اصول و روشهای اندازهگیری و صحهگذاری پروژههای رصفهجویی انرژی

سوختهـاي جايگزين
و
سيستمهاي هيبريـد
خودروهـاي سنگين

نگارش و تدوين :اعظم اردستاني
کارشناس ارشد امور فنآوری خودروهای سنگین

مديريت بهینهسازي انرژي در بخش حمل و نقل

شرکت ملي نفت ايران
شرکت بهینه سازي مصرف سوخت

1

اصول و روشهای اندازهگیری و صحهگذاری پروژههای رصفهجویی انرژی

2

اصول و روشهای اندازهگیری و صحهگذاری پروژههای رصفهجویی انرژی

3
بــا توجــه بــه افزایــش روز افــزون مــرف انــرژی و کاهــش ذخایــر
ســوختهای فســیلی ،کشــورهای مختلــف در رسارس دنیــا بــه ســوی
اج ـرای پروژههــای رصفــه جویــی انــرژی پیــش میرونــد .ایــن پــروژه هــا
در بخشهــای مختلــف ماننــد ســاختامن هــا ،صنعــت ،حمــل و نقــل و ...
ضمــن حفــظ کارایــی سیســتم انــرژی ،مــرف آن را کاهــش داده و زمینــه
ســاز رصفــه جویــی در مــرف انــرژی و کاهــش اث ـرات زیانبــار زیســت
محیطــی میشــوند.
تعییــن میــزان و نحــوه تصدیــق رصفــه جویــی انــرژی یکــی از الزامــات
اســتاندارد  50001 ISOمیباشــد و از طــرف دیگــر بـرای مدیریــت ســازمان
بســیار مهــم اســت کــه در ازای رسمایــه گــذاری کــه انجــام داده اســت ،چــه
میـزان رصفــه جویــی در مــرف انــرژی و هزینــه هــا داشــته اســت .رصفــه
جویــی انــرژی را منــی تــوان بصــورت مســتقیم انــدازه گرفــت و از ســوی
دیگــر رصفــه جویــی بــه مفهــوم تفاضــل ســاده مقادیــر مــرف انــرژی
قبــل و بعــد از اج ـرای یــک راهــکار بهینــه ســازی منیباشــد .بســیاری از
ســازمان هــا در قبــال تعییــن عملکــرد اثربخــش پروژههــای رصفــه جویــی
انــرژی و همچنیــن تعییــن بهبــود عملکــرد انــرژی بــا مشــکالت زیــادی
مواجــه بــوده و غالبــا تفکیــک تاثیــر اقدامــات انجــام شــده توســط واحــد
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انــرژی و ســایر تغییـرات تاثیرگــذار بــر مــرف انــرژی در ســازمان میــر
نیســت .همچنیــن بســیاری از ســازمان هــا عالقمنــد هســتند تــا در قبــال
اثربخشــی و کارایــی اقدامــات از روشهــای انگیزشــی اســتفاده منــوده و
بخشــی از رصفــه جویــی انــرژی را در قالــب پــاداش بــه اف ـراد مشــارکت
کننــده در پــروژه هــا اختصــاص دهنــد و تعییــن می ـزان دقیــق و درســت
رصفــه جویــی یکــی از چالشهــای اساســی آنــان در ایــن مســیر اســت.
در ایــن راســتا مفهــوم انــدازه گیــری و صحــه گــذاری Measurement and
 )Verification (M&Vدر جهــان تعریــف شــد و روش هــا و الگوهــای
مختلفــی ب ـرای نیــل بــه هــدف مــورد نظــر کــه هــان ســنجش می ـزان
رصفــه جویــی اســت تدویــن گردیــد کــه از مهــم تریــن آنهــا میتــوان بــه
پروتــکل بیــن املللــی انــدازه گیــری و صحــه گــذاری عملکــرد ()IPMVP
ارائــه شــده توســط ســازمان ارزیابــی کارایــی ( )EVOاشــاره کــرد.
بــا توجــه بــه اهمیــت بحــث انــدازه گیــری و صحــه گــذاری ،اســتاندارد
 50015 ISOکــه محتــوای آن منطبــق بــر پروتــکل بیــن املللــی انــدازه
گیــری و صحــه گــذاری عملکــرد انــرژی ( )IPMVPمیباشــد در ســال
 2014ارائــه شــده اســت .ایــن اســتاندارد بــر ایــن اصــل بنــا شــده اســت
