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 3سعيد خردمند ،2، عقيل ميرزایی 1باللی دهکردي ضار 
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 چکيده :

 براي اصالحی اقدامات و فناوریها مناسبترین بکارگيري معنی به عملياتی شناورهاي در اگزرژي و انرژي سازي بهينه و ارتقاء

 به. هاميباشد کشتی عملکرد در کيفيت و کميت کاهش و محيطی زیست منفی اثر هرگونه بدون انرژي، مصرف کردن کمينه

 منظور به شده شناسایی هاي پتانسيل اساس بر  انرژي وري بهره به بخشيدن تحقق براي منسجم است راهی الگوي دیگر بيان

 و عملکرد کميت و کيفيت نزول عدم به عنایت با مصرفی انرژي هزینه کاهش نتيجه ودر مصرفی و توليد هاي هزینه کاهش

 .است محيطی زیست آسيب

 انرژي ،  خروجی و ورودي جریانهاي بين و شناسایی را  یدک کش قسمتهاي اصلی در انرژي جریانات دارد مقاله سعی این

در این تحقيق هزینه هاي مصرفی در شناور شناسایی شده و راهکارهاي کاربردي در جهت بهبود و کاهش  .سازد برقرار موازنه

یریت همه بهروري انرژي و مد ءحال ميتوان گفت با بررسی وشناسایی چالشهاي موجود در زمينه ارتقا .آنها ارائه شده است

 جانبه  انرژي در شناورهاي عملياتی صنعت نفت  ميتوان گام بلندي برداشت.

 انرژي، مدیریت  شناورهاي عملياتی صنعت نفت، اگزرژي، راندمان ارتقاء انرژي، :کليدي هاي واژه
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 مقدمه:

 گرما، ژول کيلو 011 اول، قانون دیدگاه از. کند می ارزیابی کمی لحاظ از فقط را مختلف هاي انرژي ترمودیناميك، اول قانون

 اول قانون. شود نمی تبدیل کار به گرمایی، انرژي عمل، کل در که حالی در. دارد یکسانی ارزش کار، ژول کيلو 011 با

کاستيها  این ترمودیناميك، دوم قانون ارائه با. نيست قائل گرما و کار عبور مورد جهت در گونه محدودیتی هيچ ترمودیناميك،

 تلفات مقدار همچنين و فرآیندها واکنشها، جلوروي مسير است قادر ترمودیناميك، دوم قانون که طوري به .است شده رفع

 سودمند و قوي ابزاري که گردید اگزرژي تحليل ارائه به منجر دوم، قانون از استفاده مستقيم نتيجه. کند پيشگویی را سيکل

 .[1]باشد می موجود انرژیهاي کيفی و کمی ارزیابی در

 انرژي سيستمهاي تحليل روش مطلوب که آورد می فراهم را امکان این ترمودیناميك، دوم و اول قانون ادغام با اگزرژي تحليل

 تعریف، بر گردد. بنا مشخص سيستم، یك نامطلوب ترمودیناميکی و فرآیندهاي انرژي سطوح واضح شناخت همچنين و

 تحليل در. شود می حاصل مواد، از از جریانی یا موجود انرژي از مشخصی مقدار از که است مفيدي کار حداکثر اگزرژي

عوامل  و ترمودیناميکی سيکل مختلف فرآیندهاي طی در ها ناپذیري توليد بازگشت و مقدار محل تعيين اساسی هدف اگزرژي،

 باشد. می ناپذیري این بازگشت توليد بر مؤثر

 سيستم ترمودیناميکی نامطلوب فرآیندهاي بررسی و اول، شناسایی مرحله. باشد می اساسی مرحله دو شامل اگزرژي تحليل

 می دست به سيستم مختلف قسمتهاي در اگزرژي موازنه نوشتن با اگزرژي اتالفات. باشد می اگزرژي تعيين اتالفات پایه بر

ميزان  کمترین است اگزرژي اجتناب پذیراتالفات  مفاهيم پایه بر سيستم در ممکن اصالحات بيشترین تعيين دوم، آید مرحله

اتالفات  شد، نابودي آن مانع اقتصادي مالحظات و موجود هاي تکنيك با توان نمی که طی فرآیندي سيستم در اگزرژي

 مشخص را فرآیند بهينه شدن پتانسيل اجتناب، بيشترین قابل اگزرژي اتالفات تعریف، این با. نامند می ناپذیر اجتناب اگزرژي

