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پیشگفتار

ا٘شطی دس التلبد كٔٙتی رٛأْ٘ ،مؾ صیشثٙبئی سا ایفب ٔیوٙذ ،ث ٝایٗ ٔٔٙب وٞ ٝشٌبٜ
ا٘شطی ثٔ ٝمذاس وبفی  ٚثٛٔ ٝلْ دس دػتشع ثبؿذ تٛػٔ ٝالتلبدی ٘یض ٔیؼش خٛاٞذ
ثٛد .خٛؿجختب٘ ٝایشاٖ اص ِ٘ش داسا ثٛدٖ ٔٙبثْ  ٚرخبیش ٔت ّٛٙا٘شطی اص حشٚتٕٙذتشیٗ
وـٛسٞبی رٟبٖ ث ٝحؼبة ٔیآیذ .ایٗ ٔٙبثْ دسوـٛس ٔب ثب لیٕتٞبیی ثٔ ٝشاتت
٘بصَتش اص ػبیش وـٛسٞب  ٚثب ػِٟٛت ثیـتشی ثٔ ٝلشفوٙٙذٓ ٜشهٔ ٝیؿٛدٔ .تأػفب٘ٝ
ٔیضاٖ ٔلشف  ٚاتالف ا٘شطی دس وـٛس ٔب ثٔ ٝشاتت ثبالتش اص وـٛسٞبی كٔٙتی اػت ٚ
ایٗ ٚهٔیت ٔلشف ا٘شطی دس وـٛس ،ثب اكٔ َٛشثٛى ث ٝاستمبء ثٟشٜٚسی  ٚثبصدٞی ا٘شطی
دس رٟبٖٔ ،غبیشت داسد .ایٗ س٘ٚذ ٔلشف لٌٔب ٔٙزش ث ٝثشٚص ٔـىالت صیؼت ٔحیٌی
 ٚچبِؾٞبی اػبػی دس تِٛیذ ،ثٟشٜٚسی  ٚسؿذ التلبدی خٛاٞذ داؿت.
دس ساػتبی افضایؾ ثٟشٚ ٜسیٔ ،ذیشیت ٔ ٚلشف ثٟی ٝٙا٘شطی دس ثخؾ كٔٙتٔٔ ،ذٖ ٚ
تزبستٔ ،زٕ ٝٓٛدػتٛسإُِٔ ٞب  ٚسإٙٞبٞبی صیش تٟی ٝؿذ ٜاػت .سإٙٞبی حبهش
سإٙٞبی ٔذیشیت ا٘شطی اِىتشیىی اص ٔزٌٕ 8 ٝٓٛب٘ٔ ٝزوٛس ٔی ثبؿذ
ٔزٕ ٝٓٛدػتٛسإُِٔ ٞب  ٚسإٙٞبٞبی حٛص ٜا٘شطی
دػتٛسإُِٔ ٕٔیضی ٓجٛسی ا٘شطی
دػتٛسإُِٔ ٔذیشیت ػجض
سإٙٞبی ٔذیشیت ا٘شطی اِىتشیىی
سإٙٞبی ٔذیشیت ا٘شطی حشاستی
سإٙٞبیی اػتفبد ٜاص ا٘شطی صٔیٗ ٌشٔبیی
سإٙٞبی ا٘شطی خٛسؿیذی
اسصیبثی التلبدی ػیؼتٓٞبی ا٘شطی سإٙٞبی ػیؼتٓ ٔذیشیت ا٘شطی
تزذیذ پزیش

رسَل یاراحوذی
هذیز کل دفتز اهَر بْذاشت ،ایوٌی ،هحیط سیست ٍ اًزصی
ت
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هقذهِ

اػتفبد ٜثٟی ٝٙاص ٔٙبثْ  ٚا٘شطی ،یىی اص هشٚستٟبی وّیذی  ٚاػتشاتظیه تٛػٔٝ
پبیذاس دس وـٛس ٔحؼٛة ٔیؿٛد .ا٘شطی اِىتشیىی ٘یض یىی اص ٕٟٔتشیٗ حبّٟٔبی
ا٘شطی ثب اسصؽ  ٚپبن ثب وبسثشی آػبٖ دس ػٌح رٟبٖ ٔحؼٛة ٔیؿٛد و ٝاص
صیشػبختٟبی هشٚسی ٛٔ ٚسد ٘یبص ثشای تٛػٔٔ ٝحؼٛة ٔیٌشدد .ایزبد  ٚتٛػٔٝ
ُشفیتٞبی رذیذ تِٛیذ ا٘شطی اِىتشیىیٔ ،ؼتّضْ ػشٔبیٌ ٝزاسی صیبد  ٚكشف
ٞضیٞ ٝٙبی ػٍٙیٗ ثٛدٕٞ ٚ ٜشا ٜثب ٞضی ٚ ٝٙآحبس ٘بٌّٔٛة صیؼت ٔحیٌی خٛاٞذ
ثٛد .اص ایٗ س ٚاستمب ثٟشٚ ٜسی اص ُشفیتٞبی ٘لت ؿذٛٔ ٜرٛد دس وـٛس (ػیؼتٓ
تِٛیذ ،ا٘تمبَٓ ،شهٔ ٚ ٝلشف) ٘مـی ثؼضایی دس وبٞؾ ٞضیٞٝٙبی تِٛیذ ٔ ٚلشف
ا٘شطی اِىتشیىی  ٚوبٞؾ رٙجٞ ٝبی صیؼت ٔحیٌی خٛاٞذ داؿت .تمبهبی ا٘شطی
وُ ثخؾ كٔٙت دس ػبَ ٔٔ1384بدَ ٔ 181.3یّی ٖٛثـىٔٔ ٝبدَ ٘فت خبْ
ثٛد ٜاػت  ٚتب ػبَ  1392ثٔ ٝیضاٖ ٔ 301.9یّی ٖٛثـىٔٔ ٝبدَ ٘فت خبْ افضایؾ
یبفت ٝاػت .ثٓ ٝجبستی دس ثبصٔ ٜزوٛسٔ ،لشف ٟ٘بیی ا٘شطی دس ثخؾ كٔٙت 1.66
ثشاثش ؿذ ٜاػت .ایٗ دس حبِیؼت و ٝدس ایٗ ثبص ٜصٔب٘ی ثب تٛػٌٔ ٝبص سػب٘ی ثٝ
كٙبیْ  ٚػیبػت ٌزاسیٟبی دِٚت دس تٛػٔ ٝاػتفبد ٜاص ٌبص ثٔٛٙاٖ ػٛخت پبوتش
دس ٔمبیؼ ٝثب ٘فت وٛسٌ ٚ ٜبصٚییُٔ ،لشف ٌبص ًجیٔی  2.4ثشاثش ؿذ ٜاػت ٚ
ٔلشف فشآٚسدٜٞبی ٘فتی ٔبیْ  42دسكذ وبٞؾ داؿت ٝاػتٔ .لشف ا٘شطی
1
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اِىتشیىی وُ ٘یض دس ایٗ ثبص ٜصٔب٘ی ثب سؿذ ٔخجت ث 1.6 ٝثشاثش ٔمذاس آٖ دس ػبَ
1384سػیذ ٜاػت .ثش اػبع تشاص٘بٔ ٝا٘شطی ػبَ  1392ثخؾ كٔٙت ػ33 ٟٓ
دسكذی دس ٔلشف ثشق وُ وـٛس داؿت ٝاػتٕٓ .ذ ٜایٗ ٔلشف دس اِىتشٛٔٚتٛسٞب
ٔیثبؿذ .ایٗ تزٟیضات حذٚد  70دسكذ ثشق ٔلشفی كٔٙت سا ث ٝخٛد اختلبف
داد ٜا٘ذ .ثب تٛر ٝث ٝسؿذ ٔلشف ا٘شطی اِىتشیىی  ٚػ ٟٓثخؾ كٔٙت دس ٔلشف
ایٗ ا٘شطی دس ػبِٟبی آتی ٔ ٚحذٚدیتٞبی تٛػُٔ ٝشفیتٟبی ٘یشٌٚبٞی وـٛس،
ثخؾ كٔٙت ٘یض ٔیتٛا٘ذ ٘مؾ ٔٛحشی دس وٙتشَ  ٚوبٞؾ تمبهبی ثبس اِىتشیىی
ایفب ٕ٘بیذ .اص ػٛی دیٍش ثب ارشای وبُٔ ًشح ٞذفٕٙذی یبسا٘ٞ ٝبٞ ،ضیٞٝٙبی ا٘شطی
٘یض دس ٚاحذٞبی كٔٙتی ثـذت افضایؾ خٛاٞذ یبفت ٔ ٚذیشیت ٔلشف دس ایٗ
ثخؾ ٘مـی ثؼضا دس وبٞؾ لیٕت تٕبْ ؿذ ٜوبال  ٚخذٔبت خٛاٞذ داؿت.
ّذف

ٔذیشیت ا٘شطی اِىتشیىی دس كٙبیْ ٓال ٜٚثش ثٟی ٝٙػبصی ٔلشف  ٚافضایؾ سا٘ذٔبٖ
 ٚثٟشٜٚسی ا٘شطی ،ثب وبٞؾ ػٞ ٟٓضیٞٝٙبی ا٘شطی دس لیٕت تٕبْ ؿذٔ ٜحلٛالت
 ٚخذٔبت كٔٙتی ٔٙزش ث ٝافضایؾ سلبثت پزیشی كٙبیْ ٔیٍشدد .ارشای دسػت
ٔذیشیت ا٘شطی اِىتشیىی ٔٙزش ث ٝآصاد ؿذٖ ثخـی اص تمبهبی ثشق ٔٛسد ٘یبص
كٙبیْ ٘یض ٔیٌشدد و ٝایٗ أشٓ ،ال ٜٚثش وبٞؾ ٘یبص ث ٝػشٔبیٌ ٝزاسی ثشای
افضایؾ ُشفیت تِٛیذ ٓ ٚشه ٝثشق ،ثبٓج وبٞؾ ٔلشف ػٛختٟبی فؼیّی دس
2
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٘یشٌٚبٟٞب ٟ٘ ٚبیتب وبٞؾ ا٘تـبس ٌبصٞبی ٌّخب٘ٝای  ٚآالیٙذ ٜصیؼت ٔحیٌی
خٛاٞذ ؿذٕٓ .ذ ٜتزٟیضات اِىتشیىی پشوبسثشد  ٚا٘شطی ثش كٙبیْ ،اِىتشٛٔٚتٛسٞبی
كٔٙتی ،وٛسٜٞبی اِمبیی ،وٛسٜٞبی لٛع اِىتشیه  ٚتزٟیضات اِىتشیىی
تبػیؼبتی (ػشٔبیـیٌ-شٔبیـی) ٕٞ ٚچٙیٗ ػیؼتٓ سٚؿٙبیی ٔی ثبؿٙذٞ .ذف اص
اسائ ٝسإٙٞبی ا٘شطی اِىتشیىی دس كٙبیْ ٓجبست اػت اص:


وبٞؾ ػٞ ٟٓضی ٝٙا٘شطی اِىتشیىی دس لیٕت تٕبْ ؿذٔ ٜحلٛالت

كٔٙتی  ٚتِٛیذی ثِٕٛٙس افضایؾ سلبثت پزیشی


پبیؾ ٔؼتٕش ٚاحذٞبی كٔٙتی دس ساػتبی افضایؾ ثٟشٜٚسی ا٘شطی

اِىتشیىی


آصاد ؿذٖ ثخـی اص تمبهبی اختلبف داد ٜؿذ٘ ٜیشٌٚبٟٞبی ثشق ثٝ

ثخؾ كٔٙت  ٚث ٝتجْ آٖ ،وبٞؾ ػٛخت فؼیّی ٔٛسد ٘یبص ٘یشٌٚبٟٞبی ثشق
وـٛس  ٚافضایؾ كبدسات ثشق  ٚػٛختٟبی فؼیّی


وبٞؾ ؿذت ا٘شطی اِىتشیىی دس كٙبیْ وـٛس



وبٞؾ ا٘تـبس ٌبصٞبی ٌّخب٘ٝای  ٚوٕه ث ٝثٟجٛد ٔحیي صیؼت ایشاٖ ٚ

رٟبٖ
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ایزبد اؿتغبَ دس ثخؾ ٔتخللیٗ اص ًشیك فٔبَ وشدٖ ؿشوتٞبی

ٟٔٙذػی ٔـبٚس دس ٔشحّ ٝپبیؾِ٘ ،بست  ٚارشای ًشح دس وبسخب٘زبت ٚ
آٔٛصؽ وبسوٙبٖ  ٚوبسؿٙبػبٖ ٚاحذٞبی كٔٙتی


افضایؾ ؿبخق ثٟشٚ ٜسی  ٚاسصؽ افضٚدّٔ ٜی

تعاریف ٍ اصطالحات

مدیریت اورشی :یه ثش٘بٔ ٝػیؼتٕبتیه ثشای چٍٍ٘ٛی وٙتشَ ،اػتفبدٜ
ٌٔٙمی اص ا٘شطی ٕٞ ٚچٙیٗ وبٞؾ یب ث ٝحذالُ سػب٘ذٖ اتالفبت ا٘شطی ،ثذٖٚ
ایٙى ٝثش ٘یبصٞبی اكّی یه فشآیٙذ احش ثٍزاسد.
ممیسی اورشیٔ :زٕ ٝٓٛالذأبتی و ٝثشای ؿٙبػبیی ،چٍٍ٘ٛی ٔمبدیش ٚ
ٔٛلٔیتٞبی ٔلشف ا٘شطی دس یه فٔبِیت یب فشآیٙذ ،ا٘زبْ ً ٚی آٖ فشكتٞب
 ٚأىب٘بت كشف ٝرٛیی ا٘شطی ٔـخق ؿذٛٔ ٚ ٜسد اسصیبثی لشاس ٔیٌیشد.
اورشیِٛٙٔ :س اص ا٘شطی تٛا٘بیی ا٘زبْ وبس ثٛػیّٛٓ ٝأُ ٔحیٌی (آة ،ثشق) ٛٔ ٚاد
ػٛختی ٌبص ًجیٔی ٌ ٚبصٚئیُ ٔیثبؿذ.
مصرف اورشی :وبسثشد ا٘شطی ثشای ایٙى ٝا٘شطی حب٘ٛی ٝیب ٔحل ٚ َٛخذٔبت تِٛیذ
ؿٛد.
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شدت اورشیٓ :جبست اػت اص ا٘شطی ٔٛسد ٘یبص ثشای تِٛیذ ٔمذاس ٔٔیٙی اص
وبالٞب  ٚخذٔبت .ؿذت ا٘شطی ثشحؼت ٓشه ٝا٘شطی اِٚی ٚ ٝیب ٔلشف ٟ٘بیی
ا٘شطی ٔحبػجٔ ٝیؿٛد.
ارزش حرارتیٓ :جبست اػت اص ٔمذاس ا٘شطی حشاستی (ویّ ٛوبِشی) یب B.T.U
و ٝاص ػٛختٗ ٚاحذ رشْ یب حزٓ ػٛخت ایزبد ٔیؿٛد.
قَاًیي ،هقزرات هَجَد در سهیٌِ هذیزیت اًزصی در صٌایع

حزف یبسا٘ٞٝبی ا٘شطی ،وٕجٛد ٔٙبثْ تِٛیذ ا٘شطی  ٚدس ٟ٘بیت ٞضیٞٝٙبی ثبالی
آٖ ،ثش إٞیت ٔم ِٝٛكشف ٝرٛیی ا٘شطی ٔ ٚذیشیت ٌّٔٛة  ٚثٟی ٝٙآٖ
ٔیافضایذِ ،زا ٔذیشیت ٌّٔٛة ا٘شطی خلٛكب دس كٙبیْ تِٛیذی  ٚثضسي و ٝاص
ٔلشف ا٘شطی ثبالیی ٘یض ثشخٛسداس٘ذ ،إٞیت ثیـتشی پیذا خٛاٞذ وشدً .ی دٚ
د ٝٞاخیش لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات ٔتٔذدی دس صٔیٌٙٔ ٝٙمی ٕ٘ٛدٖ ٔلشف ا٘شطی دس
وـٛس تذٚیٗ  ٚاثالٕ ٌشدیذ ٜاػت ؤٕٟ ٝتشیٗ آٟ٘ب ٓجبستٙذ اص:
 ػیبػتٞبی اثالغی ٔمبْ ِٔٔٓ سٞجشی دس ثخؾ ا٘شطی احىبْ ػٙذ چـٓ ا٘ذاص وـٛس دس ٔٛسد ا٘شطی ()1404 ثش٘بٔٞ ٝبی ٚصاست ٘یش ٚدس دِٚت د ٓٞدس ثخؾ ا٘شطی ػٙذ ساٞجشدی ػبثب  ٚثش٘بٔٞٝب5
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 احىبْ لب٘ٞ ٖٛذفٕٙذ ٕ٘ٛدٖ یبسا٘ٞٝب دس ثخؾ ا٘شطی  ٚوُ ػٙذ لب٘ ٖٛاكالح اٍِٛی ٔلشف لب٘ ٖٛثش٘بٔ ٝپٙزٓ تٛػٔٝ تىبِیف ٌ 2ب٘ٔ ٝلٛثٞ ٝیبت دِٚت ( )88/3/2رٟت اكالح اٍِٛی ٔلشفا٘شطی
استاًذارد هذیزیت اًزصی

ٔحذٚدیت ٔٙبثْ تزذیذ ٘بپزیشٞ ،ضی ٝٙثبالی ػٛخت ،آِٛدٌی ٞبی صیؼت ٔحیٌی،
ثحشاٖٞبی ا٘شطی ٔ ٚف ْٟٛتٛػٔ ٝپبیذاس (ثٔٛٙاٖ ٞذف غبیی) ٓٛأّی ٞؼتٙذ وٝ
ٔذیشیت ا٘شطی سا ث ٝیىی اص ٘یبصٞبی ٔجشْ رٛأْ  ٚكٙبیْ دس تٕبٔی وـٛسٞب
تجذیُ ٕ٘ٛد ٜا٘ذ .حفَ ٔٙبثْ ثب اسصؽ ا٘شطی ٔ ٚذیشیت كحیح ٔلشف آٖ یىی اص
ٕٟٔتشیٗ ٔٛهٓٛبت  ٚچبِؾٞبی ػیبػتٍزاساٖ ،كٔٙتٍشاٖ  ٚدػت ا٘ذسوبساٖ
ثخؾ ا٘شطی ثِٕٛٙس سٚیبسٚیی ثب ٔـىُ افضایؾ ثی سٚیٔ ٝلشف  ٚدس ٘تیز ٝوٙتشَ
ٞضیٞٝٙبی ا٘شطی ٔیثبؿذ .دس ساػتبی هشٚستٞب  ٚاِضأبت ٔذیشیت ثش تٕبٔی
رٙجٞٝبی ا٘شطی (دس چشخ ٝتِٛیذٓ ،شهٔ ٚ ٝلشف) ،ػبصٔبٖ رٟب٘ی اػتب٘ذاسد الذاْ
ث ٝتذٚیٗ  ٚا٘تـبس اػتب٘ذاسد  ISO 50001ثب سٚیىشد ایزبد چبسچٛةٞبی ثیٗ
إِّّی ثشای وبسخب٘ٞٝبی كٔٙتی ،ؿشوتٟب  ٚػبصٔبٟ٘ب رٟت ٔذیشیت تٕبْ رٙجٞٝبی
ا٘شطی ٕ٘ٛد ٜاػت.
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بْیٌِ ساسی هصزف اًزصی

تبٔیٗ تمبهبی فضایٙذ ٚ ٜس ٚث ٝسؿذ ا٘شطی اِىتشیىی دس ػبِٟبی آتی ٔیتٛا٘ذ
تٛػي یىی اص ساٞىبسٞبی صیش ا٘زبْ ؿٛد:


احذاث  ٚایزبد ُشفیتٞبی رذیذ ٘یشٌٚبٞی



آصاد وشدٖ ُشفیتٞبی ٔٛرٛد ثش ٔجٙبی اكالح اٍِٛی ٔلشف ا٘شطی

اِىتشیىی دس ٔلشف وٙٙذ( ٜكشف ٝرٛیی دس ٔلشفٔ ،ذیشیت ثبس ٚربثزبیی صٔب٘ی
ٔلشف ،تٛػٔ ٝاػتفبد ٜاص ا٘شطی تزذیذ پزیش ).... ٚ


اكالح ػیؼتٓ تِٛیذ  ٚتٛصیْ (افضایؾ سا٘ذٔبٖ ػیؼتٓ تِٛیذ  ٚوبٞؾ

تّفبت ػیؼتٓ تٛصیْ).
ثذیٟی اػت احذاث ٘یشٌٚبٜٞبی رذیذ پشٞضیٝٙتشیٗ سٚؽ ثشای تبٔیٗ سؿذ
فضایٙذٔ ٜلشف ثٛدٛٔ ٚ ٜرت افضایؾ ٔلشف آة  ٚػٛختٟبی فؼیّی ٕٞ ٚچٙیٗ
افضایؾ ا٘تـبس ٌبصٞبی ٌّخب٘ٝای خٛاٞذ ؿذ .سٚؿٟبی ٔجتٙی ثش استمب ثٟشٜٚسی
ا٘شطی  ٚوبٞؾ ٞضیٞٝٙبی تِٛیذ دس ػٕت ٓشه ٚ ٝتمبهب ٌٔٙمیتشیٗ سٚؽ ثشای
تبٔیٗ ٘یبصٞبی اِىتشیىی خٛاٞذ ثٛد.
ٔذیشیت ٔلشف ا٘شطی اِىتشیىی دس كٙبیْ وـٛس ٔتبحش اص ٓٛأّی ِ٘یش ػٌح
تىِٛٛٙطیٕٓ ،ش ٔبؿیٗ آالت ،اسصؽ افضٚد ٜكٔٙت  ٚلیٕت ٟ٘بدٜٞبی كٔٙتی ثٛدٜ
 ٚػیؼتٓ ٞبی سٚؿٙبیی ،تٟٛیٌٔ ٝج ،ّٛاِىتشٛٔٚتٛسٞب  ٚػبیش فشآیٙذٞبی تِٛیذ سا
7
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ؿبُٔ خٛاٞذ ؿذ .ایٗ فٔبِیتٟب سا ٔیتٛاٖ دس لبِت الذأبت وٛتبٔ ٜذتٔ ،یبٖ ٔذت
 ٚثّٙذٔذت تمؼیٓ ثٙذی ٕ٘ٛد.
هذیزیت هصزف اًزصی الکتزیکی

