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ا های مصرف انرژی در صنعت بهای کاهش هزینهبررسی قابلیت

های مدیریت بار استفاده از روش  
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ی و سهازنهیبهبا شروع بحران انرژی در دههه هفتهاد میلهادی   - چکیده

اسهت   قرارگرفتهبسیاری از کشورها توجه  موردمدیریت مصرف انرژی 

ی انرژی از سهوی وربهره  افزایش هاارانهز هدفمندی یدر کشور ما پس ا

به همین منظهور  در ایهن  است  داکردهیپاهمیت زیادی  کنندگانمصرف

مقاله  مصرف یک واحد صنعتی فعال در زمینه فروآلیهاژ مهورد بررسهی 

شهده  ارائههو راهکارهای کاهش هزینه مصرف انهرژی در آن  قرارگرفته

هزینه ارائه شده در این مقاله مانند اصلاح است  اکثر راهکارهای کاهش 

انتقهال پیهک بهار    )مانند پیک زدایهی وی مدیریت بارهاروشدیماند  

و تغییر انشعاب بی هزینه است  اجرای  هاکورهی مصرف انرژی زیربرنامه

  باعه  این مقاله علهاوه بهر صهرفه اقتصهادیبرنامه های پیشنهادی در 

   های آلاینده زیست محیطی نیز خواهد شدجلوگیری از انتشار گاز های 

یی؛ دیماند؛ مددیریت بدار؛ جوصرفهمدیریت انرژی؛  -های کلیدی هواژ

 پیک زدایی

 مقدمه  1

جهان امروز، جهان رقابت برای حیات اقتصادی و صنعتی است و انرژی 

 درحالدر این رقابت از اهمیت خاصی برخوردار است. در کشورهای 

دارد، استفاده  هاآنهمی در پیشرفت و توسعه صنعتی که انرژی نقش م توسعه

به اقتدار سیاسی و استقلال ملی از اهمیت  دنیدررس بهینه از منابع انرژی

یی در بخش صنایع جوصرفهی هاطرح. موفقیت در استی برخوردار اژهیو

صاحبان اصلی و مدیران  جانبههمهحمایت فراگیر و  درگرودر مرحله اول 

یی انرژی جوصرفهباید سعی شود که عملیات مدیریت و و  استصنایع 

 هاکارخانهو  هاشرکتاز عملیات تولیدی  ریناپذکیتفکجزئی  عنوانبه

عوامل برای  نیترمهمپذیرفته شود. همچنین کارکنان شاغل در سازمان از 

طرح ایجاد انگیزه  ستیبایم. همچنین ندیآیمیی در انرژی به شمار جوصرفه

در  ریگچشمی هاتیموفقتا  دیدرآدیران و برای کارکنان به اجرا از طرف م

انرژی یکی از عوامل مهم در  کهنیاآید. به دلیل  به دستیی انرژی جوصرفه

ی پیشرفته کشورهای صنعت است، بسیاری از هاچرخه درآوردنبه حرکت 

 از اقدامات. یکی اندبرداشتهی مصرف انرژی سازنهیبهی در مؤثراقدامات 

زمینه، بررسی صنایع پرمصرف جهت تعیین وضعیت مصرف  نیدر ابهینه 

 توجهقابلی هالیپتانسدرکشورگویای  آمدهعملبهی هایبررس. است هاآن

. این پتانسیل در صنایع مختلف، است عیدر صنایی انرژی جوصرفهبرای 

 مدیریت انرژی ].5-2[است درصد گسترده 03تا  51متفاوت بوده و از بازه 

هر سازمان  بلندمدتی هاتیموفقو  مدتکوتاهابزار بسیار مهمی در حیات 
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های مدیریت بار های مصرف انرژی در صنعت با استفاده از روشهای کاهش هزینهبررسی قابلیت  

