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صنايع انرژی مصرف سازی بهينه در بار مديريت يعنقش رژی  ر  زی  ر بهي  ر  يري ب ش 
افزايش ميزان مصرف برق ، موضوع مديريت بار و  با •

ط پيک ان ز د ف های نياز به ي خگ پاسخگويی به نياز های مصرفی در زمان پيک مطرح می پا
در اين ميان اعمال سياستهای جديد در زمينه  . شود 

بهينه زاينايعرف ب يت اه از ها کارخانه و کارخانه ها از اهميت بسزايی  صنايع مصرف بهينه
برخوردار است
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عاديبا• ساعات با پيك ساعات در مصرفي برق نرخ اينكه به توجه ي  ب ر  پي  ب   ي  ر رخ برق  ي  وج ب 
متفاوت مي باشد  با جابجا آردن نقاط پيك به نقاط دره مي توان  

.منحني بار را تاحدودي هموار و در نتيجه هزينه برق را آاهش داد
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راهكارهاي مديريت مصرف در بخش صنعتي

٥



باشند م زير مولفه سه صنعت بخش در انرژي عمده :مصرف آنندگان عمده انر ژي در بخش صنعت سه مولفه زير مي باشند:مصرفآنندگان

حرارتي-١ هاي مولفه و يتجهيزات رار ي  و ه جهيزا و 

الكتريكي-٢ مولفههاي و تجهيزات تجهيزات و مولفه هاي الكتريكي-٢

مولفهها-٣ ساير ساير مولفه ها-٣
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تجهيزات و مولفه هاي حرارتي-١

بويلرها -١
بخار-٢ هاي رسيستم ي ب م  ي
آوره ها -٣
عايق آاري-۴
بازيافت حرارتي-۵

٧
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تجهيزات و مولفه هاي الكتريكي-٢

آمپرسورها-٧شبكه الكتريكي                -١
مبردها -٨ موتورها                       -٢
سرماسازها -٩ محرآه ها                      -٣
تهويه-۴ سيستم و آن-١٠فنها خنك برجهاي هوي      م  ي ن ه و  ي   برجه
روشنايي -١١  دمنده ها                     -۵
پراآنده١٢پمپها۶ توليد هاي سيستم

٨

سيستم هاي توليد پراآنده-١٢  پمپها                        -۶



مولفهها٣ ساير ساير مولفه ها-٣

ساختمان ها -١
فاضالب-٢ و آب بسيستم ب و  م  ي

٩



مقدمه

درصد از انرژي الكتريكي مصرفي در  ٧٠تحقيقات نشان داده است قريب به 
تنها و بوده الكتريك موتورهاي سه ايران در صنعت  ٣٠بخش صنعتي در ايران سهم موتورهاي الكتريكي بوده و تنها ٣٠بخش

درصد از انرژي الكتريكي مصرفي در اين بخش مربوط به ساير 
است صنعتي هاي آننده راهكارهاي.مصرف برخي مجال اين در ي  ي  ي .ر   ر ي ر ل بر ج ين  ر 

عملياتي بهينه سازي مصرف در عمده موتورهاي الكتريكي صنعتي 
.ارائه می شود

بديهي است جهت ارائه راهكارهاي دقيق مديريت مصرف مربوط به هر 
صنعت و بسته به نوع فرآيند توليدي، مي بايست مميزي آامل انرژي 

گ
١٠

.انجام گردد



الكتريكيپيشنهاداتي درخصوص مديريت موتورهاي  

.در صورت امكان از موتورهاي با دور قابل تنظيم استفاده گردد -١
.دقت گردد آه موتورهاي الكتريكي با ولتاژ نامي آار آنند -٢

در  % ٣از تنظيم آننده هاي ولتاژ نامي تغذيه استفاده شود زيرا گاهي تغيير 
زا ه ژ ان تلفا ش افزا ث ا ه تغذ ش٢۵لتاژ ا خ .خواهد شد% ٢۵ولتاژ تغذيه باعث افزايش تلفات انرژي به ميزان

حتي االمكان بار موتورها به اندازه توان نامي آنها باشد و در صورتيكه به  -٣
شود استفاده تر پايين نام توان با موتورهاي از هست نياز آمتري قدرت آمتري نياز هست از موتورهاي با توان نامي پايين تر استفاده شود  قدرت

