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 :به اين مقاله می بايست به صورت زير انجام شود ارجاع
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 مقدمه ١

به منظور ساخت و توليد انواع کاميون مورد بهره برداری  ١٣۴۴در سال ) سهامی عام(شرکت توليدی و صنعتی ايران کاوه 

هم اکنون نوع مالکيت شرکت به صورت سهامی عام بوده و اکثريت سهام آن به سازمان گسترش و نوسازی . قرار گرفت

جاده مخصوص کرج واقع  ١٢هکتار در کيلومتر  ١۴تاسيسات شرکت در زمينی به مساحت حدود . صنايع ايران تعلق دارد

قل، به عنوان يکی از توليدات اين شرکت در حال حاضر انواع کاميون و تريلر است که در بخش صنعت حمل و ن. می باشد

با توجه به موقعيت جغرافيايی ايران و نقش آن در ارتباط بين بخشهای مختلف . کشور، کاربرد دارد ی اقتصادبخشهای اساس

 . می کند در اقتصاد منطقه ايفا ی دو چندانجهان، صنعت حمل و نقل ايران اهميت

، ارتقای مستمر کيفيت محصوالت و خدمات شرکت به عنوان يکی از منابع اصلی تامين نيازهای صنعت حمل و نقل کشور

خود و تالش برای تامين رضايت مشتريان و برآوردن نيازهای آنان را با در نظر گرفتن مفهوم توسعه پايدار در سرلوحه 

به همين منظور برنامه های بلند مدت جامعی نيز برای بهبود کيفيت محصوالت، اصالح . قرار داده است اهداف کيفيتی خود

و بهبود سيستمهای عملياتی و اطالعاتی و ارتقای آموزش و مهارت کارکنان و مشارکت هر چه بيشتر آنان و توسعه 

ت منطبق با خواسته های استانداردهای بين المللی سری استقرار نظام کيفي. فعاليتهای گروهی تنظيم و به اجرا در آورده است

و همچنين استقرار نظام مديريت زيست محيطی منطبق با خواسته های استاندارد بين المللی ) مديريت کيفيت( ٩٠٠٠ايزو 

 .بخشی اساسی از اين برنامه ها را تشکيل می دهد ١۴٠٠٠ايزو 

١ 
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و انواع تريلر فعاليت داشته و با توجه به  12NL، کاميون ولوو 12Fدر زمينه توليد کاميون ولوو  ١٣٧۶شرکت طی سال 

سياستهای استراتژيکی به منظور ايجاد تنوع در محصوالت و کاهش وابستگی های تکنيکی و ارزی در رابطه با 

محصوالت توليدی، فعاليتهايی در زمينه های مختلف در جهت نيل به اهداف فوق صورت داده است تا بتواند از عمق ساخت 

 .ار گشته و قدرت الزم برای انجام مانورهای مختلف تکنولوژيکی را در شرايط اقتصادی مختلف دارا شودبيشتری برخورد

 

 انرژیمديريت  ٢

 ١۴٠٠٠ذکر شد استقرار نظام مديريت زيست محيطی منطبق با خواسته های استاندارد بين المللی ايزو " گونه که قبال همان

توجه  ١۴٠٠٠يزو با توجه به اينکه در استاندارد مديريت زيست محيطی اجزو برنامه های شرکت قرار گرفته است که 

پياده سازی اصول مديريت انرژی و راه کارهای متناسب با صنعت خودرو در  ،زيادی به استفاده بهينه از انرژی شده است

ارتباط با منطقی سازی مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی بدون آن که از مطلوبيت مصرف کاسته شود از اولويت 

ده واحد طرح از آنجايی که متولی و راهبر اصلی استقرار سيستمهای مختلف در شرکت به عه. بسياری برخوردار می گردد

و برنامه می باشد، بنابراين انجام وظايف مربوط به مديريت انرژی نيز در زمره وظايف اين واحد قرار می گيرد و وظايف 

بديهی . واحد مديريت انرژی به عنوان زيرمجموعه ای از اين واحد می بايست در اداره های مختلف اين واحد تقسيم گردد

به مديريت انرژی می بايست از نيروی انسانی کارآمد نيز برخوردار گرديد که مسايل است که جهت انجام امور مربوط 

 .مربوط به تامين نيروی انسانی از منابع داخلی و خارجی در مرحله بعدی قرار خواهد گرفت

ای اداره گونه که در نمودار سازمانی واحد طرح و برنامه مشاهده می گردد، اين واحد دارای چهار اداره به نامه همان

با اين . اداره مرکز رايانه، اداره آمار و پردازش اطالعات و اداره سيستمها و تشکيالت می باشد ،تحقيقات و برنامه ريزی

ديدگاه، می توان انجام امور مربوط به تحقيقات و بررسيهای استراتژيک انرژی در شرکت را به دايره تحقيقات و بررسيهای 

ين وظايف مربوط به بررسيهای فنی و اقتصادی مرتبط با پروژه های کاهش شدت انرژی و همچن .استراتژيک محول نمود

د و در صورت تصويب پروژه های می گردبهينه سازی مصرف انرژی نيز به دايره بررسيهای فنی و اقتصادی محول 

انجام امور . ل پروژه می باشدپيشنهادی، انجام برنامه ريزی و کنترل پروژه های فوق به عهده دايره برنامه ريزی و کنتر

مربوط به جمع آوری و پردازش اطالعات و همچنين تحليل اطالعات مربوط به انرژی و در صورت نياز مکانيزه نمودن 

ايجاد سيستمهای " اين مراحل به ترتيب به عهده اداره آمار و پردازش اطالعات و اداره مرکز رايانه می باشد و نهايتا

ام مميزيهای دوره ای و مستمر انرژی نيز به ترتيب به عهده دايره توسعه و تدوين سيستمها و تشکيالت مديريت انرژی و انج

بديهی است که جهت انجام هر گونه پروژه بهينه سازی می بايست از افراد متخصص . و دايره مميزی سيستمها می باشد

ژی جهت انجام هماهنگی های الزم با شرکت بنابراين تشکيل کميته بهينه سازی مصرف انر. موجود نيز بهره جست

 .نمايندگان واحدهای ذيربط و نماينده اداره تشکيالت و سيستمها ضروری است

 

٢ 
 



 رضا محمدی گرفمی
 

٣ 
 

 نمودار سازمانی واحد طرح و برنامه  ١دار نمو

 

 مصرف انرژی ٣

طور کلی مصارف حاملهای انرژی در شرکت جهت تجهيزات توليد، سيستم سرمايش و گرمايش، سيستم روشنايی و ه ب

، گازوييل(، سوخت )و گاز ليفتراک 2COگاز شهری، گاز ارسا، گاز پرسی، گاز (مصارف عمومی عبارتند از برق، گاز 

 .آورده می شودو آب که در هر مورد به تفکيک توضيحات الزم ) بنزين و نفت سفيد

 برق ۱.۳

می باشد که ديماند درخواستی از ) ديماند واقعی( ١۴٠٠KWطی اندازه گيری های انجام شده مصرف برق شرکت در حدود 

صبح و  ١٠ساعت پيک مصرف در ساعت " ضمنا. به صورت اکتيو روز و اکتيو شب است ١٨٩٠KWاداره برق نيز 

با توجه به وجود برنامه توليد کاميونت بادسان بديهی است که از . ی افتدظهر اتفاق م ١٢کمترين زمان مصرف در ساعت 

 .اين به بعد ميزان مصرف برق نيز افزايش می يابد
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۴ 
 

آورده شده و  ١طور ماهيانه در سه سال گذشته که از طريق قبوض برق محاسبه گرديده در جدول ه ميزان مصرف برق ب

طور که مشاهده می گردد ميزان مصرف برق در طی سه سال گذشته سير  همان. نمودار آن در صفحه بعد ترسيم گشته است

