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مدیریت بار صنعتی، با توجه به سهم باالی انرژی مصرفی  —چکیده 

کند. میآن، نقشی کلیدی در مدیریت تقاضا در زمان اوج مصرف را ایفا 

های بسیاری در صنعت برق ایران جهت مدیریت بار مورد استفاده  طرح

امکان  تا حدود زیادی ها گیری از این طرح گیرند. اگرچه با بهره قرار می

مدیریت بر روی بار غالب صنایع پدید آمده است، اما با توجه به فرآیند 

تولید صنایع فوالد این صنایع، مشارکت قابل توجهی توسط این صنایع 

سازی  شود. در این مقاله، از طریق ارائه چهارچوبی برای مدل مشاهده نمی

ی وقفه پذیر ها سنجی اجرای طرح فرآیند تولید فوالد، به تحلیل و امکان

شود. به منظور ارزیابی  مدیریت بار صنعتی در صنایع فوالد پرداخته می

عملکرد صنایع فوالد در طرح ذخیره عملیاتی، مدل پیشنهادی بر روی 

 گیرد. یکی از کارخانه های تولید کننده فوالد کشور مورد بررسی قرار می

 ؛بار  تیریمد ؛یاتیعمل رهیفوالد؛ طرح ذخ دیتول —های کلیدی  هواژ

 مقدمه  .1

تقاضا و مصرف انرژی الکتریکی با توجه به گسترش بارهای مصرفی و 

این  تأمیندر حال رشد و افزایش است. برای  شدت بههای صنعتی  پیشرفت

یکی الکترگذاری در زمینه تولید انرژی  یهسرمامیزان انرژی الکتریکی، نیاز به 

شود. به طور خاص در  یو افزایش سطح تولید واحدهای تولیدی احساس م

ها باید  یدکنندهتولهای پیک بار،  های اوج مصرف یا همان ساعت ساعت

ظرفیت تولید خود را افزایش دهند تا با صرف هزینه گزافی بتوانند توان 

کننده را در این بازه زمانی تأمین کنند. به منظور جلوگیری از  یاز مصرفموردن

کارهایی از طرف مدیریت شبکه برای ها و راه هایی، طرح صرف چنین هزینه

شود تا با کمک آن نصب و  مدیریت بار در سمت مصرف بکار گرفته می

 [.1انداخت ]احداث واحدهای تولیدی اضافی را بتوان به تعویق 

 مگاوات 1 باالی صنایع به بار بار مصرفی در پیک از ای عمده بخش

راهکارهایی است که ها و  طرح ذخیره عملیاتی یکی از طرح. دارد اختصاص
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های اخیر در صنعت برق ایران برای مدیریت بار صنعتی مورد استفاده  در سال

 به رو بار پیک که هنگامی در در این طرح، صنایع قرار گرفته شده است.

