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 :مقدمه 

صنعت برق از صنايع زيربنايي است و گردش چرخهاي اقتصادي و نيز تامين رفاه اجتماعي به استمرار آن وابسته است و هر گونــه اختـالل در
 .تأمين برق مطمئن و كافي ، مشكالتي را در عملكرد صنايع موجود و گسترش آنها بوجود خواهد آورد 

به عنوان مثال براي. گفتني است صنعت برق نياز به سرمايه گذاري سنگين و صرف زمان طوالني جهت احداث تأسيسات توليد و انتقال دارد                       
دالر به عـالوه ١٤٠٠به مصرف كننده برسد به سرمايه گذاري سنگيني بالغ بر               ) وات  ١٠٠المپ   ١٠معادل مصرف   ( اينكه يك كيلو وات برق       

مي شــود. ريال نياز مي باشد و در صورت مهيا بودن تمام امكانات ، حداقل زمان الزم براي ساخت نيروگاه سه سال است                         ۲۸۰۰۰۰ مالحظه 
 . كه در صورت صرفه جويي معادل يك كيلووات نيروي برق ، چه مقدار در هزينه ها و زمان صرفه جويي شده است 

هدف از مديريت مصرف برق ، تعديل مصرف به گونه اي است كه نه تنها ميزان توليد و يا كيفيت كار و محصول كاهش نيابد ، بلكه همراه بـا
 .افزايش و ارتقاء عوامل مزبور ، مشترك نيز بابت برق مصرفي هزينه كمتري را بپردازد 

حدهاي اداري و صـنعتي بـه منظــور ارتقـاء ســطح بنابراين مديريت مصرف برق ، مجمومه اقداماتي است كه در جهت بهبود بهـره وري در وا
 . كارآيي و نهايتاً بهبود اقتصاد ملي انجام مي پذيرد

نظر به اينكه در ايران در ساعات اوليـه. قابل اعمال است    " صرفه جويي در انرژي مصرفي         " و  " مديريت بار " مديريت مصرف برق به دو صورت       
شب ، وسايل روشنايي و لوازم الكتريكي خانگي وارد مدار مي شوند در حالي كه اكثريت مصرف كنندگان ديگر نيز هنوز در مدار مي باشـند ،

و مديريت مصرف در جهت كاهش اين قله بار و تعديل آن بايستي برخي) ساعات اوج مصرف   ( لذا بار مصرفي به حداكثر مقدار خود مي رسد           
همچنين در طول شبانه روز بايد با اعمال روشهاي مناسـب و جلوگــيري از اتـالف انـرژي. از مصارف را به ساعات ديگر شبانه روز انتقال دهد

 . برق در جهت صرفه جويي در مصرف انرژي گام برداشت 

كوتــاه( بايد توجه داشت كه مديريت مصرف برق با رهنمودهاي فرهنگي و ايجاد تغييرات بسيار سـاده در عــادات و رفتـار مصـرف كننـدگان                               
از آنجا كه مطابق برنامـه پنجســاله دوم قيمــت بـرق بطـور. قابل اجرا مي باشد     ) ميان مدت و بلند مدت      ( و نيز با تهيه راندمان بهتر       ) مدت  

افزايش خواهد يافت ، لذا از لحاظ اقتصادي نه تنها اقدامات کوتاه مدت بلکه اقدامات ميان مدت و بلنـد مـدت و سـرمايه% ٢٠متوسط ساالنه
 . گذاري در جهت کاهش مصرف زايد انرژي الکتريکي ، غالباً موجه و اجتناب ناپذير است 

 :هزينه برق مشترکين عمومي 

درصد نسبت به متوسط فروش برق در ٢٠اجتماعي ، متوسط قيمت فروش برق ، ساالنه             -قانون دوم توسعه اقتصادي        ١٩طبق بند ج تبصره      
 . سال قبل افزايش مي يابد 

حسب قانون افزايش قيمتهاي فروش برق به مشترکين کشاورزي و صنايع کشاورزي و نيز پاره اي از مشترکين ديگر مجاز نمي باشـد کـه بـه
 . اين ترتيب افزايش قيمت فروش برق آنها در نرخ ساير تعرفه ها منظور مي شود