طوری که ه ب .بوده است کميتصعودی داشته که اين موضوع به علت رشد توليدات شرکت هم از لحاظ تنوع و هم از لحاظ 

می باشد که    رف برق در نيمه دوم هر سال به مراتب بيشتر از نيمه اول سالاز نمودار قابل استنباط است، متوسط مص

کشور اين موضوع می تواند به عنوان يک عامل مثبت در سطح . علت آن افزايش برنامه توليد در نيمه دوم هر سال می باشد

ان می باشد و از لحاظ کاهش تلقی گردد، چرا که متوسط مصرف برق در تابستان در سطح کشور به مراتب بيشتر از زمست

 .افزايش می يابد% ٢٠هزينه ها نيز يک عامل مثبت برای شرکت می باشد زيرا در تابستان تعرفه های برق 

 

 ١٣٧۶تا  ١٣٧۴مصرف برق به کيلو وات ساعت در سالهای    ١ جدول

 ١٣٧۶ ١٣٧۵ ١٣٧۴ ماه

 ٢٧۶٠۴۶ ١٩٣۵٠٩ ٢٠٠١۴٣ فروردين

 ٢٧۴۶۴١ ١١٣٧٨۶ ٢٠۶۵٧١ ارديبهشت

 ٢٨٧١۵٨ ١١٣٧٩٣ ٢٠٠٩۴۶ خرداد

 ٣۶٠٨٨٩ ٣١٣٨۴٣ ٢١٠٩۶۵ تير

 ٣٩۴٨٢١ ٣١۵٩٨٩ ١٩٧٣۴۴ مرداد

 ۴٠٩١٧٩ ١۴١٣٧۵ ١٨٧٠٣١ شهريور

 ٣٣۶۵٠٠ ١٩٣٨٠٠ ٢٠٢٨٠٠ مهر

 ٣٣۴٧۵٠ ٣۴۶۵٣٣ ٢٠٢٨١٠ آبان

 ٣١٧٢۵٠ ٣۵۴٠٨١ ٢١۵٢٠٢ آذر

 ٣٩۵٧٧۵ ۵٢٩١١٢ ٢٣٠٨۶٧ دی

 ۴۵١٧٣١ ٣٧٠۵٨٨ ١٩٧۵۴٩ بهمن

 ٢٣٢۵۵٧ ٢۶٩٣٢۶ ١٨١۴٣٢ اسفند

 ۴٠٧١٢٩٧ ٣٢۵۵٧٣۵ ٢۴٣٣۶۶٠ جمع
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۵ 
 

 ١٣٧۶تا  ١٣٧۴مصرف برق به کيلو وات ساعت در سالهای   ٢ر نمودا

٠

١٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

٣٠٠٠٠٠

۴٠٠٠٠٠

۵٠٠٠٠٠

۶٠٠٠٠٠

 

 

 گاز ۲.۳

ميزان مصرف گاز طبيعی که از شبکه شهری تامين می گردد برای سه سال گذشته از طريق محاسبه ميزان مصرف مندرج 

استفاده شده  ٣عالوه بر گاز طبيعی از ساير گازهای مايع نيز به شرح جدول . آورده شده است ٢در قبوض گاز در جدول 

نمودار مصرف گاز طبيعی در . از طريق حواله های انبار صادره به دست آمده است ٣اطالعات مندرج در جدول . است

گونه که مشاهده می گردد عليرغم  همان. ترسيم گرديده است ٢طی سه سال گذشته به طور ماهيانه بر اساس اطالعات جدول 

طور مرتب سير نزولی داشته است ولی در نيمه دوم هر سال ميزان مصرف نسبت به نيمه اول  هاينکه مصرف ساليانه گاز ب

 .بيشتر می باشد که اين موضوع می بايست مورد توجه قرار گيرد
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ماههای سال

)سهامی عام(شرکت توليدی و صنعتی ايران کاوه 
١٣٧۶تا  ١٣٧۴ميزان مصرف برق ماهانه در سالهای 

١٣٧۴سال 

١٣٧۵سال 

١٣٧۶سال 
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۶ 
 

 ١٣٧۶تا  ١٣٧۴در سالهای متر مکعب به مصرف گاز طبيعی    ٢جدول 

 ١٣٧۶ ١٣٧۵ ١٣٧۴ ماه

 ٢٠٧۶ ۶٩۶٩٧ ٣۵٨٨٧ فروردين

 ١٣۴٢۶ ۶٩۶٩٧ ۴١۵۶٢ ارديبهشت

 ٢١۵١١ ۴٢۵٣٩ ٣٢٠٢۵ خرداد

 ٢١١٧۵ ١۵٣٨٠ ١٨٢٧٨ تير

 ٢١١٧٣ ١۶۶٨٢ ١٨٩٢٨ مرداد

 ٢۴٧٣۶ ١٩۴١٣ ٢٢٠٧۵ شهريور

 ٢٣٩۴٠ ۴٩٨٩۵ ٣٣٣٢٠ مهر

 ۶٩۵١۶ ٨٩۶٣۴ ۴٩٣٩٧ آبان

 ١٠۴٨١۶ ١٢١١۴۴ ٩٨۶١٧ آذر

 ١٠۴٨١۶ ۴٨٣٧٣ ١٢۵١۴٣ دی

 ٩۶٧٩٣ ١٣۵٧۴ ٩۴۶٧٣ بهمن

 ٨٨٣٩۶ ٧١۴٢٠ ۶۵٢٠٠ اسفند

 ۵٩٢٣٧۴ ۶٢٧۴۴٨ ۶٣۵١٠۵ جمع

 

 ١٣٧۶تا  ١٣٧۴در سالهای  کيلو گرم های مايع بهمصرف گاز   ٣ل جدو

 ١٣٧۶ ١٣٧۵ ١٣٧۴ شرح

 ١٠٠۶۴ ٨٣٨٨ ٨١۴٢ گاز ارسا

 ٢١٠٩٢٠ ١۶٢١٢٠ ١٢٩۴٨٠  2COگاز 

 ١۴۵٢ ٩٠٢ - گاز پرسی

 ٢٢٠٠ - - گاز ليفتراک
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 ١٣٧۶تا  ١٣٧۴مصرف گاز طبيعی به متر مکعب در سالهای   ٣نمودار 

٠
٢٠٠٠٠
۴٠٠٠٠
۶٠٠٠٠
٨٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠
١٢٠٠٠٠
١۴٠٠٠٠

 

 

 سوخت ۳.۳

می باشند که جهت ماشين آالت، وسايط حمل و نقل  ، نفت سفيد و بنزينگازوييلت شامل مصارف سوختهای فسيلی در شرک

الزم به . نشان می دهد ١٣٧۶ تا ١٣٧۴ميزان مصرف سوخت های فوق را در طی سالهای  ۴جدول . به کار می روند... و 

همچنين درصدی . ذکر است که سوخت بنزين فقط مصرف حمل و نقل دارد و در فرآيند توليد مورد مصرف قرار نمی گيرد

نمودار مصرف . محصول تحويل مشتری می گردد، در شرکت مصرف نمی گردد هبه دليل اينکه همرا گازوييلت از سوخ

       همان گونه که مشاهده . نيز ترسيم گرديده است ۴سوخت در طی سالهای گذشته بر اساس اطالعات مندرج در جدول 

افزايش توليد کاميون و  است که اين امر به دليل يش يافتهدر طی سه سال گذشته به شدت افزا گازوييلمی گردد مصرف 

 .همراه با کاميون می باشد گازوييلتحويل مقداری 

 

 ١٣٧۶تا  ١٣٧۴در سالهای  ليتربه سوخت مصرف   ۴جدول 

 ١٣٧۶ ١٣٧۵ ١٣٧۴ شرح

 ٩٣٧٧١۵ ۵٢٣۵٠۴ ٢٩٣۵۴٧ گازوييل

 ۶٠٠٠ ۵٨٠٠ ۵۵٧٧ نفت سفيد

 ٣٣٢٠۶۶ ٣۵٧۵٨٣ ٣۵٨٠۶٠ بنزين
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)سهامی عام(شرکت توليدی و صنعتی ايران کاوه 
١٣٧۶تا  ١٣٧۴ميزان مصرف گاز طبيعی ماهانه در سالهای 

