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 07تجزيه و تحليل پتانسيل صرفهجويي انرژي در دانشگاه آزاد اسالمي اردبيل
 1بهروز الفی* 2 ،میالد دادجو
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بخش ساختمان یکی از عمدهترین مصرفکنندگان انرژی و تولیدکنندگان گازهای
گلخانهای است .ممیزی انرژی نیز از روشهای مؤثر برای شناسایی بهرهوری و
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صرفهجویی در مصرف انرژی است .شاخص مصرف انرژی در دانشگاه آزاد اردبیل در
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سال نود و هشت  935KWh/m^2بوده که موجب انتشار  4623تن گازهای گلخانهای
در آن سال شده است و نشان دهنده وضعیت نامناسب مصرف انرژی در این دانشگاه
است .از آنجائیکه  %91مصرف کل انرژی در این واحد سهم مصرف گاز طبیعی است
ضروری است برای کاهش شاخص مصرف انرژی بیشتر در این بخش سرمایهگذاری
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میتواند وضعیت مصرف انرژی را بهبود ببخشد .اندازهگیری شدت روشنایی ،کاهش
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 .1مقدمه
چگونه ،کجا و چه مقدار انرژی استفاده شود از اهداف ممیزی انرژی بوده و از مزیتهای آن افزایش
قابلیت اطمینان ،بهبود قابلیت نگهداری تأسیسات ،کاهش تلفات ،صرفهجویی و کاهش هزینهها و کاهش
انتشار گازهای گلخانهای میباشد .مطابق اولین تعریف  ANSI1ممیزی مطالعهای روشمند و یا یک
ارزیابی جهت جمع آوری اطالعات میباشد .امروزه در بیشتر کشورها ارتباط تنگاتنگی بین انرژی و سود
سازمانها وجود دارد و هرگونه صرفهجویی در مصرف انرژی موجب سودآوری بیشتر میشود .سهم
مصرف انرژی مشترکین تجاری و خانگی در نقاط مختلف دنیا در حدود  %60-%20کل انرژی مصرفی
است (ژانگ 2و دیگران ،ما 3و دیگران ،پرز لمبارد 4و دیگران) .در بسیاری از کشورها برای تامین تقاضای
مصرف کنندگان از نیروگاهها با سوخت فسیلی استفاده میشود که عامل اصلی انتشار گازهای گلخانهای
و افزایش دمای کره زمین است (حسن الزمان 5و دیگران) لذا بهینهسازی مصرف انرژی میتواند منجر
به کاهش تولید گازهای گلخانهای گردد .عمده مصرف انرژی در بخش ساختمانهای آموزشی گرمایش،
سرمایش ،روشنایی ،تجهیزات اداری مانند رایانه و چاپگر و نیز تجهیزات آزمایشگاهی است.
طبق یافتههای (ایهارا 6و دیگران) در ژاپن حدود  %45مصرف انرژی در ساختمانهای اداری صرف
گرمایش و سرمایش ساختمانها میشود بنابراین ممیزی انرژی یک راه حل خوب در جهت بهینهسازی
مصرف انرژی است( .مورتیمر 7و دیگران) مقدار صرفهجویی انرژی سیستم روشنایی را از طریق
جایگزینی المپهای رشتهای با فلورسنت حدود  %75گزارش و تاثیر طراحی و استفاده از سیستمهای
کنترلی را در کاهش مصرف انرژی  %20گزارش نمودهاند .مطالعات (سینگ 8و دیگران) نشان داد که
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ممیزی انرژی باعث افزایش بهرهوری و کاهش تلفات انرژی میگردد .در کشور ما بدلیل نرخ پایین انواع
حاملهای انرژی و عدم پیگیری و اهمیت مصرفکنندگان در بخشهای مختلف نسبت به میزان مصرف
قبل از شروع این طرح پژوهشی مقاالت معتبری نیز در رابطه با ممیزی انرژی از