 و ترمودیناميکی نامطلوب فرآیندهاي نيز و گردد تحليل می تحليل اگزرژي توسط سرعت به سيستم، یك بنابراین. سازد می

 صورت گذشته ههاي ده و اگزرژي در دوّم قانون مورد در بسياري هاي پژوهشگردند. می ممکن، مشخص اصالحات بيشترین

 به که کسانی اولين. است کتون پژوهش آنها کلی ترین از یکی و است بوده اخير سال بيست در آنها بيشترین که است گرفته

 سال از بودندکه گيبس و ماکسول توماسون، تایت، کالزیوس، پرداختند، کار به شدن تبدیل براي انرژي کاردهی قابليت مفهوم

 [2].نمودند. توجه مفهوم این به 0181

 و شمال دریاي آبی ومرزهاي بنادر از وخروجی ورودي هاي کشتی باالي وحجم مرزآبی کيلومتر 00011 داشتن با ایران

 و باال تناژ با هاي کشتی به بندري خدمات براي قدرت وپر مدرن هاي کش یدک از ناوگانی به مبرمی بسيار نياز جنوب دریاي

 مورد همواره ایران اسالمی جمهوري دریایی ناوگان بزرگترین از یکی عنوان به نفت صنعت  عملياتی کشهاي یدک .دارد پایين

 .ميشود احساس شناورها این عملکرد بهبود راستاي در  آنها بکارگيري روشهاي روي بر متعددي پژوهشهاي نيازبه و بوده توجه

 در انرژي اتالفات کاهش نتيجه در و انرژي سازي بهينه تکنيکهاي بکارگيري شناورها این عملکرد بهبود روشهاي از یکی

 . [3]ميگردد نيز سوخت مصرف در مالحظه قابل کاهش باعث امر این که. آنهاست

 گرفته نظر تمامی سيستم ها و ماشين آالت آن در این تحقيق یکی از شناورهاي عملياتی شرکت پایانه هاي نفتی ایران  با در

 نمونه شناور دراین آمده بدست نتایج تمامی که است ذکر شایان. ميگيرد قرار بررسی مورد اگزرژي انرژي، دیدگاه از و شده
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 کمك ایران نفتی هاي پایانه شرکت عملياتی شناورهاي زیاد تعداد به وباتوجه بود خواهد شناورها تمامی در استفاده قابل

 .کرد خواهد انرژي مصرف کردن بهينه و انرژي مدیریت در شایانی

محدوده  در پيما اقيانوس  بزرگ هاي قدرتمند و محکمی است که براي حرکت دادن کشتیکش یك شناور کوچك ، یدک 

 مورد الیروبی تجهيزات و افتاده کار از شناورهاي کردن یدک و مرزي درون راه آبهاي در بارج ها کردن جابجا بنادر، هاي

 رایج و معمول ها اسب بخار در آن 0111بوده و قدرت   m 80 هایدک کش  اندازه محدوده حداکثر. می گيرد قرار استفاده

 .هستند قوي کامالً شان اندازه به نسبت ها کش یدک است

کش بطور  دکی ي. موتورهای شوداستفاده م یزلید يامروزه موتورها یبخار بودند ول يموتورها يدارا هياول هاي کش دکی

 دهاستفا قيعم هاي ( اما انواع بزرگتر آن که در آبKW 0111-511) کنندی م دياسب بخار قدرت تول 0111تا  051مثال 

 يادیز یلي( خP.Tنسبت توان به تناژ) كیومعموالً  ندی نمایم دي( قدرت تول01111KWاسب بخار ) 05111تا  ی شوندم

 یکيانه معموالً بطور مکان. رانش پروی شونداستفاده م يشناورها دارند. موتورها اغلب همسانند و بصورت مواز رینسبت به سا

 کش ها دکی اند جیرا يمواز يموتورها يکه برا یکیالکتر يقدرت موتورها يموتور برا یبکار گرفتن خروج يبجا ی باشدم

 .ی دهدم شافزای را ها آن يکار تيو امن يریمانور پذ تيمتفاوت، قابل شرفتهيرانش پ هاي ستميدارند وس ییباال يریمانورپذ

 شناور مورد مطالعه: یمعرف

 ي عمانایفارس و در جيخل یحرکت آن منطقه آب ريبوده که مس kw  0808 ای HP  5111کش   دکیبکار گرفته شده  مدل