پیشرفت هر کشور،  دهندهنشانی هامؤلفهاز طرف دیگر، یکی از  ].0[است

به چگونگی مدیریت مصرف کلیه منابع، بخصوص منابع  نوع نگاه عمومی

 با توجه به هزینه به مدیریت انرژی در بخش مصرف معمولا  . استانرژی 

راهکارهای بی هزینه )مانند استفاده  ]:0[گرددیمسه دسته اساسی تقسیم 

)مانند تعمیر و  نهیهزکمدرست از وسایل، مراقبت و نگهداری(، راهکارهای 

ها( و راهکارهای کاری لولهنگهداری، نظارت بر میزان مصرف و عایق

مدیریت  یهابرنامهاجرای  .(هادستگاه)مانند تعویض یا ارتقاء  نهیپرهز

انرژی به تصمیم مدیران، شرایط مالی سازمان و امکان تغییر در ساختار 

ی مدیریت هابرنامهدریافتند با اجرای  ]4[مرجع بستگی دارد. نویسندگان در 

ی و تعویض برخی ادوات قدیمی سیویپمصرف بار در کارخانه تولید لوله 

های د. راهکارمصرف سابق، همان محصول را تولید کر %51با  توانیم

آمده است. در  ]1[سازی در مرجع کاهش مصرف انرژی در کارخانه کشتی

با انجام  فرایند ممیزی  یبرسنگمعیار مصرف انرژی در کارخانه  ]5[مقاله 

ی تجاری در هاساختمان ]7[طبق اطلاعات مرجع است.  آمدهدستبهانرژی 

 یکی در میان سایرانرژی الکتر در مصرفکشور عربستان سهم بیشتری را 

روی تغییرات  بر بخشی مدیریت انرژی در این هابرنامه دارد. لذا هابخش

با رعایت تمام  تیدرنهای تهویه مطبوع انجام شد و هاسامانهدر 

یی جوصرفهدر مصرف انرژی  %03تا  ی تهویه مطبوعهاسامانهی استانداردها

 5کاربهآمادهصلاح زمان امکان اجرای سناریوهای متنوع ا ]8[شد. در مقاله

ی خاص( در هازمانتوقف تولید در )ها با توجه به وضعیت تولید دستگاه

 ]9[ی مصرف انرژی بررسی شد. در مرجعسازنهیبهصنعت جهت 

 شدهارائهسرامیک  یهاکارخانهراهکارهایی جهت کاهش مصرف انرژی در 

دکش کوره در دو 2گرمایی نصب بازیافت کننده انرژی جهیدرنتاست که 

همچنین زمان  یی شده وجوصرفهدر مصرف گاز طبیعی  %21حدود 

، بحث ]53[سال برآورد شده است. در مقاله  0بازگشت سرمایه آن کمتر از 

با استفاده  0ی ترکیبی گرما و برقهاروگاهینمدیریت انرژی در صنایع دارای 

است که  شدهاجرای سازنهیبهی ابزارهااز اجرای راهکارهای مدیریت بار و 

 یی شده است. نویسندگان درجوصرفهدر مصرف انرژی  %20.8آن  جهیدرنت

ضمن معرفی فرایند تولید شیشه و تشریح مصرف انرژی ] 55[ مرجع

ی مختلف آن، برای حل مشکل بحران انرژی در پیک بار و همچنین هابخش

جع های مدیریت بار را پیشنهاد کردند. در مرمسئله مدیریت انرژی، روش

برای اجرای برنامه مدیریت انرژی در  ی مدیریت بارهاروش، از ]52[

یل در کشور هند استفاده شد که با اجرای این اتومبقطعات  کارخانه تولید

شود. مراحل یی میجوصرفهدر مصرف انرژی  %22.4 برنامه ماهیانه حدود

                                                           
1- Standby 
2- Thermal Heat Recovery 

3- Combined Heat and Power (CHP) 

ش ی کاهراهکارهاهمراه سهم مصرف انرژی هر بخش و  تولید سیمان به

راهکارهای  آمده است. ]50،54[مصرف انرژی در صنعت سیمان در مراجع 

کاهش مصرف انرژی در صنایع انرژی بر کشور برزیل با توجه به سیاست 

آمده است. با  ] 51[در مرجع  کشورهاصنایع در دیگر  کاهش مصرف انرژی

شدت انرژی در صنایع فلزی  اجرای راهکارهای مختلف مدیریت انرژی،

تحلیل کمی اثر  .]55[کاهش یافته است %2.9تا  3.5فولاد( از%  )آهن و

در مصرف انرژی در صنایع کاغذ در کشور استرالیا در  های مختلفعامل

های ضمن بررسی بخش ]58[نویسندگان در مقاله آمده است. ]57[ مقاله

انرژی بر صنایع نظامی  چین، برنامه کاهش مصرف انرژی در این صنعت را 

برنامه مدیریت انرژی را با استفاده ] 59[. نویسندگان در مرجع اندودهنمارائه 

های متفاوت انرژی اجرا یمتقبازیافت و ذخیره انرژی با  یهادستگاهاز 

 کردند.

