
با ایجاد شرایط مطلوب جهت برقرسانی کارخانه و نصب ترانسفور 

، تلفات شبکه توزیع به حداقل 

.

نگهداري و تعمیرات به موقع ، تمیز کردن فیلترها و روغن کاري 

تجهیزات ، در تثبیت راندمان آنها مؤثر بوده و بازدید دوره اي از 

اتصاالت الکتریکی تجهیزات برقی ، جهت جلوگیري از بروز عیوب 

و اجراي طرحهاي افزایش ظرفیت تولید و توسعه واحد ، 

با همکاري در پیشبرد طرحهاي مدیریت مصرف شرکت برق منطقه 

اي و ارائه پیشنهادهاي مفید ، ضمن برخورداري از مزایاي مربوطه ، 

اي ملی و 

صنعت برق از جمله صنایع زیر بنایی است که گردش 

چرخهاي اقتصادي، توسعه صنعتی و تأمین رفاه اجتماعی به 

از طرف دیگر با توجه به افزایش . استمرار آن متکی است 

الکتریکی به خصوص در سالهاي  قابل توجه مصرف انرژي

اخیر و با وجود کمبودهایی که در تأمین منابع الزم در این 

زمینه به چشم می خورد، لزوم تبیین و اجراي راهکارهاي 

بهینه سازي مصرف انرژي الکتریکی بیش از پیش احساس 

در این میان مشترکین صنعتی با توجه به سهم . می شود

برق دارند و با عنایت به  قابل مالحظه اي که در مصرف

ویژگیهایشان ، نقش عمده اي در کنترل بار الکتریکی ایفا 

ماهیت مصرف در بخش صنعت به گونه اي است . می کنند

که این بخش می تواند در زمان پیک بار شبکه، حداقل بار و 

انرژي را استفاده کند و حداکثر مصرف خود را به زمان غیر 

از طرف دیگر حساسیت مصرف . دپیک بار شبکه منتقل نمای

و مصرف کننده صنعتی نسبت به خاموشیها و قطع برق 

لذا منطقی است . بیش از سایر مصرف کنندگان است 

بارهاي صنعتی به منطقه اي حرکت کنند که حداقل امکان 

بر این اساس . قطع انرژي الکتریکی وجود داشته باشد

صنعت ضرورت اعمال سیاستهاي مدیریت مصرف در بخش 

.روشن تر می شود

بخش صنعتمصرف بهینه انرژي در 

  شرکت توزیع نیروي برق خوزستان

گروه مدیریت مصرف
بروشور راهنما

:مقدمه

جهت اطالع و طرح هرگونه سوال در خصوص مصرف بهینه و 

اعمال مدیریت مصرف به بخش مدیریت مصرف برق شرکت 

توزیع نیروي برق استان خوزستان به آدرس اینترنتی 

مدیریت مصرف به شماره 

خواهشمند است در این ساعات حتی االمکان مصرف برق 

 کلید اصلی بهینه سازي مصرف

  .انرژي، مدیریت آن است

توجه در زمان طراحی سیستمهاي گرمایشی و سرمایشی با 

به شرایط آب و هوایی ، موقعیت جغرافیایی و جهت 

ساختمان از حداکثر نور و گرماي خورشید و تهویه طبیعی 

امکان استفاده از سیستمهاي جذبی به جاي سیستمهاي 

سرمایشی تراکمی بررسی شده و در صورت کارایی از 

، کف و سقف سالنها و ساختمانها 

به خصوص در زمان ساخت بناهاي جدید به منظور 

امکان استفاده از آب کندانسور به عنوان آب گرم مصرفی 

کارخانه بررسی شده و از اتالف آب گرم در محیط کار جداً 

ا نیاز واقعی منطبق باشد و 

سیستمهایی که تنها با درصدي از ظرفیت خود کار می کنند 

نسبت به تمیز کردن و سرویس به موقع سیستم اقدام شده 

و ضمن عایق کاري مناسب لوله ها و اتصاالت از نشتی آنها 

موستات استفاده 

شده و با توجه به نیاز فصل ، درجه آن به طور مناسب 

دستگاههایی در واحدهاي صنعتی وجود دارد که از لحاظ نوع 

برخی از این 

دستگاهها عبارتند از فن ، آب سردکن ، رایانه ، دستگاه تکثیر ، 

دستگاههاي مورد استفاده در بخشهاي خدمات ، تعمیر و 

بدیهی است رعایت شرایط عملکرد صحیح هر دستگاه و 

استفاده بهینه از آنها در راستاي برنامه هاي مدیریت مصرف ، 

 با ایجاد شرایط مطلوب جهت برقرسانی کارخانه و نصب ترانسفور

.ماتور مناسب ، از تلفات اضافی جلوگیري شود

تلفات شبکه توزیع به حداقل با طراحی سیستم توزیع داخلی ،

.ممکن کاهش یابد

 خازن مناسب ، نسبت به بهبود ضریب توان اقدام گرددبا نصب.