 و دهند می کاهش دیسپاچینگ درخواست به را خود مصرف است، افزایش

 .[2شوند ] یم محدود هایی ساعت در بار شدید افزایش از مانع

تا حدود  های اخیر گیری از طرح ذخیره عملیاتی صنایع در سال با بهره

زیادی امکان مدیریت بار بر روی اکثر صنایع پدید آمده است. صنایعی نظیر 

سیمان که فرآیند تولید وقفه پذیری را دارند، مشارکت قابل توجهی را در 

ر سمت دیگر، با توجه به . د[3] اند های وقفه پذیر از خود نشان داده طرح

ناپذیر تولید صنایع فوالد و حجم قابل توجه دیماند این صنایع،  فرآیند وقفه

شود. این  ین طرح مشاهده نمیدر امشارکت قابل توجهی توسط این صنایع 

سازی رفتار و عملکرد صنایع فوالد در طرح  ضرورت مدل دهنده نشانامر، 

 دهد. ذخیره عملیاتی را نشان می

بزرگ در مراجع مختلف مورد پژوهش و  عیمصرف در صنا تیریمد

 عیمصرف در صنا تیریمد ی[ به بررس4قرار گرفته است. مرجع ] یبررس

بزرگ و نقش عمده آن در بهبود رفتار بازار برق در کشور آلمان پرداخته 

های  بزرگ به کمک برنامه عیقابل حصول از صنا تیمرجع، ظرف نیاست. در ا

 عیمصرف در صنا تیری[، مد5پرداخته است. در مرجع ] رفمص تیریمد

حاصل  لیپژوهش، پتانس نیقرار گرفته است. در ا یکشور سوئد مورد بررس

 نییبزرگ کشور سوئد تع عیصنا یمصرف برا تیریهای مد برنامه یاز اجرا

 ریکشور نظ نیمختلف ا عیمورد به مورد صنا یشده است. به کمک بررس

 نیاز ا کیهر یژگیغذ و با توجه به مشخصات و وو صنعت کا فوالدصنعت 

میزان پتانسیل مشارکت هریک از صنایع در طرحهای مدیریت بار  عیصنا

 شده است. نییتع

های اخیر  هایی در سال سازی فرآیند تولید صنعتی، پژوهش در زمینه مدل

سازی تولید صنایع شیمیایی نظیر تولید کلر و سودا و  انجام گرفت است. مدل

مورد مطالعه  [6]ها در  های مدیریت مصرف در این کارخانه سازی برنامه یهشب

سازی فرآیند تولید فوالد  برای شبیه [6]قرار گرفته است. مدل استفاده شده در 

مدل و با  نیبا استفاده از امورد استفاده قرار گرفته است.  [8] و [7]

 دیدر برنامه تول رییغت ،یکیالکتر یانرژ نهیسازی آن با هدف کاهش هز بهینه

 . شده استحاصل  یزمان ریهای متغ فوالد در پاسخ به تعرفه یها کارخانه

سازی مدلی برای مشارکت صنایع  در این مقاله، به بررسی عملکرد و پیاده

سازی  شود. این کار از طریق مدل فوالد در طرح ذخیره عملیاتی پرداخته می

طرح ذخیره عملیاتی صنایع بر روی  فرآیند تولید صنعت فوالد و بررسی اثر

برنامه تولید آن صورت گرفته است. بدین منظور، ساختار مدل پیشنهادی 

سنجی مشارکت آن در طرح ذخیره عملیاتی  برای فرآیند تولید فوالد و امکان

معرفی یک نمونه اجرا شده مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه و در  با

گردد. در بخش سوم، فرآیند  ی صنایع معرفی میبخش دوم طرح ذخیره عملیات

گردد. در بخش چهارم  تولید فوالد و مدل پیشنهادی تولید فوالد ارائه می

گردد. بخش پنجم ارزیابی  نمونه موردی استفاده شده در این مقاله معرفی می

و در نهایت در بخش ششم،  عملکرد صنایع فوالد در طرح ذخیره عملیاتی

 گیری مقاله آورده شده است. هبندی و نتیج جمع

 طرح ذخیره عملیاتی .2

 نیمشترک یجلب همکار یاز راهکارها یکی یاتیعمل رهیطرح ذخ

بار، مصرف خود را به  کیدر هنگام پ عیطرح، صنا نیاست. در ا یماندید

. شوند یبار م دیشد شیو مانع از افزا دهند یکاهش م نگیسپاچیدرخواست د

موظف  یا های برق منطقه و شرکت عیتوزهای  طرح، شرکت نیبر اساس ا

 نینامه با مشترک خرداد هر سال نسبت به عقد توافق 11که حداکثر تا  دهستن

 یهمکار یمتقاض شتریو ب کیلووات 511از  شیب یقرارداد ماندیبا د یصنعت

در طرح  یمتعهد به همکار نینامه، مشترک توافق نی. به موجب اندیاقدام نما

ماه هر  وریشهر 15خرداد ماه تا  15ساعت در بازه  211به مقدار حداکثر 

 زانیو به م 22 یال 12 یها و حد فاصل ساعت یکار یسال، در روزها

 یتعهد مشترک برا زانیساعت در روز خواهند بود. حداقل م 8حداکثر 

مرکز کنترل شبکه معادل  ستخود به درخوا یمصرف ماندید نیانگیکاهش م

 یهمکار زانیم شیترک است و در صورت افزامش یمصرف ماندیدرصد د 21

 .ابدی یبه تناسب کاهش م یمدت زمان همکار

 [9] ها و الزامات در سال اول اجرا مشوق .2.1
به منظور ترغیب مشترکین صنعتی به شرکت در طرح ذخیره عملیاتی در 

 اند: هایی به شرح زیر در نظر گرفته شده سال اول مشوق

 طرح ذخیره عملیاتی، بهای انرژی  نامه همکاری در با امضای توافق

مصرفی مشترک همکار در ساعات اوج بار طی دوره اجرای طرح، 

شود، مشروط به اینکه الگوی بار  با تعرفه میان باری محاسبه می

 مصرفی در ساعات اوج مصرف دوره پایش تطبیق داشته اشد.