زيرا موتورهاي بزرگ به راحتي موتورهاي آوچك قابل مانور آردن نيستند 
.و تلفات آنها در حالت آم باري زيادتر است

١١
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گونه۴ به آنها آار محيط بايد آنند م آار بهتر خنك محيط در موتورها آه آنجاي از

)ادامه(الكتريكي پيشنهاداتي درخصوص مديريت موتورهاي  
از آنجايي آه موتورها در محيط خنك بهتر آار مي آنند بايد محيط آار آنها به گونه  -۴

.اي باشد آه گرماي توليد شده توسط موتورها به راحتي تهويه گردد
 ٣٢درجه سانتيگراد به  ٢٧محيط آار موتور از  دماي صورتيكهقابل ذآر است در 

ا ا ش ا اف ا گ گ٢انت اف ت تلفا .به تلفات موتور افزوده مي گردد%٢درجه سانتيگراد افزايش يابد به ميزان
مي بايست با برنامه ريزي مناسب چه از نظر توان و چه از لحاظ زمان، از خاموش  -۵

.و روشن آردن بيش از حد موتور جلوگيري به عمل آيد ي
آاهش اصطكاك در سيستم هاي مكانيكي آه بوسيله موتورها به گردش در مي آيند  -۶

حتما مورد توجه  ... مثل چرخ دنده ها ، غلتك ها، بلبرينگ ها ، زنجيرها و 
گيرد .قرار گيردقرار

 ....

١٢



الكتريكي موتورهاي   مديريتپيشنهاداتي درخصوص 

ا٧ ا آ ق نقاله ه ت ا ا نقل ل كا ا ت

)ادامه(

در صورت امكان، حمل و نقل مواد با تسمه نقاله برقي ، آسياب مواد و -٧
.ساير فعاليتهاي قابل جابجايي به ساعات آم باري شبكه منتقل شود

ش ش ق دقت شود سيم پيچي مجدد موتورهاي معيوب شده به درستي انجام  -٨
گيرد، اگر سيم پيچي مجدد بصورت مناسب انجام نشود بازده موتور 

ا٨تا۵ ش آا .درصد آاهش مي يابد٨تا۵بين
از راه اندازي همزمان چندين موتور در ساعات پرباري جدا خودداري  -٩

.گرددگ

١٣



ها فن مديريت درخصوص هايي ن هتوصيه يري  وص  ر يي  ي ه و

ا١ افاز ال آا ط اا كش نظ نا و مناسب بمنظور مكش هواي ورودي با سطوح آامال صافاز مجاري-١
.به فن و نيز دميدن هواي خروجي فن استفاده گردد

ش ف ل گ ف گ .مجاري ورودي و خروجي هوا پاآسازي و گرفتگي احتمالي رفع شود-٢
.پره ها و سطوح داخلي فن ها به صورت منظم و متناوب تميز گردد -٣
.فشار هواي ورودي به فن ها تنظيم گردد -۴
.از فنهاي با پره آيروديناميكي استفاده گردد-۵ ر ي ي ي يرو پر ب ي ه ز

.....

١٤



ها فن مديريت درخصوص هايي )ادامه(توصيه ن ه  يري  وص  ر يي  ي ه ا(و )ا

متناسب با نيازفن ها تنظيم سرعت  -۶
شيب٧ آم و صاف تسمه از استفاده استفاده از تسمه صاف و آم شيب-٧
آنترل متناوب استقامت مكانيكي تسمه -٨
متقارن سازي پره ها-٩
وجود آنترلر سرعت متناسب با بارهاي متغير فن -١٠
با بازده باال  فن هاي استفاده از  -١١
فن هاآاهش نشتي هواي ورودي و خروجي-١٢

١٥

روجي و ي ورو ي و ي نش
خاموش آردن فن در مواقع غير ضروري -١٣



ها پمپ مديريت درخصوص هايي پ هتوصيه يري پ وص  ر يي  ي ه و

.پمپ در نقطه آار با باالترين راندمان مورد بهره برداري قرار گيرد -١
پتعديل پمپاژ جهت آاهش خاموش و روشن شدن پمپ-٢ پ پ پ
استفاده از آنترلر سرعت متناسب با بارهاي متغير در پمپ -٣
استفاده-۴ جاي به اضطراري شرايط در آمكي هاي پمپ از بهرهگيري بهره گيري از پمپ هاي آمكي در شرايط اضطراري به جاي استفاده  -۴