 نگهداري و تعمیرات به موقع ، تمیز کردن فیلترها و روغن کاري

تجهیزات ، در تثبیت راندمان آنها مؤثر بوده و بازدید دوره اي از 

اتصاالت الکتریکی تجهیزات برقی ، جهت جلوگیري از بروز عیوب 

.الکتریکی ضروري است

و اجراي طرحهاي افزایش ظرفیت تولید و توسعه واحد ،  در مطالعه

.بهینه سازي مصرف برق مورد توجه قرار گیرد

 با همکاري در پیشبرد طرحهاي مدیریت مصرف شرکت برق منطقه

اي و ارائه پیشنهادهاي مفید ، ضمن برخورداري از مزایاي مربوطه ، 

اي ملی و در جهت بهینه سازي مصرف انرژي ، صیانت از سرمایه ه

.توسعه و آبادانی کشور عزیز خویش کوشا باشیم

  

عمومی هاي توصیه

جهت اطالع و طرح هرگونه سوال در خصوص مصرف بهینه و 

اعمال مدیریت مصرف به بخش مدیریت مصرف برق شرکت 

توزیع نیروي برق استان خوزستان به آدرس اینترنتی 

ir.kepdc.www  مراجعه کنید.  

مدیریت مصرف به شماره همچنین میتوانید با سامانه راهنماي گویاي 
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خواهشمند است در این ساعات حتی االمکان مصرف برق 

  .را کاهش دهید

 در زمان طراحی سیستمهاي گرمایشی و سرمایشی با

به شرایط آب و هوایی ، موقعیت جغرافیایی و جهت 

ساختمان از حداکثر نور و گرماي خورشید و تهویه طبیعی 

  .استفاده شود

 امکان استفاده از سیستمهاي جذبی به جاي سیستمهاي

سرمایشی تراکمی بررسی شده و در صورت کارایی از 

.سیستم جذبی استفاده گردد

 کف و سقف سالنها و ساختمانها امکان عایق کاري دیوارها ،

به خصوص در زمان ساخت بناهاي جدید به منظور 

  .جلوگیري از اتالف انرژي مد نظر قرار گیرد

 امکان استفاده از آب کندانسور به عنوان آب گرم مصرفی

کارخانه بررسی شده و از اتالف آب گرم در محیط کار جداً 

  .جلوگیري شود

ا نیاز واقعی منطبق باشد و ظرفیت سیستم تهویه باید ب

سیستمهایی که تنها با درصدي از ظرفیت خود کار می کنند 

.، از مدار خارج شوند

 نسبت به تمیز کردن و سرویس به موقع سیستم اقدام شده

و ضمن عایق کاري مناسب لوله ها و اتصاالت از نشتی آنها 

.جلوگیري به عمل آید

موستات استفاده جهت تنظیم سرما و گرماي محیط از تر

شده و با توجه به نیاز فصل ، درجه آن به طور مناسب 

.تنظیم گردد

  

دستگاههایی در واحدهاي صنعتی وجود دارد که از لحاظ نوع 

برخی از این . استفاده به سه مؤلفه مطرح شده متعلق نیستند

دستگاهها عبارتند از فن ، آب سردکن ، رایانه ، دستگاه تکثیر ، 

دستگاههاي مورد استفاده در بخشهاي خدمات ، تعمیر و 

  .نگهداري

بدیهی است رعایت شرایط عملکرد صحیح هر دستگاه و 

استفاده بهینه از آنها در راستاي برنامه هاي مدیریت مصرف ، 

.امري منطقی و مطلوب است
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مهمترین مؤلفه بار مصرف کنندگان صنعتی ، مؤلفه فرایند تولید 

این بخش شامل دستگاههایی است که مستقیمًا در امر تولید . است

الکتریکی در این مهمترین عناصر مصرف کننده انرژي . دخالت دارند 

در ادامه به نکاتی . دستگاهها ، موتورها و کوره هاي الکتریکی هستند

:در زمینه استفاده بهتر از این وسایل اشاره می شود
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یساختار بار صنعت