١٣٧۴سال 

١٣٧۵سال 

١٣٧۶سال 
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 ١٣٧۶تا  ١٣٧۴در سالهای  سوخت به ليترمصرف   ۴نمودار 
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)سهامی عام(شرکت توليدی و صنعتی ايران کاوه 
٧۶١٣تا  ٧۴١٣ميزان مصرف سوخت در سالهای 

گازوييل

نفت سفيد

بنزين

 

 

 آب ۴.۳

دبی ليتر بر  ۵منابع تامين آب مورد نياز شرکت جهت مصارف صنعتی و عمومی از سه طريق آب لوله کشی کرج به ميزان 

دبی ليتر بر ثانيه و آب حمل شده توسط تانکر می باشند که ميزان مصرف آب  ٣ثانيه، آب چاه حفر شده در شرکت به ميزان 

 .به همراه نمودار مربوطه آمده است ۵حمل شده توسط تانکر در جدول 

 

 ١٣٧۶تا  ١٣٧۴در سالهای وسيله تانکر به متر مکعب ه آب حمل شده بمصرف    ۵جدول 

 ١٣٧۶ شرح ١٣٧۴ ١٣٧۵

 ٣۴۴٨ آب ٣۴۵٠ ٣٢١٠
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 ١٣٧۶تا  ١٣٧۴در سالهای وسيله تانکر ه آب حمل شده بمصرف   ۵نمودار 
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)سهامی عام(شرکت توليدی و صنعتی ايران کاوه 
 ١٣٧۴ميزان مصرف آب حمل شده به وسيله تانکر در سالهای 

١٣٧۶تا 

 

 

را که بر حسب متر مکعب نفت خام معادل شده  ١٣٧۶ تا ١٣٧۴ميزان کل انرژی مصرف شده در طی سالهای  ۶جدول 

ده جمع کل مصرف انرژی که بر حسب معادل متر مکعب نفت بيان گرديده هو مشا ۶با توجه به جدول . است نشان می دهد

کل مصرف انرژی کمتر از که است در می يابيم که مشمول قانون ايجاد واحد مديريت انرژی در شرکت نمی باشيم زيرا 

يريت انرژی در با اين وجود اين موضوع مانع از اجرای برنامه ها و انجام اقدامات مد. متر مکعب نفت می باشد ۵٠٠٠

 .شرکت نمی گردد

فرآيندهای توليدی شرکت که مصرف کننده انرژی هستند به طور کلی جهت ساخت و مونتاژ کاميون و تريلر که شامل آماده 

سازی، هم زدن رنگ به روش برقی و بادی، خشک کردن اتاق کاميون و پخت رنگ آن از طريق کوره های خشک کن، 

ليست کليه ماشين آالت موجود در شرکت در جدول . ار می گيرندمی باشند مورد استفاده قر... توليد آب مقطر، ساخت قالب، 

الزم به ذکر است طی هماهنگی های به عمل آمده به منظور استفاده در مميزی های انرژی مقرر شده است که . آمده است ٧

 .منبعد ميزان مصرف انرژی هر ماشين در شناسنامه آن قيد گردد
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  ١٣٧۶تا  ١٣٧۴ر سالهای دم به متر مکعب معادل نفت خا یمصرفانرژی   ۶جدول 

 ١٣٧۶ ١٣٧۵ ١٣٧۴ شرح

 ٣٢۵۵٧٣۵ ۴٠٧١٢٩٧ ٢۴٣٣۶۶٠ )KWH(مصرف برق 

 ٣۵% ٣۵% ٣۵% راندمان نيروگاه

 ١١۶٣٢٢٧٧/١۴ ٩٣٠٢١٠٠ KWH( ۶٩۵٣٣١۴(مصرف با احتساب راندمان نيروگاه 

 ۴١٨٧۶/٢٠ ٣٣۴٨٧/۵۶ ٢۵٠٣١/٩٣ مصرف برق به گيگا ژول

 ۶٩٧٩/٣٧ ۵۵٨١/٢۶ ۴١٧١/٩٩ بشکه نفتمصرف برق به 

 ١١٠٩/٧٢ ٨٨٧/۴٢ ۶۶٣/٣۵ مصرف برق به متر مکعب نفت

 ۵٩٢٣٧۴ ۶٢٧۴۴٨ ۶٣۵١٠۵ )متر مکعب(مصرف گاز طبيعی 

 ٢٠٩١٩/۴٩ ٢٢١۵٨/١٢ ٢٢۴٢٨/۵٢ گيگا ژولبه مصرف گاز طبيعی 

 ٣۴٨۶/۵٨ ٣۶٩٣/٠٢ ٣٧٣٨/٠٩ مصرف گاز طبيعی به بشکه نفت

 ۵۵۴/٣٧ ۵٨٧/١٩ ۵٩۴/٣۵ متر مکعب نفتبه طبيعی مصرف گاز 

 ٢٢۴۶٣۶ ١٧١۴١٠ ١٣٧۶٢٢ )کيلو گرم(مصرف گاز مايع 

 ٣٣۶٩۵۴ ٢۵٧١١۵ ٢٠۶۴٣٣ مصرف گاز مايع به ليتر

 ١۶٨٢۵/۴۴ ١٢٨٣٨/٧٧ ١٠٣٠٨/٠١ مصرف گاز مايع به گيگا ژول

 ٢٨٠۴/٢۴ ٢١٣٩/٧٩ ١٧١٨ مصرف گاز مايع به بشکه نفت

 ۴۴۵/٨٧ ٣۴٠/٢٣ ٢٧٣/١۶ نفتمصرف گاز مايع به متر مکعب 

 ١٢٧۵٧٨١ ٨٨۶٨٨٧ ۶۵٧١٨۴ مصرف سوخت به ليتر

 ۶٢٣۵۶/۵٣ ۴٣٣۴٨/۵٠ ٣٢١٢١/٢٨ مصرف سوخت به گيگا ژول

 ١٠٣٩٢/٧۵ ٧٢٢۴/٧۵ ۵٣۵٣/۵۵ مصرف سوخت به بشکه نفت

 ١۶۵٢/۴۵ ١١۴٨/٧٣ ٨۵١/٢١ مصرف سوخت به متر مکعب نفت

 ٣٧۶٢/۴١ ٢٩۶٣/۵٧ ٢٣٨٢/٠٨ جمع کل مصرف به متر مکعب نفت

 

در ساختمان اداری، گرمايش از طريق . سرمايش و گرمايش بخشهای مختلف شرکت به صور گوناگون انجام می پذيرد

در سالنهای توليدی گرمايش از طريق کوره . موتورخانه، فن کوئل و هواساز و سرمايش از طريق چيلر تامين می گردند

الزم به ذکر . ی و سرمايش از طريق کولر تامين می شوندهای هوای گرم، بخاريهای کارگاهی و بخاريهای گازسوز معمول

مشخصات و تعداد دستگاههای مربوط به . است که سرمايش ساختمان آموزش از طريق دو دستگاه هواساز تامين می گردد

 .آمده است ٨سيستم سرمايش و گرمايش در جدول 

 



 رضا محمدی گرفمی
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 ماشين آالت موجودفهرست    ٧جدول 

