي كند .برنامه هاي اجرايي بايد ش��امل برنامه زمان بندي ،منابع و مسئوليت ها براي

دسترسي به اهداف كالن و خرد باشند .در عین حال اين برنامه ها بايد انعطاف پذير و قابل اصالح

باشند تا هر تغييري را در اهداف كالن و خرد منعكس كنند.

 2.5پیاده سازی و عملیات
 2.5.1صالحيت ،آموزش و آگاهي
استاندارد ISO 50001

س��ازمان را ملزم مي كند تا از صالحیت و شایس��تگی تمام پرس��نل و اش��خاص مرتبط با

مصارف بارز انرژي اطمینان حاصل کند( .بخش)4.5.2

افرادی كه مهارت هاي مورد نياز برای سازمان ،دانش ،شايستگي ها و توانايي های الزم برای اجراي
وظايف خود را داش��ته باش��ند ،صالحیت الزم را دارا هس��تند .این وظایف استفاده انرژي و اجراي

 EnMSرا ب��ه طور قابل توجه��ي متاثر می کنند .صالحيت ها به طور معمول بر اس��اس تركيبي

از تحصيالت ،آموزش ،مهارت ها و تجربيات ش��خص مربوطه ،ارزيابي مي ش��وند .يك نيروي كار
كارآمد براي اجرای موفقيت آميز  EnMSسازمان و دستيابي به عملكرد انرژي بهبود یافته امري
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ضروري اس��ت .دانش و مهارت هاي الزم براي اجراي  ،EnMSتضمین کننده كنترل مصارف بارز

انرژي است و باعث دستیابی به اهداف كالن و خرد انرژي می شود.

اساس��ا آموزش مناس��ب بايد براي تمام پرس��نل فراهم ش��ود .اين آموزش بايد شامل مفهوم كلي
مديريت انرژي و آموزش مهارت ها (معموال بر اس��اس ش��غل) باش��ند تا به پرسنل اجازه دهند تا

وظايف خود را با اين آگاهي كه فعاليت هاي آنها مي توانند روي عملكرد انرژي تاثير بگذارند ،انجام
دهند .ميزان آموزش به طور اجتناب ناپذيري بر اس��اس وظايف ش��غل تغيير مي كند .براي مثال
آموزش عمومي از آگاهي انرژي بايد براي تمام پرس��نل فراهم ش��ود و آموزش مميزي انرژي بايد

براي آن دسته از پرسنل كه مسئول پايه ريزي پروفايل انرژي هستند ،ضروری است.
جدول  .2مثالهايي از دورههاي آموزشي EnMS

نوع آموزش

اهداف

آگاهی از EnMS

• همه كاركنان

آموزش اجرا و استقرار EnMS

• مديريت میانی
• نماينده مديريت
• تيم مديريت انرژي

آموزش مميز EnMS

• تيم مميزي داخلي EnMS

ه��ر ي��ك از پیمانکارانی كه در محدوده مرزهاي س��ازمان كار مي كنند ملزم ب��ه ارائه جزئياتی از
صالحیت و شایستگی خود در ارتباط با انجام کار به شیوه ای کارا از نظر انرژی و یا عمل بر اساس
دستورالعمل راهنماي تهيه شده براي ايشان ،هستند.
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 2.5.2ارتباطات
استاندارد ISO 50001

س��ازمان را ملزم مي كند تا ارتباطات درون س��ازمانی خود را در ارتباط با عملكرد انرژي

خ��ود و  EnMSمورد توجه قرار دهد .س��ازمان همچنين بايد تصميم بگيرد كه در زمينه

خط مش��ي انرژي EnMS ،و عملكرد انرژي ،ارتباطات برون سازمانی داشته باشد يا خير.
(بخش)4.5.3

در ارتباط��ات داخلي ،س��ازمان بايد حلقهه��اي ارتباط را در تمام جهات ،چه افق��ي و چه عمودي به

طور واضحي توس��عه بدهد .يك ارتباط داخلي ميتواند شامل چگونگی آگاهی كاركنان از مقوله هاي

انرژي ،چگونگی اتخاذ تصميمات يا چگونگی اشاعه اطالعات بین كاركنان باشد .اين ارتباطات همچنين

بندهايي را براي پيشنهادات و انتقادات در رابطه با مديريت انرژي و چگونگي پرداختن به آن فراهم مي
آورند .ارتباطات داخلي همچنين بايد فرآیند پاسخگویی به اظهارات و پيشنهادات هر يك از پیمانکارانی

را كه براي سازمان یا از طرف سازمان كار ميكنند ،پوشش بدهد.
شيوه هايی برای این نوع ارتباطات:
• جلسات

• فيلم های آموزشی
• مختصر سازی

• پست الكترونيكي ،پوسترها ،اطالعيه ها ،بخشنامه ها
• صندوق پيشنهادات ،خطوط تلفن اختصاصی

سازمان بايد تصمیمی مبني بر اينكه آيا قصد انتقال اطالعات مربوط به خط مشي انرژيEnMS ،

و عملكرد انرژي خود را به بیرون از س��ازمان دارد ،اتخاذ نماید .آن دس��ته از س��ازمان هايي كه

تصميم به انتقال اين اطالعات به خارج از سازمان خود را دارند بايد موارد زير را در نظر بگيرند:
• نوع و رده اطالعاتي كه بايد منتقل شوند
• اهداف ارتباط

• نظام ها و گروه هاي مسئول براي نظارت و پاسخ به درخواست ها
• زمان جواب رسمي

• سیستم ثبت و فرمت ارتباطات و مکاتبه های مربوطه
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 2.5.3مستند سازي
استاندارد ISO 50001

س��ازمان را ملزم می کند تا برای تعیین عناصر اصلی سیس��تم مدیریت انرژی و تعامالت

بین آنها ،اطالعات الزم را ایجاد ،اجرا و حفظ کند)4.5.4.1( .

همچنی��ن س��ازمان را ملزم به کنترل همه مدارک مربوط به سیس��تم مدیریت انرژی

م��یکن��د)4.5.4.2(.

مستند سازي در خالل يك سيستم مديريت ،هم به اجراي  EnMSكمك خواهد كرد و هم درك

اجرا و اس��تقرار سيستم را افزايش خواهد داد .مس��تند سازي به سازمان كمك مي كند تا اهداف
خود را اطالع رسانی کرده و اطمينان حاصل كند كه فعاليت هاي مرتبط با انرژي به طور هماهنگ

و بر اساس الزامات انجام مي شوند .همچنين مستند سازي ،اطالعات و مدارك حمايت كننده اي
فراهم مي آورد تا کارایی و تاثير مثبت  EnMSرانش��ان بدهد .مس��تند س��ازی مي تواند در قالب

فايل هاي الكترونيكي و يا رونوشت هاي كاغذي باشد.

بر اساس استاندارد  ،ISO 50001سازمانها ملزم به مستندسازی اطالعاتی هستند كه اجزای اصلي

 EnMSرا شرح مي دهند .به طور خالصه وار ،موارد زير بايد در يك  EnMSمستند بشوند:
• دامنه کاربرد و مرزهاي سيستم
• خط مشي انرژي

• فرآيند طرح ريزي انرژي ،شامل روش تحليل و معيارهایی كه براي پيشرفت بازنگري انرژي،
خ��ط مبناهاي ان��رژي و روشهاي تحليلي ب��راي معين كردن و بروز كردن  EnPlها اس��تفاده
ميشوند

• اهداف كالن و خرد انرژي و برنامه هاي اجرايي

• اتخاذ تصميم مبني بر اينكه آيا اطالعات عملكرد انرژي به خارج از سازمان انتقال يابد يا خير

عالوه بر الزامات مس��تند سازي ذكر شده در باال در استاندارد  ،ISO 50001سازمان ممكن است
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مدارک ديگري كه براي اجراي EnMSضروري هستند را نيز توسعه دهد ،زيرا مستند سازي آسان
ترين و موثرترين روش براي برآوردن اين نياز است .با اين وجود ،بايد توجه داشت كه تمركز اصلي
سازمان بايد روي اجراي موثر  EnMSباشد نه روي سيستم پیچیده مستندسازي.

به منظور اطمينان حاصل نمودن از منسوخ نبودن مدارک و همچنین در دسترس و قابل شناسایی

بودن نس��خه معتبر آنها ،يك روش واضح براي كنترل همه مدارک  EnMSبايد پايه ريزي ش��ود.

اين روش مي تواند شامل مكانيسم هايي براي بهبود ،انتشار ،حفظ و به روزكردن مدارک مربوطه

باش��د .س��ازمان بايد در ابتدا نوع اطالعاتي كه نیاز به كنترل دارند ،چگونگي اشاعه اين مدارک و

ش��خصي كه به اين اطالعات دسترس��ي خواهد داشت را مشخص نمايد ISO 50001 .از اين بعد
مشابه اس��تانداردهاي ISO 90001مديريت كيفيت و  ISO 14001مديريت محيط زيست است

و بنابراين س��ازمان هايي با چنين سيس��تم هاي مديريت مي توانند نياز EnMSرا روي رویه های

موجود پايه ريزي كنند.

 2.5.4كنترل های عمليات
استاندارد ISO 50001

سازمان را ملزم به شناسایی و طراحی عملیات ها و فعاليت هاي تعمیر و نگهداري مرتبط

با مصارف بارز انرژي می کند تا از انجام آنها تحت ش��رايط خاص اطمينان حاصل كند) .

بخش)4.5.5

اجراي  EnMSوابس��ته به پاي��ه ريزي و نگهداری كنترل ها و رویه های عملياتی اس��ت تا تضمين
کننده کنترل مصارف بارز انرژي و برآورده ش��دن خط مش��ي ،اهداف كالن و خرد انرژي باش��ند.
سازمان بايد عمليات ها و فعاليت هاي متفاوت را كه به مصارف بارز انرژي کمک می کنند ،در نظر

بگيرد و رویه های كنترلی الزم و ضروري را ایجاد و اجرا نمايد.

به منظور شناسایی كنترل های عمليات ،سازمان بايد به طور منظم تمام مصارف بارز انرژي خود

را بازنگري كند تا بدين وس��يله آن دس��ته از مصارفي كه كنترل نمي ش��وند يا كنترل آنها ناكافي
اس��ت را مش��خص نمايد .بدین ترتیب اطمينان حاصل كند كه رویه های كنترلی در جاي مناسب

خود قرار گرفته اند.

به منظور آماده سازي كنترل عمليات ،پيشنهاد مي شود موارد زير در نظر گرفته شوند:
• سطح جزئيات روش های کنترل مورد نیاز

• کاربر هدف روش ها ،براي مثال در سطح کارکنان یا سرپرستي مديريت
• اشاعه و انتشار به پرسنل مرتبط و پیمان کاران در صورت عملی بودن

• توس��عه يك ماتريس براي بررسی مصارف بارز انرژي در مقابل كنترل هاي عمليات ،به منظور
اطمينان حاصل كردن از اينكه رویه های مربوطه ،براي كنترل هر يك از مصارف بارز انرژي

در جای مناسب خود قرار دارند
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 2.5.5طراحي
استاندارد ISO 50001

سازمان را ملزم مي كند تا فرصت هاي بهبود عملكرد انرژي و كنترل عمليات در طراحي
تاسیسات ،تجهيزات ،سيستم ها و فرآیندها كه مي توانند تاثير قابل توجهي روي عملكرد

انرژي داشته باشند را در نظر بگيرد( .بخش)4.5.6

اين الزامات مربوط به طراحي تاسیسات ،تجهيزات ،سیستم ها و فرآیندهای جديد ،اصالح و بازسازي

شده هستند ،كه مي توانند تاثير قابل توجهي روي عملكرد انرژي سازمان داشته باشند و سازمان را
ملزم مي كنند تا فرصتهاي بهبود عملكرد انرژي را در هنگام اجراي اين فعاليتها در نظر بگيرد.

پيشنهاد مي شود سازمان فرصت هاي بهبود عملكرد انرژي را در ابتداي مرحله طراحي ،بازسازي
يا اصالح هر نوع تاسیسات ،تجهيزات ،سيستم ها و فرآیندهایی كه در رده مصارف بارز انرژي قرار

می گیرند ،شناس��ایی ك��رده و آنها در نظر بگيرد .كل فرآیند فوق ،مواردي مانند مش��خص كردن

اطالع��ات ورودی طراح��ي ،بازنگری و تاييد طراحي را فرا مي گي��رد .با ادغام كردن نتايج ارزيابي
عملك��رد انرژي با جزئيات ،طراحي و فعاليت ه��اي پروژه هاي مربوطه ،مديريت مي تواند اطمينان

حاصل كند كه يك طراحي پایدار يا يك راه کار اصالح ،منجر به نتايج مورد انتظار خواهند شد.
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مثال هايي از مالحظات عملكرد انرژي:

معيارهاي زير مي توانند در فرآیند ارزيابي عملكرد انرژي در طراحي تاسیسات ،تجهیزات،
سیستم های جدید ،اصالح و بازسازی شده و همچنین در فرآیندهایی با تاثير بارز انرژي

مورد توجه قرار گيرند:

• آيا منابع انرژي جایگزین وجود دارند؟

• آيا اقدامات محتمل ديگري براي صرفه جویی انرژي وجود دارند؟

• درصد صرفه جویی انرژي (براي مثال در مقايس��ه با تكنولوژي سنتي) ،هزينه سرمايه

گذاري و دوره بازگشت سرمایه

• توان ،ضریب توان و نوسانات هارمونیکی
• خط مبناي انرژي

• طول عمر (براي مثال توالی تعویض)

• تاثير روي كارايي ،كيفيت ،محصول فرآيند توليد موجود و زمان توليد
• امکان سنجی فنی

• خدمات تعمیر و نگهداری پس از فروش

 2.5.6تامين انرژی و خدمات ،محصوالت و تجهيزات انرژي
استاندارد ISO 50001

س��ازمان را ملزم مي كند تا عرضه كننده ها را مطلع س��ازد ك��ه در هنگام تامین خدمات،
محصوالت و تجهيزاتي كه روي مصارف بارز انرژی تاثیر دارند ،تامین تا حدی بر اس��اس

عملكرد انرژي ارزيابي مي شوند( .بخش)4.5.7
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بهب�ود انرژي از طري�ق تامين (انرژی و خدمات ،محص�والت و تجهيزات انرژي) در يك
سازمان مي تواند به دو صورت حاصل شود:

 .1استفاده از محصوالت و خدماتي كه از لحاظ انرژي كارآمدتر هستند

 .2تاثير بر زنجيره عرضه و تولید به منظور بهبود رفتار انرژي كه ممكن است به طور غيرمستقيم
عملكرد انرژي سازمان را نيز بهبود بخشد

اس��تاندارد  ISO 50001س��ازمان را ملزم مي كند تا عرضه كننده ها را مطلع نمايد كه در هنگام

انتخاب خدمات ،محصوالت و تجهيزاتي كه روي مصارف بارز انرژي تاثير داش��ته و یا ممکن است

داش��ته باش��ند ،عملكرد انرژي ،خود به عنوان بخش��ي از فرآیند برآورد ،ارزيابي خواهد ش��د .اين
الزامات تضمين کننده هم راستا بودن عرضه كننده ها با خط مشي انرژي سازمان ،اهداف سازمان،

هزينه ،خدمات و كيفيت توليد هستند .براي اين منظور سازمان ها بايد معيارهاي مرتبط با انرژي
را پايه ريزي كنند تا باعث س��هولت در ارزيابي عملكرد انرژي طی فرآیند تامین ،و در بازه زمانی
مورد انتظار يا طراحي شده بشوند .اين الزامات بايد در قیمت گیری ها و مناقصات آورده شوند.

