
  بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي

   
   

بهره وري يك ديدگاه فكري و يك طرز تفكر براي تداوم، پيشرفت و بهبود هر آنچه كه وجود دارد مي باشد در حقيقت بهره وري تالشي است پيوسته براي 
 بكارگيري تكنيك هاي و روش جديد.

 بحران شديد روبرو خواهد كرد زيرا مجبور خواهيم شد تمام توليد نفت خود  ادامه روند كنوني افزايش مصرف اين منابع در آينده اي عنوان نچندان دور ما رابا 
 را بجاي صادر كردن روان بازار داخلي كنيم تا نياز روز افزون كشور برآورد شود.

   
 سال 15 سال دوبرابر مي شود و در صورت ادامه روند رشد تا 10روند تغييرات توليد و مصرف انرژي در كشور ما نشان داده كه ميزان مصرف انرژي هر 

  برابر كشورها پيشرفته مي باشد.6/2آينده مقدار توليد جوابگوي مصرف داخلي نخواهد بود هم اكنون شدت مصرف در ايران در حدود 
امروزه ثابت شده كه با ايجاد فرهنگ مصرف صحيح و افزايش آگاهي مردم و ترويج الگوي مصرف درست ومنطقي انرژي در جامعه به طور اخص  

مي توانيم به حفظ اين ذخاير حياتي كمك كينم، استفاده نادرست از وسائل مصرف كننده انرژي دليل اصلي اتالف انرژي دو كشور ماست بنابراين 
 آموزش استفاده درست از وسايل انرژي در كنار ساير اقدامات فني جهت جلوگيري از اتالف منابع انرژي است.

 در پاسخ به اين سئوال كه گفته شده بود آيا در شركت ما انگيزه الزم براي بهينه سازي مصرف انرژي وجود دارد؟
در جواب بايد گفت كه آري انگيزه الزم وجود دارد منتهي مي بايست با برنامه ريزي خاص اين انگيزه ها را جهت داده و تا حصول نتيجه مطلوب 

 مسئوالنه پيگيري و مديريت نمود.
موضوع انرژي و دستيابي هرچه بيشتر كشورهاي پيشرفته صنعتي دنيا به منابع انرژي ارزان قيمت  چالشهاي فراواني را ايجاد كرده است و همين امر از 

 مباحث بسيار مهم و متداول در جهان امروز مي باشد.

   
  عوامل اصلي در مديريت انرژي عبارتند از:

   
 شامل بررسي و شناخت جريان هاي انرژي در يك واحد صنعتي ( يا ساختمان ) از نظر كمي و كيفي بوده كه در نتيجه آن  مميزي انرژي:     -1

 اطالعات الزم ( داده ها ) موقعيت و ميزان پناسيل هاي صرفه  جويي در واحد تعيين مي شود.
 مديريت در تحليل و انتخاب تجهيزات بهينه و كم مصرف و مناسب به لحاظ فني جهت طرحها و پروژه هاي آتي      -2
مديريت تغييرات فيزيكي: يعني تغيير و اصالح يا نوسازي تجهيزات و ماشين آالت موجود دركارخانه ها كه اين مرحله در مقايسه با ساير      -3

 اقدامات مديريت انرژي نياز به سرمايه گذاري و زمان بيشتر دارد. 

   
   

آموزش افراد در بكارگيري درست كليه ابزارهاي الزم براي استفاده از اطالعات جمع آوري شده و اجراي مناسب تغييرات بوسيله افراد      -4
 مبتني برايجاد انگيزش در آنها. 

 است. كه در اين بحث راهكارهايي جهت بهينه سازي و كاهش انرژي الكتريكييكي از انرژي هاي سالم پرمصرف، پرهزينه و مهم در كشور ما 
 مصرف آن كه در اين برهه از زمان بسيار بااهميت است مي پردازيم.
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  بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي

   
 راهكارهاي اجرايي كاهش مصرف انرژي الكتريكي شامل دو گزينه است:- 
        - راهكارهاي كم هزينه1
 - راهكارهاي هزينه بر 2

   
 - راهكارهاي كم هزينه شامل: 
 - راهكارهاي فرهنگي و مديريتي 1
 - راهكارهاي فني 2

 نمونه هايي از راهكارهاي فني كم هزينه 
 در نظر گرفتن موضوع صرفه جويي انرژي براي خريد تجهيزات جديد     -1
 تميز كردن چراغ هاي روشنايي بطور ساليانه      -2
 استفاده از المپ هاي فلورسنت با قطر كم      -3
 تعويض المپهاي رشته اي معمولي با المپ هاي فلورسنت      -4

  نمونه هاي از راهكارهاي فني هزينه بر به شرح زير ميباشد.