 نيبه تام ازيروز)بدون ن 00 ایدر در وستهيمدت زمان حضور پ ای ی. برد زمانی باشدم زين نيکاسپ يایبوده و قابل تردد در در

آرام مطابق با  يایگرم ودر يتردد شناور آب وهوا هيناح ياز ساحل ( و مشخصات جو ییغذا رهي،آب ، سوخت و ج زاتيتجه

 از کار افتاده، دکل يشناورها ،ییجابجا يکردن شناورها دکیو قادر است به هل دادن و  ی باشدفارس م جيعمان وخل ییایدر

به اسکله ها   یوخدمات رسان قیآن ها و انجام اطفاء حر يو لنگر انداز ییایدر هاي و سازه کريغول پ ي، نفتکش ها ینفت هاي

 [4]باشد. ینفر، م 01تن، تعداد خدمه 85-05نات، قدرت کشش ازعقب،  00-01 نيسرعت ب يدارا شناورباشد.-یم

 

 شناور مورد مطالعه-1شکل
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 واقالم موتورخانه : زاتيتجه

 ساتيشناور تأس ازيبرق مورد ن نيتأم يبرا  ژنراتور چهار دستگاه ی شود،که در موتورخانه در نظر گرفته م یمهم زاتيتجه

، کنترل  زاتيتجه ، یشیوسرما یشیگرما ستميشامل س هیتهو زاتيفاضالب و تجه هيتصف ستميموتورخانه شامل پمپ ها، س

  .ی باشد.....متبرید   سيستم و فاضالب استحاله آب ، سيستم از روغن جداکننده آتش ، سيستم مهار تجهيزات

 اگزرژي:

 کشش و الکتریکی مغناطيسی، اي، هسته ميدانهاي اثرات غياب در. است مختلفی هاي مؤلفه داراي انرژي، مانند نيز اگزرژي

  :نوشت اگزرژي کل براي را زیر رابطه توان می سطحی،

EXTOTAL  = Ex k + Ex p + Ex ph + Ex di +ExQ + Ex ch                                                  (1) 

 Exdi دیفيوژنی ،اگزرژي Exph ترمومکانيکی یا فيزیکی ،اگزرژي Exp پتانسيل اگزرژي ، Exk جنبشی اگزرژي

 .Exc شيميایی ، اگزرژيExQ حرارت اگزرژي انتقال

 وات کيلو 01800 یا مگاژول 0188 گازوئيل ليتر هر سوختن ازاي در شناور ماده اوليه براي  توليد انرژي سوخت ميباشد که به

ميشود حا با تحليل اگزرژي در قسمتهاي مختلف شناور ميتوان فهميد در هر سيستم چقدر اتالف انرژي  آزاد انرژي ساعت

 .گيرد ليل قرا میدليل زیاد بودن سيستم هاي به کاررفته در شناور موتورهاي اصلی به عنوان نمونه مورد تح وجودداردبه 

 .[5]است شده رسم کش یدک براي انرژي نمودار زیر درشکل

  

 کش یدک انرژي نمودار -2شکل 
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 تحليل اگزرژي در موتور هاي اصلی:

درصد انرژي ورودي اتالف می  03الی  03و يدرصد انرژي ورودي تبدیل به اگزرژ 54تا  03دیزل حدود  ياکثر موتورها در

درصد انرژي از طریق سيستم  03الی  81درصد انرژي ورودي از طریق اگزوز به هدر می رود و 03شود. که از این مقدار حدود 

 ییخنك کاري موتور اتالف می شود.ميزان تخریب اگزرژي ميتواند به واسطه تحليل قانون دوم ارزیابی شود. شناخت مکان ها

که در آن ها تخریب اگزرژي رخ می دهد، می تواند یك راهنما براي مکان هایی باشد که پتانسيل بهبود عملکرد در آن ها 

 وجود دارد. 

 روغن می مبدل و کولرهوا(ميانی) کن خنك ،(توربين و از کمپرسور متشکل) توربوشارژر دیزل، موتور شامل قدرت سيستم

 مراحل مختلف برروي نمودار شماره گذاري شده است. همچنين. است داده شده نشان 0 شکل در سيستم کلی شماتيك. باشد

 

 شماتيک کلی سيستم توليد قدرت-3شکل 

وقتی موتور شروع به کار ميکند هواي محيط توسط کمپرسورتوربو شارژر فشرده می شود. توربوشارژر شامل کمپرسور و 

متصل شده اند. گازهاي خروجی از موتور دیزل پس از عبور از توربين مقداري توربين می باشد که توسط یك محور به یکدیگر 