ا٘شطی اِىتشیىی ث ٝدِیُ لبثّیت ا٘ذاصٌ ٜیشی  ٚػِٟٛت ا٘تمبَ ،وٙتشَ  ٚاػتفبد ٜثب
سؿذ تمبهب ٔ ٚلشف س ٚث ٝس ٚثٛد ٜاػت .اص ًشفی ٔحذٚدیتٞبی رخیش ٜػبصی ٚ
ٍٟ٘ذاسی ایٗ ٘ ّٛحبُٔ ا٘شطی ،هشٚست الذأبت ٔذیشیتی دس ثخؾ تِٛیذ ٔ ٚلشف
سا ثیـتش ٕ٘بیبٖ ٔیػبصد .ساٞىبسٞبی وبٞؾ ٔلشف ثشق ٞ ٚضی ٝٙآٖ سا ٔیتٛاٖ ثٝ
ػ ٝدػت ٝثذٞ ٖٚضی ،ٝٙوٓ ٞضیٞ ٚ ٝٙضیٝٙثش تمؼیٓ ٕ٘ٛد .دس ثؼیبسی اص ٔٛاسد،
ثخؾ لبثُ ٔالحِٝای اص كشف ٝرٛیی ا٘شطی دس لبِت ساٞىبسٞبی ثذٞ ٖٚضی ٚ ٝٙیب
وٓ ٞضی ٝٙلشاس ٔیٌیش٘ذ٘ .تیزٔ ٝؼتمیٓ ثٟی ٝٙػبصی ٔلشف ،وبٞؾ ٞضیٞٝٙبی
ثشق ٔلشفی دس ٚاحذ تِٛیذی یب ػبصٔبٖ ٔی ثبؿذ .حبَ آ٘ى٘ ٝتیزٟٓٔ ٝتش  ٚغیش
ٔؼتمیٓ ،افضایؾ ًٕٓ َٛش تزٟیضات اِىتشیىی ،وبٞؾ دفٔبت خشاثی  ٚدس ٘تیزٝ
وبٞؾ ٞضیٞٝٙبی تٛلف خي تِٛیذ ٔیثبؿذ .ثب وبٞؾ تذسیزی ثٟبی تزٟیضات
ثٟی ٝٙػبصی ٔلشف ،افضایؾ لیٕت ا٘شطی  ٚثبالسفتٗ حؼبػیتٞب ٘ؼجت ث ٝتذاْٚ
تبٔیٗ ثشق ،ارشای ساٞىبسٞبی ٞضیٝٙثش ٞش ػبَ التلبدیتش ؿذ ٚ ٜاص تٛریٝ
التلبدی ثیـتشی ثشخٛسداس ٔیؿ٘ٛذ.
ساٞىبسٞبی ٔتذأ َٚذیشیت ا٘شطی اِىتشیىی ٔـتُٕ ثش ٔٛاسد صیش ٔیثبؿذ:
8
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 اػتفبد ٜاص تزٟیضات وٙتشَ ٔلشف (ِ٘یش إٓبَ سٚؽٞبی وٙتشَ دسػیؼتٓ سٚؿٙبیی ،وٙتشَ دٚس ٔٛتٛسٞبی اِىتشیىی  )... ٚثش اػبع ٔضیت
ػِٟٛت وٙتشَ ٔلشف ا٘شطی اِىتشیىی.
 ا٘تخبة  ٚاػتفبد ٜاص ُشفیت ثٟی ٝٙتزٟیضات ثخلٛف دس ٔٛتٛسٞبیاِىتشیىی ٘یض یىی اص سٚؽٞبی وبٞؾ تّفبت ٔیثبؿذ .چشا و ٝتّفبت
تزٟیضاتی ِ٘یش ٔٛتٛسٞبی اِىتشیىی دس ثبس ٘بٔی حذالُ ٔیؿٛد  ٚهشیت
تٛاٖ ٘یض ثب وبٞؾ ثبس تزٟیض وبٞؾ ٔی ثبثذ.
 وبٞؾ ٌٔٙمی ثبس ٔلشفی تب حذ أىبٖ .ثٔٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛوبٞؾ ثبس سٚؿٙبییدس تبثؼتبٖ وبٞؾ ثبس ػشٔبیـی سا ٘یض ثذ٘جبَ خٛاٞذ داؿت.
 ثٟی ٝٙػبصی فشآیٙذٞب  ٚسٚؽٞبی تِٛیذ كٔٙتی اػتفبد ٜاص تزٟیضات  ٚػیؼتٓٞبی وبسآٔذ  ٚثب سا٘ذٔبٖ ثبال (ٔٛتٛسٞب،الٔپٞب )... ٚ
 ثٟشٌ ٜیشی اص سٚؽٞبی تلحیح هشیت لذست ،وبٞؾ تّفبت إٞی دسػیؼتٓٞبی تٛصیْ  ٚػبیش سٚؽٞبی وبٞؾ تّفبت
 اػتفبد ٜاص ػیؼتٓٞبی ثبصیبفت ا٘شطی ِ٘یش تٛسثٛاوؼپٙذس،CHP ،... ٚ CCHP
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هذیزیت بار

ٔذیشیت ثبس  ٚپیه ػبیی ا٘شطی اِىتشیىی ٓال ٜٚثش ٔضیتٞبیی و ٝثشای ثخؾ
ٔلشف  ٚكٙبیْ داسد ثش سٚی ثخؾ تِٛیذ ٓ ٚشه ٝا٘شطی اِىتشیىی ٘یض احش ٔخجت
داؿت ٚ ٝثبٓج وبٞؾ آحبس ػٛء صیؼت ٔحیٌی ٘یض ٔیٌشدد.
ٔضیتٞبی ٔذیشیت ثبس ثشای ٔلشف وٙٙذ ،ٜوبٞؾ ٞضی ٝٙپشداختی ثشق (ثذِیُ
وبٞؾ ٔلشف یب ربثزبیی ٔلشف اص ػبٓبت پیه ث ٝػبٓبت ثب تٔشف ٝوٕتش)،
افضایؾ سا٘ذٔبٖ ثٟش ٜثشداسی اص تزٟیضات ثذِیُ ثٟشٌ ٜیشی اص ُشفیت وبُٔ
تزٟیضات  ٚوبٞؾ ػشٔبیٌ ٝزاسی الصْ ثشای تشا٘ؼفٛسٔبتٛسٞب ،اِىتشٛٔٚتٛسٞب ٚ
ػبیش ارضاء تأػیؼبت اِىتشیىی ٔیثبؿذٔ .ضیتٞبی ٔذیشیت ثبس دس ثخؾ تِٛیذ ٚ
ٓشه ٝا٘شطی اِىتشیىی ٘یض ؿبُٔ ٔٛاسدی ِ٘یش وبٞؾ تّفبت ٘یشٌٚبٜٞب ،اػتفبدٜ
ثٟی ٝٙاص ُشفیتٞبی ٘لت ؿذٛٔ ٜرٛد ،وبٞؾ ٔلشف دس ػبٓبت پیه ٕٞ ٚچٙیٗ
وبٞؾ ٘بپبیذ اسی  ٚافضایؾ لبثّیت إًیٙبٖ ؿجى ٝخٛاٞذ ؿذٔ .ذیشیت ا٘شطی
اِىتشیىی دس ثخؾ ٓشه ٚ ٝتمبهب ٔٙزش ث ٝوبٞؾ ا٘تـبس آالیٙذٜٞبی صیؼت
ٔحیٌی  ٚدس ٘تیز ٝوبٞؾ ٞضیٞٝٙبی صیؼت ٔحیٌی خٛاٞذ ؿذ.
تکٌیك ّای اجزای هذیزیت بار

ثِٕٛٙس ارشای ٔذیشیت ثبس دس یه ٚاحذ كٔٙتی ،الصْ اػت دس اثتذا ٔٙحٙی ثبس
ٔلشفی ٚاحذ كٔٙتی تٔییٗ ؿذ ٚ ٜثب تٔییٗ ٔٙحٙی ثبس ٌّٔٛة ،أىب٘پزیشی
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إٓبَ سٚؽ ٞبی ٔذیشیت ثبس ثشسػی ٘ ٚؼجت ث ٝاػتفبد ٜاص آٟ٘ب رٟت اكالح ثبس
الذاْ الصْ ثُٕٔ آیذ .یىی اص سٚؽٞبی ٔشػٔ ٚ ْٛتذأ َٚذیشیت ثبس ،وٙتشَ
ٔؼتمیٓ  ٚلٌْ ثبسٞبی غیش هشٚسی دس صٔبٖ پیه ٔلشف ٔیثبؿذ .سٚؽ ٔتذاَٚ
دیٍش ربثزبیی ثبسٞبی ٔٛسد ٘یبص  ٚغیش هشٚسی ث ٝػبٓبت غیش پیه ٔیثبؿذ.
ثٔجبستی الصْ اػت تزٟیضات ٔزوٛس حتیاالٔىبٖ دس ػبٓبت غیش پیه ٔٛسد ثٟشٜ
ثشداسی لشاس ٌیش٘ذ .اػتفبد ٜاص تبػیؼبت رخیش ٜػبصی ا٘شطی ،ا٘تمبَ یىی اص
ؿیفتٞبی وبسی ث ٝؿت  ... ٚثِٕٛٙس پشوشدٖ دس( ٜسٚی ٔٙحٙی ثبس)  ٚوبٞؾ یب
ربثزبیی ثبس پیه ٔیثبؿذ .سٚؽٞبی دیٍش ٔجتٙی ثش اػتفبد ٜاص ٔـٛقٞبی ٔبِی
اسائ ٝؿذ ٜاص ػٛی ػیؼتٓ تِٛیذ ٓ ٚشه ٝا٘شطی اِىتشیىی ثٔ ٝلشف وٙٙذٌبٖ
رٟت ٔذیشیت ثبس ٔ ٚلشف  ٚیب تٛػٔ ٝاػتفبد ٜاص ػیؼتٓ ٞب  ٚتزٟیضات پش ثبصدٜ
ثش اػبع استمبء تذسیزی تىِٛٛٙطی ٔیثبؿذ.
هٌحٌی بار ٍ تَسیع تذاٍم بار