 یبررس اژیفرو آلی صنعت هاکارخانهدر این مقاله مصرف انرژی یکی از 

به ظرفیت است. این کارخانه شامل یک واحد کوره قوس الکتریکی  شده

 .کندیممگاوات کار  02که در حالت نرمال با توان  استمگاولت آمپر  11.2

 5.1ی جانبی کوره با توان مصرفی هاسامانههمچنین این واحد صنعتی دارای 

هینه نمودن مصرف انرژی واحد ب برای همچنین. استمگاوات  2الی 

ی هاتعرفهوضعیت انشعابات برق، وضعیت دیماند، وضعیت صنعتی؛ 

و  شدهیبررسی مدیریت بار هابرنامهچنین امکان اجرای همکارخانه و 

. گرددیمی انرژی نیز مشخص هانهیهزتغییرات لازم جهت بهینه شدن 

بی هزینه  شدهارائهی راهکارهادر مراجع، تمام  ذکرشدهبرخلاف راهکارهای 

  رسند.ی میسوددهبوده و پس از اجرا بلافاصله به 

 آمده است. 5رهای کاهش هزینه های مصرف انرژی در شکل راهکا

 

راهکارهای کاهش مصرف انرژی

مدیریت بار -  دیماندبررسی  - 

 

 بررسی انشعابا  -1
کارخانه                    

شناسایی عام    - 
های مصرف انرژی

 جانبی دستگاه های.4.5
کوره

پایددددار نمدددودن . 4.2
وضعیت کوره

انتقال بار پیک. 0.5

پیک زدایی. 0.2

 فتوق زمان تغییر .0.0
کوره

کاهش دیماند 
خریداری شده

 به تجاری دیماند تغییر
صنعتی

 
 راهکارهای کاهش هزینه های مصرف انرژی :1شک  
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تهران 1509 – اوری و مدیریت انرژیسومین کنفرانس بین المللی فن  

 0  

 

بررسی انشعابا  موجود کارخانه و ساماندهی    

 آن

ی جانبی هاسامانهکوره و  ازیموردندر کارخانه مذکور، برای تأمین انرژی 

کیلوولت  23/203مگاواتی از طریق پست اختصاصی  43آن، یک انشعاب 

در  را ارخانهاین کی مصرفبار  وضعیت  2شکل  است. شدهگرفتهدر نظر 

 .مختلف سال و در دو سال پیاپی نشان می دهدی هاماه
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 و وسای  جانبی آن هاکورهبار مصرفی  : شک  

کیلوواتی نیز جهت تأمین انرژی مصرفی  240همچنین یک انشعاب 

در ذیل مطرح  کهاست. به دلایلی  تهافیاختصاصی اداری واحد هاساختمان

 نیتأمی نموده و جهت آورجمعکیلوواتی را  240 انشعاب توانیم گرددیم

 ی اداری، از انشعاب صنعتی استفاده کرد:هاساختمانانرژی 

 های های صنعتی و تجاری )مطدابق تعرفدهاختلاف بهای انرژی تعرفه

 فه صنعتی است(برابر تعر 2های تجاری حدود وزارت نیرو، تعرفه

  تدوان مصدرفی  ،2وضعیت مصرف انرژی کوره )که با توجه به شکل

 مگاوات نرسیده( 43به 

  مصرف صنعتی است. %53مصرف غیر صنعتی واحد کمتر از 

ی لازم در خصوص مسائل مربوط به هزینه و هایبررس پس از انجام

وع به مگاواتی، این موض 43کیلوواتی به انشعاب  240نحوه اتصال انشعاب 

ی آورجمعکیلوواتی  240مدیریت پیشنهاد شد. پس از تصویب آن، انشعاب 

مگاوات تأمین شد. لازم به ذکر  43آن از طریق انشعاب  ازیموردنو مصرف 

کیلووات ساعت است.  4223است، جمع مصرف روزانه انشعاب فوق برابر 

یال باشد ر 439متوسط  طوربهاگر بهای دیماند تجاری به ازای هر کیلووات 

محاسبه گردد،  5.2مصرف انرژی در سه ماه تابستان با ضریب  هزینهو

 :میدار راشرایط ذیل 

 های برق مطابق تعرفه :حاص  از حذف دیماند تجاری جوییصرفه

های بدرق بدرای قددرت مصدرفی هدا، شدرکتو شرایط عمدومی آن

درصدورت مشترک، مبلغ دیماند را محاسبه و دریافت خواهند نمود. 

