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 معلومات حول

تقع في  ، وأبحاث السوقستشارية في مجال الطاقة والبيئة وهي شركة اغلوبال إفيسيانسي إنتليجانس، شركة ذات مسؤولية محدودة،  
، والصناعة، واألعمال المنظوماتسان فرانسيسكو، كاليفورنيا. نحن نقدم الحلول العالمية القائمة على السوق والتكنولوجيا المتعمقة، و

غير الربحية والمرافق واألوساط األكاديمية، المؤسسات التجارية، وتحليل السياسات. ونحن نعمل مع خبراء في الحكومة والصناعة و
تفكير النظم، والنمذجة التكاملية، حلول فعالة وعملية. نحن نستخدم وغيرها من الكيانات في جميع أنحاء العالم إلجراء تحليالتنا وتطوير 

تحليل، وتصميم السياسات هندسية. نحن نقدم النمذجة والقابلة للتنفيذ وتوفير حلول علمية بيانات لتحويل البيانات إلى معلومات وتحليالت ال
بناء القدرات في المجاالت التالية: كفاءة الطاقة؛ خدمات طة الطريق، أبحاث السوق، والتدريب وراخصناعة و التكنولوجياوالتقييم، 

. الصناعي IOTو. كفاءة موارد التصنيع؛ استجابة الطلب؛ التصنيع الذكي الصلة المناخية الطاقة المائيةغازات الدفيئة؛ التخفيض انبعاثات 
 .وبصمة الكربونالطاقة  سلسلة إمداد عميقة وإزالة الكربون؛الكهربة الالتكنولوجيات الناشئة؛ 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

العالمية الكهربائية اليات المتحدة ومبادرة كفاءة نظم المحركات الصناعيةالو  
 

في أكثر  الكهربائية مبادرة عالمية لدراسة كفاءة أنظمة المحركات الصناعيةعلى ش.ذ.م.م "، غلوبال إفيسيانسي إنتليجانس  وقد عملت "
الواليات األمريكية الفردية. ونحن نعمل مع أصحاب المصلحة من  من 30وبلدا من جميع القارات في جميع أنحاء العالم  50من 

٪ 70الهواء المضغوط، والتي تشكل معا أكثر من القطاعين العام والخاص، مع التركيز على المضخات الصناعية، والمراوح، وأنظمة 
. ونقوم بإجراء تحليالت على المستوى القطري، بما في ذلك استخدام الكهربائية من الكهرباء المستخدمة في أنظمة المحركات الصناعية

والغذائية والمنسوجات والصلب  الطاقة حسب نوع النظام الحركي وحجم النظام وعن طريق تصنيع القطاع الفرعي )مثل المواد الكيميائية
لكل بلد / دولة. ونقوم بتحليل  واآلالت ولب الورق والورق وما إلى ذلك( وإمكانيات توفير الطاقة والتكلفة حسب التكنولوجيا وحجم النظام

سياسات في ذلك وضع ال في كل بلد / دولة، بما الكهربائية في أنظمة المحركات الصناعية وتحسين النظمالطاقة  كفاءة وعوامل   حواجز
السوق.  وتداعيات . 

 
www.globalefficiencyintel.com لمعرفة المزيد، يرجى زيارة موقعنا على  
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 المقدمة
تمثل المحركات الكهربائية الصناعية أكثر من 70٪ من استهالك الكهرباء في الصناعات في الواليات المتحدة. تستخدم المحركات لدفع 

المضخات، والمراوح، وأنظمة الهواء المضغوط، ومناولة المواد، وأنظمة المعالجة وأكثر من ذلك. وتمثل نظم المحركات الصناعية 
الكهربائية مصدرا فعاال من حيث التكلفة وغير مستغل إلى حد كبير لتوفير الطاقة، والذي يمكن تحقيقه بالتكنولوجيات التجارية الموجودة. 

وتستخدم أنظمة الهواء المضغوط على نطاق واسع في جميع الصناعات التحويلية. وفي العديد من المنشآت الصناعية، تعتبر ضواغط 
 الهواء من أعلى المعدات المستهلكة للكهرباء. إن أوجه القصور في أنظمة الهواء المضغوط شائعة.