ٔٙحٙی ثبس ٓجبست اػت اص ٕ٘بیؾ تغییشات تٛاٖ اِىتشیىی ٔلشف وٙٙذٜٞبی ثشق
دس یه ثبص ٜصٔب٘ی ِ٘یش ػبٓت ،ؿجب٘ٝسٚصٞ ،فت ٚ ٝیب ٔب .ٜثشسػی ٔٙحٙی ثبس أىبٖ
تٔییٗ حذٚد ػبٓبت پیه  ٚغیش پیه ٔلشف  ٚحذاوخش  ٚحذالُ تٛاٖ ٔلشفی ٚ
ٔٛسد ٘یبص ٚاحذ تِٛیذی سا فشأ ٓٞیٕ٘بیذ .تٔییٗ تٛصیْ ثبس ثش حؼت صٔبٖ ثشای
یه ٔزٕٔ ٝٓٛلشف وٙٙذ ٠ثشق تٛػي ٘لت دػتٍبٜٞبی ا٘ذاصٌ ٜیشی دس
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فیذسٞبی اكّی أىب٘پزیش خٛاٞذ ثٛدٔ .ذت صٔبٖ ا٘ذاصٌ ٜیشی ثب تٛر ٝث ٝػیىُ
فشآیٙذ تِٛیذ ٔیتٛا٘ذ یه ؿیفت وبسی ،یه ؿجب٘ ٝسٚص  ٚیب یه ٞفت ٝثبؿذ.
ٔٙحٙی ثبس ٔشثٛى ثٞ ٝش فیذس اص ٕ٘ٛداسٞبی خشٚری تغییش ثبس ثشحؼت صٔبٖ
دػتٍبٜٞبی ا٘ذاصٌ ٜیشی ثذػت ٔیآیذ .تٔییٗ پبسأتشٞبئی ِ٘یش هشیت ثبس،
ٚهٔیت دیٕب٘ذ دس ػبٓبت پیه  ٚغیش پیه  ٚحذاوخش  ٚحذالُ تٛاٖ ٔلشفی ثش
حؼت صٔبٖ ٚل ،ّٛاص ٔٙحٙی ثبس لبثُ اػتخشاد  ٚثٟش ٜثشداسی اػت.
دیواًذ هصزفی

دیٕب٘ذ خشیذاسی ؿذ ٜتٛػي ٚاحذٞبی تِٛیذی غبِجب ثیـتش اص دیٕب٘ذ ٔلشفی آٟ٘ب
ٔیثبؿذ .خشیذ دیٕب٘ذ ٘بٔٙبػت  ٚاهبفی ٔٙزش ث ٝافضایؾ ٞضیٞٝٙبی خشیذ ا٘ـٔبة
ثب لذست ثبالتش اص ٔٛسد ٘یبص ٕٞ ٚچٙیٗ افضایؾ ٞضیٞٝٙبی ربسی  ٚپشداختی ٔبٞیب٘ٝ
تٛػي ٚاحذ خٛاٞذ ؿذ .ایٗ أش ثشای ػیؼتٓ تِٛیذ ٓ ٚشه٘ ٝیض ٔـىالتی سا
دسخلٛف ایزبد  ٚثٟش ٜثشداسی اص ُشفیتٞبی تِٛیذ ٘یشٌٚبٞی ثٛرٛد خٛاٞذ آٚسد.
رذ َٚپیـٟٙبدی (ٔ )1یتٛا٘ذ دس تٔییٗ دیٕب٘ذ ٚالٔی  ٚوٓ وشدٖ اختالف دیٕب٘ذ
لشاسدادی ثب دیٕب٘ذ ٔلشفی ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌیشد.
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جديل  -1تعییه دیماود مىاسب جُت خریداری از شبکٍ

سیستم مصرف

مصرف در

مصرف در

مصرف در

کىىدٌ در ياحد

شیفت 1

شیفت 2

شیفت 3

سیستم1

d1,1

d2,1

d3,1

سیستم2

d1,2

d2,2

d3,2

سیستم3

d1,3

d2,3

d3,3

سیستم4

d1,4

d2,4

d3,4

....

....

....

....

مجمًع

D1

D2

D3

دیماود مًرد ویاز ،مقدار ماکسیمم بیه مقادیر D1ي D2ي  D3خًاَد بًد.

دیٕب٘ذ ٔٛسد ٘یبص ٔ ٚحبػجبتی ثش ٔجٙبی سٚؽ فٛق ٔیثبیؼت ٔجٙبی خشیذاسی
دیٕب٘ذ ثشق لشاس ٌیشد .دیٕب٘ذ ٔحبػجبتی ٔیثبیؼت حذالُ  90دسكذ دیٕب٘ذ
خشیذاسی ؿذ ٜثبؿذ.
ضزیب بار

هشیت ثبس پبسأتشی اػت و ٝثشای اسصیبثی تٛا٘بئی وبسخب٘ ٝدس اػتفبدٔ ٜؤحش اص
اِىتشیؼیت ٝثىبس ٔی سٚد .ایٗ هشیت ٘ؼجت ثبس ٔتٛػي ثشای دٚس ٜصٔب٘ی داد ٜؿذٜ
ث ٝحذاوخش ثبسی و ٝدس خالَ ٕٞبٖ دٚس ٠صٔب٘ی سخ ٔیدٞذ دس ؿشایي ّٕٓیبتی
ٔیثبؿذ.
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 : LFهشیت ثبس( ثذ ٖٚثٔذ)
 : Pدٚس ٜصٔب٘ی ٔٛصد ِ٘ش ثشای تٔییٗ هشیت ثبس( سٚصٔ ،ب ٜیب ػبَ)
 : Eا٘شطی ٔلشفی دس دٚس ٜصٔب٘ی P
 :Dmaxحذاوخش تمبهبی ا٘شطی دس دٚس ٜصٔب٘ی P
ٞشچ LF ٝثیـتش ثبؿذ ٔذیشیت ثبس ٔؤحشتش  ٚثٟتش ثٛد ٜاػت.
راّْای افشایش ضزیب بار



ٓذْ سا ٜا٘ذاصی ٕٞضٔبٖ ٔٛتٛسٞبی اِىتشیىی



وبٞؾ هشیت ٕٞضٔب٘ی ٔبؿیٗ آالت پش ٔلشف



وبٞؾ دیٕب٘ذ اهبفی ٚاحذ كٔٙتی

تَاى اکتیَ ٍ تَاى راکتیَ

تٛاٖ اوتیٔ ٛمذاس تٛاٖ ٔفیذی اػت و ٝدس تزٟیضات ثشق ثٔ ٝلشف ٔیسػذ .تٛاٖ
اوتی ٛثشای ٔلشف وٙٙذٌبٖ ته فبص تٛػي ساثٌ ٝصیش ٔحبػجٔ ٝیٌشدد:

ثشای ٔلشف وٙٙذٌبٖ ػ ٝفبص:
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دس ٞش ٔلشف وٙٙذ ٜغیش إٞی ،تٛاٖٞبی اوتی ٚ ٛساوتیٚ ٛرٛد داس٘ذ  ٚتٛاٖ وُ
( )Sیب تٛاٖ ُبٞشی اص رْٕ ثشداسٞبی تٛاٖ اوتی ٚ )P( ٛتٛاٖ ساوتیٔ )Q( ٛحبػجٝ
خٛاٞذ ؿذ.
&
ضزیب تَاى )Power Factor( P.F

تٛاٖ ُبٞشی ( )Sثش حؼت  ،kVAتٛاٖ ٔٛسد ٘یبص ثشای تبٔیٗ ثبس اػت ٔ ٚمذاس آٖ
اص رْٕ ثشداسی تٛاٖ اوتی )P( ٛثش حؼت ( ٚ )kWتٛاٖ ساوتی )Q( ٛثش حؼت
(ٔ )kVARیثبؿذ.

صاٚی ٝثیٗ  P ٚ Sسا ثب

ٕ٘بیؾ داد ٚ ٜوؼیٛٙع ایٗ صاٚی( ٝ

) سا هشیت

لذست ٔی٘بٔٙذ.

هشیت تٛاٖ ٕٛٞاس ٜوٛچىتش یب ٔؼبٚی یه خٛاٞذ ثٛدٔ .مبدیش ثبالتش هشیت تٛاٖ
ٌّٔٛثتش ثٛد ٚ ٜثیبٍ٘ش وبٞؾ ثبس ساوتی ٛاػت.
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إٞیت هشیت تٛاٖ ٔشثٛى ثٔ ٝؤِف ٝساوتی ٛثبس اػت .تزٟیضات پؼتٞبی فـبس
لٛی  ٚػیؼتٓ تٛصیْ ثبیذ اص ٟٓذ ٜرشیبٖ ٔٛسد ٘یبص تٛاٖ ُبٞشی یب رْٕ ثشداسی
ٔؤِفٞٝبی تٛاٖ اوتی ٚ ٛساوتی ٛثشآیٙذ.و ٝایٗ وبس ٔؼتّضْ افضایؾ ػشٔبیٚ ٝ
ٞضیٞٝٙبی ّٕٓیبتی ( ٓٞدس ػیؼتٓ تِٛیذ  ٚا٘تمبَ  ٓٞ ٚدس ػیؼتٓ تٛصیْ ٚ
ٔلشف) ٔیثبؿذٞ .ضیٞٝٙبی ّٕٓیبتی ث ٝدِیُ تّفبتی وٍٙٞ ٝبْ تأٔیٗ ٔؤِفٝ
ساوتی ٛثبس ثٛرٛد ٔیآیذ ،افضایؾ پیذا ٔیوٙذ .اص ایٗ س ٚثش ٔجٙبی هشیت ثبس
رشایٕی ثشای ٔلشف وٙٙذٌبٖ تٔییٗ ٔیؿٛد وٞ ٝضیٞٝٙبی ٔلشف وٙٙذ ٜسا
افضایؾ خٛاٞذ داد.
هشیت تٛاٖ سا ٔیتٛاٖ ثب افضٚدٖ خبصٖ ٞبیی ث ٝثبساكالح ٕ٘ٛد و ٝػٛدٔٙذی  ٚاحش
ثخـی آٖ ٔؼتّضْ اسصیبثیٞبی دلیك فٙی  ٚالتلبدی ٔیثبؿذ.
تأثیزات هٌفیِ پائیي بَدى ضزیب قذرت



افضایؾ ٞضی ٝٙپشداختی ثشق تٛػي ٚاحذ



افضایؾ ٞضی ٝٙتزٟیضات ثِ ٝحبٍ ثضسٌتش ؿذٖ ا٘ذاص ٠آٟ٘ب (وّیذٞب،

فیٛصٞب ،وبثُٞب ،تشا٘ؼفٛسٔبتٛسٞب )... ٚ


وبٞؾ سا٘ذٔبٖ تشا٘ؼفٛسٔبتٛسٞب



افضایؾ تّفبت ا٘شطی اِىتشیىی دس ؿجى ٝا٘تمبَ  ٚتٛصیْ
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رٍشْای اصالح ضزیب قذرت