مگداوات، مبلدغ دیماندد ایدن  43تقال مصرف تجاری بده انشدعاب ان

صدورت بدرای مددت یدک سدال . در این انشعاب تغییر نخواهد کرد

آوری انشعاب تجداری بابت جمع ریال 524.800.253 اندازهبهمبلغی 

 گردد.جویی میهای شرکت صرفهدر هزینه

  هزینه انهرژی مصهارف اداری در صهور  اسهتفاده از انشهعاب

یدال ر 439متوسط بهای انرژی در بخش اداری برابدر  طوربه :ریتجا

باشددد، کارخاندده مبلغددی برابددر مددیبدده ازای هددر کیلددووات سدداعت 

ریال در سال برای بهای اندرژی در بخدش اداری بده  552.381.928

 کند.یمشرکت برق پرداخت 

  هزینه انهرژی مصهارف اداری در صهور  اسهتفاده از انشهعاب

 ریال 271سط بهای انرژی در بخش صنعتی برابر طور متوبه صنعتی:

باشددد، کارخاندده مبلغددی برابددر مددیبدده ازای هددر کیلددووات سدداعت 

ریال در سال برای بهای انرژی در بخش تجداری بده  441.557.833

 کند.شرکت برق پرداخت می

 های در ایددن حالددت بایسددتی مجمددوع هزیندده جویی کلههی:صههرفه

از هزینه بخش سوم کسر گردد.  های اول و دومشده در بخشمحاسبه

انشعاب تجاری و استفاده از  جویی در اثر حذفمبلغ صرفه درنهایت،

 225.583.895 برابدر انشعاب صنعتی جهت تغذیه بار بخدش اداری،

 ریال در سال خواهد شد.

 بررسی و انتخاب بهینه دیماند   

و  یبرداربهرهبا بررسی وضعیت دیماند کارخانه در طی چند سال 

امکان کاهش ، است 2ارخانه که مطابق شکل سی حداکثر توان مصرفی کبرر

بیشتر قرار  یموردبررسدیماند جهت کاهش  مسئلهلذا  .دیماند وجود دارد

 4گرفت که مراتب طی گزارشی به مدیریت ارجاع و سرانجام به میزان 

به  مگاوات کاهش مورد تصویب قرار گرفت که مبلغ سودآوری این کار

. لازم به توضیح است شودیمبرآورد در سال ریال  2.401.099.583میزان 

موقت برای  صورتبهکاهش قدرت  ،برق یهاتعرفهتکمیلی  نامهنیآئمطابق 

 است. شدهینیبشیپصنایع 
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های مدیریت بار های مصرف انرژی در صنعت با استفاده از روشهای کاهش هزینهبررسی قابلیت  

 مدیریت بار   

کنندگان انرژی الکتریکی مدیریتی بر مصرف یهاروش مدیریت بار به

اطلاق ت اطمینان شبکه برق افزایش ضریب قابلیو  منظور کاهش هزینهبه

ی قوس هاکوره. در صورت نرمال بودن شرایط، مقدار تولید شودیم

الکتریکی بستگی به مقدار مصرف انرژی الکتریکی خواهد داشت. لذا 

ی الطمهی نمود که زیربرنامهرا  هاتعرفهبایست طوری توان مصرفی در می

برای استفاده بهینه  راهسهر، به مقدار تولید وارد نشود. در واحد صنعتی مذکو

 از سیستم تعرفه وجود دارد:

  قرار دادن بخشی از زمان توقف کوره در ساعات پیک 

 پیک زدایی 

 جابجایی بار 

شبکه، افزایش ذخیره چرخان  بار کیپروش پیک زدایی باعث کاهش 

. روش گرددیمی و کاهش کل مصرف برداربهرهی هانهیهزشبکه، کاهش 

مدیریت بار است که با انتقال بار از  اجراعامل در  نیترمهم واقعدرانتقال بار 

 گذارد.می ریتأثساعات پیک به غیر پیک بر روی منحنی بار 

 قرار دادن زمان توقف کوره در ساعا  پیک  1. 
)ماهیانه دو روز  شدهیزیربرنامهی هاتوقفبا توجه به نوع فرآیند تولید، 