در ادامه سه بخش اصلي كه يك سازمان بايد در تامین محصوالت مصرف كننده انرژي،
تجهيزات و خدماتی که انتظار می رود تاثیر قابل توجهی بر روی عملکرد انرژی داش�ته

باشند ،در نظر بگیرد ،آورده شده است:

• چطور عرضه كننده ها مطلع مي شوند كه تامین به نحوی بر اساس عملكرد انرژي ارزيابي مي شود؟

• معيارها براي ارزيابي اس��تفاده ،مصرف و كارايي انرژي در بازه زمانی مورد انتظار يا برنامه ریزی
شده كدامند؟

• چطور بايد مشخصات خريد انرژي را براي یک استفاده موثر و کارامد تعريف كرد؟

مشخصات لیست خريد انرژي مي توانند شامل كيفيت انرژي ،دسترسي به آن ،ساختار هزينه،

تاثير محيط زيست و منابع تجديدپذير باشند.
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مث�ال هاي�ي از معيارهایی ك�ه در زمان تعريف مش�خصات خريد انرژي براي سيس�تم

روشنايي بايد در نظر گرفته شوند:
• هزينه واحد و هزينه كل

• تعداد وسايل روشنايي مورد نياز
• توان

• ضریب توان

• درصد صرفه جویی انرژي ( مثال :در مقايسه با المپ جيوه سنتي) و دوره بازگشت سرمایه
• طول عمر( فراوانی جايگزين)
• سطح ( Luxواحد روشنایی)

• ضريب شكاف رنگ ()Colour rending index

• دماي رنگ

• بازده نوری برحسب lm/w

• کاهش لومن

• دماي سطح ( مثال :تاثير بر روي هزينه سيستم تهويه هوا)
• اثر استروبوسکوپی

• آيا نياز به تمهید خاص برای دفع مواد خطرناك يا فلزات سنگين در داخل تجهيزات هست؟
• خدمات تعمیر و نگهداری پس از فروش

 2.6بررسي
به منظور برآوردكردن کارایی  EnMSو پایش عملكرد واقعي انرژي ،يك س��ازمان ملزم اس��ت تا
به وس��يله اطالعات مربوط به انرژي ،تجزيه و تحليل آنها و همچنين به وسيله انجام مميزي هاي

داخلي ،به طور مرتب  EnMSرا بررسي كند.
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 2.6.1پايش ،اندازه گيري و تجزيه و تحليل
استاندارد ISO 50001

س��ازمان را ملزم مي كند تا ويژگ��ي هاي كليدي عمليات های خ��ود را كه تعیین کننده
عملكرد انرژي در فواصل زمانی معین هستند ،مورد پایش ،اندازه گيري و تجزيه و تحليل

قرار دهد .تجهيزات مورد استفاده در پايش و اندازه گيري ویژگی های كليدي بايد طوري

تنظيم شوند كه تضمين کننده اطالعات دقيق و قابل تكرار باشند( .بخش)4.6.1

با توجه به پایش ویژگی های کلیدی ،س��ازمان باید تم��ام مصارف بارز انرژی را بازنگری کند تا بر
اس��اس آن ،جنبه هایی که نیاز ب��ه پایش دارند معین نماید .بدین ترتی��ب تاثیر گذاری کنترل ها

بررس��ی می ش��وند و نتایج حاصل به مدیریت در راستای تعریف فعالیت های بهبود عملکرد انرژی

ب��ه مدیریت کمک می کنند .می توان برای س��هولت در امر پایش فعالی��ت ها ،یک جدول و برنامه

نظارتی پیش نویس کرد.

بر اس�اس اين اس�تاندارد ،ويژگي هاي كليدي كه به پايش نياز دارند ش�امل حداقل هاي
زير هستند:

 .1مصارف بارز انرژي و سایر خروجي هاي بازنگري انرژي
 .2متغيرهاي مربوط به مصارف بارز انرژي
 EnPl .3ها

 .4کارایی برنامه های اجرایی به منظور دستيابي به اهداف خرد و كالن
 .5ارزيابي واقعي مصرف انرژي در مقابل مصرف مورد انتظار

رویه های مناس��ب بايد طوري باش��ند که در حین تست تجهيزات ،تنظيم و نمونه گيري ،تضمین
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کننده درس��تي و اعتبار اطالعات به دس��ت آمده باش��ند .ارزيابي مصرف واقع��ي انرژي در مقابل

مصرف مورد انتظار انرژي و همچنين بازنگري نيازهاي اندازه گيري آنها باید انجام ش��وند .سازمان
بايد در مورد انحرافات مهم در عملكرد انرژي س��ازمان تحقيق و به آنها پاسخ بدهد .اين اعمال به

وسيله جلسات دوره اي تيم مديريت انرژي يا ديگرگروه هاي كاري به آساني قابل تحقق است.

 2.6.2ارزيابي تطابق با الزامات قانوني و سایر الزامات
استاندارد ISO 50001

س��ازمان را ملزم مي كند تا تطابق با الزامات قانوني و س��ایر الزامات که در رابطه با استفاده

و مصرف انرژي خود به آنها متعهد ش��ده اس��ت را در فواصل زمانی برنامه ریزی شده مورد

ارزیابی قرار بدهد( .بخش)4.6.2

برای اينكه س��ازمان بتواند تطابق با الزامات قانوني و ديگر الزامات (مشخص شده در بخش )4.4.2را
به طور منظم ارزيابي كند ،باید يك فرآیند مش��خص را حفظ و نگهداري كند تا مديريت را قادر به

پايش پيشرفت در برابر نقاط کلیدی برنامه ریزی شده كه تمام نيازهاي مربوطه را برآورده ميسازد،
نمايد .نتايج ارزيابي بايد ثبت شوند تا وضعيت انطباق با الزامات را نشان بدهند.

بعد از جمع آوري اطالعات مربوط به وضعیت انطباق با الزامات ،ارزيابي مربوط به آن مي تواند در
خالل جلسات دوره اي تيم مديريت انرژي يا ديگر گروه هاي كاري انجام شود.

 2.6.3مميزي داخلي
استاندارد ISO 50001

س��ازمان را ملزم مي كند تا مميزي هاي داخلي را به منظور تضمین اجراي موثر و کارامد

 EnMSبه طور منظم انجام دهد( .بخش)4.6.3

بر اس��اس اس��تاندارد  ،ISO 50001س��ازمان ها بايد برنامه اي پايه ريزي كنند تا استقرار EnMS

س��ازمان را به ص��ورت دوره اي ارزيابي کرده و کارایی سيس��تم را در برآوردن خط مش��ي انرژي
بررسي نمايند .اين برنامه بايد شامل دامنه کاربرد و تکرار مميزي ها باشد .مميزي داخلي ،EnMS
متفاوت از مميزي انرژي يا ارزيابي آن اس��ت .مميزي داخلي ،فرآيندها ،رویه ها و استقرار EnMS

را ارزيابي مي كند تا معين كند كه آيا آنها براي س��ازمان ،وضعيت اس��تقرار و هماهنگي با الزامات
اس��تانداردهاي  ISO 50001مناس��ب هس��تند يا خير .اين مميزي داخلي كمك مي كند تا عدم

انطباق ها و فرصت هاي بهبود  EnMSمشخص بشوند .مميزي داخلي مي تواند به وسيله اشخاص
داخلي س��ازمان يا به وسيله اشخاص خارجي در صورتي كه اين افراد صالحیت الزم براي اين كار
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را داشته باشند و افرادي بي طرف در پيشبرد مميزي  EnMSباشند ،انجام شود.

در پايان مميزي ،باید سوابق مناسب ثبت و حفظ شده و برای بازنگري به مديريت ارائه شوند.
در حالت كلي برنامه مميزي و رویه های مربوطه بايد بخش هاي زير را پوشش بدهند:
• فعاليتها يا مناطق ویژه  EnMSكه بايد مميزي بشوند

• تكرار مميزيها (قسمتهاي مختلف  EnMSممكن است به تعداد دفعات متفاوتي نیاز
به مميزي داشته باشند)

• مسئوليتها و انتخاب افرادي كه مميزي را انجام ميدهند (ممیزان)
• صالحيت ممیزان

• فرآيند انجام ممیزیها

 2.6.4عدم انطباق ها ،اقدامات اصالحي و پيشگيرانه
استاندارد ISO 50001

س��ازمان را ملزم ميكند تا عدم انطباقها را با ايجاد اصالحات و با به كارگيري اقدامات

اصالحي و پيشگيرانه مورد توجه و بررسي قرار دهد( .بخش )4.6.4

يافته هاي حاصل از پايش و سایر بازنگري هاي اجراي  EnMSبايد مستند شوند .در صورت وجود
عدم انطباق ها ،اقدامات اصالحي و پيش��گيرانه الزم بايد پايه ريزي و اجرا بش��وند .يك سيس��تم
مكمل بايد به وس��يله مديريت حفظ ش��ود تا تضمین کننده تكميل و کارایی اقدامات اصالحي و

پيشگيرانه باشد.

يك اصل اساس��ي در اس��تاندارد  ISO 50001اين اس��ت كه س��ازمان ها خود قادر به شناسایی
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مشکالت ،حل آنها و به کارگیری اقداماتی برای برطرف کردن این مشکالت هستند .بر اساس اين

استاندارد ،اقدامات اصالحي ،اقداماتي هستند كه علل ايجاد كننده عدم انطباق هاي كشف شده را

برطرف مي سازند و منظور از اقدامات پيشگيرانه ،اقداماتي هستند كه برطرف کننده عوامل ایجاد
کننده عدم انطباق ها در آینده هس��تند .در س��ازمان هايي با استاندارد هاي  ISO 90001و ISO

 ،14001بررس��ي عدم انطباق ها بايد تقريبا مس��تقيم و بدون ابهام باشد زيرا رویه هایی كه تحت
اين استانداردها توسعه مي يابند ،مي توانند پايه الزامات ISO 50001را فراهم كنند.

رویه های بررسي عدم انطباق ها بايد شامل موارد زير باشند:

• تجزيه و تحليل علل ايجاد كننده عدم انطباق ها
• شناسایی و اجراي اقدامات اصالحي

• اصالح روش های کنترلی موجود در صورت نياز
• پايه ريزي اقدامات پيشگيرانه مناسب

• ثبت مکتوب تمام تغييراتی كه از اقدامات اصالحي و پيشگيرانه نتيجه مي شوند

• اطمینان از اقدامات مکمل برای تضمین راه حل هاي رضايت بخش در حذف عدم انطباقها

• بررس��ی ع��دم انطباق ها در فرآيندهاي بازنگري مديري��ت ،در تيم مديريت انرژي و در
جلسات گروه كاري

 2.6.5كنترل سوابق
استاندارد ISO 50001

س��ازمان را ملزم مي كند تا تمام س��وابق را برای اثبات هماهنگی با  EnMSپايه ريزي و

حفظ نماید( .بخش )4.6.5

برای اینکه س��ازمان ها كاركرد موثر  EnMSرا نش��ان بدهند ،ملزم هستند تا سوابق شفاف ،معين

و قابل پيگيري را نگهداري كنند .اين س��وابق ،مداركي از اقدامات به كار گرفته شده براي اطاعت
از الزامات  EnMSو انطباق با اس��تاندارد  ISO 50001فراهم مي آورند .يك سيس��تم جامع براي
مديريت و حفظ س��وابق ضروري اس��ت تا تضمين كند اين سوابق براي مدت زمان طوالني معين،

قابل مقايسه ،ذخيره شده و فهرست شده مي مانند.

سوابق  EnMSبايد موارد زير را پوشش بدهند( :اين موارد الزم هستند نه كافي)
• روش تحليل ،معيار و نتايج بازنگري انرژي

• فرصتهاي بهبود بخشيدن به عملكرد انرژي
• خط مبناي انرژي

• شاخص هاي عملكرد انرژي
• سوابق آموزشی
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• سوابق ارتباطات داخلي

• تصميم گيري برای انتقال معيارها و نتايج عملكرد انرژي و  EnMSبه خارج از سازمان
• نتايج فعاليت های طراحی

• پايش و اندازه گيري نتايج ويژگي هاي كليدي عملياتی
• سوابق کالیبراسیون

• نتایج انطباق ارزیابی

• برنامه مميزي داخلي و نتايج آن
• سوابق عدم انطباق ها

• سوابق اقدامات اصالحي و پيشگيرانه

• دستور جلسه بازنگري مديريت و يادداشت ها
موارد زير در هنگام مديريت سوابق  EnMSبايد مورد توجه قرار بگيرند:

الف .شناسایی ماهیت و محتواي اطالعات انرژی كه سازمان نياز به مديريت آنها دارد

ب .چه نوع از اطالعاتي بايد در دسترس گروه هاي داخلي و خارجي باشند

پ .مکان نگهداری اطالعات و مسئوليت هايي براي حفظ آنها نظیر دوره نگهداري ،امضاها ،تاريخ،

بازنگري و استقرار

 2.7بازنگري مديريت
استاندارد ISO 50001

مدیریت ارش��د را ملزم ب��ه بازنگری منظم  EnMSمی کند تا از مناس��ب بودن ،کفایت و

کارایی آن اطمينان حاصل كند( .بخش )4.7
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بازنگري مديريت به س��ازمان كمك خواهد كرد تا به بهبود مس��تمر دس��ت يابد و بتواند مناسب

بودن ،کفایت و کارایی EnMSرا ارزيابي كند .بايد توجه داش��ت با وجود اينكه بازنگري مديريت

ملزم است تا تمام دامنه کاربرد  EnMSرا پوشش بدهد ،نيازي به بازنگري تمام عوامل سيستم در
يك مرحله نيست .فرآيند بازنگري مي تواند در طول يك دوره زماني معین انجام شود.

هنگام انجام بازنگري مديريت ،س��ازمان بايد مفهوم بهبود مس��تمر را در نظر بگيرد كه با ارزيابي
عملكرد انرژي در مقابل خط مش��ي ها ،اهداف خرد و كالن به دس��ت مي آيد .بازنگري مديريت
همچنين بايد مقوله هاي خارجي مربوط به عملكرد انرژي س��ازمان را نیز مورد بررسي قرار بدهد
و فرصت هاي بهبود ،موقعيت هاي مناسب تغییر برای تاكيد يا جهت گيري را شناسايي كند.
دامنه بازنگري مديريت بايد موارد زير را پوشش بدهد:

• بازنگري خط مش��ي انرژي ،اهداف خرد ،كالن و ارزيابي پيش��رفت كلي در دستیابی به

اهداف

• يافته هاي بازنگري مديريت گذشته و مميزي EnMS

• ارزيابي كارايي  EnMS ،EnPlها و عملكرد انرژي

• بازنگ��ري تغيي��رات در :قانون گذاري ،انتظارات و الزامات گ��روههاي ذینفع ،محصوالت/
فعاليت هاي سازمان ،پيشرفت ها در تكنولوژي ،ترجيح و پسند بازار

• ارزيابي اقدامات مكمل در رابطه با عدم انطباق ها
• پيش بيني عملكرد انرژي در دوره بعدي

• بازنگری خط مشي ها ،اهداف کالن ،خرد ،منابع يا ديگر عوامل  EnMSدر صورت نياز
• بازنگري تخصيص منابع

• شناسايي نقاط بهبود بالقوه
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فصل سوم
بهبود عملكرد انرژي
هدف نهايي اجراي  ISO 50001سيستم مديريت انرژي (،)EnMS
بهبود مس��تمر عملكرد انرژي است .به منظور دستیابی به این هدف،
س��ازمانها ني��از دارند تا نگاه دقيقتري به عملكرد ويژه خود داش��ته
باشند .براي بخش توليد ،مقدار قابل توجهي از انرژي به وسيله سخت
افزارهای نصب ش��ده مصرف ميشود زيرا عملكرد آنها وابسته به انواع
متفاوت دیگری از دس��تگاههاي توليد ،تجهيزات و وسايل فرعي است.
با پيش��رفت تكنولوژي ،دستگاههاي توليد و تجهيزات فرعی با كارايي
باالي انرژي در دسترس بازار قرار گرفتهاند که ميتوانند مصرف انرژي
را كاهش داده و باعث صرفهجویی در هزينهها شوند .راهکارهای عملی
صرفهجویی کننده انرژی و تکنیکهای قابل کاربرد بسیاری در صنایع
مختلف وجود دارند که سازمانها بايد هنگام بهبود بخشیدن به عملكرد
انرژي خود ،اين تکنیک ها و راه کارها را مورد توجه قرار بدهند.

3

اي��ن فصل به بررس��ی اجمالی برخی از تكنولوژي ها و راه كارهاي صرف��ه جویی کننده انرژي براي

بخش توليد می پ��ردازد .اين تكنيك ها و راه كارها در بخش هاي صنعتي خاصي مانند الكترونيك،
محصوالت الكتريكي و تجهيزات ،پارچه ،پوشاك و لوازم جانبی ،ساعت مچي و ديواري ،محصوالت

كاغذ و چاپ ،جواهرات ،اس��باب بازي ها ،توليدات فلزي ،پالس��تيك و محصوالت الستيك کاربرد
دارند ،اما از اغلب آنها در ديگر صنايع نيز می توان استفاده کرد.
توجه:

دوره بازگشت سرمایه ممكن است بر اساس تكنولوژي هاي متفاوت ،برندهاي تجهيزات،

ظرفي��ت عمليات و ديگر عوامل مال��ي و فنی تغيير كند .بنابراين ،تخمين در اينجا تنها

براي مرجع اس��ت .به خوانندگان توصيه مي ش��ود تا اطالعات مالي و فنی بيشتري را از

عرضه كننده ها براي ارزيابي ريزتر و دقيق تر دريافت كنند.

