مديريت مصرف برق صنايع

صنعت برق از جمله صنايع زير بنايي است كه گردش چرخهاي اقتصادي و نيز تامين رفاه اجتماعي به
استمرار آن متكي است و هرگونه اختالل در تامين برق مطمئن و كافي  ،مشكالتي را در عملكرد صنايع
موجود و گسترش و توسعه آنها بوجود خواهد آورد.
هدف از مديريت مصرف برق صنايع ،تعديل مصرف برق آنها است به گونه اي كه بدون كاهش ميزان
توليد و يا كيفيت محصول وبلكه همراه با افزايش و ارتقاء عوامل مزبور ،مشترك صنعتي بابت برق
مصرفي هزينه كمتري را بپردازد  ،بنابراين مديريت مصرف برق صنايع ،اقدامي در جهت بهبود بهره وري
در واحدهاي صنعتي و ارتقاء سطح كارايي در اقتصاد ملي است .
مديريت مصرف برق به دو صورت مديريت بار و صرفه جويي در انرژي مصرفي قابل اعمال است نظر به
اينكه در ساعات اوليه شب وسايل روشنائي و لوازم الكتركي خانگي وارد مدار ميشوند  ،در حاليكه
اكثريت مصرف كنندگان ديگر نيز هنوز در مدار ميباشند ،لذا بار مصرفي به حداكثر مقدار خود
ميرسد(ساعات اوج مصرف) و مديريت بار درجهت كاهش اين قله بار و تعديل آن ميبايستي برخي از
مصارف را به ساعات ديگر شبانه روز انتقال دهد همچنين در طول شبانه روز بايد با اعمال روشهاي
مناسب و جلوگيري از اتالف انرژي برق در جهت صرفه جويي در مصرف انرژي گام برداشت.

بايد توجه داشت كه مديريت مصرف برق با رهنمودهاي فرهنگي و ايجاد تغييرات بسيار ساده در عادات
و رفتار مصرف كنندگان (كوتاه مدت) و نيز با تهيه  ،نصب و بهره برداري از وسايل و ماشين آالت با
راندمان بهتر (ميان مدت و بلند مدت) قابل اجرا ميباشد  ،نظر به افزايش ساالنه قيمت انواع حاملهاي
انرژي از جمله برق  ،انجام اقدامات كوتاه مدت  ،ميان مدت و بلند مدت و نيز هرگونه سرمايه گذاري در
جهت كاهش مصرف زائد انرژي الكتريك  ،داراي توجيه اقتصادي بوده و اجتناب ناپذير است .
.1آشنايي با منحني بار
چنانچه قدرت مصرفي برق صنايع را كه شامل تجهيزات اصلي (موتورها  ،كمپرسورها  ،پمپ ها و ديگر
ماشين آالت) و وسائل جانبي (المپها  ،سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي  ،يخچال و  )...ميباشد را بر
حسب زمان وقوع مصرف در يك شبانه روز رسم نمائيم  ،مشاهده ميشود كه بايد سعي كرد از قله ها
كاست و به ساعات ديگر انتقال داد (بويژه از قله دوم كه مصادف با ساعات اوليه شب و همزمان با ساعت
اوج مصرف مشتركين خانگي است ) اصالح قله دوم با جابجايي بار صنايع دو و سه نوبته امكان پذير است.
 .2ضريب بار
ضريب بار ) (Load Factorبصورت درصد بيان ميشود و نشان دهنده درجه يكنواختي مصرف در طول
يك دوره مشخص است كه در واقع با كاهش از قله بار و انتقال به ساعات ديگر اين ضريب افزايش
خواهد يافت .كه  Eو  Pmaxو  Tبترتيب مجموع انرژي مصرفي  ،حداكثر ديماند مصرف و زمان
مصرف مي باشد .
}LF%=E*100/{Pmax*T