 اػتفبد ٜاص ٔٛتٛسٞبی اِىتشیىی ثب سا٘ذٔبٖ ثبال
 ارتٙبة اص ثىبسٌیشی ٔٛتٛسٞبی اِىتشیىی ثب تٛاٖ ٘بٔی ثبالتش اص ثبس ٔٛسد
٘یبص
 اػتفبد ٜاص ٔٛتٛسٞبی دٚس ثبال ث ٝربی ٔٛتٛسٞبی دٚس پبییٗ  ٚػشٓت وٓ
٘ لت خبصٖ
 اػتفبد ٜاص ٔٛتٛس ػٙىش( ٖٚدس كٛست أىبٖ)

تغییز ٍ اصالح هٌحٌی بار

س ٚؽٞبی ٔتذا َٚتغییش  ٚاكالح ثبس ٓجبستٙذ اص:
 حزف ثبس دس ػبٓبت پیه ؿجى( ٝپیه ػبیی) ایٗ سٚؽ دس ٔٛسد
ثبسٞبیی ٔیتٛا٘ذ إٓبَ ؿٛد و ٝث ٝكٛست غیش هشٚسی دس ػبٓبت پیه
اػتفبدٔ ٜیؿ٘ٛذ  ٚلٌْ آٟ٘ب كذٔٝای ثش س٘ٚذ تِٛیذ اص ِ٘ش ویفی  ٚوٕی
٘ذاسد.
 ا٘تمبَ ثبس ث ٝػبٓبت غیش پیه ؿجى( ٝپش وشدٖ دس )ٜدس كٛستی و ٝدس
ػبٓبت غیش پیه خلٛكبً ؿت ٔلشف پبئیٗ ثبؿذ ،ثب ا٘تمبَ ثبس ث ٝایٗ ٘بحیٝ
ثبٓج پش وشدٖ دس ٜدس ٔٙحٙی ثبس ؿذٓ ٚ ٜال ٜٚثش وبٞؾ ٞضیٞٝٙبی ا٘شطی
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ث ٝثبال ثشدٖ هشیت ثبس  ٚپبیذاسی ؿجى٘ ٝیض وٕه خٛاٞذ ؿذ .تٛػٔٚ ٝاحذ ٚ
ایزبد ٔلبسف رذیذ دس ٘بحی ٝغیش پیه ثبیذ ا٘زبْ ؿٛد.
رٍشْای اًذاسُ گیزی قذرت ٍ اًزصی الکتزیکی

سٚؽٞب  ٚتزٟیضات ٔٛرٛد ثشای ا٘ذاصٌ ٜیشی ا٘شطی اِىتشیىی ،اثضاسٞبیی ٞؼتٙذ
و ٝث ٝوٕه آٖٞب ٔیتٛاٖ دادٜٞبی ٔٛسد ٘یبص رٟت ٌٔبِٔبت تىٕیّی ا٘شطی ٚ
پبیؾ دادٜٞب سا ث ٝدػت آٚسد .پبیؾٞب دس ثؼیبسی اص ٔٛاسدٔ ،ـىالت ٔٛرٛد دس
ػیؼتٓ سا آؿىبس ٔیػبص٘ذ .ثٔجبستی ث ٝوٕه ا٘ذاصٌ ٜیشی أىبٖ اكالح ػیؼتٓ
فشا ٓٞخٛاٞذ آٔذ .رٙج ٟٓٔ ٝدیٍش ،ا٘زبْ حؼبثشػی ا٘شطی اػت .ا٘ذاصٌ ٜیشی ٚ
حؼبثشػی ا٘شطی اص ػٛی ػیؼتٓ ٓشه ٝا٘شطی اِىتشیىی ٕٞ ٚچٙیٗ ػیؼتٓ
ٔلشف (ٔذیش ا٘شطی ٚاحذ ٔلشف وٙٙذ )ٜثب دیذٌبٜٞبی ٔختّف ا٘زبْ ٔیؿٛد.
ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔلشف ا٘شطی اِىتشیىی اص ػٛی ٔذیش ٚاحذ ٔٙزش ث ٝدسن ٘حٚ ٜٛ
ٔیضاٖ ٔلشف ا٘شطی دس ٘مبى ٔختّف فشآیٙذ خٛاٞذ ؿذ ٔ ٚیتٛا٘ذ رٟت اسصیبثی
احشثخـی الذأبت ا٘زبْ ؿذ ٜدس ساػتبی ٔذیشیت ٔلشف ،وبٞؾ ٞضیٞٝٙبی ا٘شطی
ٍٟ٘ ٚذاسی ٚاحذ دس ٔحذٚد ٜثٟیّٕٓ ٝٙیبتی ثىبس سٚد.
ثشای ا٘ذاصٌ ٜیشی ا٘شطی اِىتشیىی ٔیتٛاٖ اص دػتٍبٜٞبی ٔٛلت یب دائٓ ثٟشٜ
رؼت .دػتٍبٟٞبی ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔٛلت ٘یض ٔیتٛا٘ٙذ پشتبثُ یب حبثت ثبؿٙذ .وّیٝ

18

دفتر  HSEEوزارت صنعت ،معدن و تجارت

دػتٍبٜٞبی ا٘ذاصٌ ٜیشی ،رشیبٖ ا٘شطی سا ثًٛ ٝس غیش ٔؼتمیٓ ا٘ذاصٌ ٜیشی
ٔیٕ٘بیٙذ.
تجْیشات اًذاسُ گیزی ثابت



وٙتٛس ویّٚٛات ػبٓت

ٚاحذ اكّی ا٘شطی اِىتشیىیٚ ،ات ػبٓت ٔیثبؿذ وٓ ٝجبست اػت اص ا٘شطی ٔلشف
ؿذ ٜدس ٔذت یه ػبٓت ٍٙٞبٔی و ٝتٛاٖ یه ٚات ثبؿذ .وٙتٛسٞبی ویّٚٛات
ػبٓت ٔٛتٛسٞبی وٛچىی ٔیثبؿٙذ و ٝػشٓت آٟ٘ب ٔتٙبػت ثب لذست ٔلشفی اػت.

شکل -1کىتًر کیلًيات ساعت

ػیؼتٓ ٞبی چٟبس ػیٕ ٝث ٝرض دس حبِتی ؤ ٝتٛاصٖ ؿذ ٜثبؿٙذ ٘یبص ث ٝػ ٝوٙتٛس
ته فبص داس٘ذ .دس كٛستی وُ ٝشفیت ٔذاس ثبالتش اص  200آٔپش ثبؿذٕٛٔٔ ،الً اص
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تشا٘ؼفٛسٔبتٛسٞبی رشیبٖ اػتفبدٔ ٜیؿٛد تب رشیبٖ ث 5 ٝآٔپش وبٞؾ یبثذ .دس
ِٚتبطٞبی ثبالتش اص ِٚ 480ت اص تشا٘ؼفٛسٔبتٛسٞبی ِٚتبط ٘یض اػتفبدٔ ٜیٌشدد تب ِٚتبط
ثِٚ 120 ٝت وبٞؾ یبثذٕٛٔٔ .ال وٙتٛسٞبی ویّٚٛات ػبٓت ٔمذاس اِىتشیؼیتٝ
ٔلشفی سا ثب خٌبی د ٚدسكذ یب وٕتش حجت ٔی ٕ٘بیٙذ.


وٙتٛسٞبی حذاوخش تمبهب (دیٕب٘ذ)

ٔـبث ٝوٙتٛسٞبی ِٕٔٔٛی اػت و ٝثب داؿتٗ یه دسر ٝثٙذی اهبفی ،أىبٖ ا٘ذاصٜ
ٌیشی اٚد ثبس فشا ٓٞؿذ ٜاػت.


ٚات ػٙذ

دػتٍبٜٞبی لبثُ حُٕ ثشای تٛاٖ اِىتشیىی


آٔپش ػٙذ چٍٙىی

آٔپشٔتش یىی اص دػتٍبٜٞبی ٔتذا َٚا٘ذاصٌ ٜیشی رشیبٖ ٔیثبؿذ و ٝث ٝكٛست
ػشی ثب ٔذاس ا٘ذاصٌ ٜیشی ثؼتٔ ٝی ؿ٘ٛذ .دس ٔٛاسدی و ٝاتلبَ ػشی دس ٔذاس ثشای
٘لت آٔپش ٔتش أىب٘پزیش ٘جبؿذٔ ،یتٛاٖ اص آٔپشٔتش پشتبثُ چٍٙىی و ٝث ٝكٛست
اِمبیی ثٔ ٝذاس اتلبَ ٔییبثذ اػتفبدٕٛ٘ ٜد.
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شکل -2آمپر سىج چىگکی



ٚات ٔتش چٍٙىی:

ؿىُ ُبٞشی ٚات ٔتش چٍٙىی ٘یض ٔـبث ٝآٔپشٔتش چٍٙىی ٔی ثبؿذ  ٚثشای ا٘ذاصٜ
ٌیشی تٛاٖ دس ٔذاسٞبی ته فبص  ٚچٙذ فبص ث ٝوبس ٔی سٚدٚ .ػیّٔ ٝزوٛس اص یه ٚات
ػٙذ فشٚدیٙبٔیه تـىیُ ؿذ ٜاػت ؤ ٝیذاٖ آٖ تٛػي ٞبدی حبُٔ رشیبٖ اص
ًشیك ٞؼت ٝتحشیه ٔیؿٛد.