و یا فرآیند تولید برای کوره پیش  تعمیرات ازلحاظهشت ساعت(  هرروزو 

ی، در دارنگهکلیدی بخش تعمیرات و  کارکنانآید که به دلیل حضور می

در ساعات پیک  هاتوقفنیمی از زمان . چنانچه شودیمزمان صبح انجام 

ی نمود زیرا قیمت انرژی جوئصرفهی انرژی هانهیهزدر  توانیمقرار گیرد، 

برابر قیمت  4مت در ساعات صبح و حدود برابر قی 2در ساعت پیک حدود 

ی فوق هاحالت. چنانچه وضعیت هزینه انرژی در است شبمهینانرژی در 

 بررسی گردد خواهیم داشت:

  قرار گرفتن زمان تعمیر و نگهداری در انرژی در اثر کردهزینهعدم 

ساعت در ماه جهت انجام  55 اندازهبه، کوره در این صورت صبح:

. هزینه سالانه انرژی بابت گرددیمر تعمیر و نگهداری متوقف امو

رابر ، بستاندر تاب 5.2احتساب ضریب هزینه  با کارکرد کوره

 .یال خواهد شدر 0.254.037.233

  بین تعرفه  در اثر تقسیم زمان تعمیر و نگهداریانرژی  کردهزینهعدم

( 58 یال 54اگر نیمی از زمان توقف در ساعات صبح ) صبح و پیک:

در  سالانه زینهه ،ار گیرد( قر22 یال 58پیک ) و نیمی دیگر در زمان

ریال در  4.895.453.833برابر مبلغی  صورت کارکرد کوره

 .یی خواهد شدجوصرفهنرژی ا هایینههز

 جویی در هزینه انرژی برای صرفهبدیهی است مبلغ  جویی کلی:صرفه

 .استریال  5.502.510.533 سال یکمدت 

 پیک زدایی   . 

بستگی به مقدار مصرف  اشاره شد مقدار تولید قبلا  که یطورهمان

سط متو صورتبهمنظور نمودن مصرف پیک  به خاطر درگذشته. انرژی دارد

پیوسته  صورتبهمگاوات  02، کوره با توان یزیربرنامهگیری و عدم امکان 

که انرژی مصرفی به فرض نداشتن  دادیمساعت به کار خود ادامه  24در 

کاری چنانچه برنامه  .ودمگاوات ساعت ب 759ساعت، برابر  24توقف در 

شود، وضعیت هزینه انرژی  یزیربرنامه 5جدول  صورتبهتوان کوره را 

برنامه اجرا گردد، مقدار مصرف  این چنانچه .است 5مصرفی به شرح جدول 

مگاوات ساعت خواهد بود که در مقایسه  712انرژی در یک روز کاری برابر 

شود. متر از حالت قبل میمگاوات ساعت در روز ک 55قبل حدود  باحالت

مگاوات ساعت انرژی با شرایط  55مطابق اعلام واحد تولید، کاهش مصرف 

تن خواهد بود. توجیه اقتصادی کاهش  5.7بالا، باعث کاهش تولید در حدود 

 :استتن تولید به شرح ذیل  5.7

 بر اساس نوع تعرفه در دو روش جدید و قدیم هاکوره: میزان مصرف 1جدول 

 زمان قیمت انرژی عرفهنوع ت
 روش مصرف

 اختلاف

 قدیم جدید

 مگاوات 02 مگاوات 25 22الی  58 5352  پیک)تعرفه یک 

 مگاوات 02 مگاوات 02 58الی  5 135  صبح)تعرفه دو 

 مگاوات 02 مگاوات 00 5الی  22 210  شبمهی)نتعرفه سه 

 55 759 712 مگاوا  ساعت )مصرف انرژی روزانه 

 22.254.333 088.538.333 055.044.333 هزینه مصرف انرژی روزانه )ریال  جمع

 

  یی در اثدر جوصدرفه :شهدهانجامیی جوصرفهی درازا سالانهدرآمد

مبلدغ  یی بدهجوصدرفهیزی پیدک زدایدی کده باعدث ربرنامدهاجرای 

تدن  5.7کده در مقابدل تنهدا باعدث  استریال روزانه  22.254.333

 یدشده است.تولکاهش 

  اسدتانداردمطدابق  :تن محصهول 1.1هزینه انرژی مربوط به تولید 

سازنده، انرژی مصرفی کوره برای تولید هر تن فروسیلیس  شدهاعلام

تددن  5.7کدده بددرای تولیددد  اسددتمگدداوات سدداعت  9.22 بدده مقدددار

ریدال  51.852.388بایسدت مبلدغ یمفروسیلیس در زمان پیک شبکه 

و قیمت فروش محصدول  شدهتمامپرداخت گردد. با توجه به قیمت 

در بازار کنونی تولید محصول در زمان پیک توجیه اقتصدادی نددارد. 
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لذا عدم تولید در زمان پیک باعث کاهش درآمد کارخانه نخواهد بود. 