.3ضريب توان
ضريب توان ) (Power Factorنشان دهنده خصوصيت تجهيزات و ماشين آالت مورد استفاده از نقطه
نظر مصرف توان راكتيو است و هر چه به يك نزديكتر باشد نشانه كارايي بهتر است  ،بهاي انرژي راكتيو،
به مقدار ضريب توان تجهيزات مشتركين بستگي دارد بوسيله بهبود بهره برداري و نصب تجهيزات
مناسب (از جمله خازن ) ميتوان مقدار ضريب توان را تا حد ممكن به يك نزديك كرد.
 .4هزينه هاي تامين برق مشتركين :
تامين حداكثر توان هر مشترك برق صرف نظر از انرژي مصرفي وي نيازمند سرمايه گذاري در
تاسيسات و انجام هزينه هاي ثابت نگهداري است  .سرمايه گذاري مزبور بدين لحاظ صورت ميگيرد كه
مشترك در هر لحظه امكان استفاده از حداكثر تقاضاي خود را كه طي قرارداد با شركت برق منطقه
اي مشخص گرديده  ،داشته باشد و لذا به ساعت كار و ميزان انرژي مصرفي مشترك بستگي ندارد
بخشي از اين تاسيسات به يك يا تعداد محدودي از مشتركين مربوط ميشوند ( مانند تاسيسات توزيع)
هزينه اين قبيل تاسيسات عموما" از محل حق انشعاب تامين ميگردد.
آن بخش از تاسيسات و هزينه ها كه به مشترك يا گروه محدودي از مشتركين مربوط نميشود (مانند
هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت در تاسيسات توليد و انتقال ) عموما" بعنوان بهاي ديماند از مشتركين
دريافت ميشود  ،بدين ترتيب هزينه هاي ثابت كه بخش عمده اي از هزينه هاي صنعت برق را تشكيل
ميدهد  ،تحت عنوان بهاي ديماند بايد از مشتركين اخذ گردد ،بديهي است مشتركيني كه ساعات بيشتري
از انرژي الكتريكي استفاده مي كنند سرشكن هزينه هاي ديماند روي انرژي مصرفي آنان كمتر خواهد
بود بعبارت ديگر نرخ برق براي مشتركين ديماندي تشويقي است  ،بر اساس تعرفه هاي فعلي مشتركين

داراي انشعاب بيش از  25آمپر سه فاز  ،ديماندي محسوب شده و مشمول هزينه هاي ديماند ميگردند.
 .5هزينه هاي تامين انرژي مورد نياز مشترك:
هزينه هاي تامين انرژي مورد نياز مشترك و يا هزينه هاي متغير عبارت است از آندسته از هزينه ها كه
با كاهش يا افزايش انرژي مصرفي مشترك متناسبا" تغيير ميكند  ،مانند هزينه هاي سوخت  ،هزينه هاي
متغير تعمير و نگهداري  ،همچنين بخشي از هزينه هاي سرمايه گداري ثابت كه از محل درآمدهاي حق
ان شعاب و بهاي ديماند تامين نگرديده است و بايستي از محل فروش انرژي تامين گردد ،هزينه انرژي
تحويلي به مشتركين صنعتي با توجه به ولتاژ تحويلي (بعلت آثار ناشي ازتلفات و سرمايه گذاري
درسطوح مختلف ولتاژ متفاوت است .
با توجه به طيف وسيع مشتركين صنعتي و ساعات كاركرد متفاوت آنها  ،در جهت رعايت وضعيت و
طبيعت فعاليت آنها گزينه هاي متفاوتي بلحاظ منظور كردن بهاي ديماند و انرژي مصرفي پيش بيني شده
است  ،كه هر يك از مشتركين ميتوانند ظرف مدت يكماه از تاريخ ابالغ ساالنه تعرفه  ،با توجه به
وضعيتشان يكي از گزينه ها را انتخاب و تا پايان سال بهاي برق مصرفي را بر اساس آن بپردازند.
از آنجا كه در ماههاي پيك سال و ساعات پيك روز هزينه تمام شده برق بيش از ساير ايام و اوقات است
 ،نرخ برق در ماههاي پيك سال و در ساعات پيك روز بيش از نرخ ساير اوقات تعيين گرديده است در
جهت پيشبرد اهداف مديريت مصرف  ،موارد جديدي در تعرفه ها منظور شده است تا مشتركيني كه در
ساعات كم باري (نيمه شب) فعال هستند بتوانند از تخفيف ويژه در بهاي انرژي برخوردار شوند  ،بدين
ترتيب بهاي انرژي مصرفي مشتركين طي ساعات مختلف شبانه روز در ضرايب خاصي ضرب ميگردد.