  بهای انرژی مصرفی مشترک همکار در تمام ساعات روز

 گردد. فه کم باری محاسبه میمشارکت، با تعر

  مشترک همکار مجاز است در روز مشارکت، در ساعات کم باری

 از دیماند قراردادی تجاوز نماید. موردتوافقبا رعایت سقف 
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 [11] ها و الزامات در سال دوم اجرا مشوق .2.2
ها و الزامات  در سال دوم اجرای طرح ذخیره عملیاتی تغییراتی در مشوق

 اند: ادامه این تغییرات آورده شده ایجاد گردید که در

 و همکاری  نامه همکاری در طرح ذخیره عملیاتی با امضای توافق

روز در طرح )در صورت درخواست شرکت(، مشترک  5به مدت 

 گردد. زیر می صورت بهمشمول دریافت پاداش اعالم آمادگی 

(1)  rPA1
 

که در رابطه باال، 
1A میزان پاداش اعالم آمادگی و

rP  برابر میزان دیماند

 3و  2، 1برابر مجموع بهای دیماند گزینه  کننده و  مشارکت مصرف

 مشترکین صنعتی است.

  پاداش همکاری متناسب با ساعات همکاری و میزان مشارکت

 شد:فرمول زیر پرداخت خواهد  برحسب

(2)       )(2 rPA 

 صورت بهکه  استضریب مشارکت شرکت در رابطه باال، 

avr PP گردد و تعریف می ضریب تعدیل ساعات مشارکت

100/4.0 صورت بهکه  استشرکت  he شود. ساعات  تعریف می

 avPساعت بوده و  211تا  21میزان همکاری است که بین  hی همکار

 .استمیانگین حداکثر دیماند مصرفی روزهای دو ماه قبل از اجرای طرح 

 فرآیند تولید فوالد و مدل پیشنهادی .3

( CSگری ) (، ریختهMA(، ذوب )DRچهار فرآیند اصلی احیاء مستقیم )

. ( به عنوان فرآیندهای اصلی خط تولید در نظر گرفته شده استMLورد )و ن

و بعد از نورد، به خاطر  میمستق ایقبل از اح یشده برا یمعرف یندهایاز فرآ

 ایم. نظر کرده ها صرف آن یمصرف یسهم کمتر انرژ

MASt_sc CS ML

DR
St_dr

 
 : مراحل اصلی تولید فوالد1شکل 

از  یماًتوانند هم قراضه باشد که مستق می (1)در شکل  یورود هیمواد اول

شوند و هم  شده وارد مرحله ذوب می در مدل مطرح St_scبا بلوک 

 میمستق ایشود. محصوالت کوره اح می میمستق اءیآهن که وارد کوره اح سنگ

 St_drبا بلوک  یاسفنج رهیذخ لویبه نام س یهستند در محل یکه آهن اسفنج

شده که در  مشخص iبرای اختصار، هر فرایند با یک اندیس  .گردد می رهیذخ

 ( هم نشان داده شده است.1جدول )

 فوالد دیتول ندی(: اندیس متناظر هر فرایند در فرآ1) جدول

4 3 2 1 
i 

 )شماره فرایند(

ML CS MA DR فرایند 

 یدر هر بازه زمان ندیهر فرآ یو خروج ینحوه ارتباط ورود (2)شکل 

(، 2در شکل ) دهد. ینشان م را قبل و بعد خود یاندهیبا فرآ

),( tiInp ورودی فرآیندi  در بازه زمانیt ،),( tiOut  خروجی فرآیندi 

),(، tدر بازه زمانی  tist متغیر باینری روشن یا خاموش بودن فرآیندi  در

 است. iمقدار مواد خروجی به ورودی در فرآیند نسبت iFr)(و  tبازه 

i

i+1

i-1

Inp(i,t)