 3.1بهترين راه كارهاي عمومی در صرفه جویی انرژي

صرفنظر از بخش هاي خاص ،راه كارها و اقدامات عمومی و مفید زیادی وجود دارند كه مي توانند
توس��ط صنايع استفاده شده و باعث بهبود عملكرد انرژي بش��وند .بر خالف باور عمومی ،بسياري

از اي��ن راه كارها به س��رمايه گذاري هاي كالن نيازي ندارن��د در عین حال باعث بهبود هاي قابل

توجهي در عملكرد انرژي مي شوند.

جدول زير تعدادي از راه كارهاي صرفه جویی کننده در انرژي را که بر گرفته از مطالعات

نمونه اي هستند ،نشان می دهد:

جدول  3.1مواردی از تکنولوژی های صرفه جویی کننده انرژی و قابل کاربرد در صنایع عمومی
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شماره نمونه

توصیف تکنولوژی

دوره بازگشت سرمایه
پیش بینی شده

1.1.3

تجهیز صرفهجویی کننده انرژی برای ژنراتور دیزل به منظور احتراق کامل

کوتاه

2.3

محرک سرعت متغیر ( )VSDدر پمپهاي آب خنك مرکزی
به جای المپهای مهتابی سنتی

کوتاه  -متوسط

3.1.3

استفاده از المپهای LED

4.1.3

تنظيم دماي اتاق با سيستم تهويه هوا

بدون سرمايه يا سرمايه كم

5.1.3

نگهداری و تمیزکردن منظم فيلترهاي هوا

بدون سرمايه يا سرمايه كم

متوسط

توجه( :دوره بازگشت سرمایه پیش بینی شده :كوتاه :كمتر از يك سال ،متوسط :بين يك و سه سال و طوالني :بيشتر از سه سال)

نمونه شماره 3.1.1
توصيف تكنولوژي

تجهیز صرفه جویی کننده انرژي براي ژنراتور ديزل به منظور احتراق كامل

مشكل

در س��ال هاي اخير به دليل كمبود نيروي ش��بكه برق ،بس��ياري از تولید کنندگان در قس��مت

اصلي چين گهگاهي با چالش متناوب قطع برق مواجه مي شوند .در طول زمان هاي قطع برق،
كارخان��ه ها معموال به منظور تامين الكتريس��يته براي توليداتش��ان ،متكي به ژنراتورهاي ديزل
خود هس��تند .به كار بردن ژنراتورهای ديزل كه نياز به س��وزاندن مقدار زيادي س��وخت ديزل

دارند ممكن است منجر به احتراق ناقص ديزل شده و در نتيجه كارآيي انرژي را پايين بیاورند.

راه حل

اين وسيله صرفه جویی کننده انرژي براي ژنراتورهای دیزل ،باعث بهبود كيفيت سوخت به وسيله
شكس��تن ذرات بزرگ غير قابل اش��تعال برای دس��تيابي به احتراق كامل سوخت ديزل می شود.
اين وس��يله كه به تكنولوژي پيشرفته خارجی مجهز اس��ت مي تواند يك میدان مغناطيسي قوي

حدود  30000گاوس ایجاد کرده و به طور پيوسته نيروي جاذبه و رانشي قوي توليد كند .زماني
كه ديزل از حوزه مغناطيس��ي قوي عبور مي كند ،ذرات بزرگتر مي توانند به ذرات كوچكتر(كمتر
يا مس��اوي  0/03ميلي متر) كه ميتوانند به طور كامل بس��وزند ،شكسته بشوند .حذف ذرات بزرگ
غیر قابل احتراق که در صورت حذف نشدن به محیط زیست وارد می شوند ،موجب کاهش رسوب

گرد و غبار داخل محفظه احتراق شده و در نتیجه مصرف سوخت ژنراتور دیزل را کاهش می دهند.

تاثیر در هزينه

اين وس��يله مي تواند  5الي  13درصد در مصرف س��وخت ديزل صرفه جويي كند و دوره بازگشت

سرمایه در حدود  1سال پیش بینی مي شود.

تجهیز صرفه جویی کننده انرژی برای ژنراتور دیزل
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نمونه شماره 3.1.2
توصيف تكنولوژي

محرک سرعت متغير ( )VSDدر پمپ هاي آب خنك مرکزی

مشكل

به طور كلي ،ظرفيت کلی س��رمايش يك سيس��تم تهويه هواي مركزي بر اساس باالترين ظرفيت
س��رمايش و ظرفيت مازاد طراحي مي ش��ود .اما در عملكرد واقعي ،معموال تقاضاي س��رمايش به

باالترين ظرفيت نمي رس��د .در نتيجه ،مصرف انرژي سيس��تم هاي تهويه هوا هميش��ه از تقاضاي

واقعي بيشتر است و مقدار زيادي از انرژي هدر مي رود.

راه حل

ی��ک محرک س��رعت متغير ( )VSDهمراه ب��ا يك نرم افزار كنترل مي توان��د براي پمپ هاي آب
خنك نصب ش��ود تا پارامتر هاي عملكرد سيس��تم تهويه هوا ازجمل��ه ظرفيت بارگیری و ضريب

عملکرد ( )COPرا بهينه كند .با نصب  ،VSDضمن تامین تقاضاي س��رمايش ،عملکرد سیس��تم

تهویه مطبوع در تمام مدت به طور مطلوب حفظ می ش��ود .براي مثال ،زماني كه دماي كارخانه
باال باشد VSD ،با افزايش دادن سرعت پمپ هاي آب ،باعث جريان آب خنك بيشتري مي شود
و بالعكس .در طول ساعات شب كه هم فعاليت هاي توليد و هم تعداد كارگران در كارخانه كاهش

مي يابند ،كمترين نيروي سرمايش مورد نياز است VSD .مي تواند ميزان جريان آب خنك را بر
اس��اس اين نوسانات در تقاضاي واقعي تنظيم كند تا كارايي عملیات را به حداكثر رسانده و باعث

صرفه جویی در انرژی شود.

تاثیر در هزينه

 VSDمي تواند حدود  53الي  81درصد در مصرف الكتريسيته
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صرفه جویی کند .دوره بازگش��ت سرمایه از  3ماه تا  1/7سال

پیش بینی مي شود.

صفحه کنترل پمپ های آب خنک

نمونه شماره 3.1.3
توصيف تكنولوژي

استفاده از المپ های  LEDبه جای المپ های مهتابی سنتی

مشكل

فرآين��د توليد در كارخانه معموال نیروی کار زیادی می طلبد .مصرف انرژي روش��نایی معموال در
حدود  10الي  15درصد از كل مصرف انرژي كارخانه است.

راه حل

 LEDها نسل جدیدی در تکنولوژی روشنایی هستند.

 LEDش��امل مواد  electro-luminescent 1روی یک تراش��ه اس��ت که با سیم های فلزی برای

ارتباط پوشیده شده اند و در داخل کپسول هایی قرار دارند که برای محافظت با لنزها و سیلیکون

پوشانده شده اند .در نتیجه  LEDدر برابر تکان شدید مقاوم است.

 LEDيك منبع نور سرد حالت جامد است كه روشنايي زیادی توليد مي كند و مي تواند در حدود

 80الي  90درصد الكتريس��يته را به نور قابل رويت تبديل كند .در مقايس��ه با المپ س��نتی ،اثر
درخش��ندگي المپ پرنور سنتي حدودا  20درصد  LEDاست .ضمنا  LEDها طول عمر بيشتري

دارند.

تاثیر در هزينه

استفاده از LEDها به عنوان جايگزين براي المپ هاي مهتابي سنتي مي توانند در حدود 30الي

 76درصد در مصرف انرژي صرفه جويي کند .دوره بازگشت سرمایه در حدود يك تا دو سال است.
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المپ های

LED

 -1موادی که به وسیله الکتریسیته درخشان می شوند

نمونه شماره 3.1.4
توصيف تكنولوژي

تنظيم دماي اتاق با سيستم تهويه هوا

مشكل

فضاهاي داخلي در تابستان بسيار سرد هستند زيرا دماي اتاق بسيار پايين است.

راه حل

دم��اي اتاق را به طور مداوم كنترل كنيد و ترموس��تات را با دم��اي معقول تنظيم كنيد ( 25درجه

سلس��يوس) .اگر ترموس��تات نياز به تعمير يا جايگزيني دارد ،آن نياز را برطرف كنيد .هر  1درجه
سلسيوس افزايش دما در دماي اتاق مي تواند تقريبا در هر سال باعث صرفه جویی  1/5درصد انرژي

در سيستم تهويه هوا بشود .دمای اتاق بدون از بین بردن آسایش افراد حاضر در آن باید در بیشترین
درجه حرارت ممکن تنظیم شود.

تاثیر در هزينه

صرفه جویی انرژي در حدود  2تا  10درصد است.
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نمونه شماره 3.1.5
توصيف تكنولوژي

نگهداری و تمیز کردن منظم فيلترهاي هوا

مشكل

فيلترها در سيس��تم تهويه هوا ميتوانند انتش��ار مواد و ذرات كوچك و گرد و غبار را در محيطهاي

داخلي كاهش بدهند .اما پس از مدتی ،گرد و غبار روي فيلترهاي هوا جمع شده و باعث افزايش افت
فشار ميشوند كه در نتيجه مصرف انرژي فنهاي هوا را افزايش ميدهند.

راه حل

تمام فيلترهاي سيستم تهويه هوا را به طور مرتب تميز كنيد .اين امر نه تنها باعث صرفهجویی انرژي

ميشود بلكه كيفيت هواي محيط داخلي را نيز باال ميبرد.

تاثیر در هزينه

تميز كردن فيلترهاي هوا مي تواند باعث صرفه جویی  5تا  20درصدي انرژی فن بشود.
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 3.2تکنولوژی های صرفه جویی کننده انرژی و قابل کاربرد در صنایع خاص
بخشهاي مختلف صنعتی دارای فرآيند توليد مخصوص به خود هستند كه شامل فرآیندهای مصرف
کننده متفاوتي هس��تند را در مصرف انرژي در بر میگیرند .بنابراين باید راهکارهای صرفه جویی و

فناوری های خاصی برای کاهش مصرف انرژی در این بخش ها به کار برده شود.

تعدادي از تكنولوژيها و تجهیزات صرفهجویی کننده انرژي در صنايع خاص به شرح زير هستند:
تعدادي از تكنولوژي ها و تجهیزات صرفه جویی کننده انرژي در صنايع خاص به شرح زير هستند:
جدول  3.2مواردی از تکنولوژی های صرفه جویی کننده انرژی و قابل کاربرد در صنایع خاص
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شماره نمونه

کاربرد

توصیف تکنولوژی

دوره بازگشت سرمایه
پیش بینی شده

1.2.3

الكترونيك

سوئيچهاي فركانس باالي عرضه برق

متوسط

2.2.3

الكترونيك

حفظ فشار مثبت در اتاق تمیز

متغير

3.2.3

محصوالت الكتريكي
و تجهيزات

استفاده از كوره هاي الکتریکی به جاي
كوره هاي ديزل

كوتاه

4.2.3

محصوالت الكتريكي
و تجهيزات

ماشين پرس با محرک سرعت
متغير()VSD

طوالني

5.2.3

پارچه

بازیابی گرماي بخار و کندانس از فرآيند
پرس كردن و اتو کشیدن

كوتاه

6.2.3

پارچه

اصالح موتور خودمهار یا سروو موتور در
ماشين دوزندگي

متوسط -طوالني

7.2.3

ساعتهاي مچي و ديواري

استفاده از پمپ حرارتی با منبع هوا به
جاي آب گرم کن سنتی

متغير

8.2.3

ساعتهاي مچي و ديواري

تجهیز كمپرسور هوا با کنترلر اتوماتیک
فشار ثابت

متوسط

9.2.3

محصوالت كاغذ و چاپ

بازیابی گرماي بخار و کندانس از فرآيند
خط توليد

کوتاه -متوسط

10.2.3

محصوالت كاغذ و چاپ

مدیریت توان در حالت آماده به کار

طوالني

11.2.3

جواهرات

نصب اينورتر فركانس متغير بر روي فن
دودكش اسكرابر هوا

كوتاه

12.2.3

اسباب بازي

ماشين تزريق پالستيك با موتور خود مهار
(سروو موتور)

متوسط

13.2.3

اسباب بازي

بازیابی گرماي باقي مانده از مخزن ماشين
تزريق پالستيك

متغير

ادامه جدول  3.2مواردی از تکنولوژی های صرفه جویی کننده انرژی و قابل کاربرد در صنایع خاص
دوره بازگشت سرمایه
پیش بینی شده

شماره نمونه

کاربرد

توصیف تکنولوژی

14.2.3

محصوالت فلزي

سيستم بازیابی حرارت اتالف شده در
كوره هاي ذوب

كوتاه

15.2.3

محصوالت فلزي

اضافه كردن پودر چربي زدایی (حاللي
براي پاك كردن چربي ها) با دماي پايين
به حالل چربي

كوتاه

16.2.3

پالستيك و محصوالت
الستيكي

انتخاب سيستم تصفيه ازن براي برج خنك
كننده ماشين تزريق پالستيك

متوسط

17.2.3

پالستيك و محصوالت
الستيكي

استفاده از سيم پيچ گرمايشي القايي براي
ماشين تزريق پالستيك

متوسط -طوالني

توجه ( :دوره بازگش��ت س��رمایه پیش بینی شده :کمتر از یک سال :کوتاه ،بین یک و سه سال :متوسط ،بیشتر از سه سال :طوالنی.
دوره ها بر اساس عملیات خاص متغیر هستند).
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نمونه شماره 3.2.1
توصيف تكنولوژي

سوئيچهاي فركانس باالي عرضه برق

صنعت قابل كاربرد

الكترونيك

مشكل

در حال حاضر ،مبدلهاي برق س��نتي كه با س��يليكون كنترل مي شوند به عنوان منبع عرضه برق

در فرآيند آبكاري فلزات به کار برده می شوند اما اين نوع از سيستم عرضه برق نقاط ضعفي دارد .از
جمله اندازه بزرگ ،هدردهي زياد مس و مشكالت جريان گردابی .بنابراين کارایی تبديل الكتريسيته

پايين و حداكثر دوره كاركرد كوتاه است.

راه حل

س��وئيچ هاي فركان��س باالي عرضه برق مي توانند يك ترانزيس��تور حوزه نيمه هادي اكس��يد فلز
()MOSFETرا به عنوان عنصر سوئيچ براي مدارهاي الكتريكي يكپارچه كنند .عرضه برق به همراه
تكنولوژي ميكرو كنترل ،مي تواند تحت فركانس باالي  10kHzتا  50kHzبه كار برده ش��ود .اين

فركانس نه تنها کارایی الكتريسيته را به طور موثري تقويت ميكند ،بلكه هدردهي مس در فرآيند

آبكاري فلزات را نيز كاهش ميدهد .در مقايس��ه با تكنولوژي سنتي ،مصرف مس در اين تكنولوژي
تنها  30درصد اس��ت .عالوه بر اين ،این تكنولوژي اتالف انرژي ناشی از جريان گردابی را نیزكاهش
ميدهد.

هنگامي كه شبكه برق شرايط بی ثباتی دارد ،اين تكنولوژي به دليل پاسخ سريع (در ميكرو ثانيه)،
م��يتواند موجب ثبات خروجي برق ش��ود .ع�لاوه بر اين ،امواج خروجی برق را میتوان بر اس��اس
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نیازه��ای خاص در فرآیندهای مختلف تنظیم نم��ود .همچنين به دليل کاهش تلفات توان ،گرماي
تولید شده با استفاده از اين تكنولوژي كاهش مييابد.

تاثیر در هزينه

اين تكنولوژي ميتواند مصرف انرژي را در مقايسه با عرضه برق به وسيله مبدلهاي برق سنتي كه با

سيليكون كنترل مي شوند ،تا حدود  25تا  30درصد كاهش بدهد .دوره بازگشت سرمایه با استفاده
از اين تكنولوژي حدود  2الي  3سال است.