 .6هزينه هاي ناشي از مصرف انرژي راكتيو
دستگاههايي مانند موتورهاي الكتريكي  ،كوره هاي اندوكسيوني و  ...عالوه بر مصرف انرژي اكتيو موجب
مصرف انرژي راكتيو ميگردند  ،انرژي راكتيو عالوه بر آنكه بخشي از ظرفيت تاسيسات را اشغال ميكند،
موجب افزايش تلفات خواهد شد كه هزينه هاي ناشي از اين امر بعنوان ضريب بدي مصرف از مشتركين
اخذ ميگردد ،بر اساس تعرفه هاي موجود ضريب توان مجاز  ./9تعيين گرديده است و مشتركيني كه
ضريب توان كمتر از اين ميزان داشته باشند متناسبا" كل بهاي برق آنان در ضريب بدي مصرف ضرب
خواهد شد مشتركين صنعتي ميتوانند با نصب خازن نسبت به اصالح ضريب توان اقدام نموده و مشمول
هزينه هاي مرتبط نگردند.
 .7چگونگي اعمال مديريت مصرف
به منظور كنترل و مصرف بهينه برق در صنايع  ،اقدامات زير پيشنهاد ميشود كه برخي از آنها نياز به
بررسي بيشتر و اقدام در بلند مدت دارد:
 7-1توصيه هاي مديريتي:
مديران و كارشناسان انرژي كارخانه ها با آگاهي از قيمت برق مصرفي مي بايد كليه پرسنل را جهت
جلوگيري از اتالف انرژي برق تشويق كنند ،بدين منظور الزم است در هر كارخانه  ،فردي آشنا با موضوع
و بعنوان مسئول مديريت مصرف انرژي معرفي شود ،كه بررسي  ،كنترل و نظارت بر حذف مصارف زايد
انرژي و استفاده از تجهيزات پر بازده را بر عهده داشته باشد و به منظور حفظ كارايي وسايل و تجهيزات
 ،پيشنهادهاي مناسبي را به مديران ارائه كند جهت تشويق مديريت انرژي صنايع ،ميتواني سهمي از
كاهش هزينه ها در اثر مديريت انرژي را بعنوان كارانه به مسئولين ذيربط و افرادي كه با طرح همكاري
مي نمايند پرداخت كرد .

*كارخانه هاي دو و سه نوبتكاري  ،بايد بررسي كنند تا در صورت امكان بخشي از فعاليتهاي بعد از ظهر و
سر شب را به نوبتكاري سوم منتقل سازند در اينصورت عالوه بر كاهش بار شبكه در ساعات اوج مصرف ،
از تخفيف ويژه بهاي انرژي مصرفي نيز بهره مند خواهند شد.
* در مورد صنايعي كه جابجايي نوبتكاري براي آنها امكان پذير نيست  ،با بررسي دقيق  ،استفاده از
دستگاههاي پر مصرف برقي را از ساعات اوج مصرف به ساعات ديگر تغيير دهند.
* به منظور كاهش ديماند كه موجب كاهش هزينه مصرف برق و عملكرد بهتر شبكه نيز ميشود تدابير
زير ميتواند صورت پذيرد در اين صورت ديماند اضافي با شرايط پيش بيني شده در تعرفه ها به صنعت
برق قابل فروش خواهد بود.
الف) ساعت كار چنان تنظيم شود كه در ساعات اوج مصرف سر شب ،مصرف برق كارخانه حداقل باشد.
ب ) خط توليد و طول زمان كار فرآيندها حتي االمكان بگونه اي تنظيم شود كه دستگاهها و ماشين آالت
مختلف بطور همزمان مشغول كار نباشند.
ج ) مصارف غير دائمي جنبي از قبيل پمپهاي آب چاهها و دستگاههايي كه عمكلرد آنها در ساعاتي غير از
ساعات كار واحد صنعتي  ،لطمه اي به خط توليد نمي زند  ،به اوقات كم باري بويژه ساعت نيمه شب
منتقل شود.
*در خصوص استفاده از دستگاههاي مناسب سنجش بار و كنتورها  ،مطالعه واقدام الزم صورت پذيرد.
* حتي االمكان سعي شود تعطيالت ساالنه و تعميرات دوره اي كارخانه به فصل پيك (ماههاي تير ،مرداد
و شهريور )موكول گردد.