Out(i,t+1)

Fr(i)

Out(i-1,t)

Inp(i+1,t+1)

st(i,t)

 
  یدر هر بازه زمان ندیهر فرآ یو خروج یارتباط ورود: 2شکل 

های وقفه پذیر مدیریت بار به  هدف تولیدکننده فوالد از اجرای طرح

دست آوردن بیشترین سود است. بر این اساس تابع هدف مسئله و مدل 

 است.( 3صورت ) پیشنهادی تولید فوالد به

(3) 

 

 

 



















t i

E

t

ST

t

ST

ttiE

tOutc

tOutprofit

4:1

)(),(

),4(

),4(





 

قیمت فروش  STشماره فرآیند،  i، موردمطالعهبازه زمانی  tکه در آن 

هزینه تمام شده منهای انرژی هر تن محصول  STcهر تن محصول نهایی، 

),(و tزه زمانی قیمت انرژی الکتریکی در با tE)(نهایی،   tiE انرژی

در این رابطه، بخش اول . است tدر بازه زمانی  iمصرف شده توسط فرآیند 

نشان دهنده درآمد کارخانه فوالد از تولید محصول و بخش دوم نشان دهنده 

هزینه تمام شده منهای هزینه انرژی الکتریکی و بخش سوم نشان دهنده هزینه 
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مقدار توان  .ی  مصرف شده توسط هر فرآیند در هر زمان استانرژی الکتریک

 با روابط زیر مشخص می گردد. tو انرژی مصرفی کارخانه در هر بازه زمانی 

(4) 



4:1

)],()([)(
i

ratetot tistiPtP 

(5) TtPtE tottot  )()( 

و  iمقدار توان نامی مصرفی فرآیند iPrate)((، 5( و )4در رابطه های )

T  .( باید با در 1تابع هدف پیشنهاد شده در رابطه )طول هر بازه زمانی است

ها حل شود که در ادامه این قیود  یتمحدودای از قیود و  نظر گرفتن مجموعه

(، قید برآورده شدن حداقل میزان محصول در بازه 6شوند. رابطه ) معرفی می

 دهد. زمانی مورد مطالعه را نشان می

(6) tot

t

QtOut  ),4( 

حداقل محصول مورد انتظار در محدوده زمانی مورد  totQکه در آن، 

(، محدودیت میزان مواد اولیه ورودی در فرآیند تولید 7رابطه )مطالعه است. 

 گیرد. فوالد را در نظر می

(7) tot

t

RtInp  ),1( 

مواد اولیه موجود در محدوده زمانی مورد مطالعه  مقدار totRکه در آن، 

های دو فرآیند  کننده ارتباط ورودی و خروجی یینتع(، 9( و )8رابطه )است. 

 دهند. متوالی را نشان می

(8) 
  )(),()1,(

)1,()1,(),(

iFrtisttist

tisttiInptiOut




 

(9)  
),())1,(1()1,1(),1(

),()1,()1,(),(

tisttisttisttiOut

tisttisttiInptiInp



 

 گیرد. ( محدودیت میزان ورودی به هر زیر فرآیند را در نظر می11) رابطه

(11) )(),( max iInptiInp  

max)(که در آن،  iInp مقدار حداکثر ورودی فرآیندi  است. محدودیت

 ( نشان داده شده است.11مقدار توان مصرفی در هر بازه زمانی در رابطه )

(11) )()( tMDtPtot  
اند ماکزیمم قراردادی است که مقدار دیم tMD)(که در این رابطه، 

مدت زمان روشن بودن، مدت زمان کارخانه امکان تجاوز از آن را ندارد. 