کــه ب ـرای انــدازه گیــری رصفــه جویــی انــرژی بایــد رشایــط مقایســه ای
برابــر ایجــاد گــردد و بــا مقایســه مصــارف انــرژی قبــل و بعــد از اج ـرای
راهکارهــای رصفــه جویــی انــرژی بــه هم ـراه اعــال تصحیحــات مــورد
نیــاز ،میــزان دقیــق و درســت رصفــه جویــی انــرژی مشــخص گــردد.
انتخــاب روش مناســب انــدازه گیــری و اســتفاده از تجهیــز انــدازه گیــری
مناســب یکــی دیگــر از ارکان اصلــی در ایــن بخــش میباشــد.
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ســامانه جامــع مدیریــت انــرژی بــا ســال هــا تجربــه در زمینــه پروژههــای
ممیــزی انــرژی و اســتقرار سیســتم مدیریــت انــرژی و بــا دارا بــودن
تجهیـزات انــدازه گیــری تخصصــی انــرژی ،آمــاده ارائــه خدمــات در زمینــه
انــدازه گیــری و صحــه گــذاری عملکــرد میباشــد .مهمرتیــن خدمــات قابــل
ارائــه در ایــن حــوزه ب ـهرشح زیــر میباشــد.
•تدویــن طــرح  M & Vقابــل ارائــه بــه ســازمانهای دولتــی جهــت
مشــارکت در طرحهــای مــاده  12قانــون رفــع موانــع تولیــد
•تدویــن و انجــام پروژههــای انــدازه گیــری و صحــه گــذاری بــرای
پروژههــای رصفــه جویــی انــرژی در دســت اجــرا
•برگــزاری دوره آموزشــی اســتاندارد انــدازه گیــری و صحــه گــذاری
عملکـ�رد انـ�رژی سـ�ازمان هـ�ا  ISO 50015و IPMVP
اصــول کلــی انــدازه گیــری و صحــه گــذاری میـزان رصفــه جویــی در ادامــه
بــه طــور خالصــه ذکــر میشــود .ابتــدا بــه تعریــف چنــد مفهــوم اساســی
و مهــم بــکار رفتــه میپردازیــم.
دوره زمانــی خــط مبنــا :بــه دوره قبــل از اج ـرای راهــکار رصفــه جویــی
انــرژی گفتــه میشــود .ایــن دوره زمانــی بایــد بیانگــر متــام حــاالت
عملیاتــی سیســتم باشــد و یــک چرخــه عملیاتــی کامــل از حداقــل تــا
حداکــر مــرف انــرژی را در بــر گیــرد .ایــن دوره بایــد بالفاصلــه قبــل از
انجــام اصــاح باشــد و بــه دورههــای خیلــی قبــل مربــوط نباشــد .طــول
ایــن دوره نیــز بــر حســب نــوع راهــکار اجـرا شــده میتوانــد از چنــد روز
تــا چنــد ســال متغیــر اســت.
دوره گزارشدهــی :بــه دوره پــس از اجـرای راهــکار رصفــه جویــی انــرژی
گفتــه میشــود .ایــن دوره بایــد در برگیرنــده یــک چرخــه عملکــرد معمــول
تجهی ـزات باشــد و طــول آن بســته بــه طــول عمــر راهــکار اج ـرا شــده و
احتــال افــت تدریجــی رصفهجوییهــا تعییــن میشــود.
متغیــر مســتقل :پارامــری اســت كــه بــر مــرف انــرژی تأثیرگــذار بــوده و
انتظــار مـیرود بــه طــور منظــم تغییــر كنــد.
عوامــل ثابــت :پارامــری اســت كــه بــر مــرف انــرژی تأثیرگــذار اســت ولی
انتظــار منـیرود تــا تغییــر كنــد .تغییـرات عوامــل ثابــت بایــد در طــول دوره
خــط مبنــا و گزارشدهــی پایــش شــده و مانــع تغییــر آن در طــول مــدت
بهــره بــرداری پــروژه شــد.
رصفهجویــی محقــق شــده ممکــن اســت بــرای کل مجموعــه یــا بــرای
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بخــش خاصــی از آن تعییــن شــود .بــه عنــوان مثــال اگــر هــدف تنهــا
بررســی رفتــار یــک تجهیــز خــاص ناشــی از اج ـرای راهــکار رصفهجویــی