 تعداد دستگاه تعداد دستگاه

 ١ نقطه جوش مارتين ٣ پرس دنيای صنعت

 ١۴   2COجوش  ۶ فرز

 ١ تن هيدروليک ٢۵٠پرس  ١٧ تراش

 ١ تن هيدروليک ۶۵٠پرس  ٢ تراش ايرانی

 ١ تن SMG ٨٠٠پرس  ١ صفحه تراش روسی

 ١ تن ٨٠٠پرس مولر  ١ اره لنگ جديد ايرانی

 ١ تن ضربه ای روسی ٢۵پرس  ٢ تن اشتال ١جرثقيل 

 ١ تن ضربه ای ايرانی ٢۵پرس  ١ تن ١۵پرس 

 ١ تن ضربه ای ۵٠پرس  ٢ پرس خمکن هيدروليک

 ١ کجتن ضربه ای  ۵٠پرس  ١ تن ٣۵پرس خمکن هيدروليک 

 ٢ تن ضربه ای روسی ۶٣پرس  ۵ کيلو گرمی ٣۵٠جرثقيل 

 ١ دستگاه تست تانک باد ۴ کيلو گرمی ۵٠٠جرثقيل 

 ١ کيلو گرمی ٢۵٠جرثقيل  ۴ تن ١جرثقيل 

 ١ اتاقپشت کيلو  ٣۵٠جرثقيل  ٨ کيلو گرمی ١۵٠٠جرثقيل 

 ١ حرکته  ٢کيلو  ٢۵٠جرثقيل  ١ پرس هيدروليک

 ١ تن١جرثقيل  ١ فرز بورينگ افقی

 ٧ نقطه جوش ٣ صفحه تراش

 ٢ نقطه جوش ۵ دريل راديال

 ١ آرو سقفنقطه جوش سيار ١ ماشين سنگ

 ١ موتور روپوش نقطه جوش سيار آرو ١  فنر بر اره نواری

 ١ هيدروليک ١٠mقيچی  ٢ اره لنگ

 ١ هيدروليک ١٣mقيچی  ١ رنده تجاری

 ١ گيوتينی ١۶mقيچی  ١ رنده نيرو

 ٢ اره لنگ هيدروليک ١ هوا سيار کمپرسور

 ١ اره مجمعی هيدروليک ١ کمپرسور پارس

 ١ ١٠٠cmاره نجاری  ٢ اينگرسولرند کمپرسور

 ١ ۶٠cmاره نجاری  ٢ داير هوا اينگرسولرند

 ٢ طول جوش تريلر ١ ايساب جوش
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 ٣ تريلر گردان ١ کيلو گرمی ۵٠جرثقيل 

 ١ تن ٣٠حرکته  ۴ کيتو جرثقيل ١ تن ٢جرثقيل 

 ١ جرثقيل بالکانکار ١ کيلو گرمی ١۶٠٠جرثقيل 

 ٢ وزنه ٣٣٠٠جرثقيل براون  ٢ تن ۵جرثقيل 

 ٢ وزنه ۶٣٠٠جرثقيل براون  ١ خمکن

 ١ تن وزنه ١٠جرثقيل براون  ١٢ دريل ستونی

 ١ حرکته ۶جرثقيل براون  ١ دريل ايرانی

 ۴ ترانس جوش ١ اره لنگ طاهری

 ١ خمکن هيدروليک ١ اره نواری ديزل

 ١ رول ورق تستی ٢ اره افقی مشعلی

 ١  R برنامه ای آرو کابين ٢نقطه جوش  ١ حرکته ۴تن  ١جرثقيل 

 ١ Lنقطه جوش سيار آرو کابين  ١ ١٧٠٠جرثقيل دماک 

 ١ نقطه جوش سيار دو ريشه ٣٠ دينام جوش

 ١ NLنقطه جوش نيماک ستونی  ٢  ميلو ترانس

 ١ نقطه جوش نيماک جلوبندی ١٠ رکتی فاير

 ١ نقطه جوش سيار نيماک ستونی ١ تن ضربه ای ايرانی ۶٣پرس 

 ١ Lنقطه جوش سيار نيماک درب  ١ تن ضربه ای ٢۵پرس 

 ١   LR نقطه جوش سيار نيماک درب ١ تن ضربه ای ١۶٠پرس 

 ١  Rنقطه جوش سيار نيماک درب  ١ تن ضربه ای ٢۵٠پرس 

 ١ نقطه جوش سيار نيماک تانک سوخت ١ تن هيدروليک ۵٠پرس 

 ١ ثابت آرو ١ تن ٨٠خمکن 

 ٢ لوله هواکش –سيار آرو  ١ تن ١٠٠خمکن 

 ١ بادسيار آرو تسمه فنری  ١ هيدروليک ۴mقيچی 

 ١ سيار آرو سقف ١ هيدروليک ٨mقيچی 

 ١ ١۶٠٠جرثقيل دماک  ١ قيچی دستی

 ١ خمکن دور درب ٧ نيبلر

 ۶ ٢۵آيساب  2COجوش  ٢ نقطه جوش ارو

 ٢ دورجوش اتاق ٢ شالترنقطه جوش 
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 ست سيستمهای سرمايش و گرمايشفهر   ٨جدول 

 تعداد دستگاه

 Kcal/H ۵۶ ٢٠٠٠٠٠ – ١۵٠٠٠٠کوره هوای گرم به ظرفيت 

 ١١٩ Kcal/H  ٧٠٠٠ – ۶۵٠٠بخاری گازسوز به ظرفيت 

 ۵ گالن ۶٠آبگرمکن گازی مخزنی به ظرفيت 

 ١٠ آبگرمکن گازی ديواری

 ١١ آبگرمکن برقی مخزنی

 ١٨٠ ۴۵٠٠ – ٣۵٠٠و  cfm ۶۵٠٠کولر آبی به ظرفيت های 

 ١٠ کولر گازی

 ۵ متعلقاتموتورخانه سيستم گرمايش و سرمايش با 

 

صورت مرکزی می باشد که دارای سه دستگاه از دو نوع مختلف با توان توليد هوای فشرده ه سيستم هوای فشرده شرکت ب

متر  ١٣متر مکعب و دستگاه ديگر از نوع دوم با توان  ٢٠تعداد دو دستگاه از نوع اول با توان . بار است ٨متفاوت با فشار 

سيستم هوای فشرده از مرکز به صورت سری به سالنهای توليدی . متر مکعب می شود ۵٣" مکعب می باشد که مجموعا

لوله کشی شده است و در صورتی که لوله کشی هوای فشرده در هر قسمت دچار عيب شود برای رفع عيب بايد هوای 

 .فشرده سالنهای توليدی قطع گردد تا عيب مرتفع شود

 

 بهره وری و شدت انرژی ۴

با توجه به سياستهای ارزی دولت، شرکت توانست در قالب برنامه های توليدی خود نسبت به گشايش  ١٣٧۶در سال 

اعتبارات اسنادی واردات مواد اوليه از خارج کشور اقدام و از ظرفيت توليدی شرکت به نحو مطلوب بهره برداری نموده و 

به تعهدات خود جامه عمل  راستای اهداف توليدی توليدات خود را از نظر مقداری و تنوع محصوالت افزايش دهد و در

ت توليدات شرکت بر اساس نوع محصوالت و مقدار توليد منعکس شده است که نشانگر آن است ااطالع ٩در جدول . بپوشاند

به ميزان  ١٣٧۵نسبت به سال  ١٣٧۶ميزان توليدات سير صعودی را طی نموده به طوری که در سال  ١٣٧۴که از سال 

 .نموده است رشد ٢٨%

توليد گرديده است که مقايسه آن با سال  12NLدستگاه کاميون  ١۵٨و  12Fدستگاه کاميون ولوو  ٨٣٠تعداد  ١٣٧۶در سال 

دستگاه اتاق کامل رنگ  ٨٩۴همچنين تعداد . افزايش توليد می باشد ٢٣%تر از امکانات و  بيانگر استفاده مطلوب ١٣٧۵

که تعدادی از آنها جهت مصارف خدمات پس از فروش بوده توليد  12NL دستگاه اتاق کامل ولوو ١۵٨و  12Fشده ولوو 