 7-2توصيه هاي عمومي:
* در زمان احداث كارخانه در صورت امكان از ولتاژ باالتري براي برقرساني استفاده شود.
* با نصب ترانسفورماتور مناسب  ،از تلفات اضافي جلوگيري شود.
* با طراحي مناسب سيستم توزيع داخلي  ،سعي شود تلفات شبكه توزيع به حداقل ممكن كاهش يابد.
* با نصب خازن مناسب  ،نسبت به بهبود ضريب توان اقدام گردد.
* نگهداري و تعميرات بموقع  ،پاك كردن فيلترها و روغنكاري تجهيزات در تثبيت راندمان آنها موثر
بوده وبازديد جلوگيري از بروز عيوب الكتريكي ضروري است .
*در مطالعه و اجراي طرحهاي افزايش ظرفيت فرآيندهاي توليد  ،بهينه سازي مصرف برق مد نظر قرار
گيرد.
 7-3موتورهاي الكتريكي:
* امكان استفاده از موتورهاي با دور قابل تنظيم مورد بررسي قرار گيرد.
* دقت شود كه موتورهاي الكتريكي با ولتاژ نامي كار كنند.
* از تنظيم كننده هاي ولتاژ تغذيه استفاده بعمل آيد زيرا گاهي تغيير  %3در ولتاژ تغذيه باعث افزايش
تلفات انرژي به ميزان  %25خواهد شد.
* سعي شود بار موتورها به اندازه توان نامي آنها باشد و در صورتيكه به قدرت كمتري نياز است از
موتورهاي با قدرت كمتر استفاده شود زيرا موتورهاي بزرگ به راحتي موتورهاي كوچك قابل مانور
كردن نيستند و تلفات آنها در حالت كم باري زيادتر است .

* با توجه به اينكه موتورها در محيط خنگ بهتر كار ميكنند  ،بايد محيط كار آنها طوري در نظر گرفته
شود كه گرماي ايجاد شده توسط موتورها به راحتي تهيه گردد،قابل ذكر است در صورتكيه گرماي محيط
كار از  27Cبه  32Cافزايش يابد به مقدار  %2به تلفات انرژي موتور افزوده ميگردد.
* دقت شود كه موتورها با بارنامي كار كنند و با برنامه ريزي مناسب جه از لحاظ توان و چه از لحاظ زمان،
از خاموش و روشن كردن بيش از حد موتورها جلوگيري بعمل آيد.
* كاهش اصطكاك در سيستمهاي مكانيكي كه بوسيله موتورها به گردش درمي آيند مثل چرخدنده ها ،
غلطكها  ،بلبرينگها  ،زنجيرها و  .....مد نظر قرار گيرد.
* در صورت امكان  ،حمل و نقل مواد با تسمه نقاله برقي به ساعات كم باري شبكه منتقل شود.
* سعي شود كه از دستگاههاي حمل و نقل الكتريكي بيش از ظرفيت مجاز استفاده نشود و درساعاتي كه
استفاده نميشوند  ،برق آنها قطع گردد.
7-4كوره هاي الكتريكي:
* امكان استفاده از سيستمهاي كنترل اتوماتيك ونصب تجهيزات مناسب كنترل مصرف برق در كوره ها
مورد بررسي قرار گيرد.
*در صورت امكان  ،طرحهاي جديد كوره هاي كم مصرف و پر بازدهبكار گرفته شوند.
*افزايش مواد روان ساز به شارژكوره مصرف برق آنرا كاهش خواهد داد.
*روشهاي پيش گرمايش مواد بررسي و استفاده شوند.
*باعايق بندي مناسب ،تلفات تبادل حرارتي كوره با محيط كاهش داده شود.
*با تنظيم جريان و ولتاژ مناسب در جهت افزايش راندمان الكتريكي كوره ها اقدام گردد.