باشــد ،مــرز اندازهگیــری بایــد حــول آن تجهیــز در نظــر گرفتــه شــود.
بنابرایــن بــا توجــه بــه هــدف گزارشدهــی رصفهجوییهــا ،مــرز
اندازهگیــری تعییــن میگــردد.
هــر عاملــی کــه مــرف انــرژی را در خــارج از مــرز اندازهگیــری تحــت
تاثیــر ق ـرار دهــد ،اث ـرات متقابــل نامیــده میشــود .جهــت تعییــن دقیــق
رصفهجوییهــا و کاهــش خطــا ،بایــد راهــی بـرای تخمیــن اثـرات متقابــل
پیــدا کــرد .در صورتــی کــه در اهمیــت و تاثیــر هــر یــک از ایــن اث ـرات
مشــخص شــود ،میتــوان از برخــی چشمپوشــی کــرد و ســایر مــوارد را
در نظــر گرفــت.
رصفهجویــی یــا مــرف انــرژی اجتنــاب شــده تفــاوت بیــن مــرف انــرژی
خــط مبنــای تصحیــح شــده و مــرف انــرژی اســت دوره گزارشدهــی
اســت .کــه بــه صــورت زیــر محاســبه میگــردد:
رصفهجویی میزان =مبنا خط دوره انرژی مرصف-گزارشدهی دوره انرژی
مرصف ±تصحیحات
عبــارت تصحیحــات جهــت جلوگیــری از مقایســه ســاده بیــن مــرف
قبــل و بعــد از اجــرای راهــکار رصفهجویــی بــه کار مــیرود .در واقــع
تصحیحــات ،تفــاوت رشایــط بیــن دورههــای خــط مبنــا و گزارشدهــی را
بــه حســاب مـیآورد .دو نــوع از تصحیحــات ممکــن اســت لحــاظ شــوند:
تحصیحــات معمــول :ب ـرای عوامــل موثــر بــر مــرف انــرژی ماننــد کــه
انتظــار مــیرود در طــول دوره گزارشدهــی تغییــر کنــد ،روشهــای
مختلفــی ب ـرای روش تصحیــح تعریــف میشــود .ایــن شــیوهها میتواننــد
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بــه ســادگی یــک مقــدار ثابــت یــا بــه پیچیدگــی معــادالت چنــد پارامــری
باشــد کــه هــر یــک ارتبــاط انــرژی را بــا یــک یــا چنــد متغیــر مســتقل
وابســته نشــان دهــد.
تصحیحــات غیرمعمــول :بــرای آن دســته از عواملــی موثــر بــر مــرف
انــرژی کــه معمــوال انتظــار من ـیرود تغییــر کننــد ،بــه کار م ـیرود .تغییــر
ایــن عوامــل ثابــت بایــد در طــول دوره گزارشدهــی پایــش شــود.
طــرح انــدازه گیــری و صحــه گــذاری و گزارشدهــی میبایســت مــوارد
زیــر را دارا باشــد:
بــر اســاس نیــاز کاربــر تدویــن شــود( .بــه عنــوان مثــال آیــا بایــد بــر روی
یــک تجهیــز خــاص در نظــر گرفتــه شــود یــا مجموعــه ای از تجهیــزات
انــرژی بــر؟)
روشــی از انــدازه گیــری و صحــه گــذاری انتخــاب شــود کــه بــا نــوع راهکار،
هزینــه موردنیــاز و بودجــه موجــود بیشــرین همخوانی را داشــته باشــد.
دادههــای مرتبــط بــا مــرف انــرژی در دوره زمانــی خــط مبنــا جمـعآوری
شود.
رونــد برداشــت اطالعــات در دوره گـزارش دهــی بــا اســتفاده از تجهیـزات
انــدازه گیــری مناســب مشــخص شــود.
دادههــای مرتبــط بــا مــرف انــرژی در دوره زمانــی گزارشدهــی برداشــت
و ذخیــره شــود.
پس از اجرای راهکار ،نسبت به صحهگذاری عملیاتی اقدام شود.
محاسبه رصفهجوییها مطابق با طرح انجام شود.
میزان رصفهجوییها مطابق با طرح به طور کامل گزارش شود.
جهــت محاســبه رصفهجوییهــا بــر اســاس معادلــه کلــی فــوق الذکــر،
از چهــار گزینــه اصلــی اســتفاده میشــود کــه بــه طــور خالصــه بــه رشح
ذیــل اســت:
گزینــه  : Aجهــت بررســی یــک تجهیــز خــاص کــه راهــکار رصفــه جویــی