هزينه برق مصرفي مشترکين در بخش عمومي با تعرفه هاي خاص خود که حسب نوع فعاليت ، قدرت و ولتاژ تغذيه دسته بندي شـده انــد و
 . شامل نرخ انرژي و بهاي ماهانه قدرت مي باشند ، محاسبه و دريافت مي شود

درصـد بيشـتر از ٢٠درصد بيشتر از ساير ساعتهاي شبانه روز و بهاي برق در فصلهاي تابستان و زمستان                       ٥٠بهاي انرژي در ساعتهاي اوج بار       
 . ساير فصلها است

 : آشنايي با انواع لوازم مصرف کننده برق

 .سهم لوازم مختلف در مصرف برق يک ساختمان يا مجموعه اداري به طور تقريبي مطابق جدول زير است 

منحـني بدسـت  چنانچه قدرت مصرفي برق ساختمان را بر حسب زمان وقوع مصرف در يک شبانه روز روي محورهاي مختصات رسم کنيم ،                      
 : منحني بار تقريبي يک ساختمان اداري را نشان مي دهد ) ١(آمده به نام منحني بار شناخته مي شود ، شکل

 )١شکل ( 

 : براي آشنايي بيشتر با موضوع مورد بحث در جدول زير توان مصرفي وسايل متعارف در يک ساختمان اداري درج شده است 

 ) : مديريت مصرف ( چگونگي کاهش در مصارف برق 

 : به منظور کنترل و مصرف بهينه برق اقدامات ذيل پيشنهاد مي گردد 

درصد تقريبيوسايل مورد استفاده نوع مصرف
۴۰انواع المپهاي رشته اي ، فلورسنت ، نئونروشنايي 

۴۵شوفاژ ، تهويه مرکزي ، چيلر ، بخاري برقي ، کولر آبي و کولر گازيگرمايشي يا سرمايشي 
۱۵انواع المپهاي دائماً روشن ، يخچال ، آسانسور ، باالبر مصارف ثابت و ساير مصارف

)وات ( نوان نام وسيله 
 المپ رشته اي 

 المپ مهتابي بلند 
 المپ مهتابي کوتاه 

)به طور متوسط ( کولر آبي
 
 "       "  کولر گازي

 "      "بخاري برقي 
) نفر  ١٥٠براي ( شوفاژ 

 )فوت  ١٠( يخچال 
 فتوکپي معمولي 

 ) PC( کامپيوتر شخصي 
) نفره  ٦( آسانسور 

 ١٠٠يا  ۶۰،  ۴۰
۴۰ 
۲۰ 
۵۰۰ 
۲۰۰۰ 
۲۰۰۰ 

٢٢٠٠پمپ  + ٢٥٠٠مشعل 
۱۵۰ 
۷۵۰ 
۱۰۰ 
۶۰۰۰



نيز قيمت برق مصرفي مي بايد کارکنان را جهت جلوگــيري از اتـالف انـرژي بــرق  مديران هر سازمان با آگاهي از ضرورت صرفه جويي           : الف
پيشنهاد مي گردد در هر يک از ساختمانهاي اداري ، فردي آشنا به موضوع و به عنوان مسئول مديريت مصرف انرژي معرفـي. تشويق نمايند    

گردد که بررسي ، کنترل و نظارت بر حذف مصارف زايد انرژي را به عهده داشته باشد و به منظور بهبود کارايي وسايل و تأسيسات نصب شده
 به منظور تشويق مديريت انرژي در ادارات ، سهمي از کاهش هزينه ها را مي توان بهو بهره وري بهتر آنها پيشنهادهاي مناسبي را ارائه کند ،              

 .عنوان کارانه به مسئولين مربوط پرداخت کرد 

اقدامات کوتاه مدت و ميان مدت در زمينه مصارف روشنايي ، سرمايشي ، گرمايشي و ساير مصارف که در قالب رهنمودهاي ذيل ارائه مي: ب
 : شوند