 7-5سيستم سرمايشي و گرمايشي:
*در زمان طراحي سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي با توجه به شرايط آب و هوايي ،موقعيت جغرافيايي و
جهت ساختمان از حداكثر نور و گرماي خورشيد و تهويه طبيعي استفاده شود.
*امكان استفاده از سيستمهاي جذبي )(Absorptionبجاي سيستمهاي سرمايشي تراكمي بررسي شده و
در صورت كارايي از سيستم جذبي استفاده گردد.
*امكان عايق كاري ديوارها ،كف و سقف سالنها و ساختمانها بخصوص در زمان ساخت بناهاي جديد به
منظور جلوگيري از اتالف انرژي مد نظر قرار گيرد.
*امكان استفاده از آب كندانسور بعنوان آب گرم مصرفي كارخانه بررسي شده و از اتالف آب گرم در
محيط كار جدا" جلوگيري شود.
*ظرفيت سيستم تهويه بايد با نياز واقعي منطبق باشد و سيستم هايي كه تنها با درصدي از ظرفيت خود
كار مي كنند از مدار خارج شوند.
*نسبت به تميز كردن و سرويس به موقع سيستم اقدام شده  ،از عايق كاري مناسب لوله ها و اتصاالت
استفاده شده از نشتي آنها جلوگيري بعمل آيد.
*در جهت تنظيم سرما و گرماي محيط از ترموستات استفاده كرده و با توجه به نياز فصل  ،درجه آن
ثابت و غير قابل تغيير گردد.
 7-6سيستم روشنائي:
*حتي االمكان از نور طبيعي استفاده گردد و با نصب پنجره هاي مناسب و رنگ آميزي روشن ديوارها ،از
نياز به نور مصنوعي در روز كاسته شود.

*ميزان روشنائي محل كار حدود 300لوكس و در محيطهاي غير كاري  100لوكس كافي است  ،لذا از
نور مصنوعي در حد نياز استفاده شده و در صورت امكان روشنائي موضعي براي فرآيند توليد بكار گرفته
شود.
*امكان استفاده از المپهاي فلورسنت (بويژه همراه باالست الكترونيكي) و يا ساير انواع المپهاي صرفه جو
مورد بررسي و اقدام قرار گيرد.
*نسبت به تميز كردن المپها اقدام شود و المپهايي كه بهره نوري آنها افت كرده  ،تعويض شوند.
*استفاده از چشم الكترونيكي و تايمر براي روشنائي معابر و محلهايي كه نياز به نور دائم ندارند مورد
بررسي و اقدام قرار گيرد.
*تاثير حرارت المپهاي پروات در تهويه مد نظر قرار گيرد.
*در مكانهايي نظير انبار  ،پاركينگ ،راه پله ،راهرو ،محوطه بيروني و دستشوئي و  .....از روشنائي در حد
ضرورت استفاده شود.
 7-7متفرقه:
*كارخانه هاي توليد كننده وسايل برقي مورتور دار مانند يخچال  ،كولر و  ......ضمن استفاده از موتورهاي
با مصرف برق كمتر  ،با نصب خازن مناسب در محصوالت خود  ،جريان راكتيو اينگونه وسايل را خنثي
كنند.
*در فاصله هاي كم و حجم كم مواد  ،جابجايي بوسيله ليفتراك صورت پذيرد ،همچنين در مواقع پايين
آوردن مواد با بهره گيري از نيروي جاذبه از ابزار برقي كمتر استفاده شود.