بار صنعتی بنا بر تعریف باري است که واحد مصرف کننده 

براي تولید یک یا گروهی از کاالها و خدمات مشابه صنعتی 

هر فعالیتی که از سوي مشترکین صنعتی و .دریافت می نماید 

یا سیستم عرضه برق به منظور تغییر شکل منحنی بار براي 

دستیابی به اهداف کاهش بار پیک سیستم ، افزایش ضریب بار 

و استفاده بهتر از منابع گران قیمت صورت گیرد، مدیریت بار 

.صنعتی نامیده می شود

روشنایی -1

 امکان استفاده از المپهایی با بازدهی بیشتر و مصرف کمتر مورد

.بررسی و اقدام قرار گیرد

 نسبت به تمیز کردن المپها اقدام شود و بهره نوري آنها مورد توجه

.قرار گیرد

 استفاده از چشم الکترونیکی و تایمر براي روشنایی معابر و محلهایی

رسی و اقدام قرار گیردکه نیاز به نور دائم ندارند مورد بر

تأثیر حرارت المپهاي پر وات در تهویه مد نظر قرار گیرد.  

دفرآیند تولی - 2

توسط موتورها  کاهش اصطکاك در سیستمهاي مکانیکی که

حرکت می کنند مانند چرخ دنده ها ، غلطکها ، بلبرینگها و 

.مد نظر قرار گیرد …

 در صورت امکان ، براي حمل و نقل مواد از وسایل مکانیکی

غیر برقی استفاده شود و در صورت ضرورت استفاده از تسمه 

.نقاله برقی، زمان آن به ساعات کم باري شبکه منتقل شود

:نکات قابل توجه

 حتی االمکان از نور طبیعی استفاده گردد و با نصب پنجره

هاي مناسب و رنگ آمیزي روشن دیوارها ، از نیاز به نور 

.مصنوعی در روز کاسته شود

 به میزان روشنایی استاندارد و طراحی روشنایی مناسب در

 محل کار و در محیطهاي غیر کاري توجه شده و از نور

همچنین در صورت . مصنوعی در حد نیاز استفاده گردد

گرفته شودبراي فرآیند تولید به کار امکان روشنایی موضعی

موتورهاي الکتریکی_ الف

 امکان استفاده از موتورهاي با دور قابل تنظیم مورد بررسی قرار

.گیرد

 ن از در این رابطه می توا. دقت شود موتورها با ولتاژ نامی کار کنند

تنظیم کننده هاي ولتاژ تغذیه استفاده کرد، زیرا تغییر در ولتاژ 

  .تغذیه می تواند باعث افزایش تلفات انرژي شود

 سعی شود بار موتورها به اندازه توان نامی آنها باشد و در صورتی که

به قدرت کمتري نیاز است، از موتورهاي با قدرت کمتر استفاده 

.شود

 موتورها در محیط خنک بهتر کار می کنند باید با توجه به اینکه

محیط کار آنها طوري در نظر گرفته شود که گرماي ایجاد شده 

الزم به ذکر است که گرماي . توسط موتورها به راحتی تهویه گردد

.محیط در میزان تلفات انرژي موتور نقش دارد

ز با برنامه ریزي مناسب چه از لحاظ توان و چه از لحاظ زمان ، ا

خاموش و روشن کردن بیش از حد موتورها جلوگیري به عمل آید

کوره هاي الکتریکی_ ب

مکان استفاده از سیستم هاي کنترل اتوماتیک و نصب ا

تجهیزات مناسب کنترل مصرف برق در کوره ها مورد بررسی 

.قرار گیرد

 امکان ، طرحهاي جدید کوره هاي کم مصرف و پر در صورت

.بازده به کار گرفته شوند

 افزایش مواد روان ساز به شارژ کوره، مصرف برق آن را کاهش

.خواهد داد

روشهاي پیش گرمایش مواد بررسی و استفاده شوند.

 با عایق بندي مناسب ، تلفات تبادل حرارتی کوره با محیط

.کاهش داده شود

یم جریان و ولتاژ مناسب، در جهت افزایش راندمان با تنظ

.کوره ها اقدام گردد

 ، با افزایش سرعت تخلیه کوره و یا در مواردي شکستن سرباره

.از اتالف انرژي الکتریکی جلوگیري به عمل آید

سیستم گرمایشی و سرمایشی - 3

، اي تولیدي کارخانه ها و کارگاههابه علت وسعت فضاي بخشه

دستگاههاي سرد کننده یا گرم کننده مربوطه نسبت به 

بخشهاي خانگی و تجاري از ظرفیت و قدرت باالتري برخوردار 

از اینرو از هوا ساز و سایر واحدهاي گرمایش صنعتی . هستند

سرمایش بخشهاي اداري کارخانه ها در اکثر . استفاده می شود 

.موارد مشابه بار تجاري است

:نکاتی که در این بخش باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از