از طرفی هم با توجه به موارد فوق خاموش نمدودن کدوره در زمدان 

 یست.نیر پذامکانپیک به علت شرایط و فرآیند تولید 

 سود  توان مصرفی:جویی حاص  از تنظیم ه در اثر صرفهسود سالان

 ریال خواهد بود. 8.525.053.333 یی برابرجوصرفهحاصل از  سالانه

 انتقال بار پیک   . 

و ، چوب خردکنی شکنسنگشرایط کارخانه، کار واحدهای  برحسب

است. با توجه  شدهیزیربرنامه بعدازظهرصبح و  نوبتدو  صورتبهشارژ 

. مختلف، متفاوت است یهاتعرفه، قیمت انرژی در 5جدول به اطلاعات 

ی یک و دو هاتعرفهمطابق قیمت  بعدازظهر نوبتهمچنین بهای انرژی در 

ت کارکرد در مقدار مصرف و ساع یریگاندازهتوان با . میگرددیممحاسبه 

آورد. مجموع  به دست، مقدار انرژی مصرفی را واحدهای فوق نوبتهر 

و با توجه به  استآمپر  478مختلف واحدهای فوق  یهابخشمصرف آمپر 

در نظر  71/3متوسط ضریب توان،  طوربهکه  هابخشصرفی ضریب توان م

 7 ساعته، کار مفید 8 نوبت. لازم به تذکر است که در هر شودیمگرفته 

ذیل محاسبه  صورتبهواحدها . توان مصرفی شودیمگرفته در نظر  ساعت

 :گرددیم

P = √3VICosϴ (1)  

 لوواتیک 242ی فوق برابر حدود هابخش، توان مصرفی (5)مطابق  که

ی هانهیهزلازم است  کارخانه یی درزدای جهت پیک طورکلبهاست. 

 تیدرنهای کم باری محاسبه و هانوبتی به رضروریغجابجایی مصارف 

 آورد. به دستیی را جوصرفهمبلغ خالص 

 مصهرف سهاعت از   ی در صورتی که بهها هزینه مصرف انرژی

 ساعت آن  ریال  و  605با تعرفه دو )  نوبت بعدازظهر)در  فوق

ترتیب بهدای اینکده بده محاسبه گهردد: ریال   101با تعرفه یک )

 ریال خواهد بود. 5.045.972انرژی مصرفی در نوبت بعدازظهر برابر 

 کهاری واحهدها تمهام نوبت کههزینه مصرف انهرژی درصهورتی

 روزانده هزینه مصرف انرژی تعرفه سه   منتق  گردد:) نوبت شببه

 ریال خواهد بود. 085.434برابر 

 :انتقال بار پیک، روزانه حددود  براثر درآمد حاص  از تغییر بار پیک

گردد که ایدن مبلدغ جویی میریال در مصرف انرژی صرفه 958.093

 .گرددریال می 012.294.434در سال برابر 

 های مصرف انرژییی عام شناسا  6

است که  یکیواحد کوره قوس الکتر کی یدرحال حاضر کارخانه دارا

 یجانب یهادستگاه یدارا نیو علاوه بر ا کندیمگاوات کار م 02با توان 

 یمگاوات است. با بررس 2 یال 5.1ها در حدود آن یاست که توان مصرف

 یمصرف انرژ یجوئصرفه یبرا توانیکه م رسدیبه نظر م نیآمده چنعملبه

 نیاز ب یهادرکوره و راه یتلفات انرژ یهاعامل ییمانند شناسا یهائ برنامه

 یبرا نی. همچنابدیبر تن کاهش  یها را اجرا کرد تا مصرف انرژبردن آن

وجود  کیجهت کاهش مصرف پ یزیربرنامه تیقابل زین یجانب یهادستگاه

 دارد.