 :مصارف روشنايي  -۱

نور المپ رشته اي کمترين بازده نور و کمترين عمر مفيد را نسبت به ديگر انواع المپها دارد ، در حالي که المپهاي فلورسنت با داشتن بازده 
جدول زيــر. برابر المپهاي رشته اي را دارا مي باشند             ٥/٢برابر المپهاي معمولي ، عمر مفيدي نيز قريب               ۵/۴ اين موضوع به خوبــي از ارقــام 

 : مشهود است 

به عمـل آيـد و نــور) ۱-۱ با قرار دادن ميزها در جاي مناسب و تنظيم سطح کار سعي کنيم در هنگام روز از حداکثر نــور طبيعـي اسـتفاده 
 . شود   مصنوعي تنها در نقاطي که امکان استفاده از نور طبيعي وجود ندارد به کار برده

اسـتفاده گــردد و از روشـن کـردن  )چراغهـاي رومــيزي    ( در مورد کارهاي حساسي که نياز به نور زيادتري دارند از روشنايي موضعي                       ) ۱-۲
 . تمامي محيط به يک ميزان خودداري شود 

تنها در حد رعايت ضوابط ايمني روشن گردند و  )به ويژه در ساعاتي که رفت و آمد به حداقل مي رسد                  ( راهروها ، پارکينگها و انبارها      ) ۱-۳
 . المپهاي زائد خاموش شوند 

 . در اماکني که نور کم نيز موجب مشکلي نخواهد شد از المپهاي با وات کم استفاده شود ) ۱-۴

سيمها ، پريزها و کليدها به موقع بررسي شده و طبق برنامه ريزي مرتبي حبابها ، قابها و المپها تميز گردند تـا از بــازدهي آنهـا کاسـته) ۱-۵
 . نشود 

 . در مورد سقف و ديوارهاي محيط کار از رنگهاي روشن استفاده شود ) ۱-۶

 . سعي شود از المپهاي با وات کم و شدت روشنايي باال معروف به المپهاي کم مصرف استفاده گردد ) ۱-۷

 . به منظور اصالح ضريب قدرت در مورد المپهاي فلورسنت از خازن با ظرفيت مناسب استفاده شود ) ۱-۸

)ساعت ( عمر مفيد )لومن / وات ( بازده نوري انواع المپ 
 رشته اي 

 ) مهتابي ( فلورسنت 
 جيوه اي 

)کم مصرف ( فلورسنت با باالست الکترونيکي 

۱۳ 
۶۰ 
۴۰ 
۶۵

۱۰۰۰ 
۲۵۰۰ 
۶۰۰۰ 
۸۰۰۰



برق مجموعه المپ و راه انــداز را  الکترونيکي نه تنها موجب بهبود نور و عمر المپ مي شود ، بلکه مصرف ) چوک ( استفاده از باالست  )  ۱-۹
 . نيز نسبت به چوکهاي معمولي کاهش مي دهد 

 :مصارف سرمايشي و گرمايشي  -۲

کثيف بودن سطوح تبادل حرارتي دستگاههاي سرمايشي و گرمايشي تأثير زيادي در کاهش بازده آنها داشته و طبعاً باعث افزايش مصرف برق
ظرفيت اسمي را کم مي کند% ١٠کثيف بودن سطح اواپراتور ، به مقدار         ) Absorption(مثالً در سيستم سرمايشي جذبي        . آنها خواهد شد

ظرفيـت% ٢٤از ظرفيت اسمي مي گردد و چنانچه هر دو عامل جمعاً وجود داشــته باشـند ،                   %١٢و کثيف بودن سطح کندانسور باعث تقليل          
 . نامي دستگاه کاسته مي شود 

 . مي باشد % ٢٦و % ٢/٨، % ٩/١٨به ترتيب  ) Reciprocation(اين ارقام در مورد سيستمهاي سرمايشي رفت و برگشتي

نه محـدودي) ۱-۲ با توجه به فصل ، شرايط محل و ساختمان ، ترموستات وسايل سرمايشي و گرمايشي در حد نياز طبيعي و عادي ، در دام
 . تنظيم گردند 