انتشارات IEEE

مطالعه شد تمرکز این مقاالت بر روی ممیزی انرژی در صنایع سنگین ،کارخانجات و نیروگاهها است
(لی 1و دیگران ،2002 ،هامر 2و دیگران ،1997 ،ویلکنسون 3و دیگران .)1991 ،تعدادی مطالعه موردی
نیز در زمینه ممیزی انرژی دانشگاهها ،در کشورهای مختلف در کنفرانسها گزارش و راهکارهایی نیز
ارائه شده است (شرما 4و دیگران ،2015 ،سینگ 5و دیگران ،2012 ،گویال 6و دیگران .)2013 ،این
راهکارها عمدتاً شامل راهکارهای فنی و مهندسی ،اقتصادی ،حقوقی و راهکارهای فرهنگی میباشد .در
رابطه با هر یک از راهکارهای فوق مطالعات و تحقیقات گسترده ای به عمل آمده است .اما باید دقت
نمود که بکارگیری هر یک از این راهکارها در هر کشوری به خصوصیات فنی اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی آن کشور بستگی دارد .با توجه به وسعت کشور ما و شرایط آب و هوایی این راهکارها در
استانهای مختلف نیز متفاوت است .در کشور ما هم مطالعات مقدماتی در این حوزهها انجام شده ولی
برنامهریزی مشخصی برای بهینه سازی مصرف انرژی وجود ندارد .طراحی بهینه ساختمان بر اساس
مبحث  19مقررات سازمان نظام مهندسی ،تدوین استانداردهای مصرف انرژی در کلیه مصالح ساختمانی،
تدوین برچسب انرژی در ساختمانها ،بررسی دورهای بازده کلیه تجهیزات گرمایشی و سرمایشی ،طراحی
بهینه سیستمهای روشنایی ،استفاده از سیستمهای کنترلی و سیستمهای مدیریت انرژی ،مدیریت مصرف
برق و اموزش و اطالع رسانی از جمله راهکارهای مدیریت انرژی است که در این مطالعات مورد توجه
قرار گرفته است.
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این تحقیق با هدف اینکه ،آیا دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل از نظر وضعیت مصرف انرژی در شرایط
مناسب است یا خیر؟ تعریف شده است .ارزیابی شاخص مصرف انرژی و تجزیه و تحلیل آن یافتن فرصت-
گاز و بررسی راههای مختلف جهت کاهش صورتحساب و نیز اموزش و آگاه نمودن پرسنل مستقر در محل
از اهداف دیگر این تحقیق بوده و در همین راستا ،دانشکده فنی و مهندسی به عنوان یک نمونه عملی
انتخاب و راهکارها و پیشنهاداتی برای بهینهسازی مصرف انرژی در کل دانشگاه در این مقاله ارائه گردید.
این مقاله از قسمتهای زیر تشکیل شده است :ابتدا در قسمت ( )2روشهای ممیزی انرژی توضیح
داده میشود .در قسمت ( ) 3شاخص مصرف انرژی ساالنه دانشگاه محاسبه شده و بدلیل سهم مصرف
گاز در باال بودن این شاخص در بخش ( )4سیستم گرمایش دانشکده برق بعنوان نمونه عملی انتخاب و
روشهای کاهش مصرف گاز بررسی شد .در قسمت ( )5بعد از اندازهگیری شدت روشنایی و مشخص
شدن باال بودن شدت روشنایی از مقدار استاندارد آن در کالسها و واحدهای اداری ،طرح حذف تعدادی
المپ در هر قاب پیشنهاد گردید ،تاثیر کاهش دیماند قراردادی در صورتحساب برق دانشگاه و طرح
اصالح بانک خازنی و بررسی اقتصادی آن نیز از موارد دیگری است که در این قسمت بررسی شده است.
قسمت ( )6تاثیر ترموگرافی در پیشبینی عیوب و تاثیرات مثبت ناشی از آنرا بررسی میکند و در نهایت
در قسمت ( )7نتیجهگیری ارائه شده است.

 .2روش مميزي انرژي
ممیزی انرژی به دو دسته تقسیم میشود :الف) ممیزی مقدماتی انرژی ،ب) ممیزی دقیق انرژی .ممیزی
مقدماتی انرژی در یک بازه زمانی محدود و معموال یکساله انجام میشود در صورتیکه ممیزی دقیق در بازه
زمانی سه تا پنج سال است .ممیزی مقدماتی فرایند کاهش اتالف انرژی ،افزایش بهرهوری و بهبود عملکرد
سیستم را شامل میشود در صورتیکه ممیزی دقیق استفاده از فنآوری ،تجهیزات کنترلی و تغییرات عمده
در سیستم را بررسی میکند .ممیزی انرژی یک فرآیند سه مرحلهای است :مرحله اول) جمع آوری اطالعات،
مرحله دوم) تجزیه و تحلیل دادهها و مرحله سوم پیشنهادات بر اساس تجزیه و تحلیل دادهها و مشاهدات
همراه با بررسی اقتصادی آنهاست .در ادامه با توجه به جمعآوری اطالعات برق و گاز در پنج سال گذشته و
در بعضی موارد اطالعات سال  1398روند ممیزی انرژی توضیح داده میشود.

Downloaded from necjournals.ir at 18:20 +0430 on Tuesday September 21st 2021

های عملی و مقرون به صرفه در صرفه جویی انرژی و ارزیابی اقتصادی آن ،نگاه دقیق به کارنامه برق و

207

تجزیه و تحلیل پتانسیل صرفهجویی انرژی ...

 .3تعيين شاخص مصرف انرژي
شکل ( )1مصرف انرژی الکتریکی و نیز معادل انرژی حرارتی مصرف گاز بر حسب کیلووات ساعت را در
یک میلیارد پانصد میلیون ریال و مقدار مصرف برق  1157183کیلووات ساعت و بهای آن هفتصد و
بیست وچهار میلیون صدو چهل و سه هزار ریال بوده که در مقایسه با بهای برق رقم قابل توجهی
میباشد (حدودا دو برابر از نظر ریالی).