 پایدار نمودن وضعیت مصرف انرژی کوره  6.1

، ظرفیت تولید کوره های کارخانهکت سازنده دستگاهشرمطابق اعلام 

که چنانچه توان متوسط  استهزار تن  21روز کاری در سال  033برای 

 758رژی روزانه مگاوات در نظر گرفته شود و مصرف ان 02کوره را 

مگاوات  9.22ابر ، شاخص مصرف تولید فروسیلیس برمگاوات ساعت باشد

این مقدار مصرف برای شرایط ایده آل کوره  . ناگفته نماندتن است ساعت بر

نیز پارامترهای  مورداستفادهیعنی کوره توقف نداشته باشد و مواد اولیه  است

بزرگ تلفات حرارتی  یهاکورهلازم را داشته باشند. نکته دیگر این است که 

 .دارند ترکوچکمشابه  یهاکورهبیشتری نسبت به 
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 بر حسب مگاوا  ساعت بر تن: وضعیت مصرف انرژی کوره  شک  

را  دو سال پیاپی مصرف انرژی به ازای هر تن مربوط به 0نمودار شکل 

برقراری شرایط ایده این واقعیت است که در صورت  بیانگرکه  دهدیمنشان 

به را  موردنظردار تولید با مصرف انرژی کمتر، مق توانیم، آل برای کوره

 .خواهد داشت ت مواد اولیه نیز بستگی. البته این موضوع به کیفیآورد دست

مصرف انرژی به ازای هر تن در  که دهدیمنشان  0خلاصه شکل  طوربه

مگاوات ساعت بر تن  9.22یعنی  محصول، بری انرژی با شاخص هااکثرماه

مقدار مصرف انرژی کمتر  هاماهفاصله زیادی داشته است. البته در بعضی از 
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های مدیریت بار های مصرف انرژی در صنعت با استفاده از روشهای کاهش هزینهبررسی قابلیت  