غير متعارف از پمپ موجود
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ها پمپ مديريت درخصوص هايي )ادامه(توصيه پ   يري پ وص  ر يي  ي  ) (و

مناسب براي بارهاي آم حجم با فشار باالپمپ هاي استفاده از  -۵
پمتعادل سازي ورودي پمپ جهت آاهش توان مورد نياز پمپ-۶ پ پ پ ي ي
چك آردن تجهيزات پمپ براي جلوگيري از اتالف آب يا سيال -٧
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آمپرسورها مديريت درخصوص هايي ورتوصيه پر يري  وص  ر يي  ي  و
سيستمهاي هواي فشرده  . هواي فشرده از گرانترين حاملهاي انرژي است

و مصرف محل نزديك در نياز، مورد زمان در امكان حد تا بايد را بايد تا حد امكان در زمان مورد نياز، در نزديكي محل مصرف و را
.به کار برددر ظرفيت نامي 

و يابد آاهش شدت به نا فيت ظ زي د آا هنگا و پ آ بازده آمپرسور هنگام آار در زير ظرفيت نامي به شدت آاهش مي يابد و بازده
از همين رو براي جلوگيري از عملكرد آن در ظرفيت غيرنامي، 
شود م توصيه اتوماتيك آنترل ترآيب هاي سيستم از .استفاده از سيستم هاي ترآيبي آنترل اتوماتيك توصيه مي شوداستفاده
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آمپرسورها مديريت درخصوص هايي )ادامه(توصيه ور  پر يري  وص  ر يي  ي  )(و

هاي بخش در فشرده هواي به نياز مورد زمان و مقدار تنوع به توجه با توجه به تنوع مقدار و زمان مورد نياز به هواي فشرده در بخش هاي با
مختلف يك صنعت، استفاده ترآيبي از چند آمپرسور با ظرفيتها و 
ميشود توصيه مرآزي آمپرسور يك جاي به مناسب، آنترل .سيستم و ي  ي  و زي  ر ور  پر ي ي  ب ب ج رل  م  .  ي

در اساليدهاي بعدي پيشنهادهايی جهت افزايش بازده و مديريت مصرف 
ميگردد .ارائه مي گرددارائه

...
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آمپرسورها مديريت درخصوص هايي )ادامه(توصيه ور  پر يري  وص  ر يي  ي  )(و

ها-١ نشتي رفع رفع نشتي ها-١
يافتن جاي نشتي معموال با استفاده از آب و صابون يا نويز سنج امكان 

است .پذير استپذير
انتخاب فشار مناسب  -٢

ا ن نظ ا ن ا نا ا . فشار خروجي آمپرسور را متناسب با نياز خود تنظيم نماييدفشا
انتخاب سطح مقطع مناسب در لوله ها -٣

.چنانچه قطر لوله ها مناسب انتخاب نگردد اتالف انرژي بيشتر مي گردد
....
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آمپرسورها مديريت درخصوص هايي )ادامه(توصيه ور  پر يري  وص  ر يي  ي  )(و

آمپرسور۴ نوع صحيح انتخاب انتخاب صحيح نوع آمپرسور-۴
استفاده از آمپرسورهاي گريز از مرآز، پيچي و گردان بعلت نصب و 
شنهاد كان ا ت د ت آ دا تت ا نگهداري راحت تر و سرو صداي آمتر، در صورت امكان پيشنهاد  نگهدا

.مي گردد
آ۵ از ان انتخا انتخاب صحيح اندازه آمپرسور-۵

حتما دقت گردد آه آمپرسور متناسب با بار مورد نياز انتخاب گردد تا از  
گ ق .اتالف انرژي به مقدار قابل توجهي آاسته گرددژ

.آمپرسورها به نحو درستي سرويس و نگهداري گردند -۶

٢١
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آمپرسورها مديريت درخصوص هايي )ادامه(توصيه ور  پر يري  وص  ر يي  ي  )(و

ساعت آارآرد يك دوره تعميرات  ٢۵٠٠٠توصيه مي گردد بازاي هر 
.اساسي انجام گيرد م ي

خنك سازي هواي ورودي  -٧
گردد خنك خنكسازها توسط ورودي .هواي ورودي توسط خنك سازها خنك گرددهواي

%  ٣درجه خنك تر گردد بازده آمپرسور تا حدود  ٩چنانچه دماي هوا 
يابد .افزايش يابدافزايش