 
ومن بين العوائق الرئيسية التي تحول دون وضع السياسات بفعالية وزيادة اإلجراءات التي تتخذها الدول والمرافق لتحسين كفاءة الطاقة 
في األنظمة الصناعية للهواء المضغوط، هي نقص المعلومات والبيانات عن حجم وفعالية تكلفة إمكانيات توفير الطاقة في أنظمة الهواء 
المضغوط الصناعية في كل والية. وهذا النقص في المعلومات يخلق عقبة أمام تطوير استراتيجية شاملة وفعالة وخارطة طريق وبرامج 

لتحسين كفاءة نظم الهواء المضغوط بطريقة فعالة من حيث التكلفة. إن تحديد كمية تدرج توفير الطاقة من استبدال محرك كفاءة في 
استخدام الطاقة لمحرك قياسي، أسهل بكثير مما هو عليه الحال عند تحديد كمية توفير الطاقة عن طريق تطبيق ممارسات أخرى لكفاءة 

 الطاقة وتحسين النظام لدى أنظمة الهواء المضغوط الموجودة.
 

لقد قامت غلوبال إفيسيانسي إنتليجانس، بمبادرة كبيرة لدراسة أنظمة المحركات الصناعية الكهربائية في 30 والية من مناطق مختلفة في 
الواليات المتحدة. وهذا يشمل أكبر 20 والية في الواليات المتحدة من حيث استهالك الطاقة الصناعية. ركزنا على المضخات الصناعية، 

والمراوح، وأنظمة الهواء المضغوط التي تمثل معا أكثر من 70٪ من استخدام الكهرباء في أنظمة المحركات الصناعية الكهربائية 
 األمريكية. وعموما، قمنا بنشر 21 تقرير يغطي 30 والية من الواليات المتحدة وهذه األنواع الثالثة لنظام المحرك.

 

 :رائج الرئيسية الواردة في التقاريالتحليالت والنت

( في کل نظام التصنيف الصناعي ألمريكا الشماليةمن  33-31الرمز ) استخدام الکهرباء من خالل قطاع التصنيع الفرعي •
 تمت دراستهاوالية 

من  33-31الرمز )استخدام الکهرباء لألنظمة الحرارية وأنظمة الهواء المضغوط من خالل قطاع التصنيع الفرعي  •
  تمت دراستها في کل والية( نظام التصنيف الصناعي ألمريكا الشمالية

 تمت دراستهااستخدام الكهرباء بواسطة نظام الهواء المضغوط الصناعي حسب الحجم في كل والية  •

 وأنظمة الهواء المضغوط حواجز السوق أمام كفاءة الطاقة في المحركات الصناعية •

فاءة رئيسية ك ألنظمة الهواء المضغوط الصناعية لكل والية باستخدام عشرة تدابير كفاءة الطاقة منحنيات تكلفة •
 الطاقة 

تدابير الكفاءة في  تدبير ( لكلموفرة-)دوالر أمريكي / ميغاواط ساعةتوفير الطاقة المحتملة وتكلفة الطاقة المحفوظة  •
 والية تمت دراستها كل 

تمت فعالية من حيث التكلفة وإجمالي كفاءة الطاقة التقنية في أنظمة الهواء المضغوط الصناعية في كل والية ال •
 دراستها

 توفير الطاقة لكل قياس كفاءة الطاقة حسب حجم النظام إمكانية •

 إمكانية الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة لكل مقياس كفاءة في كل والية •

 النتائج فيما يتعلق بالتغيرات في أسعار الکهرباء ومعدالت الخصم حساسية •
 .اآلثار المترتبة علی األسواق، والمرافق، وصناع السياسات •

 

يجب أن يقرأ هذه التقارير؟من   

 المرافق •
 وكاالت الطاقة والبيئة الحكومية •
 السياسات ناعالرقابية الحكومية وصالهيئات  •
 )شركات خدمات الطاقة )إسكو •
 ) در) مزودي خدمة وتكنولوجيا الطلب •
 خدمات إدارة الطاقة والتكنولوجيا يمزود •
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 التكنولوجيا يوالضاغط والهواء المضغوط ومزود المحركاتخدمات  يمزود •
 باعة معدات كفاءة الطاقة •
 المنظمات غير الحكومية المناخية والبيئية والمراكز الفكرية •
 .مجتمع المستثمرين •

 

 تنزيل التقارير الكاملة من هذا الرابط
 
 

في الواليات المتحدة تغطي  الكهربائية كفاءة الطاقة في أنظمة المحركات الصناعيةتقارير 
 :دولة 30