است  ایآب شور در ستميس نیخنك کننده در ا عیما.از انرژي خود را به آن داده و انرژي مورد نياز کمپرسور را تأمين می کنند

 .گردديبرم ایدرو روغن در کولر ها گرفته و دوباره به  نیريآب شور در گردش، حرارت را از آب ش

 قبلشده است.  هييهر موتور تعب يمجزا برا يهایورود ،یاصل نیال يکش شده و بر رو دکی، وارد  یاصل يآب شور از دو ورود

کن ميانی توسط آب شور خنك از اینکه هوا وارد موتور دیزل شود درون خنك کن ميانی سرد می شود. هواي ورودي به خنك 

. مددار آب گرداندديرا خنك م نیريشده روغن  و آب ش نیريآب شور وارد کولر روغن وکولر آب ش نيپس ازآن هم ومی شود 

 دارد.  اوظيفه خنك کاري بلوک موتور و ر نیريش

 :ميباشد زیر موارد شامل سيستم ترمودیناميك تحليل در  رفته کار به فرضيات

کند می کار پایا شرایط در دیزل موتور . 8 

اند فرض شده کامل گاز خروجی، گازهاي و ورودي هواي .2 
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شده است انگاشته ناچيز پتانسيل و جنبشی انرژي .تغييرات0   

 کدم حرارتدی ارزش از شدود مدی ظداهر خروجدی در بخدار صورت آب به داخلی احتراق موتورهاي در معموالً اینکه .به دليل5

 .است شده استفاده

 

 

 

 

 دماي قسمت هاي مختلف سيستم-مشخصات موتور-2و  1جدول 

قدرت توليد سيستم مختلف اجزاي در دوم قانون و اول قانون راندمان -3جدول  

 اجزا راندمان قانون دوم راندمان قانون اول

 کمپرسور 08 81

 توربين 10 10

-  خنك ميانی 08 

-  کولر روغن 70 

 موتور 70 77

توليد سيستم مختلف اجزاي در اگزرژي تحليل نتایج - 4 جدول  

ydest y°dest اجزا تخریب اگزرژي 

 کمپرسور 195.95 6.26 3

 توربين 97.53 3.12 1.5

 خنك ميانی 103.53 3.31 1.6

 کولر روغن 12.09 0.39 19.

 موتور 272.07 86.92 41.9

 ) موتوردیزل با اجزا، سایر با مقایسه در که دریافت توان سيستم می مختلف اجزاي در اگزرژي تخریب نسبت مقایسه با

y°dest) (1880 بيشترین سهم را در تخریب اگزرژي سيستم دارد و پس از آن کمپرسور با مقدار)سهم بيشتري   %0/8درصد

 (Niigata دیزل موتور مشخصات) -8 جدول سيستم مختلف هاي قسمت دماي -0 جدول

 75 كمپرسور به ورودي هواي دماي
 1838 (kw) خروجی توان

 55 موتور به ورودي هواي دماي
 280 (mm)سيلندر قطر

 077 توربين از خروجی گازهاي دماي
 370 (mm)موتور كورس

 01 كولر هوا به ورودي شور آب دماي
 80 تراكم نسبت

 15 موتور به ورودي شيرین آب دماي
 2.65 (bar)توربوشارژر فشار

 80 موتور به ورودي روغن دماي
 5.4 (kg/s)هوا دبی

  
 5.6 (kg/s)احتراق محصوالت دبی

  
 198.3 (g/kWh) سوخت مصرف

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 نفت صنعت عملياتی شناورهاي در اگزرژي و انرژي سازي بهينه و ارتقاء

 کنفرانس بین المللی چهارمین

  انرژیرویکردهای نوین در نگهداشت 
 

7 
 

 درصد(00دارد) سيستم اگزرژي تخریب در ناچيزي بسيار نقش روغن مبدل ميان، این در همچنين در تخریب اگزرژي دارد.