هشیت لذست ػٙذ چٍٙىی:

دػتٍبٞی ٔتذا ٚ َٚپشتبثُ ثشای ا٘ذاصٌ ٜیشی هشیت لذست ٔی ثبؿذ و ٝثىٕه آٖ
ٔیتٛاٖ ٔیضاٖ تبخیش یب تمذْ فبص ( ٚهشیت لذست) سا دس ٞش ٔذاس ػ ٝفبص ٔتٔبدَ اص
 100تب ِٚ 600ت  ٚاص  15تب  600آٔپش ا٘ذاصٌ ٜیشی ٕ٘ٛد.
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شکل  -3يات متر چىگکی



آ٘بِیضٚسٞبی تٛاٖ

دس ثؼیبسی اص ٔٛاسد الصْ اػت فیذسٞبی تغزی ٝثخؾٞبی اكّی یه وبسخب٘ٚ ٝ
فیذس اكّی دس ًی ٔذت حذالُ  24ػبٓت  ٚیب ثٔ ٝذت ًٛال٘یتش ٔٛسد ا٘ذاصٜ
ٌیشی آ٘بِیضٚسٞبی ثشق لشاس ٌیش٘ذ .پبسأتشٞبی ِ٘یش تٛاٖ ٔلشفی (اوتی -ٛساوتی،)ٛ
هشیت لذست  ٚرشیبٖٞبی ػ ٝفبص ٔیتٛا٘ٙذ ٔٛسد ػٙزؾ ٚالْ ؿ٘ٛذ .دس ایٗ
كٛست ٔٙحٙی تغییش ثبس ٔلشف وٙٙذٌبٖ دس لبِت ٕ٘ٛداس ٔ ٚـتُٕ ثش ٔمبدیش
ٔبوضیٕٓ ٔ ٚیٙیٕٓ دیٕب٘ذ ٔلشفی (دس وٙبس ٔلشف وّی دس ثبص ٜصٔب٘ی) لبثُ
ػٙزؾ خٛاٞذ ثٛد .ثىٕه دػتٍبٔ ٜزوٛس ٕ٘ٛداس هشیت لذست ( )Cosφسا
ثشحؼت تغییشات ثبس ٔلشفی دس ثبص ٜصٔب٘ی ٔیتٛاٖ ثشسػی ٕ٘ٛدٔ .مبیؼٕٛ٘ ٝداس
هشیت لذست ثب ٕ٘ٛداس ٔٙحٙی ثبس ،ثیبٍ٘ش ٘ح ٜٛافضایؾ هشیت تٛاٖ ( ٚ )Cosφیب
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وبٞؾ آٖ ثب افضایؾ یب وبٞؾ تٛاٖ ٔلشفی دس ثبص ٜصٔب٘ی ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔیثبؿذ.
غبِجب ،ثٟش ٜثشداسی اص حذاوخش ُشفیت تزٟیضاتٛٔ ،رت ثٟجٛد هشیت تٛاٖ ٘یض
خٛاٞذ ؿذ.

شکل  -4آوالیسير تًان

ٕ٘ٛداس رشیبٖٞبی ػ ٝفبص ٔختّف ثشای ٞش فیذس ٘یض لبثُ تشػیٓ  ٚثشسػی خٛاٞذ
ثٛدٌٙٔ .جك ؿذٖ ٞش ػٕٛ٘ ٝداس سٚی  ٓٞثیبٍ٘ش تٔبدَ فبص وبُٔ ٔی ثبؿذ ٚ ،فبكّٝ
ٌشفتٗ ٕ٘ٛداسٞب اص یىذیٍش ٓذْ تٔبدَ ٔمذاس رشیبٖ فبصٞب سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ .تٔییٗ
تٛاٖ ٔشتجي ثب ثیـتشیٗ صٔبٖ ثٟش ٜثشداسی اص یه تزٟیض ٕٞ ٚچٙیٗ ٔحذٚدٜ
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ثیـتشیٗ تٛاٖ ٔلشفی (دیٕب٘ذ) وبسخب٘ ٝث ش حؼت صٔبٖ ٘یض لبثُ ثشسػی ثٛدٚ ٜ
٘مـی ٔٛحش دس ٔذیشیت ا٘شطی اِىتشیىی خٛاٞذ داؿت.
ٔٙحٙی ثبس ؿجى ٝػشاػشی ٘یض ًی ٔذت ؿجب٘ ٝسٚص داسای ٚهٔیت حذاوخش ٚ
حذالُ ٔلشف ٔی ثبؿذٔ .ذت صٔبٖ حذاوخش ثبس ،ػبٓبت اٚد یب پیه ٔلشف ؿجىٝ
ٔ ٚذت صٔبٖ حذالُ ثبس ،ػبٓبت وٓ ثبسی ؿجى٘ ٝبٔیذٔ ٜیؿٛد .ثبس پیه تمشیجبً دٚ
ثشاثش ٔیبٖ ثبسی ٔیثبؿذ .دس تٔشفٞ ٝبی ثشق ٔذت تٔییٗ ؿذ ٜثشای ػبٓبت پیه
 4ػبٓت  ٚصٔبٖ ؿش ّٚآٖ دس ؿؾ ٔب ٝٞا َٚػبَ ثب ؿؾ ٔب ٝٞد ،ْٚیه ػبٓت
ٔتفبٚت اػت .دس ؿؾ ٔب ٝٞا َٚػبَ ثیٗ ػبٓبت  19اِی  ٚ 23دس ؿؾ ٔبٝٞ
د ْٚػبَ ثیٗ ػبٓبت  18اِی ٔ 22ی ثبؿذ .ػبٓبت وٓ ثبسی ثٔذ اص ٘یٕ ٝؿت  ٚثب
وٓ ؿذٖ ؿذیذ ٔلش ف وٙٙذٌبٖ ؿش ّٚؿذ ٚ ٜتب اٚایُ كجح ادأٔ ٝییبثذٔ .ذت
تٔییٗ ؿذ ٜثشای ػبٓبت وٓ ثبسی  8ػبٓت  ٚصٔبٖ آٖ دس ؿؾ ٔب ٝٞا َٚاص ػبٓت
 22اِی  ٚ 6دس ؿؾ ٔب ٝٞد ْٚاص ػبٓت  22اِی 7اػت .ثمیٔ ٝذت ؿجب٘ ٝسٚص،
ػبٓبت ٓبدی تّمی ٔیؿٛد .تفبٚت صیبد ٔلشف ثیٗ ػبٓبت پیه  ٚغیش پیه اص
ِحبٍ تِٛیذ ٓ ٚشه ٝثشق ،افضایؾ تّفبت٘ ،بپبیذاسی  ٚغیش التلبدی ثٛدٖ تأٔیٗ
ا٘شطی اِىتشیىی دس ٘یشٌٚبٜٞب (ػٕت ٓشه )ٝسا ث ٝد٘جبَ خٛاٞذ داؿت  ٚثب تٛر ٝثٝ
تفبٚت تٔشفٞٝبی ػبٓت پیه  ٚغیش پیه ٞضیٞٝٙبی ا٘شطی ٚاحذ ٔلشف وٙٙذ٘ ٜیض
افضایؾ خٛاٞذ یبفتِ .زا اكالح ٕ٘ٛداس ثبس  ٚافضایؾ هشیت ثبس ٔلشف وٙٙذٌبٖ
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ٓال ٜٚثش وبٞؾ ٞضیٞٝٙبی ا٘شطی ٔلشف وٙٙذٙٔ ،ٜزش ث ٝاكالح ٔٙحٙی ثبس ؿجىٝ
٘یض خٛاٞذ ؿذ.
تعزفِ ّای بزق ٍ هذیزیت تقاضا -تعزفِ ّای بزق بخش صٌعت

ارضای تـىیُ دٙٞذ ٜثٟبی ثشق كٔٙتی ثش اػبع تٔشفٞٝبی ٚصاست ٘یش ٚثشای ٞش
دٚس ٜلشائت وٙتٛس ٓجبستٙذ اص:


بُای اورشی اکتیً :لیٕت ٔلشف اوتی ٛث ٝاصاء یه ویّٚٛات ػبٓت ثش

حؼت ٘ ّٛا٘ـٔبة (فـبس لٛیٔ ،تٛػي  ٚهٔیف)


بُای دیماود :ثٟبی ویّٚٛات دیٕب٘ذ لشاسدادی

ثِٕٛٙس وبٞؾ ٞضیٔ ٝٙشثٛى ث ٝدیٕب٘ذ خشیذاسی ؿذ ٜدس لجٛمٔ ،یثبیؼت
ٔبوضیٕٓ دیٕب٘ذ ٔلشفی  ٚدیٕب٘ذ لشاسدادی ٔلشف وٙٙذ ٜث٘ ٟٓضدیه ثبؿٙذ.
دسكٛستیى ٝحذاوخش دیٕب٘ذ ٔلشفی ثیؾ اص دیٕب٘ذ لشاسدادی ثبؿذ ٔٙزش ثٝ
پشداخت رشیٕ ٝتٛػي ٔلشف وٙٙذ ٜؿذ ٚ ٜثشای ٔلبسف وٕتش اص دیٕب٘ذ
لشاسدادی ٘یض هشیجی حبثت (٘ ٚضدیه ث )1 ٝاص دیٕب٘ذ لشاسدادی تٛػي ٚصاست ٘یشٚ
اخز خٛاٞذ ؿذ.
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بُای اورشی راکتیً :ثش اػبع هشیت صیبٖ و ٝثب تٛر ٝث ٝا٘حشاف

هشیت لذست ٔلشف وٙٙذ ٜاص حذالُ ٔمذاس ٔزبص هشیت لذست ()0.9تٔشیف
ٔیٌشددٔ ،حبػجٔ ٝیؿٛد.

ٞضی ٝٙا٘شطی ساوتی ٛدس ٞش دٚس ٜاص حبكّوشة ٔزٕٞ ّٛضی ٝٙدیٕب٘ذ  ٚا٘شطی دس
هشیت صیبٖ تٔییٗ ٔ ٚحبػجٔ ٝیٌشدد.


ضریب فصلی :افضایؾ دسكذی ثٟبی ثشق دس فلُ تبثؼتبٖ

إٓبَ هشایت ػبٓبت پیه  ٚوٓ ثبسی ًی ٔذت ؿجب٘ ٝسٚص (ثش اػبع ٘ ّٛوٙتٛس)


تعدیل بار راکتیً:

ٚرٛد ٔٛتٛسٞبی ثشق ٔؼتمیٓ ٛٔ ٚتٛسٞبی اِمبیی ثب هشیت ثبس وٕتش اص  0.7دس
ٚاحذٞبی كٔٙتی ثضسي یب وٛچه ٔٙزش ث ٝافضایؾ ثبس ساوتیٞ ٚ ٛضی ٝٙپشداختی
تٛػي وبسخب٘ ٝؿذٙٔ ٚ ٜزش ث ٝافت ِٚتبط  ٚافضایؾ تّمبت ؿجىٔ ٝیٌشددِ .زا
اػتفبد ٜاص سٚؽٞبی ٔتذا َٚاكالح هشیت ثبس ٓال ٜٚثش وبٞؾ ٞضیٞٝٙبی پشداختی
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تٛػي ٚاحذ كٔٙتی ،ثٟجٛد ّٕٓىشد ػیؼتٓ تِٛیذ  ٚتٛصیْ ا٘شطی سا ٘یض ثٕٟشاٜ
خٛاٞذ داؿت.


استفادٌ از شوراتًر مًجًد کارخاوٍ برای تامیه بار راکتیً ي

اصالح ضریب تًان :چٙب٘چ ٝط٘شاتٛس ث ٝكٛست فٛق تحشیه وبس وٙذ،
ٔیتٛا٘ذ ثبس ساوتی ٛتِٛیذ وٙذ  ٚاٌش ث ٝكٛست صیش تحشیه وبس وٙذ ٔیتٛا٘ذ اص
ؿجى ٝثبس ساوتی ٛرزة ٕ٘بیذ.