کل انرژی

برق  1157153کیلووات ساعت در سال

گاز  13731024کیلووات ساعت در سال

شکل  -1مقدار مصرف گاز و برق در سال 1398

برای تعیین وضعیت مصرف انرژی در سال  ، 98انرژی حرارتی مصرفی گاز را بر حسب کیلووات
ساعت بصورت رابطه ( )1محاسبه میکنیم:
()1

KWh
year

× 0.27778 = 13731024

Mj
year

= 45628884

Mj
m3

× 39

m3
year

1267469

کل مصرف انرژی دانشگاه در طول یکسال برابر خواهد بود با (:)2
()2

KWh
year

= 14888177

KWh
year

+ 1157153

KWh
year

13731024

با تقسیم کل مصرف انرژی ساختمان در طول یکسال به مساحت کل ساختمان شاخص مصرف
انرژی (رابطه  )3مشخص می شود .مساحت دانشگاه ازاد اسالمی واحد اردبیل بدون احتساب مساحت

Downloaded from necjournals.ir at 18:20 +0430 on Tuesday September 21st 2021

سال  98نشان میدهد .حجم گاز مصرفی دانشگاه در این سال  1267469مترمکعب و بهای آن مبلغ

208

دوره  ،24شماره  ،1بهار  / 1400نشریه علمی (فصلنامه) انرژی ایران

بیمارستان که دارای تغذیه جداگانه است  37662متر مربع میباشد .بر اساس جدول (( )1گلداستین 1و
دیگران )2014 ،وضعیت انرژی مصرفی در این دانشگاه دارای مشکل اساسی بوده و ضروری است
KWh

()3

m2

= 395

14888177
37662

= Energy Consumption

جدول  .1وضیعت ساختمانها از نظر شاخص مصرف انرژی
راهکار

وضعیت ساختمان

انرژي مصرفي (کيلووات ساعت)

حفظ وضعیت موجود

بسیار خوب

کمتر از 200

جلوگیری از تلفات انرژِی

دارای مشکل

بين 300-200

اجرای برنامه بهینهسازی

دارای مشکل اساسي

بين400-300

غیرکارامد

بيش از 400

بازبیني و در صورت امکان
تعويض مصرفکنندههای انرژی

از آنجائیکه گاز مصرفی بیشترین سهم مصرف کل انرژی دانشگاه را دارا بوده لذا در ادامه بر روی
برنامههای بهینهسازی مصرف انرژی در این بخش متمرکز میشویم.

 .4بررسي سيستم گرمايش ساختمان
استان اردبیل در عرض جغرافبایی  38.25درجه و در ارتفاع  4300فوت از سطح دریا قرار گرفته و دامنه
تغییرات دما در تابستان و زمستان بترتیب  29و  -7.5درجه فارنهایت میباشد و از نظر آب و هوایی
منطقه معتدل کوهستانی محسوب میشود بنابراین اکثر ساختمانها در این استان از جمله دانشگاه آزاد
در ماههای گرم نیازی به سیستم سرمایش ندارند .روشی که برای گرمایش فضاهای مختلف دانشگاه
استفاده شده و یکی از مناسبترین روشها میباشد گرمایش مرکزی با آب (موتورخانه) میباشد .دانشکده
فنی دارای دو دیگ فوالدی بوده که در زمستان از ظرفیت هر دو دیگ برای تامین همزمان گرمایش و
آب گرم مصرفی ساختمان استفاده میشود و در ماههای گرم تنها از یک دیگ بمنظور تامین آب گرم

Goldstin

1

Downloaded from necjournals.ir at 18:20 +0430 on Tuesday September 21st 2021

برنامههای بهینهسازی مصرف انرژی به اجرا درآید.

تجزیه و تحلیل پتانسیل صرفهجویی انرژی ...

209

سرویسها استفاده میشود که اینکار کاهش عمر تجهیزات ،هزینه باالی بهای گاز و افزایش استهالک
تجهیزات مکانیکی را بدنبال دارد در صورت استفاده از آبگرمکن خورشیدی یا حتی آب گرمکن گازی و
زمانبندی و  ...انتظار میرود مصرف گاز و شاخص انرژی بشدت کاهش پیدا کند.
 .4-1پيشنهاد طرح هوشمندسازي موتورخانه
در حال حاضر جهت تنظیم دمای آب مورد نیاز گرمایش و مصرفی ساختمان در موتورخانه دانشکده برق
از ترموستاتهای معمولی استفاده میشود که قابلیت تنظیم توسط متصدی موتورخانه بر روی دمای
دلخواه را دارند و بر اساس نقطه تنظیم شده ،مشعلها خاموش و یا روشن میشوند .از معایب اصلی این
ترموستاتها عدم واکنش در اثر تغییر دمای هوای بیرون و همچنین وضعیت عملکردی در ساعات مختلف
شبانهروز میباشد .در صورت افزایش دمای هوای محیط (نیاز به کاهش گرمای ساختمان) موتورخانه
همچنان با دمای باال کار میکند و گرمای بیش از حد مورد نیاز وارد ساختمان میشود که عمال این گرما
تلف میشود .همچنین در هنگام شب نیز موتورخانه به فعالیت خود و تولید گرما ادامه میدهد جهت رفع
این مشکل استفاده از سیستمهای کنترل هوشمند مجهز به حسگر دمای محیط خارج ،لوله خروجی آب
از دیگ ،مشعلها و پمپها پیشنهاد میگردد .با اندازهگیری دمای محیط بیرون ،دمای آب گرم مورد نیاز
ساختمان (از طریق خاموش و روشن کردن مشعلها) طوری تنظیم میشود که انرژی گرمایی متناسب
با نیاز ساختمان تولید شود و از تولید گرمای اضافی جلوگیری شود .از مزایای دیگر هوشمندسازی قابلیت
برنامهریزی آن میباشد در اینصورت فقط در مواردیکه افراد در ساختمان حضور دارند و یا مواردی که
الزم است سیستم راهاندازی میشود .لذا در روزها و ساعاتی که ساختمان خالی است موتور خانه خاموش
شده و صرفهجویی قابل مالحضهای در مصرف سوخت و هزینههای مربوطه ایجاد میشود .بدیهی است
نصب سیستم هوشمند موتورخانه میتواند سبب کاهش مصرف سوخت به میزان  %40گردد (گیلن 1و
دیگران .)2019 ،الزم به ذکر است که برای تامین گرمایش فضاهایی که بطور دائم مورد استفاده قرار