خاموش بودن هر زیرفرآیند و قیدهای مدت زمان عملکرد و میزان زمان 

 ( نشان داده شده است.15( تا  )12) روابطاستراحت بین دو زیر فرآیند در 

(12) ))1,()1,(1(),(  tisttiXtiX onon 
(13)   ))1,(1()1,(1),(  tisttiXtiX offoff 

(14)     0),()1,()(),(  tisttistidurtiX on 

(15)   0)),()1,(()(),(  tisttistirectiX off
 

),(که در این روابط،  tiX on  مدت زمان روشن بودن فرآیندi  در بازه

),(، tزمانی  tiX o f f  مدت زمان خاموش بودن فرآیندi  در بازه زمانیt ،

)(idur مدت زمان عملکرد فرآیند  i  و)(irec  مدت زمان استراحت

 است. iفرآیند الزم پس از عملکرد 

 معرفی نمونه موردی .4

در این مقاله، به منظور ارزیابی عملکرد صنایع فوالد در طرح ذخیره 

ر های تولیدکننده فوالد در خراسان مورد مطالعه قرا عملیاتی، یکی از شرکت

(، ظرفیت ترانس نصب شده و توان نامی مصرفی 2گرفته است که در جدول )

 هریک از واحدهای اصلی و زمان هر زیرفرآیند نشان داده شده است.

 و مشخصات هر زیرفرآیند در کارخانه فوالد ها یژگیو(: 2جدول )

 زیرفرآیند

 

 ظرفیت ترانس
(MVA) 

نامی  توان

 مصرفی
(MW) 

مدت 

 زمان
(min) 

ظرفیت 

 رودیو
(Ton) 

 141 481 17-16 3*25 احیاء مستقیم

 151 11+61 81-71 121 ذوب

کوره 

 نگهدارنده
17 7-8 91 121 

 121 61 12-11 5/31 گری ریخته

 121 151 12-11 5/31 نورد

ارزیابی عملکرد صنایع فوالد در طرح ذخیره   .5

 عملیاتی

سازی فرآیند تولید  با استفاده از مدل پیشنهادی به شبیهبخش،  نیدر ا

پردازیم. بدین منظور،  فوالد و بررسی عملکرد آن در طرح ذخیره عملیاتی می

های کارخانه فوالد را  ساعتی عملکرد، درآمد و هزینه 6در یک پنجره زمانی 

 21در سه حالت عدم مشارکت در طرح ذخیره عملیاتی، مشارکت حداقلی )

گیرد. در این  د کاهش مصرف( و مشارکت کامل مورد مطالعه قرار میدرص

تن فوالد فرض  481ساعتی برابر  6تحقیق، خروجی مطلوب کارخانه در بازه 

برداری، کوره احیاء مستقیم همواره روشن  شده است. با توجه به ریسک بهره

یح عدد صح صورت بهسازی مدل پیشنهادی که  در نظر گرفته شده است. شبیه

 انجام گرفته است. Baron Solverو با  GAMSافزار  غیرخطی است در نرم

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


عیصنا یاتیعمل رهیطرح ذخ در فوالد دیعملکرد تول یساز و مدل یابیارز  

 5  

 

 عدم مشارکت در طرح ذخیره عملیاتی  .5.1
در حالت اول، با استفاده از مدل پیشنهادی، برنامه تولید کارخانه فوالد در 

تن و بدون مشارکت در طرح ذخیره عملیاتی  481ساعته برای  تولید  6بازه 

 ( نشان داده شده است.3رایش تولید در جدول )به دست آمده است. آ

: آرایش تولید و وضعیت زیرفرآیندهای تولید فوالد بدون مشارکت در 3جدول 

 طرح ذخیره عملیاتی

 زمان 5 5.5 9 9.5 11 11.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DR 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CS 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ML 

( میزان توان مصرفی کارخانه تولید فوالد با آرایش تولید 3شکل )