 و  های مشتريان مورد تعمير دستگاه از کاميون ۶٢در ضمن بر اساس سياستهای مشتری مداری شرکت، تعداد  .گرديده است
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 ١٣٧۶تا  ١٣٧۴اطالعات توليدات بر اساس نوع محصول و مقدار از سال    ٩جدول 

 ١٣٧۶ ١٣٧۵ ١٣٧۴ محصول

 ٨٣٠ ٨٠١ ١۶۴ 12Fکاميون ولوو 

 ١۵٨ - - 12NLکاميون ولوو 

 ۶٣ - - اتاق کاميون و قطعات متفرقه

 ٢٣٩ ٢٣۶ ٣٣ تريلر کفی

 - - ٣ تريلر کمرشکن

 - ۶ - تريلر ديواره دار

 - ٣۴ ۶٠ تريلر چادری

 - ١٢ ۵۴ تيغه تانکر

 - - ١ تريلر کمپرسی

 ١٣ ٣٢ - سواریتريلر حمل 

 ١٨٩ - - فريم تريلر

 

دستگاه از انواع تريلر توليد گرديده که اين مقدار نسبت به توليد  ۴۴١تعداد " طی همين سال جمعا. بازسازی قرار گرفته است

نشانگر استفاده بهينه  ١٠با توجه به ظرفيت توليدی شرکت مندرج در جدول . افزايش داشته است ١٠/۵%سال قبل به ميزان 

و نسبت به  ١١٠%نسبت به سالهای قبل به ترتيب نسبت به بودجه مصوب  ١٣٧۶از امکانات توليدی شرکت در سال 

 .می باشد ٩٣%ظرفيت اسمی 

دارای توليدات  12Fهمان طوری که از جداول آماری صفحات بعد مستفاد می گردد، شرکت عالوه بر توليد کاميون ولوو 

، تريلر کفی، تريلر کمرشکن، تريلر ديواره دار، تريلر چادری و تيغه تانکر می باشد 12NLقبيل کاميون ولوو ديگری از 

که طبق روال در محاسبه و تجزيه و تحليل نقطه سر به سر بر اساس هزينه ها و درآمدهای واقعی، به طور کلی غير از 

محاسبه می گردند و محاسبه نقطه سر به سر به  ، ساير محصوالت بر اساس ضرايب همگن وارد12Fمحصول ولوو 

صورت        ) تريلر کفی به عالوه انواع ديگر آن(با تريلر  12NLو  12Fولوو  صورت توليد همزمان هر دو محصول

 .می پذيرد

مبنای همگن شده بر (الزم به توضيح است که تسهيم هزينه های ثابت بر حسب دو گروه از محصوالت يعنی کاميون ولوو 

با توجه به ساعات استاندارد توليد واحد محصوالت و ) همگن شده بر مبنای تريلر کفی(و انواع تريلر ) 12Fکاميون ولوو 

 .قابل مشاهده است ١۴حجم آحاد توليد صورت گرفته است که در جدول 

 



 رضا محمدی گرفمی
 

١۵ 
 

  ١٣٧۶ظرفيت توليدی در سال   ١٠جدول 

 شرح
 انواع تريلر انواع کاميون

 جمع کل
 زيربندی فريم و شاسی اتاق ولوو قطعات مونتاژ

بر اساس حدود (ظرفيت روزانه اسمی 

 )يک هزار نفر از پرسنل
۵ ۵ ۵ ۵ - 

 - ١١٩/۴ ١٠٨/١۵ ٨٢/٠۶ ١٣۶/٧ ساعت استاندارد توليد

 ٢٣۵ - - - - روزهای کاری سال

 ٢٢۵ - - - - روزهای کاری برنامه

 - ١١٢۵ ١١٢۵ ١١٢۵ ١١٢۵ )دستگاه(ظرفيت ساالنه 

 ۵٠٧٠٩٩ ١٣۴٣٢۵ ١٢۶۶۶٩ ٩٢٣١٨ ١۵٣٧٨٧ )ساعت کار(ظرفيت ساالنه 

ظرفيت قابل دسترسی طبق بودجه 

 )دستگاه(مصوب 
٩۵٩ ٠۵٠ ۵٠٠ ۵٠٠ - 

ظرفيت قابل دسترسی طبق بودجه 

 )ساعت کار(مصوب 
١٢٩٨۶۵ ٧٧٩۵٧ ۵۴٠٧۵ ۵٣٢١ ٩٧٠٠۵٩٧ 

 - ٢٧۵/٨ ۴۶۴/٨ ١١٠٠ ١٠۴٨ )دستگاه همگن( ١٣٧۶توليد واقعی سال 

 ٣١۶٧٢٧ ٣٢٩٣١ ۵٠٢۶٨ ٩٠٢۶۶ ١۴٣٢۶٢ توليد واقعی به ساعت کار استاندارد

 ۶٢% ٢۵% ۴٠% ٩٨% ٩٣% توليد واقعی نسبت به ظرفيت اسمی

توليد واقعی نسبت به ظرفيت قابل 

 دسترسی طبق بودجه
%١١% ١١٠۶ %٩٣ %۵۵ %٩٨/۵ 

 

 ١٣٧۶در سال ) 12Fهمگن شده بر مبنای کاميون ولوو (توليد کاميون   ١١جدول 

 شرح
تعداد توليد غير 

 همگن

ساعات استاندارد 

 توليد هر واحد

ضريب تبديل به 

 محصول مبنا

تعداد توليد همگن 

 شده

 ٨٣٠ ١ ٢١٨/٧۶ ٨٣٠ 12Fکاميون ولوو 

 ٢١٢/٩٨ ١/٣۴٨ ٩٧/٢٩۴ ١۵٨ 12NLکاميون ولوو 

 ٢٣/۶ ٠/٣٧۵ ٨٢/٠۶ ۶٣ اتاق کاميون و قطعات متفرقه

 ١٠۶۶/۵٨ )12Fهمگن شده بر مبنای کاميون ولوو ( ولوو و اتاق کاميون  جمع توليد کاميون

 ٢١٨/٧۶ )12Fهمگن شده بر مبنای کاميون ولوو (ساعات استاندارد توليد کاميون ولوو 

 ٠۴/٢٣٣٣٢۵ )12Fهمگن شده بر مبنای کاميون ولوو (جمع ساعات مصرفی جهت توليد کاميون ولوو 



)سهامی عام(توليدی و صنعتی ايران کاوه مطالعه وضعيت مديريت انرژی در شرکت   

١۶ 
 

 ١٣٧۶در سال ) همگن شده بر مبنای تريلر کفی(توليد تريلر   ١٢جدول 

 شرح
تعداد توليد غير 

 همگن

ساعات استاندارد 

 توليد هر واحد

ضريب تبديل به 

 محصول مبنا

تعداد توليد همگن 

 شده

 ٢٣٩ ١ ٢٢٧/۵۵ ٢٣٩ تريلر کفی

 ٣٨/۴٨ ٢/٩۶ ۶٧٣/٢٨ ١٣ تريلر حمل سواری

 ٨٩/٧٧۵ ٠/۴٧۵ ١٠٨/١۵ ١٨٩ فريم تريلر

 ٣۶٧/٢٢۵ )همگن شده بر مبنای تريلر کفی( جمع توليد تريلر 

 ٢٢٧/۵۵ )همگن شده بر مبنای تريلر کفی(ساعات استاندارد هر دستگاه تريلر 

 ٨٣۵۶٨/٨ )همگن شده بر مبنای تريلر کفی(جمع ساعات مصرفی جهت توليد انواع تريلر 

 