محديد کردن تًان راکتیً کارخاوٍ َا :ا٘تخبة ػبیض ٔٙبػت ثشای

ٔٛتٛسٞبی اِىتشیىی ٔتٙبػت ثب تزٟیضات ٔلشف وٙٙذٔ ٚ ٜبؿیٗ آالت
ٔشث ًٝٛث٘ ٝحٛی و ٝتفبٚت وٕی ثیٗ لذست ٔٛتٛس  ٚلذست ٔىب٘یىی ٔٛسد
٘یبص ٚرٛد داؿت ٝثبؿذ .ثب افضایؾ لذست ٔٛتٛس  ٚوبٞؾ هشیت ثبس ٔٛتٛس،
هشیت ثبس وبٞؾ  ٚتٛاٖ ساوتی ٛافضایؾ ٔی یبثذ.


وصب خازن :اٌشچ ٝاص دیذٌبٟٙٔ ٜذػی ثٟتش اػت خبصٖٞب دس رٛاس

ٔلشف وٙٙذٞ ٜبیی و ٝث ٝتٛاٖ ساوتی٘ ٛیبص داس٘ذ٘ ،لت ؿ٘ٛذِ .یىٗ اص دیذ
التلبدی ثشای ٔلشف وٙٙذٞ ٜبی ٔتٔذد  ٚوٛچه دس وبسخب٘ ٝایٗ أش ٔمشٖٚ
ث ٝكشف٘ ٝجٛد ٚ ٜدس ایٗ حبِت یه ثب٘ه خبص٘ی ٔشوضی ث٘ ٝلت تٔذاد صیبدی
خبصٖ وٛچه اسرح خٛاٞذ ثٛد.
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بْیٌِ ساسی هصارف سیستن رٍشٌایی

ٔیضاٖ ٔلبسف سٚؿٙبیی ثخؾ لبثُ تٛرٟی اص ٔلبسف ا٘شطی اِىتشیىی وبسخب٘زبت
سا ث ٝخٛد اختلبف ٔیدٞذ و ٝاص پتب٘ؼیُ ٔذیشیت ٔلشف لبثُ تٛرٟی ٘یض
ثشخٛسداس اػت .ثٌٛس وّی چٟبس سٚؽ ػبد ٜثشای وٙتشَ سٚؿٙبیی ٚرٛد داسد:
-1

وٙتشَ ثش ٔجٙبی صٔبٖ ٔـخق اػتفبدٜ

-2

وٙتشَ ثش ٔجٙبی اػتفبدٛٔ ٜحش اص سٚؿٙبیی سٚص

-3

وٙتشَ ثش ٔجٙبی حوٛس افشاد دس ػبختٕبٖ

-4

وٙتشَ ٔٛهٔی تٛػي وّیذٞب

چٌذ تَصیِ در سهیٌِ رٍشٌایی

 -1خبٔٛؽ وشدٖ الٔپٞبی ثذ ٖٚاػتفبد ٚ ٜاهبفی ِ٘یش الٔپٞبی اتبق چیّش
ٞب ،اتبق ثٛیّشٞب  ٚپؼتٞبی داخّی ... ٚ
 -2ثٟی ٝٙػبصی  ٚافضایؾ ٔیضاٖ ٘ٛس ًجیٔی داخُ ػبِٗ ٞب ثب اهبفٕٛ٘ ٝدٖ تٔذاد
٘ٛسٌیشٞب.
 -3تٔٛین الٔپٞبی اِتٟبثی  ٚفّٛسػٙت وٓ ثبصد ٜثب ػیؼتٓٞبی سٚؿٙبیی پش
ثبصد.ٜ
 -4تٔٛین الٔپٞبی سٚؿٙبیی ٔٔبثشٔ ،ح ٚ ًٝٛپبسویًٞٙب اص ثخبس ری ٜٛث ٝثخبس
ػذیٓ.
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 -5دس ٔٛسد وبسٞبی حؼبػی و٘ ٝیبص ثٛ٘ ٝس صیبدتشی داس٘ذ اص سٚؿٙبیی ٔٛهٔی
(چشإ ٞبی سٔٚیضی) اػتفبدٌ ٜشدد  ٚاص سٚؿٗ وشدٖ تٕبٔی ٔحیي وبس ث ٝیه
ٔیضاٖ خٛدداسی ؿٛد.
 -6ػیٓٞب ،پشیضٞب  ٚوّیذٞب ثٛٔ ٝلْ ثشسػی ؿذً ٚ ٜجك ثش٘بٔٔ ٝشتجی حجبةٞب،
لبةٞب  ٚالٔپٞب تٕیض ٌشد٘ذ تب اص سا٘ذٔبٖ ٘ٛسی آٟ٘ب وبػت٘ ٝـٛد.
 -7دس ٔٛسد ػمف  ٚدیٛاسٞبی ٔحیي وبس اص سً٘ٞبی سٚؿٗ اػتفبد ٜؿٛد.
 -8دس ٔٛسد الٔپٞبی فّٛسػٙت  ٚثِٛٙٔ ٝس اكالح هشیت ثبس اص خبصٖ ثب ُشفیت
ٔٙبػت اػتفبد ٜؿٛد.
 -9اػتفبد ٜاص ثبالػت اِىتش٘ٚیىی ٘ ٝتٟٙب ٔٛرت ثٟجٛد ٘ٛس ٕٓ ٚش الٔپ ٔیٌشدد
ثّىٔ ٝلشف ثشق ٔزٕ ٝٓٛالٔپ  ٚسا ٜا٘ذاص سا ٘یض ٘ؼجت ث ٝثبالػتٟبی ِٕٔٔٛی
وبٞؾ خٛاٞذ داد.
 -10دس كٛست ث ٝپبیبٖ سػیذٖ ٕٓش ٔفیذ الٔپ (حتی اٌش الٔپ ٛٙٞص ٘ؼٛختٝ
اػت) ٘ؼجت ث ٝتٔٛین آٖ الذاْ فشٔبییذ.
ًکاتی در خصَص عولکزد هَتَرّای الکتزیکی

تمشیجبً  %70ا٘شطی اِىتشیىی ٔلشفی كٙبیْ ،كشف ٔٛتٛسٞبی اِىتشیىی ٔیؿٛدٚ .
ثیؾ اص ٘یٕی اص ا٘شطی اِىتشیىی ٓشه ٝؿذ ٜث ٝكٙبیْ سا ٔٛتٛسٞبی ثیؾ اص یه
اػت ثخبس ٔلشف ٔیوٙٙذ.
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ٔبؿیٗٞبی اِىتشیىی ثّٓ ٝت آِٛدٌی ٔحیي وبسٚ ،رٛد اكٌىبن ٛٓ ٚأُ
ٔحیٌی ٔب٘ٙذ سًٛثت  ٚدٔب ،فشػٛد ٜؿذ ٚ ٜث ٝتٕٔیش ٍٟ٘ ٚذاسی دائٕی ٘یبص داس٘ذ.
ٓٛأُ یبد ؿذ ٜدس ثبالٓ ،ال ٜٚثش وبٞؾ ٕٓش ٔٛتٛسٞب ،ثبصد ٜآٟ٘ب سا ٘یضوبٞؾ دادٚ ٜ
اتالف ا٘شطی سا ث ٝد٘جبَ خٛاٞذ داؿت .ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ تٕٔیش ٍٟ٘ ٚذاسی
پیـٍیشا٘ٔ ٝی تٛاٖ ثبصدٛٔ ٜتٛسٞب سا حبثت ٍٟ٘ذاؿت .یىی دیٍش اص ٔٛاسد ٔ ٟٓدس
خلٛف ٔٛتٛسٞبی اِىتشیىی ٓذْ اػتفبد ٜآٟ٘ب دس وٓ ثبسی  ٚثی ثبسی اػت .اص ایٗ
س ٚثبیذ ثشسػی دسخلٛف أىبٖ تٔٛین ٔٛتٛسٞبی ثب ُشفیت ٘بٔی ثیؾ اص ٘یبص
ٔلشف ثب ٔٛتٛسٞبی ٔتٙبػت ثب ٘یبص ،ا٘زبْ ؿٛد( .دس ساػتبی ثٟجٛد سا٘ذٔبٖ ٚ
اكالح هشیت تٛاٖ ػیؼتٓ)
ا٘تخبة ٔٛتٛس ثب ُشفیت ثضسٌتش اص ٘یبص ثبٓج ٔی ؿٛد:
ٞ -1ضیٞٝٙبی وّی خشیذ ٔٛتٛس افضایؾ یبثذ.
ٞ -2ضیٞٝٙبی ٔشثٛى ث ٝحفبُت  ٚوٙتشَ افضایؾ یبثذ.
ٞ -3ضیٞٝٙبی وّی تزٟیضات اكالح هشیت تٛاٖ افضایؾ یبثذ.
 -4ث ٝدِیُ افضایؾ تّفبتٞ ،ضیٔ( ٝٙلشف) ثشق افضایؾ یبثذ.
٘ىبت صیش دس وبٞؾ تّفبت ٞ ٚضیٞٝٙبی ثشق دس خلٛف ٔٛتٛسٞبی اِىتشیىی ٔٛحش
خٛاٞذ ثٛد:
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 -1ا٘تخبة ٔٛتٛسٞبی پشثبصد ٜثشای ثٟش ٜثشداسی ثّٙذ ٔذت ٔ ٚتٙبػت ثب
ٌـتبٚس ٔىب٘یىی ٔٛسد ٘یبص.
ٔ -2حُ اػتمشاس ٔٛتٛسٞب ٔیثبیذ ثٌٝ٘ٛ ٝای ثبؿذ ،وٌ ٝشٔبی حبكُ اص
ٔٛتٛسٞب ث ٝآػب٘ی تٟٛی ٝؿٛد.
 -3ثشسػی ٔمذاس تٛاٖ ساوتی ٚ ٛدس كٛست ٘یبص ًشاحی ٘ ٚلت خبصٖ ٔٙبػت
دس وٙبس ٔلشف وٙٙذٌبٖ ٔزٟض ثٛٔ ٝتٛس.
-4

ثشسػی اػتفبد ٜاص ٔجذَ فشوب٘ؼی ثشای تغییش ػشٓت ٔٛتٛسٞبی

آػٙىش ٖٚث ٝتٙبػت ٘یبص.
 -5اػتفبد ٜاص ٔٛتٛسٞب دس ثبس ٘بٔی ٕٔ ٚب٘ٔت اص لٌْ ٚ ٚكُ ثیؾ اص حذ آٟ٘ب
(خبٔٛؽ ثٛدٖ ٔٛتٛسٞب دس ػبٓبت غیشهشٚسی).
ٍٟ٘ -6ذاسی  ٚتٕٔیشات ثٕٛلْ  ٚثبصدیذٞبی دٚسٜای ثِٛٙٔ ٝس حفَ ثبصدٜ
ٔٛتٛسٞب  ٚتزٟیضات.
 -7ثشسػی أىبٖ اػتفبد ٜاص ٔٛتٛسٞبی دٚس ٔتغیش ثٚ ٝیظ ٜثشای پٕپٟب.
 -8ث ٝحذالُ سػب٘ذٖ اكٌىبن ػیؼتٓٞبی ٔىب٘یىی ٔتلُ ثٛٔ ٝتٛسٞب.
 -9ثشسػی أىبٖ اػتفبد ٜاص ٔٛستٛسٞبی پشٔلشف دسػبٓبت غیشپیه ٔلشف
ثشق ؿجى.ٝ