 دهد. ( را نشان می3در جدول ) شده مشخص

 
توان مصرفی کارخانه تولید فوالد بدون مشارکت در طرح ذخیره  زانیم :3شکل 

 عملیاتی

میلیون ریال  8/329 ساعته برابر 6هزینه انرژی الکتریکی در این بازه 

یدشده، درآمد حاصل از فروش تولتن محصول فوالد  481و با توجه به  است

میلیون ریال و هزینه تمام شده این میزان محصول  1621این میزان محصول 

میلیون ریال است که منجر به سود جاری  1211منهای هزینه انرژی الکتریکی 

ها و درآمدهای  هزینه 4ود. جدول ش میلیون ریالی در بازه مربوطه می 2/631

 دهد. ساعته نشان می 6کارخانه فوالد را در بازه زمانی 

ها و درآمدهای کارخانه فوالد بدون مشارکت در طرح ذخیره  : هزینه4جدول 

 عملیاتی

 میلیون ریال شرح هزینه و درآمد

 8/329 هزینه انرژی الکتریکی

 6241 کیهزینه تمام شده منهای هزینه انرژی الکتری

 7211 درآمد حاصل از فروش محصول نهایی

 2/631 سود

مشارکت حداقلی در طرح ذخیره عملیاتی  .5.1

 درصد کاهش مصرف( 21)
به منظور ارزیابی فرآیند تولید فوالد در زمان مشارکت حداقلی در طرح 

روز از ماه  5در  13تا  9های  ساعت بین ساعت 4ذخیره عملیاتی، به مدت 

درصد بار نامی لحاظ شده است. این  81 اندازه بهمصرف  محدودیت میزان

بدان معنی است که میزان توان مصرفی کارخانه فوالد در این بازه باید حداکثر 

گری از مجموعه فرآیند  مگاوات باشد. زیرفرآیندهای احیا، ذوب و ریخته 96

باشند و برای کاهش  ینمتولید فوالد قابل اعمال وقفه یا خاموش کردن 

. راهکار اول، به تعویق انداختن فرآیند نورد استصرف دو راهکار ممکن م

که این امر باعث  استاست. راهکار دوم، کاهش تپ ترانس کوره ذوب 

شود. با در نظر گرفتن این دو  درصدی در مدت زمان ذوب می 51افزایش 

 آید. ( درمی5جدول ) صورت بهراهکار، آرایش زیرفرآیندها 

ولید و وضعیت زیرفرآیندهای تولید فوالد با مشارکت : آرایش ت5جدول 

 حداقلی در طرح ذخیره عملیاتی

 زمان 5 5.5 9 9.5 11 11.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DR 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MA1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MA2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CS 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ML 

های مختلف در این حالت در  میزان توان مصرفی کارخانه تولید در زمان

 ( نشان داده شده است. 4شکل )
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توان مصرفی کارخانه تولید فوالد با مشارکت حداقلی در طرح  زانیم :4شکل 

 ذخیره عملیاتی

ق انداختن برنامه نورد، با اعمال محدودیت در توان مصرفی و به تعوی

ساعت کاهش پیدا کرده  6تن در بازه  241میزان تولید محصول نهایی به 

تن  241 صورت بهاست. هرچند که این میزان کاهش در محصول نهایی 

های تعمیرات  سازی شده است و در زمان شمش آماده به نورد ذخیره
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هایی را با توان این کاهش در محصول ن گری می واحدهای ذوب و ریخته

انجام فرآیند نورد جبران سازی کرد. با توجه به اینکه مصرف انرژی الکتریکی 

میلیون ریال  6/312کاهش یافته است، هزینه انرژی الکتریکی مصرفی به 

کاهش پیدا کرده است. در این حالت از مشارکت در طرح ذخیره عملیاتی 

ند. مشوق اول به صنایع، کارخانه فوالد به دو شکل مشوق دریافت می ک

 روز مشارکت و با 5صورت پاداش اعالم آمادگی است که مقدار آن برای 

برابر  3و2و 1مگاوات و مجموع بهای دیماند گزینه 24دیماند مشارکت 

میلیون ریال  328/1571( محاسبه شده است و برابر 1از رابطه ) ریال 65472

در طرح ذخیره مشوق دومی که کارخانه فوالد در قبال مشارکت است. 

روز  5مقدار آن برای عملیاتی دریافت می کند، پاداش همکاری است که 

  4885/1درصد ونشان دهنده ضریب تعدیل21مشارکت با ضریب مشارکت 

( محاسبه شده است و برابر 2ساعت مشارکت در ماه برابر از رابطه ) 21برای 

ه فوالد به ازای میلیون ریال است. مجموع پاداش دریافتی کارخان 955/1181

میلیون  656/531( نشان داده شده و برابر 16یک روز همکاری در رابطه )

 ریال است.