 و متغير به ميليون ريالطبقه بندی هزينه های کل بر حسب هزينه ثابت   ١٣جدول 

 هزينه متغير هزينه ثابت کلهزينه  شرح

 ١٧٨۶٩۶ - ١٧٨۶٩۶ هزينه مواد اوليه

 - ۵٩١١ ۵٩١١ هزينه دستمزد توليدی

 - ١۴۴٠١ ١۴۴٠١ هزينه سربار کارخانه

 - ٧۴۶١ ٧۴۶١ هزينه توزيع و فروش

 - ۴۴۵٨ ۴۴۵٨ هزينه های اداری

 - ٣٧۶٢ ٣٧۶٢ هزينه های مالی

 ١٧٨۶٩۶ ٣۵٩٩٣ ٢١۴۶٨٩ جمع

 

 ت بر حسب دو گروه محصوالت توليدیتسهيم هزينه های ثاب  ١۴جدول 

 سهم هزينه های ثابت محصولگروه 

 ٢۶۵٠١ = ٣١۶٨٩٣/٨۴ ÷ (٢٣٣٣٢۵/٠۴ × ٣۵٩٩٣) کاميون

 ٩۴٩٢ = ٣١۶٨٩٣/٨۴ ÷ (٨٣۵۶٨/٨ × ٣۵٩٩٣) تريلر

 

 

 



 رضا محمدی گرفمی
 

١٧ 
 

  ١٣٧۶محاسبه نقطه سر به سر در سال   ١۵جدول 

 هزينه شرح

 ميليون ريال ٢۶۵٠١ )12Fهمگن شده بر مبنای کاميون ولوو (هزينه ثابت کل سهم کاميون ولوو 

 ميليون ريال ٩۴٩٢ )همگن شده بر مبنای تريلر کفی(هزينه ثابت کل سهم تريلر 

 ميليون ريال ٣۵٩٩٣ هزينه ثابت کل

 هزار ريال ١۶۵٢٩١ )همگن شده(هزينه متغير هر دستگاه کاميون ولوو 

 هزار ريال ١۵٠٣٩ )همگن شده(هزينه متغير هر دستگاه تريلر 

 هزار ريال ٢١٧٨٣٩ )همگن شده(ميانگين قيمت فروش هر دستگاه کاميون ولوو 

 هزار ريال ٣٠٧٠۵ )همگن شده(ميانگين قيمت فروش هر دستگاه تريلر 

 

با فرض متغير بودن فقط هزينه مواد مصرفی در توليد محصوالت و ثابت فرض نمودن ساير عوامل هزينه مشاهده         

ميليون ريال جزو هزينه های متغير و مبلغ  ١٧٨۶٩۶ميليون ريال هزينه کل، مبلغ  ٢١۴۶٨٩می گردد که از مجموعه 

بود که در اين صورت بر اساس محاسبات پيوست در صورتی که ميليون ريال باقيمانده هزينه های ثابت خواهند  ٣۵٩٩٣

همگن شده بر مبنای تريلر (و انواع تريلر ) 12Fهمگن شده بر مبنای کاميون (شرکت بر اساس توليد همزمان کاميون ولوو 

 :ادامه فعاليت دهد تعداد توليد ساالنه در نقطه سر به سر به شرح ذيل خواهد بود) کفی

 

 )12Fهمگن شده بر مبنای کاميون ولوو (تعداد توليد کاميون ولوو =  ٢۶۵٠١ ÷) ٢١٧٨٣٩ – ١۶۵٢٩١= ( ۵٠٣/٣٧

 )همگن شده بر مبنای تريلر کفی(تعداد توليد انواع تريلر =  ٩۴٩٢ ÷) ٣٠٧٠۵ – ١۵٠٣٩= ( ٨/۶٠۵

 

با توجه به  .ندترسيم گرديده ا ٧و  ۶نمودارهای نقطه سر به سر توليد کاميون و تريلر به ترتيب در منحنی های " ضمنا

فرمول هزينه توليد هر دستگاه محصول شامل انواع کاميون و تريلر به ترتيب زير تعيين گشته و منحنی آن در  ١۶جدول 

 :ترسيم شده است ٨نمودار 

 

TC/Q = (TFC + TVC)/Q = (٣۵١٧٨ + ٩٩٣۶٩۶)/Q = ٢١۴۶٨٩/Q 

 

 .افزايش ميزان توليد، هزينه توليد هر دستگاه محصول کاهش می يابدهمان گونه که در نمودار مشاهده می گردد با 



)سهامی عام(توليدی و صنعتی ايران کاوه مطالعه وضعيت مديريت انرژی در شرکت   

١٨ 
 

 ١٣٧۶منحنی نقطه سر به سر برای کاميون ولوو در سال   ۶نمودار 

٠
٢٠٠٠٠
۴٠٠٠٠
۶٠٠٠٠
٨٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠
١٢٠٠٠٠
١۴٠٠٠٠
١۶٠٠٠٠
١٨٠٠٠٠

٠ ٢٠٠ ۴٠٠ ۶٠٠ ٨٠٠

ه 
زين
 ه
 و
مد
رآ
د

)
ال
ري

ن 
يو
ميل

ه 
ب

(

تعداد دستگاه

)سهامی عام(شرکت توليدی و صنعتی ايران کاوه 
١٣٧۶منحنی نقطه سر به سر برای کاميون ولوو در سال 

 

 

 ١٣٧۶در سال  تريلرمنحنی نقطه سر به سر برای   ٧نمودار 

 

 

 

هزينه ثابت

هزينه کل

درآمد

٠

۵٠٠٠

١٠٠٠٠

١۵٠٠٠

٢٠٠٠٠

٢۵٠٠٠

٠ ٢٠٠ ۴٠٠ ۶٠٠ ٨٠٠

ه 
زين
 ه
 و
مد
رآ
د

)
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ن 
يو
ميل

ه 
ب

(

تعداد دستگاه

)سهامی عام(شرکت توليدی و صنعتی ايران کاوه 
١٣٧۶منحنی نقطه سر به سر برای تريلر در سال 

هزينه ثابت

هزينه کل

درآمد



 رضا محمدی گرفمی
 

١٩ 
 

 ١٣٧۶در سال ) 12Fهمگن شده بر مبنای کاميون ولوو (توليد محصوالت   ١۶جدول 

ضريب تبديل به  

 مبنا

ساعات استاندارد 

 توليد هر واحد

تعداد توليد غير 

 همگن
 محصول

 محصول

تعداد توليد همگن

 شده

 ٨٣٠ 12Fکاميون ولوو  ٨٣٠ ٢١٨/٧۶ ١

 12NLکاميون ولوو  ١۵٨ ٩٧/٢٩۴ ١/٣۴٨ ٢١٣/٠۴

 اتاق کاميون و قطعات متفرقه ۶٣ ٨٢/٠۶ ٠/٣٧۵ ۶٣/٢٣

 تريلر کفی ٢٣٩ ۵۵/٢٢٧ ١/٠۴ ۴/٢۴٨

 تريلر حمل سواری ١٣ ۶٧٣/٢٨ ٣/٠٧٨ ۴٠/٠١

 فريم تريلر ١٨٩ ١٠٨/١۵ ۴٩۴/٠ ۴۴/٩٣

 ١۴۴٨/٧٢ )12Fهمگن شده بر مبنای کاميون ولوو ( جمع توليد محصوالت 

 

 ١٣٧۶در سال ) همگن شده(هزينه توليد هر دستگاه محصول  منحنی  ٨نمودار 

٠

۵٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

١۵٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

٢۵٠٠٠٠

٠ ١٠ ٢٠ ٣٠ ۴٠ ۵٠ ۶٠

ل 
صو

مح
اه 
تگ
دس

ر 
 ه
ليد
تو

ه 
زين
ه

)
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ري

ن 
يو
ميل

(

تعداد دستگاه

)سهامی عام(شرکت توليدی و صنعتی ايران کاوه 
  سالدر ) همگن شده(منحنی هزينه توليد هر دستگاه محصول 

١٣٧۶

هزينه ثابت

هزينه کل

 

 

انرژی برای سه سال گذشته جمع آوری و بهره وری انرژی هر سال محاسبه ، ارزش افزوده و هزينه های ١٧در جدول 