.مخزني با حجم مناسب نصب گردد -٨

٢٢
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قاحتراق ر

ها• آوره و ديگها ها(در اجاق و ها آن خشك اثر)شامل در گرما ور  ه و  ي ق (ر  ج ن  و  ر ) ل   ر  ر 
در مورد . احتراق يا با استفاده از انرژي الكتريكي توليد مي شود

.ديگ، گرما به محصول يا آب براي فرآيند توليد انتقال مي يابد
محفظه های احتراق بسته به . سوخت در محفظه احتراق مي سوزد•

سوخت . آاربرد از نظر شكل و اندازه با يكديگر متفاوت مي باشند
گ گ هاي عمومي شامل گاز طبيعي، گازهاي پااليشي، مازوت، گازوئيل و گ

سوختهاي جامد مانند بيوماس يا زغال سنگ مي باشند و چنانچه در 
گيرد قرار استفاده مورد تواند م شود، توليد .محل توليد شود، مي تواند مورد استفاده قرار گيردمحل
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احتراق قهواي ر ي  و
معرف مقدار هواي مورد Stoichiometricهواي استويكيومتريك• ري يو وي ي ورو ي و ر ر

هواي استويكيومتريك گاهي  . نياز براي احتراق آامل سوخت است
اگر مخلوط آامل حاصل . ناميده مي شود  Theoretical airاوقات    

آند م شرآت احتراق روند در هوا و سوخت مولكول هر .شود، هر مولكول سوخت و هوا در روند احتراق شرآت مي آندشود،
هواي اضافي بايد براي تضمين احتراق آامل سوخت تأمين شود زيرا •

. در عمل مخلوط شدن سوخت و هوا به طور کامل رخ نمي دهد ي خ
هواي اضافي عبارتست از آل هواي تأمين شده احتراق منهاي هواي   •

Stoichiometric و بصورت زير تعريف مي گردد:
%Excess air =100*(Total air - Stoichiometric air) /  

Stoichiometric air
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اضافي هواي يحداقل ي  و ل 
ورمقدار حداقل هواي اضافي مورد نياز با توجه به سوخت مورد استفاده  • و ب وج ب ز ي ور ي ي و ر

اگر هوا آمتر از مقدار . و آارآيي مخلوط هوا و سوخت تغيير مي يابد
حداقل تأمين شود، مقداري از سوخت آامل

د دا د خت ژ ان اتالف زد ناقن اق ت ا اهد ش شواهد احتراق ناقص  .نمي سوزد و اتالف انرژي سوخت وجود دارد•
يا ساير در محصوالت احتراق ) (COغالبًا به شكل منواآسيد آربن 

. ظاهر مي شود ي
در گازهاي خروجي آوره از آناليزور گاز احتراق  COبراي بررسي •

.استفاده می شود)  O2يا تحليل گرهاي  Orsatدستگاه (
گا ا ك ا گ ا اف ا ا ا ميزان هواي اضافي براي ديگهاي آوچك با سوخت گاز و سوخت •

مي   %10‐5و براي بويلرهاي بزرگ حدود  %15هاي مايع حدود 
حدود جامد هاي سوخت براي ولي باشد%50‐10باشد، .مي و ي ج  و  ي  ي بر 10ب و .ي ب 50%
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اضافي يهواي ي  و
عمل احتراق معموًال  . هواي بيش از حد نيز باعث اتالف انرژي مي شود•

اش ا ا گ ژ ان ل شا اال ا ا اا ا ق اگ اگر مقدار هواي . داراي دماي باال و شامل انرژي گرمايي زيادي مي باشد
.  زياد براي آوره تأمين شود، مقدار هواي اضافي نيز گرم خواهد شد

حداقل تلفات، زماني رخ مي دهد آه مقدار هواي تأمين شده اندآي بيشتر از  •
شق . باشد Stoichiometricمقدار

هواي احتراق مي تواند بوسيله سيستمهاي مكش طبيعي يا سيستمهاي •
مكش طبيعي از فشار منفي توليد شده توسط  .دمنده براي مشعل تأمين شود

گ ذ
يي ي

دودآش آوره براي جذب هواي احتراق به داخل آوره و خروج گازهاي  
مرسومترين نمونه اين گروه گاز  . حاصله از اگزوز آوره استفاده مي آند