 
 )إمكانات كفاءة استخدام الطاقة في أنظمة الهواء المضغوط الصناعية في الواليات المتحدة المدرجة أدناه )تقرير منفصل لكل منطقة •
 )إمكانات كفاءة الطاقة في أنظمة المراوح الصناعية في الواليات المتحدة المدرجة أدناه )تقرير منفصل لكل منطقة •
 )إمكانات كفاءة استخدام الطاقة في أنظمة المضخات الصناعية في الواليات المتحدة المدرجة أدناه )تقرير منفصل لكل منطقة •
 

No. Regions/ States No. Regions/ States  
Northeast Region  South Atlantic Region 

1 Massachusetts 20 Florida 

2 New Hampshire 21 Georgia 

3 New Jersey 22 North Carolina 

4 New York 23 South Carolina 
 

East North Central Region      Virginia 

5 Illinois  East South Central Region 

6 Indiana 24 Alabama 

7 Michigan 25 Kentucky 

8 Ohio 26 Tennessee 

9 Wisconsin  West South Central Region 
 

West North Central Region 27    Arkansas 

10 Iowa 28 Louisiana 

11 Kansas 29 Oklahoma 

12 Missouri 30 Texas 

13 Nebraska   

14 South Dakota   

15 West Region   

16 Montana   

17 Arizona   

18 California   

19 Washington   
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 :جدول المحتويات وقائمة األرقام والجداول للحصول على تقرير عينة

غازات الدفيئة المحتملة في أنظمة الهواء المضغوط الصناعية في الواليات الغربية األمريكية في الكفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات 

واشنطن. وأريزونا وكاليفورنيا ومونتانا   

 
 

غطي الواليات المتحدة الغربيةيتقرير  جدول المحتويات لعينة  

 ملخص تنفيذي

 المقدمة .1
 السوقية أمام كفاءة الطاقة في أنظمة الهواء المضغوط والمركبةالحواجز  .2
  الفرعي استخدام الطاقة في المحركات الصناعية وأنظمة الهواء المضغوط في كل والية، حسب القطاع الصناعي .3

 استخدام الكهرباء الصناعية في كل دولة حسب القطاع الصناعي .3.1
 استخدام الكهرباء في كل والية من قبل القطاعات الفرعية للتصنيع الكهربائية أنظمة المحركات الصناعية .3.2
 استخدام الكهرباء في أنظمة الهواء المضغوط الصناعية في كل والية من قبل القطاعات الفرعية للتصنيع .3.3
 استخدام الكهرباء في أنظمة الهواء المضغوط الصناعية في كل دولة حسب حجم النظام .3.4

 
 التكلفة في أنظمة الهواء المضغوط الصناعية في كل دولةكفاءة الطاقة المحتملة و .4

   كفاءة الطاقة ألنظمة الهواء المضغوط الصناعية في والية اريزوناتكلفة  منحنى .4.1
  ألنظمة الهواء المضغوط الصناعية في والية كاليفورنياتكلفة كفاءة الطاقة  منحنى .4.2
 عية في مونتاناألنظمة الهواء المضغوط الصناتكلفة كفاءة الطاقة  منحنى .4.3
 ألنظمة الهواء المضغوط الصناعية في واشنطنتكلفة كفاءة الطاقة  منحنى .4.4
 تحليل الحساسية .4.5

 ق، والمرافق، وصانعي السياساتملخص وآثار السو .5
 ملخص .5.1
 اآلثار المترتبة على األسواق، والمرافق، وصانعي السياسات .5.2

لمالحقا  

. قائمة المختصرات1الملحق   

األشكال والجداول. قائمة 2الملحق   

. منهجية الدراسة ونطاقها3الملحق   

صادر. المراجع والم4الملحق   

غلوبال إفيسيانسي إنتليجانس . التقارير ذات الصلة من5الملحق  . 

 
 

 تنزيل التقارير الكاملة من هذا الرابط
 

 
 

تقرير تغطي الواليات الغربية األمريكيةقائمة الشكل لعينة   
 

2014: إجمالي االستخدام النهائي للكهرباء في نهاية عام 1الشكل   

نظمة المحركات الكهربائية أل استخدام الطاقةيبان . 2الشكل   
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سيناريو  450الدولية  والمحركات في السياسات الجديدة لوكالة الطاقة المسيرة ب: استهالك الكهرباء النهائي في األنظمة 3الشكل   

: )أ( عادي و )ب( فعالالمحركب مسيرين كهربائيين لنظامين صناعيين يتوضيحالمثال ال: 4الشكل   

عادي. نظام الهواء المضغوط ال5 الشكل  

من نظام التصنيف الصناعي ألمريكا الشمالية( في والية أريزونا  33-31)الرمز  تصنيع: استخدام الكهرباء الصناعية حسب القطاع الفرعي لل6الشكل 
2015في عام   