بــر روی آن اجــرا شــده و بــا اســتفاده از انــدازه گیــری پارامــر کلیــدی
صــورت میپذیــرد .ایــن گزینــه در حالتــی مــورد اســتفاده ق ـرار میگیــرد
کــه تنهــا رصفهجویــی در یــک سیســتم مشــخص تحــت تاثیــر راهــکار مــد
نظــر باشــد و یــا رصفهجویــی در سیســتم بــه انــدازهای نباشــد کــه کل
مجموعــه را تحــت تاثیــر قـرار دهــد .همچنیــن در ایــن حالــت میبایســتی
اثــرات متقابــل راهــکار اجــرا شــده بــر مــرف انــرژی دیگــر اجــزای
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مجموعــه بـراورد شــده یــا اثــر آن قابــل رصف نظــر کــردن باشــد .از طرفــی
میبایســتی اندازهگیــری متغیرهــای مســتقلی کــه می ـزان مــرف انــرژی
را تحــت تاثیــر ق ـرار میدهنــد پرهزینــه نباشــد .در ایــن گزینــه معمــوال
نیــاز بــه افــزودن کنتورهــای مخصوصــی جهــت اندازهگیــری کوتــاه مــدت
و یــا دامئــی میباشــد.
گزینــه  : Bایــن گزینــه در حالــت کلــی مشــابه گزینــه  Aمیباشــد بــا ایــن
تفــاوت کــه متــام پارامرتهــای موثــر در مــرف انــرژی برداشــت میشــود
کــه طبیعتــا بــا توجــه بــه افزایــش تجهی ـزات و محاســبات انــدازه گیــری،
پیچیدگیهــای خــاص خــود را خواهــد داشــت.
گزینــه  : Cایــن گزینــه در حالتــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد کــه
رصفهجویــی در کل مجموعــه و یــا بخشهــای عمــدهای از آن مــد نظــر
باشــد و رصفهجویــی تجمعــی انجــام شــده ناشــی از اج ـرای راهکارهــا را
در کل مجموعــه مشــخص میکنــد .در ایــن گزینــه تــک تــک تجهی ـزات
مــورد انــدازه گیــری قــرار منــی گیرنــد و بــا اســتفاده از یــک کنتــور،
مجموعــه مصــارف انــدازه گیــری و بــر اســاس آن محاســبات رصفــه جویــی
صــورت میگیــرد .ایــن گزینــه ب ـرای پروژه-هایــی اســتفاده میشــود کــه
میـزان رصفهجویــی مــورد انتظــار در مقایســه بــا تغییـرات انــرژی بــر اثــر
اتفاقــات ،زیــاد باشــد .یکــی از چالشهــای موجــود در ایــن گزینه تشــخیص
تغییراتــی اســت کــه در کل مجموعــه نیــاز بــه تصحیــح غیرمعمــول دارنــد؛
بنابرایــن در طــول دوره گزارشدهــی میبایســتی بازرســی دورهای از
کلیــه تجهی ـزات و عملیــات کل مجموعــه صــورت پذیــرد.
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گزینــه  : Dایــن گزینــه در حالتــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد کــه
دادههــای انــرژی خــط مبنــا یــا وجــود نــدارد و یــا غیــر قابــل دســرس
اســت و ممکــن اســت در مــواردی نظیــر ســاخت پــروژه جدیــد ،گســرش
یــک مجموعــه و ارزیابــی جداگانــه آن ،نبــود کنتــور مجــزا در دوره
خــط مبنــا ،نبــود دادههــای انــرژی دوره گزارشدهــی و یــا مبهــم بــودن
آنهــا ،دشــوار بــودن محاســبه تصحیحــات غیرمعمــول و ایجــاد خطــای
زیــاد در محاســبات رصفهجویــی و دشــوار بــودن یــا پرهزینــه بــودن
ســایر گزینههــا پیــش آیــد .در ایــن حالــت از نرمافزارهــای شبیهســازی
کامپیوتــری اســتفاده میشــود کــه میــزان مــرف انــرژی در دوره خــط
مبنــا و همچنیــن دوره گزارشدهــی را پیشبینــی میکنــد .ایــن مــدل