(16) 5306566685)( 21  AAR 
ساعته  6ها و درآمدهای کارخانه فوالد را در بازه زمانی  هزینه 5جدول  

 دهد. نشان می

لی در طرح ها و درآمدهای کارخانه فوالد با مشارکت حداق : هزینه5جدول 

 ذخیره عملیاتی

 میلیون ریال شرح هزینه و درآمد

 6/312 هزینه انرژی الکتریکی

 6241 هزینه تمام شده منهای هزینه انرژی الکتریکی

 3611 درآمد حاصل از فروش محصول نهایی

 3331 درآمد حاصل از فروش شمش

 656/531 درآمد حاصل از مشارکت در طرح ذخیره عملیاتی صنایع

 156/848 دسو

 مشارکت کامل در طرح ذخیره عملیاتی  .5.2
برداری باال، خاموش کردن کوره احیا مستقیم در  با توجه به ریسک بهره

و  بنابراین امکان خاموش کردن کامل؛ یستنشرایط عادی گزینه مطلوبی 

 31درصدی بار واحد تولید فوالد وجود ندارد. مشارکت بیشتر از  111کاهش 

فوالد در طرح ذخیره عملیاتی نیازمند خاموش کردن کوره درصد واحد تولید 

. در این بخش به عنوان نمونه به بررسی عملکرد واحد تولید فوالد استذوب 

ساعته با  6درصدی در طرح ذخیره عملیاتی در بازه  71الی  51با مشارکت 

 سازی فرآیند تولید پردازیم. با شبیه می 13تا  11های  محدودیت بار بین ساعت

 آید. درمی 6جدول  صورت بهیندها فرآ یرزبه کمک مدل پیشنهادی، آرایش 

 51: آرایش تولید و وضعیت زیرفرآیندهای تولید فوالد با مشارکت 3جدول 

 درصدی در طرح ذخیره عملیاتی

 زمان 5 5.5 9 9.5 11 11.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DR 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CS 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ML 

نشان داده  5وضعیت توان مصرفی کل در طرح ذخیره عملیاتی در شکل 

 شده است. 
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درصدی در  51توان مصرفی کارخانه تولید فوالد با مشارکت  زانیم :5شکل 

 طرح ذخیره عملیاتی

محدودیت در میزان توان مصرفی، تنها انجام زیرفرآیندهای احیا،  با اعمال

کند. با محدود شدن تعداد  گری و نورد محدودیت توان را نقض نمی ریخته

یابد که در این  تن کاهش می 241دفعات ذوب، مقدار محصول نهایی به 

گردد. اگر ذخیره شمش  میلیون ریال می 68/171حالت هزینه انرژی الکتریکی 

تن نیز  361جود داشته باشد، امکان انجام فرآیند نورد و افزایش محصول تا و

میلیون ریال  12/191. در این حالت هزینه انرژی الکتریکی استممکن 

خواهد بود. پاداش اعالم آمادگی مشارکت در طرح ذخیره عملیاتی صنایع 

 ( برابر1از ) مگاوات 84دیماند مشارکت روز مشارکت با  5است برای 

پاداش همکاری کارخانه فوالد در قبال میلیون ریال است.  648/5499

روز مشارکت با ضریب  5برای مشارکت در طرح ذخیره عملیاتی است 

ساعت  21درصد و ضریب تعدیل ساعات مشارکت برای  21مشارکت برابر 

میلیون ریال است.  667/6563( برابر 2از ) 4885/1مشارکت در ماه برابر 

مجموع پاداش دریافتی کارخانه فوالد به ازای یک روز همکاری بنابراین، 

ها و درآمدهای کارخانه  هزینه 7میلیون ریال است. جدول  263/2417برابر 

 دهد. ساعته نشان می 6فوالد را در حالت اول بازه 

درصدی در طرح  71ها و درآمدهای کارخانه فوالد با مشارکت  : هزینه7جدول 

 ذخیره عملیاتی

 میلیون ریال هزینه و درآمدشرح 
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 68/171 هزینه انرژی الکتریکی

 3121 هزینه تمام شده منهای هزینه انرژی الکتریکی

 3611 درآمد حاصل از فروش محصول نهایی

 1 درآمد حاصل از فروش شمش

 263/2417 درآمد حاصل از مشارکت در طرح ذخیره عملیاتی صنایع

 583/2716 سود

مختلف صنایع فوالد مقایسه سه عملکرد  .5.3

 در قبال طرح ذخیره عملیاتی
سازی رفتارهای مختلف صنایع فوالد نشان دهنده  نتایج حاصل از شبیه

اهمیت و لزوم مشارکت در طرح ذخیره عملیاتی توسط صنایع فوالد است. 