( في والية كاليفورنيا 33-31)رمز نظام التصنيف الصناعي ألمريكا الشمالية  تصنيعاء الصناعية حسب القطاع الفرعي لل: استخدام الكهرب7الشكل 
2015في عام   

من نظام التصنيف الصناعي ألمريكا الشمالية( في مونتانا في  33-31)الرمز  تصنيعطاعات الفرعية للصناعية حسب الق: استخدام الكهرباء ال8الشكل 
2015عام   

( في واشنطن في عام 33-31)رمز نظام التصنيف الصناعي ألمريكا الشمالية  تصنيعالقطاع الفرعي لل: استخدام الكهرباء الصناعية حسب 9الشكل 
2015 

2015حصة أنظمة المحركات من إجمالي استخدام الكهرباء في التصنيع في أريزونا وكاليفورنيا ومونتانا وواشنطن في عام  .10الشكل   

نظام التصنيف الصناعي من  33-31الرمز ) القطاعات الفرعية للتصنيعالهواء المضغوط الصناعية في : تقديرات استخدام أنظمة 11الشكل 

2015أريزونا في عام  في( الشماليةألمريكا   

نظام التصنيف الصناعي من  33-31الرمز )للتصنيع : تقديرات استخدامات أنظمة الهواء المضغوط الصناعية في القطاعات الفرعية 12الشكل 

2015والية كاليفورنيا في عام  في( الشماليةألمريكا   

نظام التصنيف الصناعي من  33-31الرمز )لقطاعات الفرعية للتصنيع ا: تقديرات استخدامات أنظمة الهواء المضغوط الصناعية في 13الشكل 

2015مونتانا في عام  في( الشماليةألمريكا   

  

2015أنظمة الهواء المضغوط الصناعية حسب حجم النظام في أريزونا في عام  الكهرباء في : تقديرات استخدام15الشكل   

2015أنظمة الهواء المضغوط الصناعية حسب حجم النظام في كاليفورنيا في عام  الكهرباء في : تقديرات استخدام16الشكل   

2015حجم النظام في مونتانا في عام  حسب أنظمة الهواء المضغوط الصناعية الكهرباء في : تقديرات استخدام17الشكل   

2015نظام في واشنطن في عام حجم ال ة الهواء المضغوط الصناعية حسبأنظم الكهرباء في : تقديرات استخدام18الشكل   

الطاقة ألنظمة الهواء المضغوط الصناعية في والية أريزوناكفاءة . منحنى تكلفة 19الشكل   

أو . مقارنة إمكانات توفير الطاقة )جيجا وات ساعة / سنة( لكل مقياس كفاءة في والية أريزونا عندما يتم تنفيذ كل إجراء بمعزل عن اآلخر 20الشكل 
إلى جانب تدابير أخرى يتم تنفيذه   

. منحنى تكلفة استخدام الطاقة ألنظمة الهواء المضغوط الصناعية في والية كاليفورنيا21الشكل   

عندما يتم تنفيذ كل إجراء بمعزل عن اآلخر . مقارنة إمكانات توفير الطاقة )جيجا وات ساعة / سنة( لكل مقياس كفاءة في والية كاليفورنيا 22الشكل 
أخرى إجراءات فيذه إلى جانبأو يتم تن  

. منحنى تكلفة استخدام الطاقة ألنظمة الهواء المضغوط الصناعية في مونتانا23الشكل   

 . مقارنة إمكانات توفير الطاقة )جيجا وات ساعة / سنة( لكل مقياس كفاءة في مونتانا عندما يتم تنفيذ كل إجراء بمعزل عن اآلخر أو يتم24الشكل 
أخرى إجراءات تنفيذه إلى جانب  

. منحنى تكلفة استخدام الطاقة في أنظمة الهواء المضغوط الصناعية في واشنطن25الشكل   

. مقارنة إمكانات توفير الطاقة )جيجاوات ساعة / سنة( لكل مقياس كفاءة في واشنطن عندما يتم تنفيذ كل إجراء بمعزل عن اآلخر أو يتم 26الشكل 
أخرى إجراءاتتنفيذه إلى جانب   
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غطي الواليات المتحدة الغربيةيتقرير  عينةقائمة الجداول ل  

2015في الهواء المضغوط الصناعي في خمس واليات في الواليات المتحدة الغربية في عام  كهرباء. إمكانات توفير ال1الجدول   