سوئیچ های فرکانس باالی عرضه برق
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نمونه شماره 3.2.2
توصيف تكنولوژي

حفظ فشار مثبت در اتاق تمیز

صنعت مورد كاربرد

الكترونيك

مشكل

برای حفظ فشار مثبت در اتاق تمیز و همچنین تامین هوای بدون ذرات معلق ،مقدار زیادی هوای

تصفیه شده الزم است .هواي تازه به وسيله سيستم تهويه هوا كه شامل چیلرها و فن هاي هوا است،

تامين ميش��ود .اين سيستم مقدار زيادي الكتريسيته مصرف ميكند تا هوا را تصفيه كرده و هواي
تازه براي اتاق فراهم كند .هر چقدر فشار هوای بیشتری الزم باشد ،جریان هوای بیشتری باید توسط

فن های هوای تازه تولید شود که این امر انرژی بیشتری مصرف میکند.

راه حل

چیلرها و فن هاي هواي تازه بخش هاي اصلي مصرف كننده انرژي در سيس��تم هس��تند .با كاهش

س��رعت فنهاي هواي تازه ،فش��ار هوا ميتواند بدون اثرگذاش��تن بر تميزي اتاق ،به مقدار معقولی

كاهش يابد .تغييرات فشار هواي اتاق تميز بايد به طور مداوم كنترل شود تا فشار هواي مثبت را در
داخل اتاق حفظ کنند .با كاهش فشار هوا ،مصرف انرژي چیلرها كاهش میيابد.

تاثیر در هزينه

تاثيرات هزينهاي اين كار بستگي به فشار و دوره كاركرد سيستم تهويه هوا دارد .كاهش فشار و دوره

كاركرد طوالني سيستم ،منجر به صرفه جویی بيشتر انرژي ميشود.
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نمونه شماره 3.2.3
توصيف تكنولوژي

استفاده از كورههاي الكتريكي به جاي كوره هاي ديزل

صنعت مورد كاربرد

محصوالت الكتريكي و تجهيزات

مشكل

در صنعت ريخته گري ،فلز بايد در دماي باال براي فرآيندهاي بعدی ذوب شود .اين فرآيند به انرژي

بس��يار زيادي احتياج دارد .براي ذوب كردن فلزات به طور سنتی ،از كوره هايی كه با ديزل كار مي
كنند اس��تفاده مي شود .اما كارايي انرژي آنها بس��يار پايين است .عالوه بر اين ،انتشار دود ناشی از
سوخت گاز به هوا ،منجر به آلودگي محيط زيست ميشود.

راه حل

ك��وره هاي الكتريكي آلومینیومی که به یک کنترل��ر )proportional integral derivative) PID

مجهز هستند ،میتوانند دما را با دقت  5درجه سلسيوس (كمتر يا بيشتر) به صورت اتوماتیک تنظيم

كنند .با استفاده از این تکنولوژی ،در طول فرآیند نوسانات كمتری در دما ،ایجاد مي شود .بنابراين
فرآيند مربوطه ،از لحاظ انرژي كارايي مطلوبي دارد.

اين تكنولوژي نه تنها مصرف انرژي و سوخت را به ميزان قابل توجهي كاهش ميدهد ،بلكه موجب
کاهش دماي داخلي كارگاه نيز میشود.

تاثیردر هزينه

دوره بازگش��ت س��رمایه در اي��ن

تكنولوژي طب��ق تجربه يك كارخانه
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حدود  5ماه است.

کوره های الکتریکی و صفحه کنترل

نمونه شماره 3.2.4
توصيف تكنولوژي

ماشين پرس با محرک سرعت متغير ()VSD

صنعت مورد كاربرد

محصوالت الكتريكي و تجهيزات

مشكل

ماشين پرس يكي از تجهيزات توليد است كه به طور معمول در تولیدات و تجهیزات الكتريكي مورد
اس��تفاده قرار ميگيرد و معم��وال انرژي زيادي مصرف ميكنند .حتي زماني كه اين ماش��ين مورد
اس��تفاده قرار نميگيرد( ،حالت بدون بار) موتور الكتريكي ماش��ين پرس در این حالت به كار كردن
ادامه مي دهد .اگر چه ضریب توان دستگاه در زمانی که دستگاه بدون بار و یا با بار کم کار می کند

پایین است ،اما اتالف انرژی در این شرایط نیز اتفاق می افتد.

راه حل

اگر ماشين پرس مجهز به محرک سرعت متغير باشد ،خروجي انرژي به طور اتوماتيك وار بر اساس

بار واقعي تنظيم مي ش��ود .بنابراين اتالف انرژي در حالت بدون بار يا بار س��بك مي تواند به حداقل
مقدار خود برسد.

تاثیردر هزينه

مقدار واقعي صرفه جویی انرژي بس��تگي به زمان كاركرد

براي حالت بدون بار ،بار س��بك و بار كامل دارد .در زمان
طوالن��ي تر ب��راي حالت بدون ب��ار يا بار س��بك ،انرژي
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بيش��تري صرفه جویی می ش��ود .دوره بازگشت سرمایه
حدود  3تا  4سال است.

ماشين پرس با محرک سرعت متغير

نمونه شماره 3.2.5
توصيف تكنولوژي

بازیابی گرماي بخار و کندانس از فرآيند پرس كردن و اتو کردن

صنعت مورد كاربرد

پارچه

مشكل

سابقا پسماند بخار توليد شده از فرآيند پرس و اتو در كارخانه هاي نساجي به محيط زيست تخليه

مي شد .اين فرآيند باعث هدر رفتن مقدار زيادي از انرژي گرمايي و منابع آب مي شد..

راه حل

بعد از نصب يك سيس��تم بازیابی بخار ،پس ماند بخار ميتواند براي گرم كردن آب براي تامين آب

گرم مورد نیاز خوابگاهها به جاي بويلری كه با گاز و نفت كار ميكند يا به جاي آب گرم کن الكتريكي
استفاده شود .پسماند بخار به وسیله لوله هایی جمع آوری میشود و از طريق مبادله گرما ،آب تازه

ميتواند براي استفاد كاركنان گرم شود.

زماني كه اختالف دماي بين مخزن آب خوابگاه و سيس��تم بازیابی بخار از مقدار آس��تانهاي تعيين
شده بيشتر شود ،آب خوابگاه به داخل سيستم بازیابی روانه شده و انرژي گرمايي را جذب می كند

و س��پس به داخل مخزن خوابگاه بازگردانده ميش��ود .اين فرآيند چرخشي تا زماني كه اختالف در
دماي ّآب به مقدار تعيين ش��ده كاهش يابد ،ادامه مي يابد .دماي آب در سيس��تم بازیابی در حدود

 70تا  90درجه سلسيوس است .سيستم بازیابی بخار ،پسماند گرماي بخار را بازیابی كرده و اتالف
انرژي به محيط زيس��ت را به طور موثري كاهش ميده��د .همچنين درگرم كردن آب خوابگاه نیز
باعث صرفه جویی انرژی میشود.

تاثیردر هزينه
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صرف��ه جویی در هزينه ،س��اليانه از 250.000RMBتا

( 800.000RMBیوآن چین) اس��ت .دوره بازگش��ت
سرمایه حدود  0/3تا  0/7سال است.

سیستم بازیابی پسماند بخار

نمونه شماره 3.2.6
توصيف تكنولوژي

اصالح موتور خودمهار یا سروو موتور در ماشين دوزندگي

صنعت مورد كاربرد

نساجي

مشكل

ماش��ين هاي دوزندگي س��نتي معموال مجهز به موتور كالچ هستند .زماني كه موتورهاي سنتي در

وضعیت غیر فعال قرار دارند ،جريان الكتريكي در موتورها همچنان در س��طح باال باقی می مانند و

بنابراين مقدار زيادي انرژي الكتريس��يته هدر مي رود .عالوه بر اين ،موتورهاي سنتي صداي زيادي

توليد مي كنند كه اين امر بر كارايي كاركنان كارخانه تاثير مي گذارد.

راه حل

يك موتور س��روو اغلب مولفه اجرایی يك سيس��تم كنترل اتوماتيك اس��ت .زماني كه موتور سروو

سیگنال كنترل براي “عمل” را دريافت مي كند ،مي چرخد و باعث تولید یا افزایش سرعت دورانی
می شود .زماني كه سیگنال كنترل كاهش مي يابد ،سرعت موتور قبل از اينكه متوقف شود بتدريج

كاهش مي يابد .سرعت چرخش و جريان كاركرد موتور سروو به وسيله يك ميكرو -پردازشگركنترل
مي ش��ود .با تنظيم جريان الكتريكي ،موتور س��روو مي تواند به سرعت مطلوب دست يابد .در حالت
ابتدایی (غیر فعال) ،موتور سروو به جريان الكتريكي كمتري احتياج دارد و با سرعت كمتري نسبت
به موتورهاي كالچ س��نتي مي چرخد .هنگام كاركردن ،جريان الكتريكي بسته به سرعت موتور باال

و پايين مي رود.

بنابراين ،در مقايس��ه با همتاهاي سنتي اش ،ماش��ين دوزندگي كه مجهز به يك موتور سروو است
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در حين ترمز بين حركت ها ،انرژي كمتري مصرف مي كند .موتورهاي س��روو همچنين نس��بت به

موتورهاي كالچ س��روصداي كمتري دارند .عالوه بر اين ،چون بخش هاي متحرك در كنترلر وجود

ندارد ،طول عمر موتورهاي سروو بيشتر است

تاثیردر هزينه

ماشين دوزندگي كه مجهز به موتور سروو است ،حدود  50تا  80درصد در مصرف انرژی صرفه جویی
می کند .دوره بازگشت سرمایه حدود  2تا  5سال است.

نمونه شماره 3.2.7
توصيف تكنولوژي

استفاده از پمپ حرارتی با منبع هوا به جاي آب گرم کن سنتی

صنعت مورد كاربرد

ساعت هاي مچي و دستي

مشكل

ما مقدار زيادي آب گرم در محل هاي مخصوص اسكان در كارخانه ها مورد نياز است .اگر براي گرم

كردن آب از گرم كنندههاي الكتريكي يا گرم كنندههايي كه با سوخت ديزل كار ميكنند ،استفاده
شود مقدار زيادي انرژي مصرف ميشود.

راه حل

هدف پمپ حرارتی با منبع هوا اين است كه گرما را از هواي اطراف جذب كند و آن را به عنوان منبع
گرما برای گرم کردن آب به کار ببرد .براي مثال :فراهم آوردن آب گرم براي اسكان.

يك سيستم پمپ حرارتی ،عمدتا از يك خشک کن ،كمپرسور ،مبدل گرمایی و يك شیر فشار شکن
تشكيل يافته است .در حين كار ،هواي اطراف به داخل خشک کن ،يعني جايي كه مبرد مايع بخار
مي شود ،جذب مي شود .سپس بخار فشرده می شود تا دما افزايش يابد .به محض اينكه بخار وارد
مبدل شد ،بخار با دما و فشار باال ،انرژي گرمايي خود را به منظور گرم كردن آب آزاد مي كند .پس از

آن ،مبرد بخار ،خنك شده و به حالت مایع بر می گردد و با عبور كردن از شیر فشار شکن و بازگشت
به خشک کن يك چرخه كامل طی میشود.

تاثیردر هزينه

اس��تفاده از پمپ حرارتی با منبع ه��وا برای تامين آب گرم
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خواب��گاه ها ،موجب صرفه جویی انرژی در حدود  60تا 80

درصد مي ش��ود .نتايج نش��ان مي دهد كه پمپ حرارتی با

منبع هوا ضري��ب عملكرد ( )COPباالي��ي دارد و هزينه
مصرف س��وخت مي تواند بر اس��اس آن كاهش يابد .دوره
بازگشت سرمایه در حدود  0/6تا  3/9سال است.

پمپ حرارتی با منبع هوا و مخزن
ذخیره آب

نمونه شماره 3.2.8
توصيف تكنولوژي

تجهیز كمپرسور هوا با کنترلر اتوماتیک فشار ثابت

صنعت مورد كاربرد

ساعت هاي مچي و ديواري

مشكل

كمپرسورهاي هوا معموال در كارخانه ها مورد استفاده قرار مي گيرند .اما اين نوع از تجهيزات مقدار
زيادي انرژي مصرف مي كنند و در عین حال كارايي پاييني دارند.

راه حل

با تجهیز کردن كمپرسورهاي هوا به موتور سرعت متغير ،فشار گاز خروجي مي تواند در يك سطح
ثابت براي صرفه جویی انرژي كنترل شود .عالوه بر كنترل يك كمپرسور هواي واحد ،اين تكنولوژي

مي تواند براي شبكه توزيع گاز فشرده و با كمك يك مدول كنترل فشار گاز فشرده به كار برده شود.

اصل اساس��ی اين مدول اين اس��ت كه فشار گاز فشرده را در شبكه توزيع ( )Pپایش کرده و آن را با

مقدار كنوني شبكه توزيع ( )POمقايسه مي كند .تفاوت بين Pو  POبه منظور توليد يك سیگنال

كنترل الكتريكي براي موتور سرعت متغير ،مقايسه خواهد شد تا سرعت عملكرد ثابت حفظ شده و
همچنين نوسانات فشار كاهش یابد .سیستم پایش فشار گاز فشرده مي تواند عملكرد پایداركمپرسور

هوا را حفظ كرده و باعث صرفه جویی انرژي شود.

تاثیردر هزينه

صرفه جویی انرژي با اين روش بر مبناي
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س��اعت هاي کارکرد كمپرسور هوا در بار
ک��م در مقابل بار زیاد ح��دود  10تا 30

درصد است .دوره بازگشت سرمایه حدود

 2تا  3سال پیش بینی می شود.

کنترلر فشار گاز متراکم

نمونه شماره 3.2.9
توصيف تكنولوژي

بازیابی گرماي بخار و کندانس از فرآيند خط توليد

صنعت مورد كاربرد
توليدات كاغذ و پرينت

مشكل

بخار مورد نياز در خط توليد به وسيله بويلر زغال سنگ سوز توليد مي شود .طی فرآيند توليد ،مقدار
قابل توجهي از بخار به محيط زيست وارد مي شود.

راه حل

ي��ك سيس��تم بازیابی بخار ،باقی مانده بخار را براي گرم ك��ردن آب ،جمع آوري و متراكم مي کند.
محصول کندانس براي استفاده مجدد به بویلر بازگردانده مي شود .اين سيستم نه تنها مقدار زيادي

از گرم��اي بخار را بازيافت مي كند ،بلكه ميعانات بخار را نيز دوباره به سيس��تم بویلر به جريان مي

اندازد .بنابراين ،آب تازه ی مورد نياز سيستم بویلر ،كاهش مي يابد.

تاثیردر هزينه

به دليل صرفه جویی مقدار قابل توجهی از آب و زغال س��نگ با اين سيستم ،دوره بازگشت سرمایه
بر اساس كاربردهاي صنعتي واقعي بين  9ماه تا  2سال است.
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بازیابی گرمای بخار و کندانس بخار آب

نمونه شماره 3.2.10
توصيف تكنولوژي

سيستم اتوماتيك مدیریت توان

صنعت مورد كاربرد

محصوالت كاغذ و چاپ

مشكل

كارخانه ها ممكن اس��ت با قطع کوتاه مدت برق يا خرابي در ش��بكه برق مواجه شوند .تحت چنين

شرايطي ،تمام خطوط توليد بايد متوقف شده و سازمان بايد از ژنراتورهاي ديزل خودش براي عرضه

برق استفاده كند تا بتواند كار خطوط توليد را دوباره شروع كند .اين عمل منجر به صرف زمان زیاد

براي توليد شده و ممکن است باعث ضرر اقتصادي شود.

راه حل

سيس��تم اتوماتيك مدیریت توان در حالت آماده به کار ،قادر اس��ت تا منابع متفاوت عرضه برق را با
اس��تفاده از برنامه ميكروكامپيوتر كنترل كند .اين سيس��تم موجب تغییر در منبع عرضه برق بدون
قطع انرژی می ش��ود .همچنين در طول زمان های تغيير در منبع عرضه برق از شبكه به ژنراتورها،

امكان ولتاژ اتوماتيك و پايش بار را ممكن مي س��ازد و با اتصال به ژنراتورهاي مجزاي برق ،عملكرد
آنها را به منظور صرفه جویی در سوخت بهينه مي كند.

