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  ارتقاء مصرف انرژي نقشه راه در خصوص  ارچوبهچ
 در صنایع ریخته گري چدن و فوالد کشور

  

  5رسول زارع، 4مرضیه مرادي زانیانی، 3، الهه باغبان2 سمیرا فاضلی  ،1مونا وثوقی فرد :نویسندگان
  

   انرژي در صنایع، سازمان بهره وري انرژي ایران ساباکارشناس مدیریت  - 1
  کارشناس مدیریت انرژي در صنایع، سازمان بهره وري انرژي ایران سابا -2
  کارشناس ارشد انرژي، شرکت سامان انرژي اصفهان   - 3
    کارشناس ارشد انرژي، شرکت سامان انرژي اصفهان -4
  ، شرکت سامان انرژي اصفهان انرژي و عضو هیئت مدیرهمدیر  - 5

  
نقشه راه در خصوص بررسی نحوه بکارگیري تکنولوژیهاي جدید در کارخانجات موجـود و  تدوین در این مقاله  :چکیده

نیازهاي مرتبط نعتی، صنقشه راه با توجه به نیازهاي . طرحها و کارخانجات جدیداالحداث در کشور مورد توجه قرار می گیرد
انـرژي قابـل   منابع هریک از حوزه هاي نیازهاي مربوط با  و زیست محیطی، قانونی و تکنولوژیکی، نیازهاي تکنولوژي موادبا 

ارائه متوالی  مرحله، در قالب سه و اولویت اجرا ا به میزان اهمیتو بنتعیین می گردد  منابع انسانیو  بازار و محصوالت، اعتماد
  .گردد می

  یخته گري، ارتقاء تکنولوژي موادارتقاء صنعت ر نقشه راه، صنعت ریخته گري، :واژگان کلیدي
  

  مقدمه -1
بر اساس تعاریف جهانی، نقشه راه، یک ابزار ارتباطی است که نیازهاي رقابت آمیز طوالنی مدت تعیین شده توسط یک 

بهبود آینده صنایع و در عین حـال   جهتمسلماً دستیابی به راه حل براي تأمین این نیازها . صنعت خاص را توضیح می دهد
الزم به ذکر است که اصطالح نقشه راه با این تعبیر نخستین بار توسط . تأمین اهداف بهینه سازي مصرف انرژي، ضروري است

  . دپارتمان انرژي ایاالت متحده آمریکا به کار برده شد
  :تدوین نقشه راه باعث می شود

 توافقی در رابطه با اهداف استراتژیک حاصل شود.  
 ش می یابدتوانایی صنعت براي هدایت تحقیقات و بکارگیري تکنولوژیهاي نوین افزای.  
 محدوده مشخصی براي دستیابی به تأمین بودجه و مساعدتهاي مالی مشخص شود.  
  1[روند رقابتهاي کلی هریک از شرکتها بهبود می یابد.[  

مقالـه  از آنجا که تدوین نقشه راه براي یک صنعت خاص، مستلزم بررسی جامع و کامل صنعت مورد نظر است، در ایـن  
که مسلماً با مطالعات جامع و کامل صورت گرفته، ارائه مـی   -راه تدوین شده توسط سایر کشورها نقشهتوجه به نقشه راه با 

شود و به اقتضاي شرایط صنایع ریخته گري در ایران و بر اساس برنامه ها و اهداف تعیین شده براي کوتاه مدت، میان مدت و 
نقشه راه تدوین شده براي صنایع ریختـه گـري   . ی گرددبلند مدت تعیین شده براي این صنعت در کشور، تکمیل و اصالح م

   .بر پایه شناسایی و در نهایت تأمین نیازهایی است که بخشهاي مختلف صنعت ریخته گري با آن مواجه هستند معموالً
  

  نیازهاي صنعت ریخته گري -2
  ]:3،2[نیازهاي صنایع ریخته گري را می توان در شش گروه طبقه بندي کرد 

  صنعتی .1
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  تکنولوژي مواد .2
  زیست محیطی، قانونی و تکنولوژیکی .3
  منابع انرژي قابل اعتماد .4
  بازار و محصوالت .5
  منابع انسانی .6

  .برپایه رفع نیازهایی است که این صنعت با آن مواجه است ،نقشه راه صنعت ریخته گري
  

  نقشه راه پیشنهادي براي صنایع ریخته گري ایران -3
نقشه راه پیشنهادي براي صنایع ریخته گري باید قادر بـه  بر اساس نیازهاي مطرح شده براي صنایع ریخته گري ایران، 

  :تأمین اهداف کالن زیر باشد
  ارتقاء صنعت ریخته گري  .1
 ارتقاء تکنولوژي مواد .2
  دستیابی به اهداف زیست محیطی، قانونی و تکنولوژیکی .3
  اعتماددستیابی به منابع انرژي قابل  .4
  تأمین بازار و محصوالت .5
  ارتقاء منابع انسانی .6