، مقدار سود جاری کارخانه فوالد را در سه حالت عدم مشارکت در 8جدول 

درصد کاهش مصرف( و  25رکت حداقلی )طرح ذخیره عملیاتی، مشا

 دهد. مشارکت کامل مورد نشان می

: مقدار سود کارخانه فوالد در سه حالت عدم مشارکت، مشارکت 5جدول 

 و مشارکت کامل در طرح ذخیره عملیاتی حداقلی

 عملکرد کارخانه فوالد
 سود

 )میلیون ریال(

 2/631 عدم مشارکت در طرح ذخیره عملیاتی

 قلی در طرح ذخیره عملیاتیمشارکت حدا

 درصد کاهش مصرف( 25) 
156/848 

 583/2716 مشارکت کامل در طرح ذخیره عملیاتی

تواند  شود کارخانه تولید کننده فوالد می که در جدول دیده می گونه همان

سه رویکرد نسبت به طرح ذخیره عملیاتی داشته باشد. در رویکرد اول یا 

 6میزان محصول تولید شده در بازه زمانی همان عدم مشارکت در طرح ، 

میلیون ریال  2/631تن محصول نهایی فوالد و سودجاری آن  481ساعته 

است. در رویکرد دوم یا همان مشارکت حداقلی در طرح، میزان محصول 

یابد که این کاهش به صورت شمش قابل  نهایی تولیدی کاهش می

این حالت سود جاری کارخانه  ی و آماده به نورد خواهد بود. درساز رهیذخ

میلیون ریال است. در رویکرد سوم یا  156/848ساعته  6فوالد برای بازه 

مشارکت کامل در طرح ، به واسطه محدودیت در توان مصرفی در بازه 

همکاری عمل ذوب ممکن نبوده و تنها فرآیندهای نورد و احیا قابل انجام 

طرح ، سود جاری کارخانه در بازه  هستند. در قبال مشارکت کامل کارخانه در

که مشارکت در طرح  دهد یم. نتایج نشان گردد یم 583/2716ساعته برابر  6

کامل برای  صورت بهحداقلی و چه  صورت بهذخیره عملیاتی، چه 

 است.  ریپذ هیتوجی فوالد سودآور و ها کارخانه

 گیری بندی و نتیجه جمع .3

شنهادی عملکرد و رفتار یکی از در این مقاله، با استفاده از مدلی پی

سازی گردید و  های تولیدکننده فوالد در طرح ذخیره عملیاتی شبیه کارخانه

گیری از طرح ذخیره عملیاتی برای مدیریت بار  امکان بهرهنشان داده شد که 

برای صنایع فوالد نیز وجود دارد. البته باید توجه داشت که هرچه کارخانه به 

پذیری آن  تر باشد، میزان انعطاف یکنزدت تولیدی خود مقدار ماکزیمم ظرفی

شود. در چنین شرایطی نیز با  های وقفه پذیر کمتر می برای اجرای طرح

کاهش تپ ترانس کوره ذوب و به تعویق انداختن فرآیند نورد، صنایع فوالد 

توانند در طرح ذخیره عملیاتی مشارکت حداقلی داشته باشند. برای  می

صنایع فوالد در طرح ذخیره عملیاتی، نیاز به خاموش کردن  مشارکت بیشتر

کوره ذوب است که این امر منجر به کاهش محصول نهایی کارخانه و کاهش 

های در نظر گرفته شده در  شود. هرچند که با مشوق درآمد ناشی از آن می

طرح ذخیره عملیاتی صنایع، میزان کاهش درآمد ناشی از این طرح جبران 

البته باید توجه داشت که به دلیل سهم پایین هزینه انرژی الکتریکی شود.  می

ها در صنایع فوالد، مالکین این صنایع تمایل چندانی به  در مقابل سایر هزینه

 دهند. ها از خود نشان نمی مشارکت در این قبیل طرح
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