تاثیردر هزينه

هنگام��ي كه زمان كارك��رد ژنراتورهاي آماده به كار كاهش

مي يابد ،مصرف سوخت و آالينده هاي هوايي توليد شده از
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احتراق سوخت نيز كاهش مي يابند .دوره بازگشت سرمایه
حدود  3تا  6سال پیش بینی می شود.

صفحه کنترل سيستم اتوماتيك
مدیریت توان

نمونه شماره 3.2.11
توصيف تكنولوژي

نصب اينورتر فركانس متغير بر روي فن دودكش اسكرابر هوا

صنعت مورد كاربرد
جواهرات

مشكل

به منظور حذف اسید آزاد شده از دودکش کارگاه ،از اسکرابر هوا استفاده می شود تا موجب کاهش

انتش��ار گاز اسید در اتمسفر ش��ود .اما زماني كه گاز اسيد كمتري در خط توليد ،ايجاد شود ،موتور

فن دودکش اسكرابر هوا همچنان با سرعت ثابت كار خواهد كرد .بنابراين ،مقدار زيادي الكتريسيته
تلف مي شود.

راه حل

با كمك اينورتر فركانس كه بروی فن دودکش اسكرابر هوا نصب مي شود ،سرعت موتور فن مي تواند
بر اس��اس فعاليت هاي توليد واقعي و مقدار انتش��ار گاز اسيد تنظيم شود .اينورتر هوا هم به كاهش

مصرف انرژي كمك می كند و هم باعث مي شود فن دودکش به سرعت كاری مطلوب دست يابد.

اينورتر فركانس شامل يك سيكل بسته است كه از ميكرو -پردازشگر به همراه يك مدول ديجيتال

 PIDو ابزارهای حسگر فشار ساخته شده است .در هنگام عمل ،اينورتر فركانس مي تواند خروجی
انرژی خود را بر اس��اس تقاضاي بار آني پایش و تنظيم كند .زماني كه فن گاز دودکش در ش��رايط

بار كامل نيس��ت ،اينورتر فركانس ،ولتاژ كار موتور فن را كاهش داده كه موجب كم ش��دن جريان
انرژی و كار شده و در نتيجه باعث صرفه جویی در انرژي مي شود .اينورتر فركانس ،بار واقعي را به

طور پيوسته پايش و انرژی فن را تنظيم مي كند تا كارايي انرژي را افزايش داده و به سرعت چرخه
مطلوب دست يابد.

تاثیردر هزينه

صرفه جویی انرژي براي فن دودكش اس��كرابر هوا كه به اينورتر فركانس مجهز اس��ت در مقايسه با

همتاي س��نتي آن (يعني بدون اينورتر فركانس) در حدود  20تا  30درصد اس��ت .دوره بازگش��ت
سرمایه حدود  1سال است.
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نمونه شماره 3.2.12
توصيف تكنولوژي

ماشين تزريق پالستيك با موتور خود مهار (سروو موتور)

صنعت مورد كاربرد
اسباب بازي

مشكل

در ماشين تزريق پالستيك سنتي ،موتور و پمپ روغن طي فرآیند توليد در حالت عملیاتی بار کامل

قرار می گیرد .بنابراين ،فرآیند فوق انرژي زيادي مصرف مي كند.

راه حل

موتور س��روو ،پمپ هاي روغن را به كار مي اندازد كه در نتیجه ،حركت ماش��ين تزريق پالستيك را

كنترل مي كند .با استفاده از موتور سروو ،امكان كنترل دقيق فشار و سرعت جريان روغن در پمپ
هاي روغن فراهم مي شود .با چنين خروجی توان دقيق ،ماشين تزريق پالستيك مي تواند سرعت

مورد نياز و فشار را براي فرآيند توليد به طور موثرتري فراهم آورد.

تاثیردر هزينه

با كمك اين تكنولوژي حدود  30تا  70درصد در مصرف انرژی صرفه جویی می شود .دوره بازگشت
سرمایه حدود  2تا  3سال پیش بینی می شود.
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ماشين تزريق پالستيك با سروو موتور

سروو موتور

نمونه شماره 3.2.13
توصيف تكنولوژي

بازیابی گرماي باقي مانده از مخزن ماشين تزريق پالستيك

صنعت مورد كاربرد
اسباب بازي

مشكل

گرماي باقي مانده در مخزن ماشين تزريق پالستيك اغلب هدر مي رود .اين گرماي پسماند مي تواند

بازيافت شده و براي کارهای خشك كردن مورد استفاده قرار بگيرد

راه حل

سيستم بازيافت گرما به منظور بازیافت گرماي باقي مانده از مخزن ماشين تزريق پالستيك به کار

می رود و در قيف خشك كن استفاده می شود.

با افزايش عايق بندي سيم پيچ گرمايش در مخزن (به منظور به حداقل رساندن تلفات گرما) ،هواي

گرم بين عايق و سيم پيچ گرمايش به سمت قيف خشك كن مي رود و درنتيجه مصرف انرژي قيف
خش��ك كن را كاهش مي دهد .بعد از عبور كردن از قيف خش��ك كن ،ذرات ريز در هواي گرم به

وس��يله يك فيلتر از بين خواهند رفت .سپس هواي گرم باقي مانده به فضاي بين عايق و سيم پيچ
گرمايش باز مي گردد و به اين ترتيب يك س��يكل گرمايي تش��كيل مي شود .با كاهش اتالف هواي

گرم ،دما نيز در خط توليد كاهش يافته و در نتيجه منجر به صرفه جویی در انرژي مي شود.

تاثیردر هزينه

به كار بردن اين روش نشان داد كه مصرف انرژي در قيف خشك كن مي تواند به ميزان  21تا 69

درصد كاهش يابد .در حاليكه مصرف انرژي در ماشين تزريق پالستيك مي تواند به ميزان  2تا 16
درصد كاهش يابد .دوره بازگشت سرمایه حدود  0/4تا  4سال پیش بینی می شود.

قیف خشک کن

مخزن ماشین تزریق پالستیک
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نمونه شماره 3.2.14
توصيف تكنولوژي

سيستم بازیابی حرارت اتالف شده در كوره هاي ذوب

صنعت مورد كاربرد
محصوالت فلزي

مشكل

عمده اتالف انرژي در ذوب و پاالیش فلزات ،گاز داغ خروجي از دودكش است .دماي گاز خروجي از

دودكش ممكن است بيشتر از  450درجه سلسيوس باشد .بعضي از كارخانه ها يك سيستم بازيافت
حرارت س��نتي روي كوره هاي ذوب نصب می کنند تا گرماي خروجي را بازیابی كنند .اما كيفيت
و كارايي اين بازیابی خيلي رضايت بخش نيست .زيرا به زمان زیادی براي پيش گرمايش و احتراق

نياز دارد .اين روش همچنين ممكن است حجم توليد را نيز متاثر نموده و نرخ خرابي را نیز افزایش
می دهد.

راه حل

سيستم بازیابیحرارت تلف شده احیایی ( )Regenerativeمي تواند به جاي وسيله بازیابی حرارت
سنتي مورد استفاده قرار بگيرد .دو مخزن بازيافت حرارت مستقل و پر از توپ هاي احيا كننده وجود

دارند كه مي توانند حرارت باقي مانده بيش��تري را از خروجي دودكش جذب كرده و دماي محيط
اطراف محفظه را بهبود بخشند كه اين امر به پيش گرمايش بيشتر هوا براي احتراق كمك مي كند .با

اين روش ،کارایی بازيافت حرارت بسيار بهتر از وسيله بازيافت سنتي است .بنابراين ،حرارت بيشتري

مي تواند بازيافت شده و زمان براي پيش گرمايش هوا نيزكوتاه مي شود كه در نتيجه منجر به صرفه
جویی انرژي مي شود.
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تاثیردر هزينه

در كوره هاي ذوب مجهز به سيس��تم بازیابی حرارت احیایی در
مقايس��ه با سيستم بازیابی حرارت س��نتي ،در حدود  15تا 20

درصد از انرژی صرفه جویی می ش��ود .دوره بازگش��ت سرمایه

حدود  8ماه است.

سيستم بازیابی حرارت اتالف شده

نمونه شماره 3.2.15
توصيف تكنولوژي

اضافه كردن پودر چربي زدایی (حاللي براي پاك كردن چربيها) با دماي پايين به حالل چربي

صنعت مورد كاربرد
محصوالت فلزي

مشكل

در گذشته ،مخزن حالل چربي بايد تا دماي  60تا  80درجه سلسيوس گرم مي شد تا كارايي چربي

زدایی را افزايش می داد .اين گرم كردن و نگهداري مخزن حالل چربي در دماي باال ،توان الكتركي
قابل توجهي مصرف مي كند.

راه حل

ب��ه منظور صرفه جویی در مصرف انرژي ،به مخزن ح�لال چربي ،پودر چربي زدایی با دماي پايين
اضافه می شود .بعد از به كار بردن اين پودر ،مخزن حالل چربي مي تواند همان كارايي چربي زدایی
مشابه را دردماي اتاق ( 30الي  40درجه سلسيوس ) داشته باشد .در نتيجه ،فقط نياز به گرم كردن

حالل چربي در زمس��تان است و بنابراين انرژي مورد استفاده براي فرآيند چربي زدایی مي تواند به

ميزان زيادي كاهش يابد.

تاثیردر هزينه

مصرف انرژي با اس��تفاده از پودر چربي زدایی با دماي پايين براي مخزن حالل چربي در مقايس��ه با

همتاي سنتي اش يعني بدون پودر چربي زدایی با دماي پايين ،تا ميزان  81درصد كاهش مي يابد.

ميزان صرفه جويي در هزينه در هر س��ال  280.000یوآن چین است .دوره بازگشت سرمایه حدود

 11ماه است.
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پودر چربی زدایی با دمای پایین گرم کن الکتریکی برای مخزن حالل چربی

نمونه شماره 3.2.16
توصيف تكنولوژي

انتخاب سيستم تصفيه ازن براي برج خنك كننده آب ماشين تزريق پالستيك

صنعت مورد كاربرد

پالستيك و محصوالت الستيك

مشكل

سيستم خنك كننده ماشين تزريق پالستيك براي خنك كردن دماي باالي روغن ماشين است و از

گرم شدن بيش از حد آن جلوگيري می کند كه در غير اين صورت مي تواند منجر به خرابي ماشين
شود .كارخانه ها معموال از برج هاي خنك كن در اين فرآيند استفاده مي كنند .اما هنگامي كه اين

فرآيند براي مدت زمان طوالني به كار برده شود ،رشد باكتري ها و خزه ها در آب خنك باعث رسوب
و ته نشيني فلس روي مبدل حرارتي شده و باعث كاهش كارايي آن مي شود.

راه حل

سيس��تم تصفيه ازن براي سيس��تم برج خنك كننده و به منظور كشتن باكتري ها و خزه ها نصب
می شود ،بدین ترتیب رسوب فلس ها روي مبدل حرارتي به حداقل رسیده و كيفيت باالي مبادله

گرما حفظ می شود .اين تكنولوژي از پتانسيل اكسيداسيون باالي ازن براي كشتن باكتري ها و خزه
ها در آب خنك اس��تفاده مي كند تا رس��وب فلس ها را كم كرده و به شل شدن مواد حياتي و آلي
انباش��ته ش��ده كمك كند .سپس مواد فلسي باقيمانده با سيستم فيلتر از بين مي روند تا آب خنك

را تميز نگه دارند .در نتيجه ،كيفيت تبادل انرژي برج خنك كن حتي پس از استفاده طوالني مدت
نیز حفظ مي شود .عالوه بر اين ،سيستم فيلتر ازن سرعت خنك كردن ماشين تزريق پالستيك را

افزايش مي دهد ،زيرا كيفيت مبدل گرماي برج خنك كننده افزايش مي يابد.
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تاثیردر هزينه

كيفيت تبادل گرما براي برج خنك كننده آب ماش��ين تزريق پالس��تيك با سيس��تم فيلتر ازن در

مقايس��ه با همتاي سنتي اش يعني بدون سيس��تم فيلتر ازن تا  70درصد افزايش مي يابد و منجر

به صرفه جویی در هزينه به میزان  34500یوآن چین در هر س��ال می شود .دوره بازگشت سرمایه

 2/8سال است.

نمونه شماره 3.2.17
توصيف تكنولوژي

استفاده از سيم پيچ گرمايشي القايي براي ماشين تزريق پالستيك

صنعت مورد كاربرد

پالستيك و محصوالت الستيك

مشكل

به طور سنتی لوله هاي مخزن ماشين تزريق پالستيك به وسيله سيم پيچ هاي گرم كننده مقاومتی
قرار گرفته در اطراف لوله مخزن و از طریق رسانش ،گرم مي شوند .مقدار زيادي گرما از سطح لوله

به هواي اطراف هدر مي رود و همچنين باعث افزايش دماي محیط كارگاه نيز مي شود.

راه حل

گرمایش القايي مي تواند براي گرم كردن لوله مخزن ماشين تزريق پالستيك به كار برده شود .اين

تكنولوژي با اس��تفاده از القايش ،الكتريس��يته را به گرما تبديل مي كند .مولفه هاي اصلي سيستم
ش��امل سيم پيچ هاي مغناطيس��ي ،يك مبدل ،يك جعبه كنترل و يك سپر حفاظت است .مبدل،

جريان( ACمتناوب) را به جريان( DCمس��تقیم) تبديل مي كند و در نتيجه جريان الكتريكي با
فركانس باال توليد مي كند .زماني كه چنين جرياني از س��يم پيچ هاي مغناطيسي بيرون لوله عبور

م��ي كند ،جريان گرداب��ي به داخل لوله فلزي (هادي) القا مي ش��ود .در نتيجه ،در لوله فلزي گرما

توليد مي شود و پالستيك داخل لوله را گرم مي كند .با اين تكنولوژي ،سيم پيچ گرمايش نيازي به
گرم ش��دن ندارد .عالوه بر اين ،اين تكنولوژي لوله مخزن را س��ريعتر و حتي بيشتر گرم مي كند .به

طور خالصه ،اين عمل گرمايش القايي ،نه تنها موجب صرفه جویی در مصرف انرژي ماشين تزريق
پالس��تيك می شود ،بلكه گرماي كمتري به محيط اطراف می دهد و بنابراين تقاضاي تهويه هوا را

نیزكاهش مي دهد.

تاثیردر هزينه

اين تكنولوژي براي ماش��ين تزريق پالس��تيك كه مجهز به س��يم پيچ گرمايش است در مقايسه با

همتاي سنتي آن (با سيم پيچ گرم كننده مقاوم) ،حدود  35تا  65درصد از انرژی الکتریکی را صرفه
جویی می کند .دوره بازگشت سرمایه حدود  1تا  4سال است.

71

فصل چهارم
فرآیند و الزامات ممیزی گواهینامه ISO 50001
در ای��ن فصل ،فرایند گواهی دهی معمول بر اس��اس الزام��ات  ISO 50001و
الزام��ات کل��ی  ISO/IECراهنمای  ،62به منظور ارزیابی عملیات ش��رکت ها و
گواهی دهی /ثبت سیستم های کیفیت به تفضیل شرح داده می شود.
قابل ذکر اس��ت که فرآیند گواهی دهی ممکن اس��ت بین ش��رکت های گواهی
دهنده متفاوت باشد .فرایند واقعی گواهی دهی با توافق بین شرکت های گواهی
دهنده متناظر انجام می شود.

4

 4.1شرکت های گواهی دهنده معتبر
گواهی نامه  EnMSبه مشتریان یک سازمان نشان خواهد داد که سازمان یک استاندارد تایید شده
بین المللی را در خصوص مدیریت انرژی کس��ب کرده و بدین ترتیب عملکرد انرژی خود را به طور

پیوسته بهبود می بخشد.

استفاده از یک شرکت گواهی دهنده ( ،)CBرسمیت بین المللی برای استقرار  EnMSمستقر شده
را فراهم می سازد .این شرکت گواهی دهنده توسط یک شرکت اعتبار دهی بین المللی در خصوص

 ISO 50001معتبر شناخته می شود .اعتبار دهی فرآیندی است که در آن یک  CBبه وسیله یک
شخص سوم ممیزی می شود تا از کارایی CBدر فراهم سازی فرآیند گواهی دهی مربوطه اطمینان

حاصل کند .برای مثال می توان از سرویس اعتبار دهی هنگ کنگ ( )HKASنام برد.