.  خانگي معمولي است
ط ف ً ط استفاده   1GJ/hrاز مكش طبيعي غالبًا فقط برای آوره هاي آمتر از حدود •

.  مي شود
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اضافي يهواي ي  و

افت بيشترين غالبًا شود مي خارج دودآش از آه رين  حرارتي ب بي و  ي  رج  ش  و ز  ي   ر ر
تجزيه گاز . حرارتي در ديگ يا آوره هاي سوختي است

ياحتراق و دماي گاز خروجي آوره مي تواند براي محاسبه   ي ي ي
اگر تجهيزات بازيافت  . تلفات مورد استفاده قرار بگيرد

گرما در آوره يا ديگ وجود نداشته باشند، بايد اقدامات 
فته گ نظ خ ا گاز ا ق ش کا ا الزم برای کاهش مقدار گازهای خروجي در نظر گرفته  الز

.شود تا تلفات به حداقل برسد
ز آنال اش ش ن آ اف از زا ت ه چنانچه تجهيزات بازيافت در آوره نصب شده باشد، آناليز مي نان

.بايست بعد از تجهيزات گرفته شود
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ناقص احتراق از ناشي حرارتي صتلفات ق  ر ز  ي  ي  ر ر  
  ينحرارت مي تواند بوسيله احتراق ناقص سوخت نيز تلف شود آه اين و يز و ص ق ر ي بو و ي ر ر

در مورد زغال سنگ، مواد . مشخص مي شود COامر بوسيله وجود 
. قابل احتراق بصورت خاآستر باقي مي مانند

قدا د ل ت د د قدا ل آنت اشدCOا ل آنت ل هقا با آنترل مقدار دوده توليدي، مقدارCOسه  . قابل آنترل مي باشد
هواي احتراقي : عامل مؤثر باعث ناقص سوزي هستند آه عبارتند از

يناآافي، مخلوط سوخت و هواي نامناسب يا نشت هواي سرد به  ي ي
. منطقه احتراق آه باعث سرد شدن سوخت و هوا مي شود

  اين تلفات به علت عدم تبديل آربن به دي اآسيد آربن مي باشد و آم
آاهشاشد اعث ت ا ح انتقال ح ط ه ده د دن چ ا ا اما چسبيدن دوده به سطوح انتقال حرارت باعث آاهش .مي باشد

.ضريب انتقال حرارت و پايين آمدن راندمان مي شود

28



احتراقي گازهاي بازيافت هاي يمبدل ر ي  ز زي  ي ب ل  ب

شود• مي ظاهر خروجي گاز در آوره يك از تلفات بيشتر و چون ي  ر  روجي  ز  ر  ور  ز ي  ر   چون بي
بازيافت اين گرما مي تواند باعث صرفه جويي اساسي در  

يك روش متداول نصب يك مبدل خرارتی در محل . انرژي گردد
ا آ .خروجي آوره استخ

يك مبدل حرارتي مي تواند براي گرم ساختن آب با گرماي  •
د گ ا ق تفاد ا د آ گازها از له ظها ال ك يك مالحظه  . حاصله از گازهاي آوره مورد استفاده قرار گيرد

طراحي مهم اين است آه تا چه ميزان دماي آب گرم شده بايد 
باشد مبدل به ورودي داغ گاز دماي به آردن.نزديك گرم امكان ل ب ب ي ب  اغ ورو ز  ي  ي ب  ن  . ز ر رم  ن  ا

.  مايع به دمايي باالتر از دماي گاز داغ خروجي وجود ندارد
.  اختالف دماي آم بين اين دو، سطح تبادل زيادي را نياز دارد
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(Economizer) تغذيه آب آن گرم ي (Economizer)پيش ب  ن  رم  پيش 

آب آردن گرم براي راهي و رود مي بكار بويلرها براي ب عمدتًا ن  ر رم  ي  ي بر ي رو و ر ر  ر ب ي بوي  بر
دستگاه يك  . ورودي بوسيله گازهاي داغ خروجي مي باشد

بايد توجه داشت آه گازهاي آوره  .گاز است– مبدل مايع ع
در

. دماي پايينتر از نقطه شبنم تبديل به سولفور سرد مي شوند ي م پ ي
استفاده از اآونومايزر مي تواند در جايي آه آب داغ مورد  