همان طوری که مالحظه می گردد بهره وری انرژی در سه سال گذشته سير صعودی داشته و نشانگر استفاده . گشته است

 .موثرتر از انرژی های در دسترس می باشد

 



)سهامی عام(توليدی و صنعتی ايران کاوه مطالعه وضعيت مديريت انرژی در شرکت   

٢٠ 
 

  ١٣٧۶ تا ١٣٧۴بهره وری انرژی از سال   ١٧جدول 

 ١٣٧۶ ١٣٧۵ ١٣٧۴ نسبت

 ۵٨۶٣٩۶١٧٣٨٠ ۴٠٣٩٣٢۴٧٩٧٠ ٢٠٩۵۴۴٧٩٧٣٠ ارزش افزوده

 ٣۶٨٠۴٣١٠۴ ۵۶٣٨۴٩٠١۶ ٢۶٧۶٠١١٠٠ هزينه برق

 ٢٧٨۴۴٨٧٠ ۶٢٩۴۵٨٠٠ ۴١٢٨٨۵٠٠ هزينه گاز

 ١٣٨٧٣٩١٧ ٨٨۵٠۶٣٨ ٣١٧٧۵٠٣ هزينه سوخت

 ۴٢٩۴۵١١٢ ٣۴۴٨٢۵ ١٨٧۴۴١٩٣ هزينه سوخت ماشين آالت

 ٨۶٩۶٨۴١۶ ۵٩٧٩٨٨۴٧ ۴۵۵۶١٩٨٩ هزينه سوخت وسايط نقليه

 ۴٠١٧٨٠٠٠ ۶٨٩١٠٠۶٨ ۴٣٣٨٧٠٠٠ هزينه آب

 ۵٧٩٨۵٣۴١٩ ٧۶۴۶٩٩١٩۴ ۴١٩٧۶٠٢٨۵ جمع هزينه های انرژی

 ١٠١/١٢ ۵٢/٨٢ ۴٩/٩٢ ارزش افزوده ÷هزينه انرژی = بهره وری انرژی 

 

جهت محاسبه شدت ويژه انرژی بر حسب توليد و ميزان تغييرات آن می بايست ميزان مصرف انرژی و ميزان کل توليد 

محاسبه گرديده است و ميزان کل  پيشترميزان مصرف انرژی بر حسب معادل متر مکعب نفت . محصول را داشته باشيم

و  ١٩، ١٨به ترتيب در جداول  ١٣٧۶ تا ١٣٧۴برای سالهای ) 12Fهمگن شده بر مبنای کاميون ولوو (توليد محصوالت 

 .درج گرديده است ٢٠نيز در جدول  ١٣٧۶ تا ١٣٧۴شدت ويژه انرژی در طی سالهای . ندآورده شده ا ١۶

 

 ١٣٧۴ در سال ) 12Fهمگن شده بر مبنای کاميون ولوو (توليد محصوالت   ١٨جدول 

 محصول
تعداد توليد غير 

 همگن

استاندارد ساعات 

 توليد هر واحد

ضريب تبديل به 

 محصول مبنا

تعداد توليد همگن 

 شده

 ١۶۴ ١ ٢١٨/٧۶ ١۶۴ 12Fکاميون ولوو 

 ٣۴/٣٢ ١/٠۴ ٢٢٧/۵۵ ٣٣ تريلر کفی

 ٧/١٣ ٢/٣٨ ۵٢٠ ٣ کمرشکنتريلر 

 ٧۵/٨۴ ١/٢۶ ٢٧۶/۵۵ ۶٠ تريلر چادری

 ۵١/۵٧ ٠/٩۶ ٢٠٩ ۵۴ تيغه تانکر

 ١/٠۴ ١/٠۴ ٢٢٧/۵۵ ١ تريلر کمپرسی

 ٣٣٣/٩٠ )12Fهمگن شده بر مبنای کاميون ولوو ( جمع توليد محصوالت 

 



 رضا محمدی گرفمی
 

٢١ 
 

 ١٣٧۵ در سال ) 12Fهمگن شده بر مبنای کاميون ولوو (توليد محصوالت   ١٩جدول 

 نوع محصول
تعداد توليد غير 

 همگن

ساعات استاندارد 

 توليد هر واحد

ضريب تبديل به 

 محصول مبنا

تعداد توليد همگن 

 شده

 ٨٠١ ١ ٢١٨/٧۶ ٨٠١ 12Fکاميون ولوو 

 ٢۴۵/۴۴ ١/٠۴ ٢٢٧/۵۵ ٢٣۶ تريلر کفی

 ٧/۵٨ ١/٢۶ ٢٧۶/۵۵ ۶ تريلر ديواره دار

 ۴٢/٩٨ ١/٢۶ ٢٧۶/۵۵ ٣۴ تريلر چادری

 ١١/۴۶ ٠/٩۵ ٢٠٩ ١٢ تيغه تانکر

 ٩٨/۵٠ ٣/٠٨ ۶٧٣/٢٨ ٣٢ تريلر حمل سواری

 ٩۶/١٢٠۶ )12F همگن شده بر مبنای کاميون ولوو( جمع توليد محصوالت 

 

 ١٣٧۶ تا ١٣٧۴انرژی از سال ويژه شدت   ٢٠جدول 

 ١٣٧۶ ١٣٧۵ ١٣٧۴ شرح

 ٣٧۶٢/۴١ ٢٩۶٣/۵٧ ٢٣٨٢/٠٨ ميزان مصرف انرژی معادل نفت خام به متر مکعب

 ١۴۴٨/٧٢ ١٢٠۶/٩۶ ٣٣٣/٩ )همگن شده(ميزان توليد محصول 

 ٢/۶ ٢/۵ ٧/١ ميزان مصرف ÷ميزان توليد = شدت ويژه انرژی 

 

ولی روی هم . در می يابيم که شدت ويژه انرژی ابتدا سير نزولی و سپس سير صعودی پيدا نموده است ٢٠با توجه به جدول 

انرژی در ويژه الزم به ذکر است که علت کاهش شديد شدت . ولی را داشته استقيک روند مع ١٣٧۶و  ١٣٧۵رفته در سال 

 ١٣٧۴نسبت به سال  ١٣٧۵دات شرکت از لحاظ تنوع و کميت در سال ، افزايش ميزان تولي١٣٧۴نسبت به سال  ١٣٧۵سال 

 .ترسيم گرديده اند ٩در نمودار  ١٣٧۶تا  ١٣٧۴منحنی های بهره وری و شدت ويژه انرژی طی سالهای . می باشد

 

 اتالف انرژی ۵

موارد مذکور را با  عمل آمد موارد زير مشاهده گرديد که می توانه در طی يک مميزی يک روزه که از کل سطح شرکت ب

 :آموزش و اقدامات کم هزينه به گونه ای اصالح نمود تا ميزان اتالف انرژی کاهش يابد

 .در بعضی از موارد چراغها بالاستفاده بودند. به علت سوختگی المپها، روشنايی در بعضی اماکن مناسب نيست •
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٢٢ 
 

 ١٣٧۶تا  ١٣٧۴در سالهای منحنی های بهره وری و شدت ويژه انرژی   ٩نمودار 
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)سهامی عام(شرکت توليدی و صنعتی ايران کاوه 
تا   ١٣٧۴ سالمنحنی های بهره وری و شدت ويژه انرژی از 

١٣٧۶

بهره وری انرژی

شدت ويژه انرژی

کار نمی کنند که اين امر موجب " بعضی از فن کوئل ها دارای ترموستات نبوده و بعضی از ترموستات ها اصال •

پيوسته کار کردن دستگاه مربوطه و توليد سرما يا گرما به ميزانی که مورد نياز نيست و همچنين مصرف انرژی بيشتر 