مصرف انرژی کوره  که 92سال  ماهبهمندر  ژهیوبهرسیده است  مقدار نیاز ا

و این نکته جالب و  استمگاوات ساعت بر تن  8.52به ازای هر تن 

است و دلیل خوبی برای وجود قابلیت پائین آوردن مصرف انرژی  توجهقابل

در این خصوص علت پائین آمدن مصرف انرژی  شدهانجامبا بررسی  است

. استکامل  صورتبهات شستشوی کوره به خاطر انجام عملی احتمالا 

کیفیت مواد بالا بودن مصرف انرژی را در سه عامل  لیدلا توانیمی طورکلبه

در  ستیبایمجستجو نمود که  های کوره و راهبری کورهاولیه ، تعداد توقف

 آورد. به عملی لازم را زیربرنامهیی و رفع آن شناساجهت 

 های جانبی کورهدستگاه   .6

 5.1جانبی کارخانه  یهادستگاهاشاره شد مصرف قبلا  که  یطورهمان

در  .استمربوط به سیستم غبارگیر  که عمده مصرف استمگاوات  2الی 

قدرت تقریبی )دستگاه موتور الکتریکی  252جانبی در حدود  یهادستگاه

که اکثر این موتورها با ضریب باردهی  استنصب  (کیلووات 8859کل 

با توجه به ماهیت فرآیند تولید و کثیف بودن  .کنندیمر بالاتر در سیستم کا

کنند و این امر باعث محیط اکثر این موتورها در شرایط نرمال کار نمی

که در  شودیمباعث مصرف بیشتر انرژی  تیدرنهاو  هاآنبازدهی  کاهش

از پیش  ی )تعمیرات و نگهداری(هابرنامهبا اعمال  توانیماین مورد 

 ازدهی سیستم را بالا برد.ب شدهنییتع

کاهش آلاینده های زیسهت محیطهی در اثهر   5

 اجرای راهکارهای  مدیریت انرژی

ک ، اجرای برنامه پیشنهادی مدیریت انرژی )پی4.2مطابق محاسبات بند 

و سالانه مگاوات ساعت  55روزانه  باعث کاهش مصرف انرژیزدایی( 

مبلغ  بهسالانه  اقتصادی ییجوصرفهباعث شود که یممگاوات  1843

 باعث. همچنین عدم مصرف انرژی فوق استشده ریال  8.525.053.333

در سال شده است. از طرفی تولید تن  523.1 کاهش تولید محصول به مقدار

محصول در ساعات پیک به دلیل به قیمت بالای انرژی و قیمت فروش 

اجرای ی برای سازمان در پی نخواهد داشت. ولی اافزودهارزشمحصول، 

علاوه بر صرفه اقتصادی در اثر عدم مصرف انرژی، اثر قابل  این برنامه

محیطی را در پی خواهد داشت. طبق یستزهای یندهآلاتوجهی در کاهش 

 یدشده درتولبه ازای هر کیلووات ساعت انرژی  ]23[ مرجع اطلاعات

اکسید کربن یدکیلوگرم  3.98، حدود  ها با سوخت زغال سنگیروگاهن

 1720.2شود که در اثر اجرای برنامه مذکور سالانه از تولید و انتشار یمولید ت

 اکسید کربن جلوگیری خواهد شد.یدگاز  تن

 های ارائه شدهجمع بندی راهکار  1

جهت کاهش هزینه مصرف انرژی  نهیهزکمدر این مقاله چندین راهکار 

اشاره  هانآخلاصه در جدول ذیل به  طوربهکه  شدهارائهدر کارخانه 

 ریتأثکه از قبل نیز گفته شد، امکان محاسبه ریالی میزان  طورهمان. گرددیم

جدول  5ی کاهش مصرف انرژی )ردیف راهکارهاحاصل از اجرای یکی از 

بسیار مثبتی در کاهش  ریتأث راهکارهااجرای این  قطعا ( نبوده ولی 2

سود سالانه حاصل  دشویمکه دیده  طورهمانی واحد صنعتی دارد. هانهیهز

ریال  52.772.888.183برابر  شدهارائهی مدیریت مصرف راهکارهااز اجرای 

این است که این راهکارها بدون هزینه بوده و پس از  تأملقابلاست. نکته 

. از دیگر مزایای اجرای مدیریت رسندیمبه سود  بلافاصله هاآناجرای 

حاصل از  درآمدبا استفاده از پس از یک سال،  توانیممصرف این است که 

دیگر مانند تغییر در سیستم روشنایی،  برنهیهز، راهکارهای راهکارهااجرای 

ها، خرید و اصلاح دستگاه هاپنجرهگرمایش و سرمایش، اصلاح  بهبود سیستم

 درایو موتور الکتریکی را اجرا نمود.

 رژی واحد صنعتی: سود سالانه حاص  از اجرای راهکارهای کاهش مصرف ان جدول 

 

 نتیجه گیری  8

امکان  واحد صنعتییک در این مقاله جهت بهینه نمودن مصرف انرژی 

برش برق،  انشعاب د تعویضاجرای برخی از راهکارهای مدیریت بار مانن

پیک و انتقال بار با توجه به میزان درآمد حاصله بررسی شد. تمامی 

 یهانهیهزجمع در مقاله بی هزینه بوده و با  شدهارائهی راهکارها

کاهش  امکانکه  شودیمدر انرژی مصرفی کارخانه مشاهده  ییجوصرفه

وجود دارد که با توجه  در سالریال  52.774.888.183هزینه انرژی به مبلغ 

 راهکار ردیف
ینههز  

ریال )   

درآمد سالانه 

 )ریال 

تجاری به صنعتی تغییر انشعاب 5  - 225.583.895 

 2.401.099.583 - انتخاب بهینه دیماند 2

333.05358.52. - پیک زدایی 0  

 012.294.434 - جابجایی بار 4

ها در ساعات پیکیزی زمان توقف کورهربرنامه 1  - .533.5105.502  

5 
ف مصر پایدار نمودن وضعیت

 انرژی کوره

ه. کیفیت مواد اولی5-5  
یرقابل غ

 محاسبه
هغیرقابل محاسب ی کورههاتوقف.5-2   

. راهبری کوره5-0  

 52.772.888.183 جمع 1
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با اجرای طرح و  قطعا . است توجهقابلنونی مبلغ فوق به شرایط اقتصادی ک

، مبالغ گونه صنایع، علاوه بر برگشت هزینهدر این برنهیهز یهابرنامه

نمود که باعث کاهش  ییجوصرفهدر هزینه انرژی  توانیمرا  یتوجهقابل

امر امکان رقابت را برای صنایع محصول خواهد شد و این  شدهتمامقیمت 

با توجه به نتایج چنانچه واحدهای مدیریت انرژی در خواهد آورد.  به وجود

شاهد کاهش  توانگذاری مناسب می باهدفشود، صنایع انرژی بر تشکیل 

همچنین با اجرای راهکارهای  .بود هانهیهزکاهش  تیدرنهای و مصرف انرژ

ید و از تولجلوگیری  باعثفه اقتصادی، در مقاله علاوه بر صر شدهعنوان

 اکسید کربن خواهد شد.یدگاز  تن 1720.2 انتشار
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