اين امكان عملي نيز  . نياز است مورد توجه قرار گيرد
ش ن ق ا اغ آ ذخ خز ك آه وجود دارد آه يك مخزن ذخيره آب داغ عايق بندي شد ه ا

.را نصب نمود و آب داغ مورد نياز مصرفي را تأمين نمود
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 (Air Pre-Heater)پيش گرم آن هوا
Recuperator

استفاده با احتراق محفظه به ورود حال در هواي رآوپراتور، در رآوپراتور، هواي در حال ورود به محفظه احتراق با استفاده در
اين روش پيش گرمايش  . از گرماي گاز داغ پيش گرم مي شود

يهواي آوره است، زيرا پيش گرمايش مواد اوليه با گازهاي ز ب ي و و يش ر پيش زير ور ي و
گاز داغ در داخل لوله ها  . آوره براي ديگ ها مشكل تر است

يابد مي جريان مجموعه يك .بصورت ب ي ي ن  و جري ج ور ي  .ب
هواي احتراق بطرف بيرون لوله ها بوسيله يك سري صفحات 

شود مي از.هدايت تر اثر آم و بزرگ هوا هاي گرمكن پيش و ي  اي  ر از  .ه ر  م ا ي هوا بزر و  ن ه ر پيش 
مبدلهاي مايع مورد استفاده براي گرم آردن آب يا پيش گرم 

.آن آب مي باشند ي
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Accumulators يا Accumulatorsانباشتگر ر ي ب

آنند مي توليد بخار نياز رفع براي ها زياد.ديگ تقاضا وقتي ي  ي  و ر  ز ب ي ع  ي ر ي  زي .ي  بر و
باشد، اغلب اين گونه است که يك ديگ اضافي يا حتی چندين 
ديگ بايد بصورت موقت مورد استفاده قرار گيرد تا نياز را  

آن ف شط ا گ ا ا تلفا ل ان ت ل ا اين مسئله مي تواند بعلت تلفات همراه با گرمايش .برطرف آند
در هر دو مورد مي  . و سرمايش پوسته ديگ نا آارآمد باشد

مورد هاي ظرفيت از بعضي از انباشتگر يك از استفاده با توان با استفاده از يك انباشتگر از بعضي از ظرفيت هاي مورد  توان
.اجتناب نمود) راه اندازي و هزينه سرمايه(نياز ديگ 

از پايين تقاضاي زمان طي در را بخار مؤثري بنحو انباشتگر يين از  يك ي پ ن  ي ز ر  ر را  ري ب ؤ و  ر ب ب ي ا
ديگها ذخيره يا جمع مي آند و بعد آن را در طي فواصل 

.درخواست زياد، در زمان آوتاه آزاد مي سازد

32



ديگ هاي بازيافت

بخار توليد براي آوره داغ گاز از بازيافت هاي درديگ هاي بازيافت از گاز داغ آوره براي توليد بخار درديگ
در بيشتر موارد خط بخار وجود دارد آه . استفاده مي آنند

مي توليد بخار و نموده استفاده شده تلف هاي حرارت از حرارت هاي تلف شده استفاده نموده و بخار توليد مي از
اين مقدار بخار بسته به نياز و تقاضا از تلفات . شود

گردد مي تأمين .حرارتي تأمين مي گرددحرارتي
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بندي يعايق يق ب
.  عايق بندي براي حفظ گرما در داخل آوره يا ديگ بكار مي رود ي ي ي ق

مواد عايق بندي مرسوم شامل آلسيوم سليكات ، الياف معدني،  
الياف سراميك، سيمان، شيشه سلول دار و الياف شيشه مي  

.باشدباشد
يك پيشرفت مهم در اين خصوص براي آوره ها استفاده از عايق 

الياف سراميك بوده است آه در مقايسه با مواد نسوز جامد  
ل آ معايب آن هزينه هاي اوليه باالتر است و . عايق بهتري است

گاهي يك اليه نسوز در ته آوره و در ساير مناطق آسيب پذير 
رود مي بكار سراميك الياف حفاظت .براي ي رو ر  ي ب را ي  .براي  ا

اليه هاي بيشتر عايق الياف سراميك را مي توان در بيرون ماده 
.نسوز هنگامي آه مورد نياز است نصب آرد
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ا به اميد روزي آه مديريت مصرف به گونه اي نهادينه گرددپايانا

.آه نياز به اقدامات ضرب االجلي به حداقل برسد 

موفق باشيد
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