 .می گردد

 .دارای عايق کاری مناسب نمی باشندکانالهای کولر در بسياری از موارد  •

صورت کنترل شده کار نمی کنند و در بسياری از موارد بدون توجه به زمان مناسب استفاده از ه فن های تاسيساتی ب •

 .، مشغول به کار هستندهاآن

اری از در فضاهای مختلف شرکت با وجود کار کردن کولر و بخاريها، باز بودن درهای ورودی و پنجره ها و در بسي •

 .موارد شکستگی شيشه پنجره ها باعث اتالف انرژی می شود

 .کليه تابلوهای برق و سيم کشی آنها احتياج به بازديد مجدد دارند •

 :با توجه به موارد فوق، می توان پيشنهادهای بهبود وضعيت مصرف انرژی در شرکت را به قرار زير ارايه نمود

 هوای فشرده ۱.۵

صورت سری به قسمتهای مختلف توليدی لوله کشی شده است که ه ذکر گرديد هوای فشرده از مرکز ب" همان گونه که قبال

، می بايست کل سيستم هوای فشرده متوقف گرديده و پس از انجام تعميرات در صورت ايجاد اشکال در لوله کشی فوق

نی شدن مسير، افت فشار بيشتر شده که در عالوه بر اين در سيستم سری به دليل طوال. سيستم شروع به کار نمايد" مجددا

 .نتيجه موجب مصرف بيشتر انرژی می گردد



 رضا محمدی گرفمی
 

٢٣ 
 

جهت رفع اين معضالت طرحی در دست تهيه می باشد که از مرکز به هر قسمت توليدی بر اساس تقاضای آن واحد، لوله 

 .دطور مجزا صورت پذيرد و در مواقع عدم نياز مسير مربوطه مسدود گرده کشی هوای فشرده ب

 گرمايش ۲.۵

برای گرمايش سالنهای توليدی استفاده از يونيت هيتر پيشنهاد می شود که در اين صورت با استفاده از يک موتورخانه 

های فرعی انتقال داده می شود و از آنجا بخار آب گرم به سالنها توزيع خواهد ه مرکزی بخار آب گرم توليد شده به موتورخان

 .آلودگی نمی کند و به سرويس و نگهداری کمی نياز دارداين سيستم توليد . شد

 سرمايش ۳.۵

گونه  د که مصرف برق اينندستگاه کولر گازی در شرکت وجود دار ١٠آمده است در حدود  ٨همان طوری که در جدول 

 .بنابراين می بايست به روشی مناسب با ساير سيستمهای سرمايشی جايگزين گردد. کولرها بسيار زياد است

 آب ۴.۵

شرکت ملزم به پرداخت هزينه آن می باشد، برای جلوگيری از  از آنجا که در صورت استفاده يا عدم استفاده از آب کرج،

تحمل هزينه اضافی شرکت در خصوص پرداخت هزينه آبی که مورد استفاده قرار نمی گيرد، انتقال آب کرج به يک مخزن 

آن به يک مخزن هوايی در ضلع شمالی کارخانه پيشنهاد شده است که  ژپمپابتونی زمينی در ضلع جنوبی پارکينگ و سپس 

 .به مصرف کنندگان توزيع می گردد) مخزن هوايی(در نهايت پس از سر ريز شدن در تانکر 

 

 قانون برنامه دوم توسعه" ١٩"تبصره " و"قوت و ضعف بند نقاط  ۶

ه و توسعه هر کشوری می باشد، ضرورت مديريت انرژی ب در جهان کنونی که مصرف انواع و اشکال انرژی الزمه رشد

عنوان مرکبی راهوار برای دستيابی به مضامين دور پرواز رفاه اجتماعی بيش از هر برهه ديگری آشکار گشته است و در 

رت کشور ما که به هر دليل ميزان شدت انرژی رقم قابل توجهی است امری اجتناب ناپذير می نمايد چه در غير اين صو

ضمن محروميت از فرصتها و موقعيتهای بسيار کوچک موجود، توانايی مانور و چالش در بديلهای مخاطره آميز را از خود 

 .سلب نموده ايم

ه ب" ١٩"تبصره " و"عطف توجه دولت محترم به مسايل مربوط به انرژی و تصويب آيين نامه های اجرايی مرتبط با بند 

        ريت انرژی قابل تحسين است به گونه ای که هم برنامه دوم و تبصره های آن و هم عنوان حسن آغاز فعاليتهای مدي

آيين نامه های اجرايی مربوطه ظرفيت حمل نگرشها، بينشها و کوششهای مديريت علمی انرژی را داشته و طی يک 

تلف مصرف کننده انرژی رويکرد نظامگرای صحيح و اصولی در دهه های ديگر شاهد شکوفايی و بالندگی بخشهای مخ

 .خواهيم بود
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قانون برنامه دوم توسعه، نقاط ضعف زير به چشم " ١٩"تبصره " و"عليرغم کوششهای به عمل آمده در رابطه با تدوين بند 

 :می خورد

به رغم تاکيد بر حفاظت از محيط زيست، نقطه نظرات " ١٩"تبصره " و"در تصويت آيين نامه های اجرايی بند  •

 .حفاظت محيط زيست منظور نشده استسازمان 

 با وجود تعريف واژه ها و طبقه بندی تجهيزات و سيستمهای " ١٩"تبصره " و"بند  ١در آيين نامه اجرايی رديف  •

مناسب در نظر گرفته نشده است و  هایانرژی بر به طرز صحيح، موضوع آب و تعيين مشخصات فنی و معيار

است که نسبت به تهيه مشخصات فنی و معيارها در خصوص تجهيزات  مشخص نمی باشد که کدام سازمان موظف

 .مصرف کننده آب اقدام و آنها را به کميته پيشنهاد دهد

جهت مشترکين خانگی و تجاری انرژی به منظور صرفه جويی در " ١٩"تبصره " و"بند  ۴ن نامه اجرايی رديف يدر آي •

 .مصرف انرژی تصميم خاصی اخذ نگرديده است

اعطای تسهيالت مالی به بخش تجاری و خانگی به خصوص برای " ١٩"تبصره " و"بند  ۵نامه اجرايی رديف  در آيين •

مجتمعهای تجاری و مسکونی که پتانسيل بيشتری جهت صرفه جويی و بهينه سازی مصرف انرژی دارند مورد توجه 

 .قرار نگرفته است

در بعد از ظهرها و " خريد عمده مردم از اين بنگاهها عموماتعداد بنگاههای کوچک اقتصادی در کشور ما زياد بوده و  •

در ساعات پيک مصرف اتفاق می افتد که اين امر می بايست مورد توجه قرار گيرد و با روشها و راههای مناسب 

 از طريق تنظيم ساعات کار اصناف، ساعات خريد را به ساعات ديگر منتقل نمود و يا با ايجاد سرويسهای ويژه" مثال

 .تحويل کاال به مردم، زمان فعاليتها جهت تحويل کاال را به هنگام نيمه شب انتقال داد

آموزش کاربردی کارشناسان واحد مديريت انرژی به صورت مدون منظور نگشته است و در دوره های آموزشی  •

        های تخصصی، اين در حالی است که جهت بر طرف سازی نياز. بيشتر مفاهيم کلی انتقال داده می شودموجود 

می بايست در هر مورد خاص به تحقيق و کاوش پرداخت که در نهايت موجب افزايش سرمايه گذاری در اين رابطه 

ارزيابی آموزش عمومی جامعه نيز به طور " ضمنا. توان سرمايه گذاری فوق را ندارند" می گردد و صنايع معموال

 .سيستماتيک تدوين نيافته است

ومی جامعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می تواند با ابزارهای کارآمد خود، به گونه ای موثرتر جهت آموزش عم •

به ايجاد بسترها و زمينه های فرهنگ صرفه جويی و پرهيز از اتالف و اصراف منابع انرژی مبادرت ورزد که اين 

 .موضوع از نظر دور مانده است