ش��رکت اعتبار دهی معین خواهد کرد که آیا  ،CBگواهی نامه سیس��تم مدیریت خود را مطابق با

دستورالعمل های بین المللی زیر دنبال می کند یا نه:

• الزامات کلی  ISO /IECراهنمای  ،62به منظور ارزیابی عملیات شرکت ها و گواهی دهی /ثبت
سیستم های کیفیت

• تفس��یرهای ایجاد ش��ده به وس��یله راهنمای دادگاه اعتبارنامه بین الملل��ی ( )IAFرویکاربرد

 ISO /IECراهنمای  ،62به منظور ارزیابی عملیات شرکت ها و گواهی دهی /ثبت سیستم های

کیفیت

 4.2فرآیند گواهی دهی ISO 50001
فرآیند گواهی دهی  ISO 50001به طور کلی شامل مراحل زیر است:

مرحله اول :بازدید اولیه
مرحله دوم :توافق/قرارداد بین  CBو سازمان خواستار گواهی نامه
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مرحله سوم :بازنگری مستندات
مرحله چهارم :اولین گام ارزیابی
مرحله پنجم :ممیزی گواهی نامه
مرحله ششم :بازدید پیگیری
مرحله هفتم :بازدید مراقبتی
مرحله هشتم :ممیزی تجدید گواهینامه

مرحله اول :بازدید اولیه
بعضی از شرکت های گواهی دهنده ممکن است یک بازدید اولیه را انجام دهند تا پیچیدگی سیستم

مدیریت انرژی را برای ممیزی و بر اساس نیازهای مشتریان ارزیابی کنند .بازدید اولیه به  CBاجازه
می دهد تا فعالیت های مشتری ،محصوالت ،خدمات و مصارف بارز انرژی بالقوه مربوط به ذی نفعان

متفاوت س��ازمان ها را دریابد .عالوه بر این ،بازدید اولیه آمادگی  EnMSس��ازمان را برای ممیزی

گواهی نامه مشخص می کند.

قبل از بازدید اولیه ،شرکت گواهی دهنده یک پرسشنامه اولیه به سازمان خواستار گواهی نامه می
فرستد .هدف پرسش نامه کسب اطالعات اولیه در مورد سازمان و مهم تر از آن در مورد استفاده ها و
مصارف انرژی در سازمان است .این پرسشنامه به شرکت های گواهی دهنده اجازه می دهد تا دامنه

کاربرد گواهی دهی و رویکردهایی که به سیستم مدیریت انرژی مربوط هستند را بهتر درک کنند.
عالوه بر این ،پرسشنامه به تعیین دامنه کاربرد و طول ممیزی کمک می کند.

مرحل�ه دوم  :تواف�ق  /ق�رارداد بین ش�رکت های گواهی دهنده و س�ازمان
خواستار گواهی نامه ISO 50001
بعد از بررس��ی پرسش��نامه و انجام بازدید اولیه ،شرکت گواهی دهنده برای فرآیند گواهی دهی یک

فهرس��ت به مشتری می فرستد .این فهرس��ت تعداد افراد و روزهای مورد نیاز برای پیشبرد فرآیند

گواهی دهی ،کارآزمودگی و مهارت تیم ممیزی و هزینه مربوط را مشخص خواهد کرد .قرارداد بین
شرکت گواهی دهنده و سازمان ،بر اساس قبولی این فهرست امضا خواهد شد.

مرحله سوم  :بازنگری مستندات
شرکت گواهی دهنده روند بازنگری مستندات را به منظور دستیابی به اهداف زیر انجام خواهد داد:
• ارزیابی پیروی از  ISO 50001در مستندات و سوابق

• تایید جامع و کامل بودن EnMS

• شناسایی زمینه هایی که باید در اولین گام ارزیابی ( ،)FSAممیزی شود
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به طور کلی ،مستندات مورد بازنگری  EnMSعبارتند از:
• راهنمای انرژی

• خط مشی انرژی

• بازنگری انرژی

• خط مبنای انرژی

• اهداف خرد ،کالن و برنامه های اجرایی انرژی

• فهرست مصارف بارز انرژی

• فهرست الزامات قانونی مربوط به استفاده های انرژی و تامین

• سوابق نتایج ممیزی داخلی

• سوابق اقدامات اصالحی و پیشگیرانه
• سوابق بازنگری مدیریت

• شکایات و اتفاقات دریافتی

• رویههای انرژی و فهرست کنترلهای عملیات

مرحله چهارم  :اولین گام ارزیابی ()FSA
 FSAمعموال با یک محل شروع می شود تا به ممیزان اجازه فهم عملیات سازمان را بدهد و پتانسیل
های مهم مصارف بارز انرژی آن س��ازمان را مشخص کند FSA .روی طراحی سیستم و بخش های

کلیدی  EnMSتمرکز می کند که به طور معمول ش��امل الزام��ات قانونی ،ارزیابی ممیزی داخلی،
بازنگری مدیریت ،آموزش و مستند سازی است.

شناسایی اظهارات و عدم انطباق هایی که قبل از ممیزی گواهی نامه در طول  ،FSAنیاز به مالحظه
دارند ،امری معمول است .سازمان باید این اظهارات و عدم انطباق ها را اصالح کند تا بتواند همگام

با ممیزی گواهی نامه پیش رود.
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مرحله پنجم  :ممیزی گواهی نامه
ممی��زی گواهی نامه تقریبا یک ماه بعد از  FSAانجام خواهد ش��د ت��ا زمان کافی برای اصالح عدم
انطباق ها یا اظهارات و مش��اهدات شناسایی ش��ده در  FSAموجود باشد .ممیزی گواهی نامه روی

اجرای سیس��تم مستند شده متمرکز اس��ت .این سیستم شامل کنترل مصارف بارز انرژی به وسیله

کنترل های عملیات متفاوت و اجرای اهداف خرد ،کالن و برنامه های اجرایی است.

حائز اهمیت اس��ت که  EnMSاس��تقرار یافته ،باید الزامات اصلی  ISO 50001را که شامل تطابق
منظم و بهبود مستمر در عملکرد انرژی است را برآورده سازد .اگر هیچ گونه عدم انطباقی در طول
ممیزی گواهی نامه در س��ازمان مشاهده نشود ،شرکت گواهی دهنده به سازمان توصیه خواهد کرد

تا گواهی نامه  ISO 50001را دریافت کند.

مرحله ششم  :بازدید پیگیری
در صورتی که در ممیزی گواهی نامه عدم انطباق های ( )NCsجدی مشخص شود ،بازدید پیگیری
انجام خواهد گرفت .بازدید یک منطقه به وسیله شرکت گواهی دهنده مدیریت خواهد شد تا شرکت
گواهی دهنده مطمئن ش��ود که این عدم انطباق ها به طور موثر و با به کارگیری اقدامات اصالحی

مناسب مورد توجه هستند.

مرحله هفتم  :بازدید مراقبتی
بسته به منشا اعتبارنامه ،شرکت گواهی دهنده بازدید های مراقبتی را هر شش ماه یک بار و یا هر

یک س��ال یک بار انجام خواهد داد تا اجرای  EnMSرا در زمینه هایی از جمله پیش��رفت در اهداف
خرد و کالن بررس��ی نماید .ممیزان همچنین بررس��ی خواهند کرد که آیا تغییری در مصارف بارز
انرژی ،خط مبنای انرژی و تطابق با الزامات س��ازمان رخ داده است یا خیر .استفاده از گواهی نامه و

لوگوی گواهی نامه نیز بررسی خواهد شد.

مرحله هشتم  :ممیزی تجدید گواهینامه
گواهی نامه  ISO 50001برای س��ه س��ال به سازمان ها اعطا می شود .قبل از منقضی شدن گواهی
نامه ،ممیزی جدید باید انجام شود .مشابه  FSAو ممیزی گواهی نامه که پیش تر توضیح داده شد،
تمرکز ممیزی تجدید گواهینامه روی چگونگی مدیریت بازنگری انرژی توس��ط سازمان و همچنین

شناسایی مصارف بارز انرژی و تدوین و تنظیم کنترل های مناسب ،خواهد بود.

زمان تقریبی از شروع توسعه سیستم مدیریت انرژی تا دریافت گواهی نامه می تواند بین  6الی 12

ماه ،بسته به سایز و پیچیدگی سازمان و همچنین وضعیت کنونی مدیریت انرژی سازمان و سیستم

های مدیریت موجود تغییر کند.
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 4.3الزامات گواهی نامه
در طول ممیزی  ،EnMSتنها در صورتی گواهی نامه اعطا می ش��ود که تمام ش��اخص های اساسی
زیر فراهم شوند:

 EnMSباید به طور موثری استقرار یابد تا حدی که:
•  EnMSبرای حداقل  3ماه در حال کار و عملیات باشد،

• ممیزی داخلی اجرا شده ،و قادر به نشان دادن کارایی خود باشد،

• یک بازنگری مدیریت اجرا شده باشد،

• همه کارکنان از خط مشی انرژی ،اهداف کالن و سیستم مدیریت انرژی آگاه باشند،

• کارکنانی که در مدیریت کردن مصارف بارز انرژی و تاثیرات مربوطه همکاری دارند ،آموزش هایی
را بر اساس تجزیه و تحلیل نیازهای آموزش دریافت کرده اند.

عالوه بر الزامات اجباری ذکر ش��ده در باال در فرآیند گواهی دهی ،ش��رکت های گواهی دهنده روی

جنبه های زیر نیز که بیشتر آنها به بازنگری انرژی مربوط هستند ،تمرکز می کنند:
• روش تحلیل در تعیین مصارف بارز انرژی (،)SEU

• اولویت بندی زمینه ها برای بهبود در بازنگری انرژی،
• تجزیه و تحلیل و ارزیابی بازنگری انرژی،

• روش تحلیل به منظور تعیین خط مبنای انرژی برای سازمان یا مصارف بارز انرژی به صورت
جداگانه،

• روش تحلیل به منظور تعیین شاخص های عملکرد انرژی برای سازمان یا مصارف بارز انرژی به

صورت جداگانه،

• روش و تایید نتایج برای اهداف کالن ،خرد و برنامه های اجرایی انرژی و کنترل عملیاتی مربوط
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به مصارف بارز انرژی.

 4.4عدم انطباق ها ()NCs
عدم انطباق ها معموال به دو دسته تقسیم می شوند:

• عدم انطباق های عمده و اصلی که مربوط به نقایص یا شکست های جدی  EnMSهستند،
• عدم انطباق های فرعی.

عدم انطباق های زیر مربوط به نقایص یا شکست های جدی  EnMSهستند ،برای این دسته از عدم

انطباق ها ،بازدید مجدد مورد نیاز است:
• فقدان یک یا چند عنصر از سیستم،
• اجرای ناکارآمد،

• مسائلی که می توانند قابلیت و توانایی دستیابی به خط مشی و اهداف کالن را به طور جدی
تحت تاثیر قرار دهند.

نقای��ص یا شکس��ت های  EnMSکه در گروه عدم انطباق های فرع��ی قرار می گیرند ،به موارد زیر
مربوط شده یا ترکیبی از این موارد هستند:
• شناسایی ناکافی مصارف بارز انرژی،
• عدم تطابق قانونی،

• عدم وجود خط مشی واقعی ،اهداف کالن و خرد که منجر به بهبود مستمر می شوند.

عدم انطبق های فرعی که زیاد جدی نیستند ،می توانند با برنامه های اجرایی و اصالحی قابل قبول

از میان برداشته شوند ،مانند وضعیتی که در نتیجه دنبال نکردن یک رویه به وجود می آید.
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فصل پنجم
به اشتراک گذاری تجربیات صنعت

این فص��ل به نمونه هایی از تجربیات عملی تعدادی از ش��رکت ها در خصوص
توس��عه و اجرای  ISO 50001اختصاص دارد .فاکتورهای موفقیت آنها ،چالش
ها و تجربیاتی که در این زمینه کس��ب ک��رده اند ،بینش و آگاهی الزم را برای
آنان که قصد دارند انتخاب استاندارد  ISO 50001را در سیستم مدیریت انرژی
خود برنامه ریزی کنند ،فراهم می آورند.
پنج نمونه از این تجربیات به ترتیب حروف الفبا به شرح زیرهستند:
• کارخانه پرس Cheong Ming Ltd
• کارخانه چاپ Chung Tai
• کارخانه تولید صفحات نمایش Clover
• کارخانه چاپ Golden Cup
• کارخانه تولیدات اسباب بازی()Zhuhai

5

 5.1کارخانه پرس Cheong Ming Ltd

کارخانه پرس  Cheong Ming Ltdدر سال  1962تاسیس شده است .این کارخانه یکی از بزرگترین
چاپگرهای بسته بندی در هنگ کنگ است که جعبه های بسته بندی برای اسباب بازی ،محصوالت
مصرفی ،لوازم الکتریکی ،کامپیوتر و محصوالت الکترونیکی عرضه می کند Cheong Ming .در طول
س��ال ها و با تنوع باالی محصوالت از جمله کتاب های کودکان ،اجناس جدید و ارزان ،پازل ،کارت

های بازی و محصوالت کاغذی در خدمت مش��تریان خود بوده است .شعبه مرکزی این کارخانه در

هنگ کنگ اس��ت و در شهر های دیگری چون  Dongguanو  Shenzhenبیش از  3000خدمه

دارد.

تیم مدیریت پرس��ابقه این کارخانه بس��یار متعهد و عالقه مند به انرژی سازمان و کاهش انتشار آن
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اس��ت .تحت فش��ارهای تعاملی چندگانه در میان چارچوب قانونی روی حفظ انرژی ،افزایش توقع

مشتریان و به حداقل رساندن هزینه های تولید ،تیم اجرایی این کارخانه ،راهنمایی های سودمندی

را برای تشکیل استراتژی مدیریت انرژی ارایه کرده است.

در طول سال های گذشته و بعد از انجام اقدامات گوناگون در خصوص صرفه جویی انرژی ،کارخانه

 Cheong Mingبه نتایج موفقیت آمیزی در زمینه کاهش انرژی دس��ت یافته اس��ت .در میان این

پروژه ها ،بعضی از آنها به طور رسمی به عنوان پروژه های نمایشی با برنامه همکاری تولیدات پاک

در نظر گرفته ش��ده اند و به طور موفقی الزامات ممیزی انرژی را تحت دوازدهمین برنامه پنج ساله

دولت چین ( )FYPانجام داده اند .از این تعهدات ،کارخانه  ،Cheong Mingتجربیات و درس های

ارزش��مند بسیاری کس��ب کرده اس��ت ،همچنین فاکتورهای کلیدی که منجر به موفقیت سیستم

مدیریت انرژی می شوند را شناسایی نموده است.

 .1در رابطه با اس��تخدام نیروی انس��انی ،ما قبل از نام نویسی افراد برای ارزیابی بهینه سازی انرژی
تحت دوازدهمین برنامه پنج س��اله ،یک “تیم بهینه س��ازی انرژی” پایه ریزی کرده ایم .این تیم در

فرآیند ارزیابی ،مفید و س��ازنده بوده و نقش رهبری خود را در چگونگی طراحی نقشه اجرای بهینه
س��ازی انرژی کارخانه خود به خوبی ایفا کرده است .تحت حمایت این تیم و بر مبنای توسعه دادن
یک راهنمای رسمی برای بهینه سازی انرژی ،قادر بوده ایم تا به یک سیستم مدیریت انرژی منظم

تر دست یابیم که کارایی انرژی را به حداکثر برساند.

 .2ما در ایجاد خط مبنای اس��تفاده انرژی و اهداف خرد مربوط به کاهش انرژی خود بس��یار موفق
بوده ایم .اینها به عنوان شاخص های مفید برای ارزیابی کارایی اجرای اقدامات متنوع در بهینه سازی

انرژی هستند .اهداف خرد همچنین ابزارهای سودمندی برای ترغیب بخش ها و واحدهای مختلف

هستند تا این واحدها بتوانند اقدامات و سیاست های صرفه جویی در انرژی را اجرا کنند.

 .3جمع آوری اطالعات مربوط به مصرف انرژی در واحدهای تجاری مختلف ،موضوع مهم دیگری
در موفقیت سیس��تم مدیریت انرژی اس��ت .ما یک فهرست برای ثبت اس��تفاده انرژی در واحدهای

مختلف تجاری ایجاد کرده ایم تا موجب تسهیل در فرآیند حسابرسی هزینه ها شود .بر اساس قابلیت
دسترسی به این اطالعات ،قادریم تا پایش مناسب و بهنگام کارایی انرژی در واحدهای مجزا را انجام

داده و تنظیمات ضروری را به منظور بهبود بیشتر در این واحدها اعمال کنیم.