شبیهســازی میبایســتی بــه گونــهای کالیــره شــود تــا بتوانــد تقریبــا بــا
دادههــای اندازهگیــری واقعــی مطابقــت داشــته باشــد.
پــس از بررســی روشهــای انــدازه گیــری ،نوبــت بــه اجـرای برنامــه صحــه
گــذاری میرســد .بازرســی و کنــرل رونــد انــدازه گیــری و بهــره بــرداری
صحیــح از طــرح انــدازه گیــری و صحــه گــذاری در طــول مــدت بهــره
بــرداری از پــروژه بایــد بــا اســتفاده از برنامــه صحــه گــذاری صــورت پذیــرد.
در حالــت کلــی  4نــوع صحــه گــذاری تعریــف و اج ـرا میگــردد.
الــف .صحهگــذاری وضعیــت موجــود :صحهگــذاری اســت کــه پیــش از
اجـرای راهــكار ،جهــت بررســی رشایــط محــل اجـرای پــروژه جهــت اجـرای
راهــکار مــورد نظــر انجــام میشــود.
ب .صحهگــذاری عملیاتــی :صحــه گــذاری اســت کــه هنــگام بهرهبــرداری
از راهــکار رصفــه جویــی ،جهــت بررســی و تائیــد صحــت اجـرای آن انجــام
میپذیــرد.
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ج .صحهگــذاری دورهای :صحــه گــذاری اســت كــه پــس از اجـرای راهــكار
رصفــه جویــی و در طــول دوره بهــره بــرداری از آن بــه صــورت متنــاوب
جهــت اطمینــان از کارکــرد صحیــح تجهیــزات و انــدازه گیــری مســتمر،
صــورت میپذیــرد.
د .صحهگــذاری مــوردی :ایــن نــوع صحــه گــذاری بــر حســب رشایــط
و مــوارد خــاص ماننــد ادعــای طرفیــن ق ـرارداد ،نوســانات غیــر معقــول
مــرف ،عملكــرد نامناســب دســتگاه هــا و  ...بــه صــورت خــاص انجــام
میشــود.
كاربران این پروتكل عبارتند از:
• پیامنكاران عملكرد انرژی و مشرتیان آنها در بخش ساختامن
• پیامنــكاران عملكــرد انــرژی و مشــریان آنهــا در بخــش فرآیندهــای
صنعتــی
• مــرف كننــدگان انــرژی كــه خــود اصالحــات را انجــام میدهنــد و
مایــل بــه محاســبه
رصفه جویی ایجاد شده هستند.
• مدی ـران تاسیســاتی كــه میخواهنــد تغیی ـرات بودجــه انــرژی خــود را
محاســبه كننــد.
• طراحان ساختامنهای جدید
( • )Sustainabilityطراحــان ســاختامنهای جدیــد كــه بــه دنبــال
شناســاندن پایــداری طرحهــای خــود هســتند.
• مدیــران ســاختامنهای موجــود كــه بــه دنبــال شناســاندن كیفیــت
زیســتمحیطی عملیــات ســاختامن خــود هســتند.
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• مدی ـران و طراحــان برنامــه مدیریــت ســمت تقاضــای تامیــن كننــدگان
حاملهــای انــرژی
• توسعه دهندگان پروژههای كارایی آب
• طراحان برنامههای تجارت كاهش انتشار كربن
• مــرف كننــدگان انــرژی كــه بــه دنبــال اخــذ گواهینامــه ی ایــزو 50001
هســتند.
عدم قطعیت در رصفه جوییها
از آن جایــی كــه رصفــه جویــی هرگــز مســتقیام انــدازه گیــری منــی شــود و
از مقایســه خــط مبنــا و رشایــط بعــد از اج ـرای پــروژه بدســت میآیــد،
همیشــه در محاســبه مقــدار رصفــه جویــی عــدم قطعیــت وجــود دارد.
M&Vخــوب میتوانــد عــدم قطعیتهــا را بــه حداقــل برســاند ولــی
عــدم قطعیــت هرگــز حــذف منــی شــود.
می ـزان ســختگیرانه بــودن  M&Vبســتگی بــه می ـزان ریســک یــک پــروژه
دارد.
عوامل تاثیرگذاری بر عدم قطعیتها:
• پیش فرضها
• منونه برداریها
• اندازه گیریها
• مدل سازیها
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