Gielen

1
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میگیرد میتوان از سیستمهای گرمایش موضعی مانند بخاریهای گازی و نفتی بدون دودکش و
استاندارد استفاده کرد.

در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بمنظور گسترش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش
مصرف سوختهای فسیلی برای ساختمانهایی که مصرف ساالنه انرژی باالیی دارند الزام وجود دارد که
حداقل  %20انرژی مورد نیاز جهت تامین آب گرم مصرفی از انرژی خورشیدی استفاده کنند (گیلن و
دیگران .)2019 ،همچنین با توجه به توضیحات بخش قبل دیدیم که در شش ماه اول سال تنها به منظور
تامین اب گرم سرویسها موتور خانه با یک دیگ کار میکند که عالوه بر مصرف باالی گاز موجب
کاهش عمر تاسیسات مکانیکی هم میشود ،لذا بنظر میرسد در صورت استفاده از آبگرمکن خورشیدی
مصرف گاز در این بازه زمانی کاهش پیدا کند .آبگرمکنهای خورشیدی بسته به روش و حجم سیال گرم
شده به سه دسته تقسیم میشود )1 :ابگرمکن خورشیدی برای تامین آب مصرفی در حجم محدود و
مشخص و بصورت مستقل  )2ابگرمکن خورشیدی برای تامین آب مصرفی در حجم باال و بصورت
مرکزی برای ساختمانها با سیستم حرارت مرکزی  )3آبگرمکن خورشیدی ترکیبی .در انتخاب آبگرمکن
باید به مقدار حجم آب مورد نیاز بر حسب لیتر در دقیقه و نیز حداقل فضای مورد نیاز جهت نصب
آبگرمکن روی بام توجه کرد .خوشبختانه بام دانشکده فنی با مساحت  2218مترمربع فضای کافی برای
نصب ابگرمکن خورشیدی در اختیار قرار میدهد .اگرچه استفاده از آبگرمکن خورشیدی بصورت مرکزی
گزینه مناسبی بنظر میرسد ولی از آنجائیکه در این ساختمان نیاز به استفاده از آب گرم پرحجم و طوالنی
مدت (دوش حمام) وجود ندارد لذا انتخاب نوع مناسب آبگرمکن بعد از اندازهگیری حجم آبگرم مصرفی
مشخص خواهد شد .بعد از انجام اینکارها و کاهش مصرف ساالنه انرژی و یا همزمان با آن مباحث
بهینهسازی و تنظیم فصلی موتورخانه باید جزو برنامههای دورهای بخش تعمیر و نگهداری قرار گیرد.

 .5تجزيه و تحليل مقدار مصرف برق و روشهاي کاهش آن
انواع بارهای الکتریکی در ساختمانها ،بارهای پایه و بارهای فصلی میباشد .بارهای فصلی ،مانند
گرمایش و تهویه مطبوع که ناشی از تغییرات آب و هوا یا تغییر در بهرهبرداری از ساختمان (فصل باز
شدن مدارس) میباشد .بارهای پایه ،بارهای مصرفکننده انرژی هستند که مقدار پیوستهای از انرژی در
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طول سال مصرف میکنند .از جمله بارهای پایه میتوان به رایانهها و سیستم روشنایی اشاره نمود که در
این بخش میتوان بیشترین صرفهجویی را داشت .میزان مصرف انرژی مانیتورهای  LCDتقریبا نصف
قابل توجیه داشته باشد .اکثر کالسها و دفاتر اداری دانشکده برق از نور طبیعی کافی برخوردار هستند و
نیز اندازهگیری شدت روشنایی در این دانشکده نشان داد که میزان شدت روشنایی در فضاهای مختلف
دانشکده بیشتر از حد استاندارد است .در این قسمت بررسی اقتصادی کاهش روشنایی دانشکده فنی بر
اساس اطالعات اندازهگیری شده توضیح داده میشود.
 .5-1اندازهگيري شدت روشنايي
شدت روشنایی متوسط روی میز کار در کالسها ،سالن ،و قسمتهای اداری دانشکده صبح و شب توسط
لوکسمتر اندازهگیری شد .مقادیر شدت روشنایی در هر فضا در  9نقطه مختلف اندازهگیری و ثبت شد.
مقادیر اندازهگیری در صبح ،بدون نور مصنوعی و توام با نور مصنوعی انجام گرفت و سپس متوسط شدت
روشنایی در روز -توام با نور مصنوعی محاسبه و در نهایت با مقادیر استاندارد مقایسه گردید شکل (.)2