 .4آگاه��ی کارکنان در مورد اهمیت مصرف انرژی ش��اخص مهم دیگری در راس��تای تکمیل یک
سیس��تم مدیریت انرژی کارامد اس��ت .پرسنلی که به طور مناس��ب آموزش داده می شوند ،قادرند

به شناس��ایی منابع اتالف انرژی کمک کرده و بدین ترتیب در طول زمان موجب پیش��رفت سیستم

خواهند شد.

 .5آخرین و البته نه کم اهمیت ترین مورد در موفقیت سیس��تم مدیریت انرژی ،نگهداری و اصالح
مداوم اقداماتی اس��ت که منجر به صرفه جویی در انرژی می ش��وند که پروژه های مهندسی بسیار
مفیدی هس��تند .زیرا باعث حفظ و نگهداری انرژی مورد اس��تفاده سازمان می شوند .بعد از اجرای
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استاندارد  ،ISO 50001قصد داریم عملکرد انرژی خود را با به کارگیری یک سیستم جامع مدیریت
انرژی و مستنداتی بر اساس استاندارد  ISO 50001و سیستم  ISO 9001موجود بهبود بخشیم.

 5.2کارخانه چاپ Chung Tai

کارخانه چاپ  Chung Taiدر سال 1979در چین تاسیس شده است .شعبه مرکزی این کارخانه

در  Fanlingو  Hong Kongاس��ت و دو س��اختمان تولید آن نیز واقع در  Shenzhenاست .در
طول  30س��ال گذش��ته ،ما طیف وسیعی از خدمات چاپی شامل تولید برچسب ها و روکش های
تزئینی ،چاپ افست و همچنین محصوالت کاغذی متنوعی برای چین و دیگر بازارهای بین المللی
تولید کرده ایم .این ش��رکت در قبال حفاظت از محیط زیس��ت و مسئولیت های اجتماعی بسیار

متعهد است .ما یک سیاست و اصل مشترک در رابطه با حفاظت و تداوم محیط زیست پایه ریزی
کرده ایم .همچنین اس��تانداردهای متنوعی در زمینه سیس��تم مدیریت محیط زیس��ت و کیفیت

ازجمله  ISO 9001، ISO 14001و  OHSAS 18001دریافت کرده ایم.

با شرکت در یک برنامه بازنگری اولیه موسوم به “یک برنامه حمایتی برای  SMEsبه منظور انتخاب

استاندارد سیستم مدیریت انرژی  ”ISO 50001که توسط انجمن صنعتی الکترونیکی هنگ کنگ
( )HKEIAایجاد شده است ،توانسته ایم ارزیابی ها و تجزیه تحلیل های مربوط به شکاف ها و تفاوت
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های عملکرد انرژی خود را مدیریت کنیم .همان طور که از ارزیابی ها آشکار می شود ،اکنون نصب
کنتورهای انرژی مجزا را در نظر گرفته ایم تا مصرف انرژی ماشین های بزرگ را اندازه بگیریم .این
امر به پایش کارایی عملکرد انرژی به منظور برآورده شدن نیازهای اساسی استاندارد ISO 50001

کمک خواهد کرد.

مدیریت روزانه مصرف انرژی مولفه کلیدی دیگری برای موفقیت یک سیستم مدیریت انرژی است.

با شروع سال  ،2012به کمک یک مشاور و به منظور تعیین عملکرد یک ساله مان ،قادر به مدیریت
ممیزی کامل کربن بوده ایم .اهداف مربوط به کاهش کربن را پایه ریزی نموده و یک برنامه کاهش

انرژی برای سه مرحله متوالی (مرحله  1تا  )3طراحی نموده ایم.

با حداکثر استفاده از نور طبیعی ،تعداد المپ های مورد نیاز خود را به حداقل رسانیده ایم .این امر

منجر به صرفه جویی قابل توجهی در مصرف الکتریسیته می شود .همچنین تعدادی از ماشین های

چاپ بزرگ را به منظور بهبود کارایی شان با کنترل سرعت متغیر ،بهسازی کرده ایم .دو مرحله اول

از برنامه کاهش مصرف انرژی به طور موفقیت آمیزی کامل شده است .برای دستیابی به نتایج قابل
توجه در زمینه کاهش مصرف انرژی ،مدیریت هایی اتخاذ ش��ده است که میزان صرفه جویی انرژی

در آنها حدود  3میلیون یوآن چین است.

به کارگیری توصیه هایی در رابطه با ارزیابی های انجام شده توسط  ، HKPCبه ما در راستی توسعه

سیستم مدیریت انرژی  ISO 50001و ادغام آن با سیستم های مدیریت کیفیت موجود کمک کرده

است.

 5.3کارخانه چاپ Chung Tai

کارخانه تولید صفحات نمایش  Cloverدر س��ال  1983تاس��یس شده است .یک تیم  R & Dقوی
و خ��ط تولید نمونه س��ازی در هنگ کنگ به این ش��رکت اجازه می دهد تا به طور مس��تمر برای

کاربردهای جدید LCD ،و  LCMتولید کند .در س��ال  Clover ،1993کارخانه ای به وس��عت

 8000متر مربع در  Shundeتاس��یس کرد که مختص طراحی  LCDو  LCMبرای کاربردهایی

در زمینه ابزارآالت ،صنعتی ،پزش��کی و ارتباط از راه دور اس��ت Clover .شهرت خوب و باکیفیتی
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در اروپا ،ایاالت متحده و ژاپن کس��ب کرده است و بیش از  70درصد تجارت آن مربوط به بازارهای

خارجی است.

در ح��ال حاضر ما برنامه های متنوع��ی برای پایش و کاهش انرژی از جمله خرید تجهیزات کارآمد

ان��رژی و نصب کنتورهای برق به منظور پایش مصرف الکتریس��یته خط تولی��د ایجاد کرده ایم .ما

معتقدیم که داشتن یک سیستم مدیریت انرژی  ISO 50001جامع به طور قطع ،منجر به کاهش
هزینه های انرژی و بهبود عملکرد مدیریت انرژی به روشی منظم و سازمان یافته خواهد شد.

برای محقق ش��دن ای��ن هدف Clover ،به “ی��ک برنامه حمایتی برای  SMEsب��ه منظور انتخاب

استاندارد سیستم مدیریت انرژی  ”ISO 50001که توسط انجمن صنعتی الکترونیکی هنگ کنگ

( )HKEIAایجاد شده است ،ملحق شده است .به وسیله این برنامه ما اصول و مقدمات ضروری برای

اجرای اس��تاندارد سیس��تم مدیریت انرژی  ISO 50001و همچنین چگونگی ادغام این استاندارد
با دیگر سیس��تم های مدیریت از جمله سیس��تم مدیریت محیط زیس��ت  ISO 14001و سیستم

مدیریت کیفیت  ISO 90001را کسب کرده ایم.

به دلیل تجربه های پیش��ین ما در زمینه اجرای اس��تانداردهای  ISO 9001و  ،ISO 14001پیش

بینی می شود که اجرای سیستم مدیریت انرژی  ISO 50001کار چندان مشکلی نباشد.
 5.4کارخانه چاپ Golden Cup

86

کارخانه چاپ  Golden Cupدر س��ال  1971در هنگ کنگ تاس��یس ش��ده است .هدف آن ارائه

خدمات چاپ مفید و بروز به مش��تریان داخلی و در خارجی اس��ت .ما از یک چاپگر محلی کوچک

به یک صنعت پیشرو با سه ساختمان تولید در چین و شرکت های فروش در هنگ کنگ و ایاالت

متحده توسعه یافته ایم ،Golden Cup .خدمات چاپ حرفه ای -از طراحی تا چاپ -که هر جنبه ای

از چرخه تولید را پوشش می دهد و همچنین طیف وسیعی از فرآیندهای صحافی را ارائه می دهد.

ما به اهمیت ثبات و مسئولیت در برابر فعالیت های تجاری واقفیم .با الهام از این وضوع ،بنیانگذار
چاپ سبز در تاسیسات تولید خود در  ،Dangguanچین بوده ایم و تکنولوژی های مبتکرانه ای

اتخاذ نموده و از مواد جدید به عنوان روش��ی برای حفظ کره زمین برای نسل های آینده استفاده
کرده ایم .با این اقدامات در جهت تولیدات س��بز ،موفق به کس��ب جایزه Cleaner Production
 Partner Recognitionnدر س��ال  2009و از طرف گروه جوایز هنگ کنگ نیز برای �Environ

 mental Excellenceموفق به کسب جایزه برنز در سال  2011شدیم.

تحت تالش های مستمر در زمینه فرآیندهای تولیدات سبز در طول هفت سال گذشته ،مجموعه ای
از بهترین اقدامات مدیریت انرژی را پایه ریزی کرده ایم .برای مثال ،یک سیستم موجودی برای جمع

آوری اطالع��ات مصرف ان��رژی ،انجام بازنگری دوره ای اطالعات ،عملکرد انرژی و همچنین طراحی
دستی اقداماتی در راستای کاهش مصرف انرژی توسعه داده ایم.

در خصوص انتخاب تکنولوژی نیز تصمیمات جدیدی اتخاذ نموده ایم .از جمله اینکه سیستم گرم

کننده آب خورشیدی را مورد استفاده قرار داده ایم که سالیانه تا  250هزار کیلو وات ساعت باعث
کاهش در مصرف الکتریس��یته می ش��ود .همچنین ماش��ین های چاپ هشت رنگ و کارآمدتری

جایگزین ماشین های چاپ چهار رنگ کرده ایم .در هر سال  1700کیلو وات ساعت انرژی صرفه

جویی کرده ایم .در تاسیسات ،اتالف انرژی مربوط به تهویه هوا را با نصب پمپ های خال مرکزی
و با منحرف کردن گرمای تولید ش��ده از ماش��ین آالت به فضای بیرون از طریق نصب لوله ها ،به

حداقل رس��انده ایم .این اقدامات ،س��االنه منجر به صرفه جویی انرژی در حدود  140.000کیلو
وات ساعت شده اند.

برای شناس��ایی فرصت های بهبود بیشتر ،باید یک چرخه مدیریت منظم Plan-Do-Check-Act

(طراحی ،اجرا ،بررسی ،اقدام) همراه با یک فرآیند مستند سازی کامل و جامع که برای بهبود مستمر
کارایی انرژی در طول زمان ضروری اس��ت ،پایه ریزی نماییم .اکنون در مرحله پیش نویس مدارک

مربوطه و ساختار دهی مجدد اقدامات فعلی خود در رابطه با مدیریت انرژی هستیم تا بتوانیم همگام

با سیس��تم  ISO 50001پی��ش رویم .انتظار داریم تا نتایج مفی��دی از اعمال این تغییرات مثبت
بدست آوریم.

عمده ترین مشکل در رابطه با  ،ISO 50001ریشه در صحت اطالعات دارد .به منظور تعیین منابع
اصلی مصرف انرژی ،باید مجموعه ای از کنتورهای مکانیکی انرژی در س��اختمان ها نصب شوند .با

این وجود ،به دلیل آرایش فنی سیم کشی ،در بهترین حالت ،بسیاری از اطالعات مربوط به مصرف
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انرژی تنها می توانند تخمین زده ش��وند .همچنین خطاهای دستی و خطاهای موجود در کنتورها

نیز می توانند بر درستی اطالعات تاثیر بگذارند.

به منظور حل این مشکل ،شرکت ما در حال حاضر در حال کشف میزان امکان پذیرش به کارگیری
یک سیس��تم مدیریت انرژی آنالین الکترونیکی اس��ت .انتظار می رود این عمل در امر جمع آوری
اطالعات ،باعث صرفه جویی در هزینه و نیروی انسانی و نیز تضمین صحت این اطالعات شود که در

راستای انجام اقدامات مربوط به مدیریت انرژی امری ضروری است.

 5.5کارخانه تولیدات اسباب بازی()Zhuhai

کارخانه تولیدات اس��باب بازی  Zhuhaiدر س��ال  2002تاسیس ش��ده است و شرکت اصلی آن
 Chee Wah Toys Limitedاس��ت .این ش��رکت بیش از  1500خدمه دارد و تمرکز اصلی آن
روی تولید و صادرات اسباب بازی است .در طی  30سال مشارکت های تجاری گذشته در چین،

اس��تانداردهای سیس��تم مدیریت متنوع و گواهینامه هایی از جمله ISO 9001، ISO 14001،

 OHSAS 18001، ICTI، C-TPATو  ROHSکس��ب کرده اس��ت .در سال  ،2011پنج معیار
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ارزیاب��ی و پیش��رفت تکمیل کرده ای��م ،در نتیجه برنده جای��زه “ Hong Kong- Guangdong

 “ Cleaner Production Partners Recognitionشده ایم.

ب��ه منظور تکمیل اجرای سیس��تم مدیریت محیط زیس��ت ،به طور فعالی سیاس��ت تولیدات پاک
(دوستدار محیط زیست) را در راستای سیاست های چین در پیش گرفته ایم.

از آنجاییک��ه اص��ول اولیه را بر مبنای کاهش مصرف و صرفه جویی انرژی ،کاهش آلودگی و افزایش

کارایی انرژی ،بنا نموده ایم ،با این اصول به سوی توسعه یک جامعه پایدار تالش می کنیم .همزمان،

متعهد ش��ده ایم تا با افزایش در تولیدات خود ،رقابت خود و ظرفیت توس��عه پایدار خود را نیز ارتقا

دهیم.

با نگرانی عمومی در حال رش��د درباره اهمیت مدیریت انرژی و اس��تاندارد  ،ISO 50001اقداماتی
در این زمینه انجام داده ایم .از جمله ش��رکت دادن نمایندگان خود در سمینارهای مربوطه ،برپایی
کارگاه های آموزشی و آشنایی با الزامات و اهمیت سیستم مدیریت انرژی.

تاکنون ،توانس��ته ایم با توجه به اس��تاندارد ، ISO 50001برخی مش��کالت اصلی عملیات خود را
شناسایی کنیم .با توجه به طراحی زیر بنایی اولیه الکتریسیته و تامین آب در ساختمان های موجود،
مجبور هستیم تا تعداد زیادی از کنتورهای انرژی مجزا و ماشین آالت را در این ساختمان ها نصب

کنیم .نیروی انس��انی بیش��تر و همچنین منابع بیشتری برای چنین تغییراتی نیاز خواهد بود و این
نیازها نیز به نوبه خود چالش های بسیاری ایجاد خواهند کرد .با این وجود ،مطمئن هستیم که این

اقدامات بر مشکالتی از قبیل نگرانی روزافزون درباره توسعه پایدار ،مسئولیت های اجتماعی مشترک

و همگامی با رقابت های موجود در صنعت ،غلبه خواهد کرد.