 و است نزدیك محيط با تعادل حالت به و دارد کمی دماي که شود می کاري خنك آبی توسط روغن که است دليل بدین این

 باشند. می برخوردار کمی اگزرژي از روغن مبدل در کننده شرکت هاي انرژي مجموع در

 در ورودي سوخت انرژي و اگزرژي مصرف ميزان شود نمایان بهتر انرژي و اگزرژي تحليل ميان تمایز اینکه براي اینجا در

 سوخت انرژي % 01 اگزوز از خروجی گازهاي ،7 اساس شکل بر. است شده مقایسه یکدیگر با سيستم مختلف قسمتهاي

 خنك همچنين دارند. شرکت 187% تنها  ورودي سوخت اگزرژي تخریب که در است حالی در این. شوند می شامل را ورودي

 از کمتر مجموع در دو این حاليکه در. شوند می شامل را سيستم حرارتی اتالف 01%مجموع در روغن مبدل و ميانی کن

 کاهش در را نقش بيشترین موتوردیزل درون اگزرژي تخریب ميان، این در. ميشوند شامل را سوخت اگزرژي تخریب درصد0.1

 فرایند در ناپذیر بازگشت شدت به فرایندهاي دليل به بيشتر موتور در اگزرژي تخریب. دارد سيستم عملکرد ترمودیناميك

 فرایند و دیزل موتور سيستم، عملکرد بهبود براي مکان بهترین ازاینرو. باشد می اصطکاک و موتور از حرارتی اتالفات احتراق،

 اگزوز، از خروجی توسط گازهاي اگزرژي هدررفت از هایی مکانيزم طراحی با توان می آن از پس. باشد می آن درون احتراق

 .[6]بخشيد بهبود را سيستم عملکرد

 گيرد قرار استفاده مورد مفيد کار توليد براي تواند خروجی می گازهاي انرژي درصد 0081اگزرژي،حدود  تحليل دیدگاه از

 سيستم از توسط توربين که انرژي مقدار توربوشارژر براي که داشت سوخت بایستی توجه کل کاردهی قابليتدرصد  187حدود

 در نقشی توربوشارژر اول ترمودیناميك، قانون براساس بنابراین. شود می کمپرسور کارمحوري صرف صورت به شود می گرفته

 در توربوشارژر کار در موجود هاي ناپذیري دهد بازگشت می نشان اگزرژي تحليل این وجود، با. کند بازي نمی سيستم انرژي

 .شود جریانی سوخت می اگزرژي درصد از 785حدود تخریب مجموع موجب

 
 سيستم مختلف قسمتهاي در ورودي سوخت )نمودار دایره اي( واگزرژي انرژي مصرف ميزان -4 شکل

 

 تبرید سيکل در اگزرژي تحليل

 شديرانبساط، یك و کندانسور یك اواپراتور، یك کمپرسور، یك از سيکل این. دهد می نشان را تراکمی تبرید سيکل شکل زیر،

و  اجبداري جابجدایی نوع از گيرد، می قرار بررسی مورد سيکل این تحليل در که کندانسور و اواپراتور. یابد می تشکيل

 .[7]ميباشد اسکرول نوع از سيکل این در کمپرسور

44

5

30

13
8

توان 
خروجی

کولر وغن

خروجی 
اگزوز

خنک میانی
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 سيکل تبرید تراکمی -6شکل 

 بده کنتدرل، حجدم یك عنوان به اواپراتور نظرگرفتن در ،با مبرد، جرمی جریان مقدار

 :گردد می محاسبه زیر صورت

 (2) 

h ، و سيستم کارکرد نقاط از هریك در مبرد ویژه آنتالپی مقدار معرف evpQ، است برودتی بار ميزان . 

compW گردد می حاصل زیر معادله کمپرسور،توسط به ورودي الکتریکی ،انرژي : 

(3) 

mη ، 1مقدار و .است کمپرسور مکانيکی راندمانh ،دست به زیر معادله از استفاده با 

 :آید می

(4) 

  isη توسدط گيدرد، می قرار استفاده مورد رابطه در که اسکرول کمپرسور یك ایزانتروپيك راندمان 

 .است نقاط از هریك در سيستم کارکرد فشار معرف ، P و گردد می تعيين زیر معادله

(5)   

 بيدان زیر صورت به محيط به یافته انتقال حرارت عنوان تحت ،condQکنترل، حجم یك عنوان به کندانسور گرفتن نظر در با

 :ميشود

(6) 

 شده: تخریب اگزرژي مجموع

 : بود زیرخواهد صورت به شده تخریب اگزرژي مجموع ،اگزرژي بقاي قانون طبق بر تبرید، سيستم در

(7) 

Ex∆ ، باشدد مدی اواپراتدور و کندانسدور انبساط، شير درکمپرسور، اگزرژي اتالفات شامل .inEx ، الکتریکددی اندرژي مجمدوع 

 :گردد می بيان صورت بدین و است کندانسور و اواپراتور هاي فن و کمپرسور به ورودي
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(8) 

am ندددددرخ 

 . است فن راندمان fanη و هوا مخصوص حجم ، vهوا، جرمی جریان

 خروجی: اگزرژي

outEx بود خواهد صورت این به و یابد می جریان اواپراتور از خارج به که است هوایی اگزرژي شامل و است خروجی اگزرژي : 

(9) 

To و خارج محيط دماي Tc، باشد می داخل شونده خنك محيط دماي. 