  الف- بهينه سازي مصرف در ساختمان هاي اداري

 - اصالح ديماند 1
 - تنظيم و يا نصب خازن2
  اصالح وسايل اندازه  گيري انرژي (تعويض تعرفه كنتور )  -3
 - بررسي سيستم روشنايي ( الزامات مبحث نوزدهم )4
 - بهينه سازي مصرف در وسايل اداري5

   روشنايي ب- بهينه سازي سيستم

 استفاده از كاهش دهنده  هاي نور براي كنترل تمام سيستم روشنايي     -1
 كنترل رديف هاي زوج و فرد توسط دو كليد      -2
 تأمين كليد مستقل براي المپ وسط سيستم  هاي سه المپي      -3
 تأمين كليد مستقل براي هر المپ يا هر مجموعه      -4

  ج- الزامات مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان
 - در ساختمانهاي اداري بايستي اغلب فضاها از نور طبيعي بهره بگيرند.1
 - كنتر ل خاموش كردن روشنايي 2
 % ازالمپ هاي روشنايي اين قسمت ها كه از نور طبيعي بهره مي گيرند بايد قابل كنترل باشند.50- 3
 - كاهش روشنايي از طريق كاهش شدت روشنايي4
  - كاهش روشنايي از طريق كاهش تعداد المپ هاي روشن5
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 -گونه بندي سطح زير بنايي مفيد ساختمان 6
 - نياز انرژي گرمايي و سرمايه ساالنه7
 - گونه بندي شهر محل استقرار ساختمان8
 - جهت يابي ساختمان9

 - نوع مصرف انرژي10
 - نسبت سطح پنجره ها به سطح زيربناي مفيد11
 - نحوه استفاده از ساختمان12
 - عايق حرارتي مصرفي ساختمان و عايق حرارتي تاسيسات13
 - درزبندي باز شوها14
 - بررسي نوع سيستم تهويه و تعويض هوا و كنترل و برنامه ريزي سيستم سرمايي15
 - عايق كاري بام16
 - استفاده از پنجره هاي دو جداره17

  د- بهينه سازي مصرف در وسايل اداري
 - كامپيوتر، پرينتر، اسكنر، دستگاه هاي كپي وساير وسايل اداري تنها هنگامي روشن شوند كه به آنها نياز است.

 ) براي وسايل اداري STAND BY- استفاده از حالت ( 
 - استفاده از كامپيوترهاي كيفي بجاي كامپيوترهاي روميزي

   
  ه - بهينه سازي مصرف در موتورهاي الكتريكي

از آنجا كه موتورهاي الكتريكي مصرف كننده  هاي اصلي انرژي الكتريكي در كارخانجات صنعتي ميباشند لذا بهينه سازي مصرف انرژي در موتورهاي 
/. از كل انرژي الكتريكي در ايران توسط 5/38 1373الكتريكي از اهميت ويژه اي برخودار مي باشد. آمار منتشره از سوي وزارت نيرو در سال 

  بشرح زير مي توان بيان نمود.  موتورهاي الكتريكي بوده است و بهينه سازي در اين بخش را
 - انتخاب صحيح موتور براساس نوع بار وشرايط محيط1
 - كاهش اثرات مخرب بار مكانيكي برموتور2
 - تصحيح روش تعميرات موتور3
  ACبا موتورهاي  DC- تعويض موتورهاي قديمي 4
 -استفاده از موتورهاي با راندمان باال 5
 ) VFD- استفاده از درايوهاي كنترل سرعت ( 6
 ) SOFT STARTER- استفاده از راه اندازهاي نرم ( 7
 - استفاده از ترمز نرم8
 - باال بردن سطح اطمينان سيستم حفاظت موتور9

 - حذف هارمونيك ها10
 - انتخاب صحيح موتور براساس نوع بار و شرايط محيط11

  ضريب سرويس دهي -
- CDF  

 دماي محيط ( كالس عايقي و تهويه مطبوع )         -
  جرثقيل- ثابت ) –نوع بار مكانيكي ( پمپ          -
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 گشتاور راه انداز و ماكزيمم          -
 تطبيق با مشخصه بار مكانيكي          -
 انتخاب درست توان موتور          -
 كاهش بازدهي موتور          -

   
  و- بهينه سازي در ترانسفورمر قدرت

   
 تصحيح روش تعميرات ترانسفورمرها     -1
 كاهش تلفات ترانسفورمر با بارگذاري مناسب ،      -2

  تلفات بي باري يا تلفات آهني- در فركانس هاي مشخص ثابت است ).  الف:
  با تغييرات بار هم سو است )   تلفات بارداري يا تلفات مسي-ب:

 كاهش اثرات مخرب شبكه الكتريكي بر روي ترانسفورمرها      -3
 تهويه طبيعي مناسب براي تراسفورمرها      -4

   
   اصالح ضريب توان شبكه با نصب خازن–ي 

   
% از ظرفيت 30با نصب خازن در شبكه هاي برق باالخص فشار ضعيف تا حد زيادي از تلفات شبكه را كاهش مي دهد. به عبارت ديگر با نصب خازن تا حدود 

 شبكه را مي توان آزاد نمود و در اين راستا اجراي طرح ملي خازن گذاري در شبكه هاي فشار ضعيف دروزارت نيرو اجباري گرديده است.
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