۱۵۴۰

۲۰۰۰
۱۵۰۰

اندازهگیری شده

کالس ۲۰۷
کالس ۲۰۸
کالس ۲۰۹
کالس ۲۱۰
کالس ۲۱۱
کالس ۱۰۴
کالس ۱۰۵
کالس ۱۰۶
اداری ۱
اداری ۲
اداری ،ریاست
اداری ،آموزش
اداری ،حسابداری
اداری ،دفتر…
اداری ،مدیران گروه
راهروها

استاندارد

۴۹۰۴۲۲۳۷۰ ۴۳۵
۲۷۹ ۲۲۲

۱۰۰۰ ۵۵۰۵۴۸۵۶۰۵۷۰۶۰۰۵۶۹۵۷۱۵۴۰
۳۸۵
۵۰۰
۰

شکل  .2شدت روشنايي اندازهگیری شده در دانشکده فني و مقادير استاندارد

مقادیر استاندارد برای کالسها ،واحدهای اداری و راهروها به ترتیب  75 . 250 ،400لوکس میباشد.
نتایج اندازهگیریهای بهعمل آمده مشخص میکند که میزان شدت روشنایی دانشکده بیشتر از حد
استاندارد میباشد .با مقایسه شدت روشنایی کالسها با مقدار استاندارد آن دیده میشود که شدت
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روشنایی در کالسها به اندازه  200-90و در راهرو به اندازه  147لوکس بیشتر از حد استاندارد آن است
بنابراین امکان کاهش تعداد المپها از یک تا سه المپ در هر قاب چراغ وجود دارد ( قاب  5تایی با
روشنایی اندازهگیری و با مقدار استاندارد آن مقایسه شود .رابطه ( )4نحوه محاسبه انرژی سیستم روشنایی
را نشان میدهد در این رابطه 𝐿𝑁 تعداد المپ 𝑁𝑓 ،تعداد قاب 𝑑𝑁 تعداد روز 𝐿𝑃 توان یک المپ و

𝑛𝑜𝑇

زمان روشن بودن المپ است .در جدول ( )2میزان کاهش هزینه مصرف انرژی ماهانه به ازای  300چراغ
نصب شده در دانشکده فنی با نرخ میان باری به مبلغ  340ریال به ازای هشت ساعت روشن بودن در
روز و کاهش یک و دو المپ در هر چراغ نشان داده شده است همانطوریکه از جدول مشخص است
امکان کاهش تا  %60در مصرف انرژی سیستم روشنایی دانشکده فنی و مهندسی وجود دارد .بدیهی
است راهکارهای نوین مدیریت انرژی تا  80درصد مصرف انرژی را در بخش روشنایی کاهش میدهد.
(هوشمند سازی و اصالح ساختار تجهیزات).
()4

Eon (KWh) = NL × Nf × Nd × Ton × PL

جدول  .2تاثیر کاهش تعداد المپها در میزان مصرف انرژی سیستم روشنايي دانشکده
قیمت بر اساس نرخ میانباری (ریال)

میزان صرفهجویی

تعداد  5المپ در هر قاب

12960

4406400

0%

تعداد  4المپ در هر قاب

10368

3525120

20%

تعداد  3المپ در هر قاب

7776

2643840

40%

مصرف

انرژی ماهانهKWh

 .5-2تاثير کاهش ديماند بر هزينه برق
شکل ( )3میانگین دیماند مصرفی دورهای دانشگاه از سال  98-94را نشان میدهد .در طی این  5سال
دیماند مصرفی همواره کمتر از دیماند قراردادی بوده است .دانشگاه آزاد اردبیل با دیماند قراردادی 400
کیلووات (قبل از کاهش  330کیلووات) جزو مشترکین دیماندی با تعرفه اموزشی محسوب میشود .منظور
از دیماند قراردادی میزان جریان برق درخواستی مشترک جهت مصارف سنگین بر حسب کیلووات میباشد.
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مشترکین دیماندی ،مشترکینی با دیماند قراردادی باالی  30کیلووات بوده و عالوه بر پرداخت هزینه از بابت
توان اکتیو و راکتیو از بابت مقدار دیماند محاسبه شده هم در هر دوره مبلغی را پرداخت میکنند.
۳۲۹.۳۳
۲۸۲.۶۷

۲۹۶.۰۰

۲۹۰.۶۷

۲۵۲.۸۰

۳۰۰
۲۵۰
۲۰۰
۱۵۰
۱۰۰
۵۰
۰

۱۳۹۸

۱۳۹۷

۱۳۹۶

۱۳۹۵

۱۳۹۴

شکل  .3میانگین ديماند مصرفي پنج ساله دانشگاه

برای اندازهگیری دیماند مصرفی از ماکسیمتر استفاده میشود ماکسیمتر یا دستگاه اندازهگیری بار
ماکسیمم به کنتورهای اندازهگیری گفته میشود که متوسط مصرف مشترکان را در بازههای زمانی
مشخص محاسبه و بیشینه آنرا نشان میدهد .این دستگاه مقدار بیشینه ثبت شده در یک بازه زمانی
مشخص مثال یک ساعت یا پانزده دقیقه را نشان میدهد و نشان دهنده مقدار لحظهای توان نیست .اگر
مقدار دیماند مصرفی نزدیک به دیماند قراردادی باشد مشترک بر اساس تمام دیماند قراردادی بهای
دیماند را پرداخت میکند ولی اگر دیماند مصرفی از  %90دیماند قراردادی کمتر باشد همان  %90دیماند
قراردادی مالک محاسبه بهای دیماند قرار میگیرد .با توجه به شکل ( )3درخواست کاهش دیماند به
مقدار  330کیلووات به امور سه اردبیل داده شد که بعد از موافقت شرکت توزیع مبلغ سیزده میلیون و
ششصد هزار تومان به حساب دانشگاه برگردانده شد .در جدول ( )3اطالعاتی از صورتحساب برق از تاریخ
 99/10/98-15/10/14به مدت  366روز بعد از کاهش دیماند قراردادی استخراج و ارائه شده است.
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جدول  .3اطالعات بهای ديماند و قدرت راکتیو از تاريخ 99/10/15 – 98/10/14