اهداف خرد قابل تعریف است کـه از طریـق اجـراي دسـتورالعملهاي خـاص، قابـل        کالن،براي تأمین هریک از اهداف 
  :بعنوان نمونه اهداف خردي که براي ارتقاء صنعتی ریخته گري باید تحقق یابد عبارتند از. دستیابی است
 کنترل هزینه ها  
 بهبود جریان فرآیند  
 ارتقاء تکنولوژي شکل دهی  
  توسعه  
 بهبود مستمر 

و  بـر اسـاس اولویتهـاي اجرایـی    کـه  دستیابی به مجموعه اهداف خرد و کالن، مستلزم اجراي دستورالعملهایی است 
  :قابل طرح است) سه گام(  مرحله متوالیدر قالب سه  امکانات موجود

  
  :گام اول -3-1

 6تـا   1این صـنعت در شـکلهاي   اول نقشه راه پیشنهادي صنایع ریخته گري ایران در راستاي تأمین اهداف کالن گام 
چنانچه مالحظه می گردد مجموعه دستورالعملهاي ارائه شده در هر بخش، منجر به دستیابی به اهـداف   .مشخص شده است

  .خرد و در نهایت اهداف کالن می شود
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  گام اول نقشه راه پیشنهادي صنایع ریخته گري ایران در راستاي ارتقاء صنعت ریخته گري - 1شکل 
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  گام اول نقشه راه پیشنهادي صنایع ریخته گري ایران در راستاي ارتقاء تکنولوژي مواد -2شکل 

 
 

  
  زیست محیطیگام اول نقشه راه پیشنهادي صنایع ریخته گري ایران در راستاي دستیابی به اهداف  - 3شکل 
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 گام اول نقشه راه پیشنهادي صنایع ریخته گري ایران در راستاي تأمین منبع انرژي قابل اعتماد و پایدار -4شکل 

  
 گام اول نقشه راه پیشنهادي صنایع ریخته گري ایران در راستاي تأمین نیازهاي بازار و محصوالت - 5شکل 

 
 

  
  صنایع ریخته گري ایران در راستاي تأمین نیروي انسانی کارآمدگام اول نقشه راه پیشنهادي  - 6شکل 
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 :دوم نقشه راه گام-3-2

 7در شکلهاي دوم نقشه راه صنعت ریخته گري ایران در جهت تحقق اهداف کالن این صنعت  گام مقالهدر این بخش از 
 .ارائه می شود 11تا 

 

  
  ایران در راستاي ارتقاء صنعت ریخته گريگام دوم نقشه راه پیشنهادي صنایع ریخته گري  -7شکل 

 

  
 گام دوم نقشه راه پیشنهادي صنایع ریخته گري ایران در راستاي ارتقاء تکنولوژي مواد - 8شکل 
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  گام دوم نقشه راه پیشنهادي صنایع ریخته گري ایران در راستاي دستیابی به اهداف زیست محیطی -9شکل 

 

 
  پیشنهادي صنایع ریخته گري ایران در راستاي تأمین نیازهاي بازار و محصوالتگام دوم نقشه راه  -10شکل 
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  گام دوم نقشه راه پیشنهادي صنایع ریخته گري ایران در راستاي تأمین نیروي انسانی کارآمد - 11شکل 

  
 :سوم نقشه راه گام -3-2

 12شکلهاي سوم نقشه راه صنعت ریخته گري ایران در جهت تحقق اهداف کالن این صنعت در گام مقالهدر این بخش از 
 .ارائه می شود 15تا 

 

  
  گام سوم نقشه راه پیشنهادي صنایع ریخته گري ایران در راستاي ارتقاء صنعت ریخته گري - 12شکل 
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  راستاي ارتقاء تکنولوژي موادگام سوم نقشه راه پیشنهادي صنایع ریخته گري ایران در  -13شکل 

  
  گام سوم نقشه راه پيشنهادي صنايع ريخته گري ايران در راستاي دستيابي به اهداف زيست محيطي -١٤شکل 

 

  
  گام سوم نقشه راه پيشنهادي صنايع ريخته گري ايران در راستاي تأمين نيازهاي بازار و محصوالت -١٥شکل 

 

 و نتيجه گيريبحث  -٤

نقشه راه صنعت ریخته گري کشور فوالد کشور مستلزم تحقق  -تأمین نیازهاي صنایع ریخته گري فوالد، چدن و چدن
است که با توجه به امکانات موجود و شرایط فعلی، همچنین اهمیت هریک از نیازهاي این صنعت در قابل سه سـناریو قابـل   

 .ي در این صنایع باشداجرا است تا شاید گامی براي ارتقاء وضعیت مصرف انرژ
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