في الواليات المتحدةللتصنيع غوط في كل قطاع فرعي . حصة األنظمة الحركية واستخدامات أنظمة الهواء المض2الجدول   

من نظام التصنيف الصناعي  33-31)رمز  للتصنيعحسب القطاعات الفرعية  الكهربائية أنظمة المحركات الصناعية كهرباء : استخدام3الجدول 

2015ألمريكا الشمالية( لكل والية تمت دراستها في عام   

 الكهربائية أنظمة المحركات الصناعيةفي لكهرباء ا ستخدامومن ا لتصنيع. حصة أنظمة الهواء المضغوط من إجمالي استخدام الكهرباء في ا4الجدول 

2015الية في عام في كل و  

خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أجل تدابير الكفاءة في أنظمة الهواء المضغوط و التوفير التراكمي السنوي للكهرباء . إمكانات5الجدول 
  في أريزونا (final CCE)األخير  المحفوظة الكهرباء تكلفةوالمصنفة حسب معيار  الصناعية

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أنظمة الهواء المضغوط خفض و ةتقنيال طاقةللمن حيث التكلفة الفعال  توفيرلل السنويجمالي اإل إمكانات. 6الجدول 
 الصناعية في أريزونا

لتدابير الكفاءة في أنظمة الهواء المضغوط الصناعية في أريزونا حسب حجم النظام )جيجاوات  التراكمي السنويالكهرباء  توفير. إمكانات 7الجدول 
(ساعة / سنة  

خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أجل تدابير الكفاءة في أنظمة الهواء المضغوط التوفير التراكمي السنوي للكهرباء و إمكانات. 8الجدول 
 والية كاليفورنيا في (final CCE)األخير  المحفوظة الكهرباء كلفةتوالمصنفة حسب معيار  الصناعية

في أنظمة الهواء المضغوط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خفض و تقنيةال طاقةللمن حيث التكلفة الفعال  توفيرللجمالي السنوي اإل إمكانات. 9الجدول 
كاليفورنيا الصناعية في  

كاليفورنيا حسب حجم النظام  التراكمي السنوي لتدابير الكفاءة في أنظمة الهواء المضغوط الصناعية فيالكهرباء  إمكانات توفير. 10الجدول 
()جيجاوات ساعة / سنة  

خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أجل تدابير الكفاءة في أنظمة الهواء المضغوط التوفير التراكمي السنوي للكهرباء و إمكانات 11الجدول 
 في مونتانا، (final CCE)األخير  المحفوظة الكهرباء تكلفةلمصنفة حسب معيار وا الصناعية

في أنظمة الهواء المضغوط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خفض و تقنيةال طاقةللمن حيث التكلفة الفعال  توفيرللجمالي السنوي اإل إمكانات 12الجدول 
مونتانا الصناعية في  

مونتانا حسب حجم النظام )جيجاوات التراكمي السنوي لتدابير الكفاءة في أنظمة الهواء المضغوط الصناعية في الكهرباء  إمكانات توفير. 13الجدول 
(ساعة / سنة  

خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أجل تدابير الكفاءة في أنظمة الهواء المضغوط التوفير التراكمي السنوي للكهرباء و إمكانات. 14الجدول 
 واشنطن، في (final CCE)األخير  المحفوظة الكهرباء تكلفةوالمصنفة حسب معيار  ناعيةالص

في أنظمة الهواء المضغوط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خفض و تقنيةال طاقةللمن حيث التكلفة الفعال  توفيرللجمالي السنوي اإل إمكانات. 15الجدول 
واشنطن الصناعية في  

واشنطن حسب حجم النظام )جيجا واط  التراكمي السنوي لتدابير الكفاءة في أنظمة الهواء المضغوط الصناعية فيالكهرباء  توفيرإمكانات . 16الجدول 
(ساعة / سنة  

من حيث التكلفة في أنظمة الهواء المضغوط الصناعية بمعدالت خصم مختلفة كهرباءلل الفعال توفيرال . تحليالت الحساسية إلمكانات17الجدول   

في نظام الهواء المضغوط الصناعي مع سعر الكهرباء المختلفةمن حيث التكلفة  كهرباءلل الفعال توفيرال تحليالت الحساسية إلمكانات .18الجدول   

واليات المضغوط الصناعية في في أنظمة الهواء الانبعاثات ثاني أكسيد الكربون خفض و تقنيال توفير الطاقةلجمالي السنوي اإل إمكانات 19الجدول 
 التي تمت دراستها

. السياسات التي تقود برامج كفاءة الطاقة الممولة من العمالء20الجدول   
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