ارزیابی های محلی که به وس��یله  HKPCانجام می ش��وند ،نشان داده اند که ماشین های تزریق و

کمپرسورهای هوا ،منابع اصلی مصرف انرژی هستند .ما سعی در کشف روش های ارزیابی و ممیزی
دقی��ق تر انرژی خواهیم نمود تا بتوانیم خط مبن��ای انرژی و اهداف خرد در جهت کاهش انرژی را

برای انطباق با  ،ISO 5000پایه ریزی کنیم .امیدواریم تا الزامات ممیزی سیستم مدیریت انرژی را
در سال  2013به دست آوریم.
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پیوست  ،Aچک لیست خود ارزیابی
منابع ،نقش ها ،مسئولیت ها و اختیارات
الزامات
 .1آیا نقشها ،مسئولیتها و اختیارات برای مدیریت انرژی تعریف و مستند
سازی شدهاند؟

بله

هماهنگی

خیر غیرقابل دسترس

 .2آیا نماینده مدیریت و تیم مدیریت انرژی معین شدهاند؟

 .3آیا نقشها ،مسئولیتها و اختیارات برای نماینده مدیریت و تیم مدیریت
انرژی تعریف شدهاند؟
 .4آیا منابع مورد نیاز از جمله پرسنل ،فناوری و بودجه برای استقرار و کنترل
سیستم مدیریت انرژی توسط مدیریت فراهم شدهاند؟
 .5آیا افراد منصوب شده در مدیریت انرژی صالحیت مورد نیاز را دارند؟

خط مشی انرژی
الزامات

 .1آیا سازمان خط مشی انرژی خود را تعریف و مستند کرده است؟
 .2آیا خط مشی انرژی با ماهیت و اندازه سازمان متناسب است و تاثیری بر
روی استفاده و مصرف انرژی سازمان دارد؟
 .3آیا خط مشی انرژی شامل تعهدات زیر هست؟
• بهبود مستمر کارایی انرژی؟
• تطابق با قوانین کاربردی و دیگر الزامات؟
• حمایت از خرید محصوالت و سرویس های کارآمد انرژی؟

 .4آیا خط مشی انرژی چارچوبی برای پایه ریزی اهداف خرد و کالن انرژی
فراهم میآورد؟
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 .5آیا خط مشی انرژی مستند ،اجرا و حفظ شده است و به همه افرادی که
برای سازمان و یا از طرف سازمان کار میکنند اطالعرسانی میشود؟

 .6آیا خط مشی انرژی به طور منظم بازنگری و به روزرسانی میشود؟

بله

هماهنگی

خیر غیرقابل دسترس

الزامات قانونی و سایر الزامات
الزامات

 .1آیا رویه ای برای شناسایی قوانین قابل اجرا ،الزامات قانونی و سایر الزامات،
توسعه داده و اجرا شده است؟
 .2آیا س��ازمان ،الزامات قانونی و سایر الزامات را شناسایی و اجرا کرده است
و آیا به این الزامات که مربوط به اس��تفاده ،مصرف و کارایی انرژی هستند،
دسترسی دارد؟

بله

آماده سازی

خیر غیرقابل دسترس

 .3آیا س��ازمان معین کرده است که چطور الزامات قانونی و سایر الزامات را
برای مصرف ،استفاده و کارایی انرژی خود به کار ببرد؟
 .4آیا نسخههای موجود از تمام قوانین قابل اجرا و سایر الزامات در دسترس
پرسنل هستند؟
صالحیت ،آموزش و آگاهی

الزامات

.1آیا تمام پرس��نلی که در امور مربوط ب��ه مصارف بارز انرژی همکاری می
کنند ،صالحیت الزم را بر اس��اس دانش مناسب ،آموزش ،مهارت یا تجربه
کسب کرده اند؟
.2آیا آموزش های مورد نیاز در کنترل مصارف بارز انرژی و کارکرد EnMS
تعیین شده اند؟
.3آیا رویه ای پایه ریزی ش��ده است که تضمین کننده آگاهی پرسنلی که
برای سازمان یا از طرف سازمان کار می کنند ،از موارد زیر باشد:
• اهمیت هماهنگی با خط مشی انرژی ،روش ها و الزامات EnMS
• نقش پرسنل ،مسئولیت ها و اختیارات آنها در راستای دستیابی به الزامات

بله

آماده سازی

خیر غیرقابل دسترس

EnMS

• مزایای بهبود عملکرد انرژی
• تاثیرات بالفعل یا بالقوه فعالیت های پرس��نل و اینکه چطور فعالیت ها و
رفتارهای آنها منجر به دستیابی به اهداف خرد و کالن می شوند و همچنین
پیامدهای احتمالی انحراف از روش های مشخص
.4آیا س��وابق آموزش ،گواهی نامه ها و مجوزها برای نشان دادن صالحیت
حفظ می شوند؟
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اهداف کالن انرژی،اهداف خرد انرژی و برنامه های اجرایی مدیریت انرژی

الزامات

.1آیا اهداف کالن و خرد انرژی مستند شده در سطوح و وظایف مربوطه در
داخل سازمان پایه ریزی می شوند؟

بله

آماده سازی

خیر غیرقابل دسترس

.2آیا اهداف کالن و خرد انرژی ،قابل اندازه گیری ،مشخص ،منسجم و قابل
فهم هستند؟
.3آیا اهداف کالن و خرد انرژی هماهنگ با خط مشی انرژی هستند؟
.4آیا یک سیستم ارزیابی عملکرد انرژی برای بازنگری دوره ای در پیشرفت
اهداف کالن و خرد انرژی ،پایه ریزی شده است؟
.5آیا برنامه های اجرایی برای پیش��رفت در اهداف کالن و خرد انرژی در
بخش های زیر پایه ریزی و اجرا شده اند؟
• تعیین مس��ئولیت برای دست یابی به اهداف کالن و خرد در سطوح و
وظایف مربوطه سازمان
• روش ها و بازه زمانی که به وسیله آن برنامه ها باید محقق شوند
• بیان روشی که به وسیله آن بهبود در عملکرد انرژی تایید خواهد شد
• بیان روشی برای تایید نتایج برنامه های اجرایی
.6آیا برنامههای اجرایی در بازه زمانی تعیین ش��ده ،مستند و به روز رسانی
شدهاند؟
بازنگری انرژی ،خط مبنای انرژی و شاخص های عملکرد انرژی ()EnPls

الزامات

 .1آیا رویه ای برای شناس��ایی خط مبنای انرژی و ش��اخص های عملکرد
انرژی پایه ریزی ،انجام و حفظ شده است؟
 .2آیا خط مبنای انرژی مربوط به مصارف بارز انرژی بالقوه ،در پایه ریزی و
اجرای  EnMSمورد توجه قرار گرفته است؟
 .3آیا سازمان نواحی مصارف بارز انرژی را مشخص کرده است؟
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 .4آیا س��ازمان عملکرد کنونی انرژی خود را در ارتباط با مصارف بارز انرژی
معین کرده است؟
 .5آیا تمام مصارف بارز انرژی به وس��یله اه��داف کالن ،خرد ،برنامه ها،
روش ها یا پایش کنترل می شوند؟

 .6آیا سازمان متغیرهای دیگری را که مصارف بارز انرژی را متاثر میکنند،
شناسایی کرده است؟

بله

آماده سازی
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ارتباطات
الزامات

.1آی��ا س��ازمان در رابطه با عملکرد ان��رژی و  EnMSبا اجزای داخلی خود
ارتباط دارد؟

بله

آماده سازی
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.2آی��ا رویه هایی برای ارتباطات بین س��طوح مختلف س��ازمان در رابطه با
موضوعات انرژی وجود دارد؟

.3آیا س��ازمان فرآیندی که به وس��یله آن هر شخصی که برای سازمان یا از
طرف س��ازمان کار می کند ،قادر به تبادل اطالعات باشد ،پایه ریزی و اجرا
کرده است؟
 .4آیا سازمان تصمیمی در مورد اینکه اطالعات مربوط به خط مشی انرژی،
 EnMSو عملکرد انرژی به خارج از سازمان انتقال یابد ،اتخاذ نموده است؟
 .5اگر س��ازمان تصمیم به تبادل اطالعات با خارج از س��ازمان گرفته است،
آیا برنامه هایی برای انجام این ارتباطات خارجی ،مستند و اجرا کرده است؟

مستندسازی
الزامات

.1آیا عناصر اصلی  EnMSو تعامالت آنها به صورت کاغذی و یا الکترونیکی
شرح داده می شوند؟

بله

آماده سازی
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.2آیا موارد زیر که مربوط به  EnMSهستند ،مستند شده اند؟
• دامنه کاربرد و مرزهای EnMS
• خط مشی انرژی
• اهداف کالن و خرد انرژی و برنامه های اجرایی
• مدارک مورد نیاز در  ،ISO 50001مانند بازنگری انرژی
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کنترل مدارک
الزامات
 .1آیا رویه هایی به منظور تضمین بازنگری دوره ای ،انتشار مناسب و اصالح
مدارک مورد نیاز ،حفظ و نگهداری میشوند؟

بله

آماده سازی

خیر غیرقابل دسترس

 .2آیا نس��خه های موجود از مدارک و تغییرات مورد نیاز آنها شناس��ایی
می شوند؟
 .3آیا م��دارک اصل خارجی که برای طراح��ی و عملیات  EnMSضروری
هستند ،شناسایی و کنترل می شوند؟
 .4آیا مدارک ،واضح ،خوانا ،قابل شناس��ایی و بازیافت هس��تند و سطوح
اطالعات تعیین می شوند؟
 .5آیا مدارک منسوخ از بین میروند ،در صورت از بین نرفتن آیا تضمینی
برای استفاده نشدن آنها هست؟

کنترل عملیات
الزامات

 .1آی��ا فعالیتهای عملیات و تعمیر و نگه��داری که مربوط به مصارف بارز
انرژی و هماهنگ با خط مش��ی انرژی ،اه��داف کالن و برنامههای اجرایی
هستند ،با مالحظات زیر شناسایی و طراحی شدهاند؟
• پای��ه ریزی و ایجاد معیارهایی برای عملی��ات کارآمد و تعمیر و نگهداری
مصارف بارز انرژی
• عملیات و تعمیر و نگهداری تاسیس��ات ،فرآیندها ،سیستمها و تجهیزات
هماهنگ با معیارهای عملیاتی
• اطالع رس��انی مناسب کنترل های عملیاتی به کارکنانی که برای سازمان
کار میکنند

بله

آماده سازی

خیر غیرقابل دسترس

طراحی
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الزامات

 .1آیا رویههایی برای شناسایی و در نظر گرفتن فرصتهای بهبود عملکرد
انرژی و کنترلهای عملیات در طراحی تاسیس��ات ،تجهیزات ،سیستمها و
روشهای جدید ،اصالح و بازسازی شده انجام گرفته شده است؟
 .2آیا مالحظات و موضوعات مربوط به طراحی ،مستند میشوند؟

بله

آماده سازی
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تامین انرژی و خدمات ،محصوالت و تجهیزات انرژی
الزامات

 .1آی��ا معیارهایی برای ارزیابی اس��تفاده ،مصرف انرژی و طول عمر کارایی
محصول ،تجهیزات یا خدمات ،ایجاد و اجرا میشوند؟
 .2آیا ویژگیهای اقالمی که خریده میشوند ،در الزامات مربوط به عملکرد
انرژی ،معین و مستند میشوند؟

بله

آماده سازی
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 .3آیا الزامات مربوط به عملکرد انرژی به عرضه کنندهها منتقل میشوند؟
 .4آیا عرضهکنندهها واقف به این موضوع هستند که عملکرد انرژی بخشی
از معیار ارزیابی است؟

پایش و اندازه گیری
الزامات

 .1آیا رویه هایی به منظور پایش ویژگی های کلیدی عملیات های زیر که
می تواند تاثیر قابل توجهی داشته باشند ،مستند و اجرا میشوند؟
• مصارف بارز انرژی و دیگر خروجیهای بازنگری انرژی
• متغیرهای مناسب مرتبط با مصارف بارز انرژی
• شاخصهای عملکرد انرژی ()EnPls
• کارایی برنامههای اجرایی در راستای دسترسی به اهداف کالن و خرد
• ارزیابی واقعی انرژی مصرفی در مقابل انرژی مصرفی مورد انتظار

بله

آماده سازی
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 .2آیا تمام س��وابق گذشته به منظور پیگیری عملکرد انرژی و هماهنگی با
ویژگیهای کلیدی ،در دسترس هستند؟
 .3آیا طرحی برای اندازهگیری انرژی تعریف و اجرا شده است؟
 .4آیا تمام تجهیزات مورد نیاز در پایش به طور مناسب نگهداری و تنظیم
میشوند؟

ارزیابی تطابق
الزامات

 .1آیا رویههای مستند شدهای برای تطابق ارزیابی دورهای با قانون و دیگر
الزامات مرتبط با استفاده و مصرف انرژی پایه ریزی و اجرا میشوند؟

.2آیا وضعیت انطباق با قانون و دیگر الزامات مرتبط با استفاده و مصرف
انرژی ارزیابی می شود؟

بله

آماده سازی

خیر غیرقابل دسترس
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ممیزی داخلی
الزامات
.1آیا رویه ای برای ممیزی داخلی توسعه داده و اجرا شده است؟

بله

آماده سازی
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.2آیا برنامه زمان بندی ممیزی داخلی توسعه یافته است؟
.3آیا ممیزی داخلی تضمین کننده موارد زیر هست:
•  EnMSهماهنگ با طبقه بندی برنامه ریزی ش��ده برای مدیریت انرژی
براساس الزامات استاندارد  ISO 50001هست؟
•  EnMSهماهنگ با اهداف کالن و خرد انرژی پایه ریزی شده است؟
•  EnMSبه طور کارآمدی اجرا و حفظ شده و موجب بهبود عملکرد انرژی
می شود؟
 .4آیا گزارشات ممیزی و سوابق مستند میشوند؟
 .5آی��ا ممیزان ،ممی��زیها را به طور موثر انجام میدهند و آیا در موقعیتی
هستند که اهداف کالن را به طور بیطرفانه ممیزی کنند؟

عدم انطباق ها ،اقدامات اصالحی و پیشگیرانه
الزامات

.1آیا رویه هایی به منظور تعیین مسئولیت ها برای اداره ،تحقیق ،کنترل و
کاهش عدم انطباق ها پایه ریزی شده است؟
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.2آیا س��ازمان عدم انطباق های واقعی و محتم��ل را با ایجاد اصالحات و با
به کارگیری اقدامات اصالحی و پیشگیرانه زیر مورد توجه قرار داده است؟
• بازنگری عدم انطباق ها یا عدم انطباق های محتمل
• تعیین علل عدم انطباق ها یا عدم انطباق های محتمل
• ارزیابی شرایط برای یافتن اینکه آیا نیازی به انجام اقداماتی برای تضمین
رخ ندادن و یا تکرار نشدن عدم انطباق ها هست
• تعیین و انجام اقدامات مناسب و مورد نیاز
• نگهداری س��وابق اقدامات اصالحی و پیش��گیرانه و بازنگ��ری کارایی این
اقدامات به کار گرفته شده

 .3آیا رویهها ،بسته به نتیجه اقدامات اصالحی و پیشگیرانه ،تغییر و یا بروز
رسانی میشوند؟

بله

آماده سازی
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کنترل سوابق
الزامات

.1آیا رویه هایی برای شناسایی ،بازیابی و نگهداری سوابق پایه ریزی و اجرا
شده است؟
.2آیا سوابق ،واضح ،قابل شناسایی و قابل پیگیری برای فعالیت های مربوطه
هستند؟

بله

آماده سازی

خیر غیرقابل دسترس

 .3آیا سازمان سوابق زیر را نگهداری میکند؟
• سوابق آموزشی
• نتایج ممیزی
• سوابق بازنگری مدیریت
• اطالعات مربوط به قوانین انرژی و دیگر الزامات
• بررسی ،حفظ و تنظیم سوابق
• اطالعات مربوط به مصارف بارز انرژی و شاخصهای عملکرد انرژی
• سوابق تامین
• جوازها و گواهی نامهها
• پایش اطالعات
• جزئیات مربوط به عدم انطباقها ،رخدادها ،شکایات و اقدامات بعدی
• سوابق پیمان کارها وعرضه کنندهها
• فرآیندها و اطالعات تولید
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بازنگری مدیریت
الزامات

 .1آیا بازنگری دوره ای مدیریت به منظور تضمین تداوم ثبات  ،EnMSکافی
بودن و کارایی  EnMSانجام می شود؟
 .2آیا سوابق بازنگری مدیریت نگهداری می شوند؟

.3آیا بازنگریهای مدیریت بر اساس مدارک یا اطالعات زیر انجام میشوند؟
• گزارشات ممیزی EnMS
• ارزیاب��ی تطابق با الزامات قانونی و س��ایر الزاماتی که مورد تایید س��ازمان
هستند
• پیشرفت اهداف کالن و خرد EnMS
• ارتباطات داخلی و شکایات مربوط به EnMS
• خط مشی انرژی
• عملکرد انرژی و شاخصهای عملکرد انرژی مربوط به سازمان
• وضعیت اقدامات اصالحی و پیشگیرانه
• تکمیل عملیات از بازنگریهای مدیریت قبلی
• عملکرد انرژی پیشبینی شده در دورههای بعدی
• تغییر شرایط ،از جمله پیشرفتها در الزامات قانونی و سایر الزامات مربوط
به استفاده انرژی
• توصیههایی برای پیشرفت
 .4آیا بازنگریهای مدیریت شامل تصمیمات یا عملیاتهای زیر میشوند:
• عملکرد انرژی سازمان
• خط مشی انرژی
• شاخصهای عملکرد انرژی ()EnPls
• اهداف کالن و اهداف خرد EnMS
• تخصیص منابع
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بله

آماده سازی

خیر غیرقابل دسترس
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