98/10/14
98/11/14

30

240
297

6258600
5163538

81231
4707514

2923399

98/11/14
98/12/23

39

96
297

10703253
8830107

91072
5780837

4160841

98/12/23
99/1/22

28

112
297

7684387
6339564

41534
3020452

3020452

99/1/22
99/2/22

31

112
297

8507714
7351651

48785
3440467

3440467

99/2/22
99/3/14

23

144
297

6753996
5572047

25734
2049729

2049729

99/3/14
99/4/14

31

56
297

9103212
7510150

40608
3477644

3477644

99/4/14
99/5/16

33

0
297

9690516
7994474

43185
3487708

3487708

99/5/16
99/6/10

25

161
297

7341300
6056573

28102
2161673

2161673

99/6/10
99/7/5

26

0
297

7634952
6298835

33072
2596856

2596856

99/7/5
99/8/5

30

0
297

8809560
7267887

49030
3774760

3774760

99/8/5
99/9/5

30

0
297

8809560
7267887

59844
4265482

3592344

99/9/5
99/10/15

40

0
297

11746080
9690516

83394
6471887

5215133

ستون اول و دوم تاریخ قرائت کنتور و تعداد روزها را نشان میدهد .در ستون سوم مقدار دیماند
مصرفی و دیماند محاسبه شده که اساس اخذ بهای قدرت است نشان داده شده است .ستون چهارم نشان
دهنده بهای قدرت به ازای دیماند قراردادی  400کیلووات و  330کیلووات است .محاسبه بهای قدرت از
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دوره از تاريخ
تا تاريخ

تعداد
روزها

قدرت مصرفي و محاسبه
شده بر حسب کیلووات
بعد از کاهش ديماند

بهای قدرت بر اساس
ديماند  400و 330
کیلووات(ريال)

کیلووار ساعت و
بهای آن (ريال)

مقدار صرفه جويي در
صورت اصالح تابلو بانک
خازني (ريال)
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طریق رابطه ( )5انجام گرفته و در این رابطه 𝐷𝑃 بهای دیماند 𝐾𝑋 ،ضریب متغیر 𝐷𝐶 ،دیماند محاسبه
شده و 𝑑𝑁 تعداد روز میباشد 𝐾𝑋 .برای دوره اول  ، 579.5دوره دوم تا چهارم مقدار  762.33و بقیه
(توضیحات در بخش ( ))5در ستون ششم مشخص شده است .جمع هزینه برق در طول این یک سال
 598194460ریال بوده که در مقایسه با سال قبل حدود  %18کاهش یافته است.
()5

PD = K X × DC × Nd

نرخ صورتحساب هر کیلووات ساعت برق میان باری  340ریال اوج باری  680ریال و کمباری با
نرخ  170ریال بوده که عالوه بر این هزینهها از بابت دیماند مصرفی هم مبلغی باید پرداخت شود.
برای مثال در دوره آخر از آنجائیکه دیماند مصرفی کمتر از  %90دیماند قراردادی بوده لذا دیماند
محاسبه شده ( )90% × 330 = 297KWبوده و بهای آن در این دوره مبلغ 9690516
( )815.7 × 297 × 40ریال میباشد .در صورت عدم کاهش دیماند قراردادی مقدار دیماند محاسبه
شده ( )90% × 400 = 360KWو بهای آن مبلغ  11746080ریال میشد که بدلیل کاهش دیماند
قراردادی مبلغ 2055564ریال در این دوره شاهد کاهش هزینه صورتحساب برق هستیم لذا در مجموع
در این  366روز مبلغ  16604639ریال از صورتحساب برق کسر شده است.
 .5-3اصالح تابلو بانک خازني بمنظور اصالح ضريب توان و کاهش هزينه
کوچک بودن ضریب توان ،مخارج تولید ،انتقال و توزیع را در شبکه افزایش داده و این مخارج به هزینه
قبض برق مصرف کننده اضافه میگردد .برای افزایش و اصالح ضریب توان روشهای جبرانسازی
متفاوتی وجود دارد که روش مرسوم استفاده از بانک خازنی میباشد هزینه نصب خازن معموال ظرف 1.5
تا  3سال جبران میشود .بمنظور اصالح ضریب توان مجتمع دانشگاه آزاد واحد اردبیل در بدو تاسیس،
سه تابلو بانک خازنی بصورت جبرانسازی انفرادی برای دانشکدهها در محل موتورخانه در نظر گرفته شده
بود و مورد بهرهبردای قرار میگرفت که بعدا این تابلوها جمعآوری و یک تابلو خازنی بصورت مرکزی در
محل پست دانشگاه نصب گردید نصب خازن در این قسمت سبب آزاد شدن ظرفیت ترانس میشود ولی
تاثیری در ظرفیت کابلها و کاهش تلفات آنها نخواهد داشت هم اکنون تابلو بانک خازنی بدلیل ایجاد
بعضی مشکالت و نیز عدم کارکرد صحیح بدلیل خرابی  CTو تعداد از خازنها به سیستم برقرسانی متصل
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نبوده و لذا هر دوره از بابت پایین بودن ضریب توان ،دانشگاه مبلغی را از بابت مصرف توان راکتیو به
شرکت توزیع پرداخت میکند.