سطح وسايل سرمايشي و گرمايشي نصب شده در اطاقها را تميز لوله ها و اتصاالت دستگاهها و جلوگيري از نشتي ها اقدام الزم به عمل) ۲-۲
 . آيد

 . در و پنجره هاي اضافي بسته نگهداشته شده و از باز کردن و بستن مکرر آنها جلوگيري شود ) ۲-۳

 . درجه حرارت آب گرم مورد استفاده در ساختمان تا حد نياز کاهش داده شود ) ۲-۴

 . به موقع و به طور مرتب سرويس ، تعمير و تميز شوند ... برج خنک کن ، اواپراتور و ) ۲-۵

 . سعي گردد از کويلهاي برقي حرارتي از جمله بخاري برقي و اجاق برقي تا حد امکان استفاده نشود ) ۲-۶

برنامه اي تنظيم شود که تأسيسات گرمايشي يا سرمايشي مرکزي در ساعات اوليه بامداد روشن شده و حداقل دو ساعت قبل از خــروج) ۲-۷
 . پرسنل و تعطيلي اداره خاموش شوند و يا با حداقل توان کار کنند 

 . عملکرد فن ها به موقع بررسي شده و مورد سرويس و تعمير قرار گيرند ) ۲-۸

مثالً کولر گازي براي خنک. ( براي محيطهاي کوچک به جاي روشن کردن سيستم مرکزي از تجهيزات کوچک موضعي استفاده گردد                      ) ۲-۹
 ) . کردن يک يا دو اتاق به جاي استفاده از سيستم برودت مرکزي

 .در مورد تأسيسات مرکزي از پيش گرمکن يا پيش سردکن به تناسب استفاده شود ) ۲-۱۰

 . دو جداره کردن پنجره ها به منظور جلوگيري از اتالف انرژي بررسي و اجرا گردد ) ۲-۱۱

 .در و پنجره هاي محل کار به موقع و مرتب تعمير و درزگيري شوند ) ۲-۱۲

 . در سيستمهاي سرمايشي چنانچه دريچه هدايت نداشته باشد ، نسبت به نصب آن اقدام شود ) ۲-۱۳



 . امکان ذخيره سازي آب گرم در ساعات شب مورد بررسي قرار گيرد ) ۲-۱۴

 . امکان نصب وسايل بازيافت حرارت مورد بررسي قرار گيرد ) ۲-۱۵

 . احتمال استفاده از آب کندانسور به عنوان آب گرم مصرفي بررسي گردد ) ۲-۱۶

 . در وسايل سرمايشي و گرمايشي از عايق کاري مناسبي بهره گرفته يا حداقل با ورقه آلومينيومي روکش شوند ) ۲-۱۷

 . امکان استفاده از وسايل خنک کننده گازسوز به جاي وسايل خنک کننده برقي مورد بررسي قرار گيرد ) ۲-۱۸

 : ساير مصارف  -۳

نيز يـک در ميـان متوقـف) ۳-۱ آسانسورها چنان تنظيم شوند که حتي االمکان در طبقات اول و دوم توقف نداشته باشند و در بقيه طبقات 
 . شوند ، مگر در بيمارستانها و يا در مورد حمل بار که توقف در طبقات ضروري است

 . دقت شود که سقف و بام ساختمانها از عايق کاري مناسب و خوبي برخوردار باشد تا از اتالف انرژي جلوگيري گردد ) ۳-۲

 .به منظور بهبود ضريب قدرت وسايل موتوري از تجهيزات مناسب ، چون خازن استفاده شود ) ۳-۳

 . امکان استفاده از وسايل کنترل يا محدود کننده قدرت مورد بررسي قرار گيرد ) ۳-۴

 . شبکه هاي برقي داخلي ساختمانها به منظور تجهيز به سيستمهاي فرمان خودکار تحت بررسي قرار گيرند ) ۳-۵

 . امکان عايق کاري ديوارها به خصوص در موقع ساخت بناهاي جديد به منظور جلوگيري از تلفات انرژي مد نظر قرار گيرد ) ۳-۶

 معاونت برنامه ريزي  -امور برق 
 دفتر مطالعات بار و انرژي و مديريت مصرف 

 ١٣٧٦پائيز 