 کمپرسور: اگزرژي

 واقعدی،اتالف تدراکم فرایندد یدك در. اسدت صفر اگزرژي اتالف پذیرد، می صورت کمپرسور در ایزانتروپيك تراکم که هنگامی

 صدورت بده کمپرسدور بدراي اگزرژي بداالنس معادله از استفاده با اگزرژي اتالف. پيوندد می وقوع به اصطکاک اثر بر مفيد کار

 :گردد می محاسبه زیر

(10) 

 :شود می زیرمحاسبه صورت به کمپرسور در آنتروپی توليد

(11) 

 

 . دهد می نشان را مبرد آنتروپی افزایش دوم جمله و محيط آنتروپی افزایش اول جمله رابطه، این در که

 شير انبساط: اگزرژي

 :گردد می محاسبه زیر صورت به انبساط شير در اگزرژي اتالف

(12) 

 کندانسور: اگزرژي

 اصددطکاک اثدر در ناپدذیري بازگشدت خدارجی، هداي ناپدذیري بازگشت دليل به اتالفات شامل کندانسور در اگزرژي اتالفات

 بدراي اگدزرژي باالنس معادله از استفاده با اگزرژي اتالفات. باشد می کندانسور از بيرون گرمابه جریان اثر در اگزرژي وتخریب

 :گردد می محاسبه زیر صورت به کندانسور

(13) 

fan , condW ، باشد می کندانسور فن به ورودي الکتریکی انرژي . 

 زیر معادله توسط کندانسور در آنتروپی توليد

 :شود می محاسبه

(14) 
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 اواپراتور: اگزرژي

محاسدبه  زیر صورت به که است اصطکاک و خارجی هاي ناپذیري بازگشت دليل به اتالفات شامل اواپراتور در اگزرژي اتالفات

 :گردد می

(15) 

 

fan , evpW ، باشد می اواپراتور فن به ورودي الکتریکی انرژي . 

 :گردد می بيان زیر معادله صورت به اواپراتور در شده توليد آنتروپی

 (16)   

 سيکل تبرید تراکمیدما و آنتالپی  در مراحل -5جدول

T(oK) H(kj/kg) 
CT state 

293 N.A 20 8 

383 253.19 110 2 

313 79.65 45 3 

275 52.66 2 4 

248 N.A -25 5 

248 176.35 N.A 6 

 

 
 
 
 

 

 راندمان واتالف اگزرژي در واحدهاي عملياتی سيکل تبرید تراکمی -6جدول 

اگزرژي راندمان اتالف اگزرژي  واحدهاي عملياتی 

 

 Heat Exchangerواحد عملياتی  (0) 12.33% 0880

 

 ( واحد عملياتی شير فشار شکن0)   70% 0810

 

 ( واحد عملياتی کندانسور0)   0% 00800

 

 (  کمپرسور 7)   10.79% 77870
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 (  اواپراتور5)   16.4% 00880

 

 

 نتيجه گيري

 بهينه جهت ممکن اقدامات و تحليل اگزرژي  ميتوان ميزان هدر رفت انرژي را محاسبه کردشده،با  گفته مطالب به توجه با
      کارکرد، بهينه دور تعيين و موتور محاسبه درست تنظيم :کرد خالصه بصورت زیر را یدک کش در انرژي مصرف سازي

 مصرف و موتور کارکرد بر نظارت افزارهاي نرم از استفاده و نصبمطبوع ، تهویه سيستم کار هدفمندکردن و بندي زمان

 بهينه زمان تعيين و پروانه و بدنه کردن تميزمانند  PMطبق  موقع به سروسيهاي انجامی مانند .در ضمن اقداماتسوخت
 تغيير توربوشارژر، کردن اضافه انژکتور، کردن الکترونيکی با موتور اصالح ،بهينه تریم و سرعت انتخاب ،بدنه اي دوره سرویس

 و.....نيز باید مورد توجه قرار گيرد.کولرها نوع
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