برای تعیین قدرت راکتیو مورد نیاز جهت بهبود ضریب قدرت از رابطه اساسی ( )6استفاده میکنیم:
) Q C = P(tanθ1 − tanθ2

()6

با توجه با این رابطه برای تعیین مقدار خازن ما نیازمند اندازهگیری ضریب توان اولیه ،در نظر گرفتن
ضریب توان ثانویه و توان اکتیو مورد نیاز مصرف کننده هستیم .دستگاه اندازهگیری الگر وسیلهای است
که امکان اندازهگیری توان اکتیو ،راکتیو ،هارمونیکها و ضریب توان را در هر دقیقه و یا زمان تنظیم
شده دارد .بدلیل قیمت مناسب آن میتوان برای اندازهگیری کمیتهای الکتریکی فوق و مشخص نمودن
الگوی مصرف در هر ساختمانی از آن استفاده کرد .روش دیگر برای محاسبه ضریب توان استفاده از
اطالعات قبض برق است که در یک حالت میتوان آنرا از روی کیلووات ساعت و کیلوار ساعت و در
روش دیگر میتوان آنرا از ضریب بدی مصرف محاسبه نمود .شکل ( )4میانگین ضریب توان دانشگاه را
در پنج سال گذشته نشان میدهد .با توجه به این شکل حداقل میانگین ضریب توان در طی پنج سال را
( )0.83بعنوان ضریب توان اولیه در نظر گرفته شده است.
ضریب توان پنج ساله
۰.۸۸

۰.۸۷

۰.۸۶

۰.۸۳

۰.۸۴

۰.۸۳

۰.۸۲

P.F

۰.۸۰
۱۳۹۸

۱۳۹۷

۱۳۹۶

۱۳۹۵

۱۳۹۴

سال
شکل  .4میانگین ضريب توان پنج ساله دانشگاه

ضریب توان

۰.۸۵

۰.۸۸
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ضریب توان ثانویه  0.91در نظر گرفته شد زیرا اوال ضریب توان  0.9ضریبی است که جریمه توان
راکتیو به آن تعلق نمیگیرد .ثانیا افزایش بیشتر ضریب قدرت و نزدیکی آن به مقدار  1باعث ایجاد
بصورت یک مقاومت اهمی در میآید که دیگر خاصیت سلفی ندارد و نمیتواند برای تولید گشتاور و نیرو
فوران کافی تولید کند و در نتیجه موتور از حرکت میایستد و فقط حرارت تولید میکند که منجر به
سوختن موتور میشود.

ثالثا افزایش توان راکتیو بیشتر از مقدار مورد نیاز و تزریق آن به سیستم باعث ایجاد اضافه ولتاژ و
خرابی بارهای الکتریکی میشود .توان اکتیو در رابطه ( )6همان دیماند قراردادی ( 330کیلووات) لحاظ
شد لذا قدرت راکتیو خازن با تقریب هفتاد کیلووار در نظر گرفته شد .جدول ( )4اطالعات مربوط به تابلوی
بانک خازنی موجود و طرح اصالحی را نشان میدهد.
جدول  .4اطالعات بانک خازنی در وضعیت موجود و طرح اصالحی
شماره پله

1

2

3

4

5

6

قدرت راکتیو (موجود) کیلووار

5

5

10

25

20

25

جريان نامي در ولتاژ  400ولت

7.2

7.2

14.4

36.8

28.8

36.8

جريان اندازهگیری شده (موجود)

0.5

7.18

13.83

2.6

28.08

33.4

سالم يا معیوب

معیوب

سالم

سالم

معیوب

سالم

سالم

قدرت راکتیو (پیشنهادی) کیلووار

5

10

15

20

20

-

جدول  .5اطالعات بانک خازني در وضعیت موجود و طرح اصالحي
شماره پله

1

2

3

4

5

6

قدرت راکتیو (موجود) کیلووار

5

5

10

25

20

25

جريان نامي در ولتاژ  400ولت

7.2

7.2

14.4

36.8

28.8

36.8

جريان اندازهگیری شده (موجود)

0.5

7.18

13.83

2.6

28.08

33.4

سالم يا معیوب

معیوب

سالم

سالم

معیوب

سالم

سالم

قدرت راکتیو (پیشنهادی) کیلووار

5

10

15

20

20

-
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 .5-3-2بررسي اقتصادي طرح اصالح تابلوي بانک خازني

در این قسمت برای تعیین مبلغ کاهش وار در صورتحساب برق آن را با یک مثال توضیح میدهیم .با
وار ساعت بهازای هر کیلو وار ساعت  77.6ریال و به مبلغ  6471887ریال است .پیشبینی میشد با
بهرهبرداری و اتصال بانک خازنی به سیستم برقرسانی دانشگاه در این چهل روز  67200کیلووارساعت
توان راکتیو مورد نیاز بار الکتریکی دانشگاه از طریق این تابلو و بقیه از طریق شبکه توزیع تامین میشد.
تحت این شرایط مبلغ پرداختی دانشگاه از بابت مصرف توان راکتیو به  1256655ریال کاهش پیدا میکرد
و مبلغ  5215233ریال در این دوره صرفهجویی میشد .لذا با توجه به مثال فوق در طی این یک سال
در مجموع میتوانستیم شاهد کاهش مبلغ  39900006ریال از بابت مصرف توان راکتیو باشیم که مبلغ
قابل توجهی است.

 .6تصويربرداري حرارتي از تاسيسات الکتريکي و مکانيکي
یکی از روشهای تعمیرات و پیشبینی عیوب تجهیزات شبکههای تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق،
استفاده از تصویربرداری حرارتی (ترموویژن) میباشد .در این روش بر اساس تصاویر حرارتی تهیه شده
توسط دوربینهای ترموویژن از تجهیزات مختلف و تجزیه و تحلیل آنها توسط نرمافزارهای پیشرفته
میتوان عیوب و نقاط ضعف تجهیزات مختلف را قبل از آنکه به عیوب عمده تبدیل گردیده و منجر به
خسارات مهم مالی و احیانًا انسانی شده و ادامه فعالیت را با وقفه مواجه نماید ،آشکار و از بروز آنها
جلوگیری کرد .در تأسیسات الکتریکی ساختمانها نیز با عبور جریان از هادیها و اتصاالت الکتریکی،
حرارت تولید میشود اگر جریان عبوری از سطح مقطع سیم بیشتر از حد مجاز آن باشد گرمای بیشتری
تولید میشود .همچنین اگر محل اتصاالت سست و یا کثیف باشد و پیچها به خوبی محکم نشود گرمای
بیشتری در آن نقطه تولید میشود .اما مسئله اینجاست که این گرما ممکن است به حدی برسد که باعث
خسارتهای جبران ناپذیری شود و آتشسوزی بهوجود بیاورد .بازرسی ترموگرافی موقعیتهای بالقوه
خطر را آشکار میکند .تشخیص و انجام عکسالعمل مناسب برای این موقعیتها کمک بسیار زیادی در
جلوگیری از وقوع تلفات دارد .ترموگرافی میتواند بازدیدهای چشمی و بازرسیهای دستی خستهکننده را
بسیار کاهش داده و بخصوص در مورد آشکارسازی شرایط پیری طوالنی مدت بسیار کارآمد باشد .با توجه
به الزامات ذکر شده تصویربرداری حرارتی از تاسیسات مکانیکی ،تاسیسات الکتریکی دانشکده فنی و
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پست دانشگاه بعمل آمد .نتایج ترموگرافی وجود رسوب در یکی از دیگهای دانشکده فنی را نشان
میدهد .رسوب گرفتن دیگ معموال بدلیل سختی آب و انباشته شدن مواد معدنی موجود در آن است.
که نیاز به اصالح و آچار کشی دارد .در شکل ( )5تعدادی از تصاویر ترموگرافی نشان داده شده است
جایی که با عالمت ضربدر مشخص شده نشاندهنده افزایش غیر متعارف دما میباشد.

شکل  .5تصاوير حرارتي از تاسیسات الکتريکي و مکانیکي

 .7جمعبندي و نتيجهگيري
مطالعات و بررسیهای نشان میدهد شاخص مصرف ساالنه انرژی دانشگاه در سال نود و هشت 395
کیلووات ساعت بر متر مربع بوده که نشان دهنده وضعیت نامناسب مصرف انرژی در این دانشگاه بوده
و اجرای سریع برنامههای بهینهسازی را میطلبد .سهم مصرف گاز طبیعی در سال  98از کل مصرف
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 امکان کاهش مصرف سوخت،از آنجائیکه با استفاده از آبگرمکن خورشیدی و هوشمندسازی موتورخانه
 وجود دارد لذا پیشنهاد میشود برای کاهش شاخص مصرف انرژی به%40  و%20 بترتیب به مقدار
 و بهبود وضعیت مصرف انرژی در این دانشگاه طرحهای مزبور در اولویت قرار داده%50 میزان حداقل
: در ادامه نتایج و خالصه کارهای انجام شده لیست شده است.شود
 کیلووات و بازگشت سرمایهای به مبلغ330  کیلووات به400 • کاهش دیماند قراردادی دانشگاه از
.سیزده میلیون ششصد هزار ریال به حساب دانشگاه
. از بابت کاهش دیماند قراردادی99  مبلغ صورتحساب برق در سال%2.7 • کاهش
• پیشنهاد کاهش یک تا سه المپ در هر چراغ بدلیل باال بودن شدت روشنایی و امکان صرفه جویی
. درصد در مصرف انرژی سیستم روشنایی60  تا20 به میزان
 در صورت نصب و بهرهبرداری ازطرح اصالح99  مبلغ صورتحساب برق در سال%5.7 • امکان کاهش
.تابلو بانک خازنی
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