31

دفتر  HSEEوزارت صنعت ،معدن و تجارت

اص ٓٛأُ فشػٛدٌی  ٚوبٞؾ ثبصدٛٔ ٜتٛسٞبی ثشق ٘یض ٔیتٛاٖ ثٛٔ ٝاسد صیش اؿبسٜ
وشد:
 -1آِٛدٌی ٔحیي وبس ٔٛتٛس ثشاحش ٌشد  ٚغجبس ،سًٛثت  ٚثخبس سٚغٗ.
 -2افضایؾ ثیؾ اص ا٘ذاص ٜدسر ٝحشاست ٔحیي وبس ٔٛتٛس.
ٓ -3ذْ سٚغٙىبسی ٔ.ِٓٙ
 -4سٚغٙىبسی ثیؾ اص ا٘ذاص( ٜثش احش ٘فٛر سٚغٗ ث ٝدسٛٔ ٖٚتٛس  ٚتٕبع ثب
ػیٓ پیچٞبی آسٔیچشٓ ،بیمجٙذی ٘یض ٕٔىٗ اػت آػیت ثجیٙذ).
 -5سٚغٙىبسی وٓ (ثىبس ثشدٖ سٚغٗ وٓ ،ثبٓج خٛسدٌی ثّجشیٍٟٙب ،تٕبع
ستٛس  ٚاػتبتٛس ،افضایؾ دٔبی ثّجشیٌ ٚ ًٙیشپبط وشدٖ ٔٛتٛس ٔیؿٛد).
بْیٌِ ساسی سیستن َّای فشزدُ

ٛٞای فـشد ٜیىی اص ا٘ٛاّ پشٔلشف حبُٔٞبی ا٘شطی اػت و ٝثشای تِٛیذ آٖ اص
ا٘شطی اِىتشیىی اػتفبدٔ ٜیؿٛد .ػیؼتٓٞبی ٛٞای فـشد ٜسا ثبیذ تب حذ أىبٖ دس
صٔ بٖ ٔٛسد ٘یبص ،دس ٘ضدیىی ٔحُ ٔلشف  ٚدس ُشفیت ٘بٔی اػتفبدٕٛ٘ ٜد .ثبصدٜ
وٕپشػٛس ٍٙٞبْ وبس دس صیش ُشفیت ٘بٔی ث ٝؿذت وبٞؾ ٔییبثذ  ٚثشای
رٌّٛیشی اص افت ّٕٓىشد آٖ دس صٔبٖ ٓذْ ٘یبص ،اػتفبد ٜاص ػیؼتٓ وٙتشَ
اتٔٛبتیه تٛكیٔ ٝیؿٛد.
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ثب تٛر ٝث ٝتٔ ّٛٙمذاس  ٚصٔبٖ ٔٛسد ٘ یبص ثٛٞ ٝای فـشد ٜدس ثخؾٞبی ٔختّف یه
كٔٙت ،اػتفبد ٜتشویجی اص چٙذ وٕپشػٛس ثب ُشفیتٞب  ٚػیؼتٓ وٙتشَ ٔٙبػت،
ث ٝربی یه وٕپشػٛس ٔشوضی تٛكیٔ ٝیؿٛد.
٘ـتیٞب دس ػیؼتٓ ٛٞای فـشدٛٔ ،ٜرت افت فـبس دس ػیؼتٓ ٔیؿٛد ٛٔ ٚرت
وبس وشدٖ وٕپشػٛس دس ُشفیتی ثبالتش اص ُشفیت ٔٛسد ٘یبص  ٚافضایؾ ٞضیٞٝٙبی
ا٘شطی ٞ ٚضیٞٝٙبی تٕٔیش ٍٟ٘ ٚذاسی ٔیؿٛد .ثٙبثشایٗ ثبیذ ٘ؼجت ث ٝسفْ
٘ـتیٞبی ٔٛرٛد  ٚرٌّٛیشی اص اتالف ا٘شطی ،الذاْ ٕ٘ٛد.
ا٘تخبة وٕپشػٛس ٔٙبػت ثب لذست ٔٛسد ٘یبص ٕٞ ٚچٙیٗ اػتفبد ٜاص ٔخضٖ ٛٞای
فـشد ٜتب حذٚد صیبدی ٔٛرت وبٞؾ ٔلشف ا٘شطی ٔیؿٛد .ساٞىبسٞبی ث ٝحذالُ
سػب٘یذٖ افت فـبس ٔؼتّضْ ًشاحی ٔٙبػت ،ثٟش ٜثشداسی كحیح ٘ ٚیض تٕٔیشات ٚ
ٍٟ٘ذاسی ٔ ِٓٙػیؼتٓ ٛٞای فـشدٔ ٜیثبؿذ .ثب حزف اػتفبدٜٞبی ٘بدسػت،
وبٞؾ ٘ـتیٞب  ٚوبٞؾ افت فـبس ٔیتٛاٖ ٔلشف ا٘شطی سا دس ػیؼتٓ ٞبی ٛٞای
فـشد 20 ٜتب  50دسكذ وبٞؾ داد .ثب تٛر ٝثٛٔ ٝاسد فٛق  ٚثلٛست وّی ٓٛأُ
وبٞؾ سا٘ذٔبٖ ػیؼتٓ ٛٞای فـشد ٜسا ٔیتٛاٖ ث ٝؿشح صیش ثشؿٕشد:


٘ـتی ٛٞا



ٌشفتٍی فیّتشٞبی ٛٞا  ٚافضایؾ ٛٞای ٚسٚدی



وبٞؾ سا٘ذٔبٖ اِىتشٛٔٚتٛس ٔحشن وٕپشػٛس
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ٓذْ ّٕٓىشد دس ٘مًٌ ٝشاحی (٘بٔی)



افت فـبس ثیؾ اص حذ ِٞ ِٝٛب



افضایؾ دٔبی ٛٞای ٚسٚدی

تَصیِ ّای عوَهی بْیٌِ ساسی اًزصی الکتزیکی

 -1دس صٔبٖ احذاث وبسخب٘ ٝدس كٛست أىبٖ اص ِٚتبط ثبالتشی ثشای ثشلشػب٘ی
اػتفبد ٜؿٛد.
 -2ثب ٘لت تشا٘ؼفٛسٔبتٛس ٔٙبػت اص تّفبت اهبفی رٌّٛیشی ؿٛد.
 -3ثب ًشاحی ٔٙبػت ػیؼتٓ تٛصیْ داخّی ،ػٔی ؿٛد تّفبت ؿجى ٝتٛصیْ داخّی
ث ٝحذالُ ٕٔىٗ وبٞؾ یبثذ.
 -4ثب ٘لت خبصٖ ٔٙبػت ٘ؼجت ث ٝثٟجٛد هشیت تٛاٖ الذاْ ٌشدد.
ٍٟ٘ -5ذاسی  ٚتٕٔیشات ثٛٔ ٝلْ ،پبن وشدٖ فیّتشٞب  ٚسٚغٙىبسی تزٟیضات دس
تخجیت سا٘ذٔبٖ آٟ٘ب ٔٛحش ثٛد ٚ ٜثبصدیذ دٚسٜأی اص اتلبالت اِىتشیىی تزٟیضات
ثشلی ،رٟت رٌّٛیشی اص ثشٚص ٓیٛة اِىتشیىی هشٚسی اػت.
 -6دس ٌٔبِٔ ٚ ٝارشای ًشحٞبی افضایؾ ُشفیت فشآیٙذٞبی تِٛیذ ،ثٟی ٝٙػبصی
ٔلشف ثشق ٔذ ِ٘ش لشاسٌیشد.
ًکات هْن جْت بْیٌِ ساسی هصزف اًزصی در في ّا

ٚ -1سٚدیٞبی ٛٞا سا اص ٘ ّٛثب ؿیت ٔالیٓ  ٚثب پشداخت ٔٙبػت ا٘تخبة ٕ٘بییذ.
 -2اص تٛصیْ ٛٞای ٘بٔٙبػت دس ٚسٚدی ٛٞای فٗ رٌّٛیشی ٕ٘بییذ.
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ٛٔ -3اْ٘ ٚسٚدی  ٚخشٚری فٗ سا ث ٝحذالُ ثشػب٘یذ.
 -4حفبُٟب  ٚفیّتشٞب سا ثلٛست ٔ ِٓٙتٕیض وٙیذ.
 -5اص پشٞ ٜبی فٗ ث ٝؿىُ ایشفٛیُ اػتفبدٕ٘ ٜبییذ.
 -6دٚس فٗ سا ث ٝحذالُ ثشػب٘یذ.
 -7حتی اال ٔىبٖ اص ٔٛتٛس د ٚػشٓت ٝاػتفبد ٜوشد ٚ ٜدس كٛست أىبٖ اص دٚس
پبییٗ اػتفبدٕ٘ ٜبییذ.
 -8اص تؼٕٞ ٝبی وٓ ِغضؽ یب ثذِ ٖٚغضؽ اػتفبدٕ٘ ٜبییذ.
ٔ -9یضاٖ وـؾ تؼٕ( ٝؿُ یب ػفت ثٛدٖ آٖ) سا ثشسػی وٙیذ.
 -10ثشای ثبسٞبی ثضسي ٔتغیش اص ٔٛتٛسٞبی ثب دٚس ٔتغیش اػتفبد ٜؿٛد.
 -11ثشای وبسوشد پیٛػت ٝیب تمشیجب پیٛػت ٝاص ٔٛتٛسٞبی وٓ ٔلشف اػتفبد ٜؿٛد.
 -12اص وب٘بَٞبی ثب ػبیض ٔٙبػت  ٚثب صا٘ٞٛب  ٚتجذیُٞبی وبفی اػتفبد ٜؿٛد.
٘ -13ـتیٞبی وب٘بِٟب سا ثشًشف ٕ٘بییذ.
 -14فٗٞب سا دس ٔٛالٔی و ٝالصْ ٘یؼتٙذ خبٔٛؽ وٙیذ.
ًکات هْن جْت بْیٌِ ساسی هصزف اًزصی در کوپزسَرّا

 -1ثشای وٕپشػٛسٞبی ثب ربثزبیی ٔخجت وُ ٝشفیتٞبی ٔختّفی داس٘ذ ،ػشٓت-
ٞبی سا٘ؾ ٔتفبٚتی سا ِٔٛٙس وٙیذ.
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ٌٕٔ -2ئٗ ؿٛیذ و ٝدٔبی سٚغٗ سٚاٖ وٙٙذ ٜخیّی ثبال ٘جٛد( ٜخٌش تزضی ٝسٚغٗ
ٚ ٚیؼىٛصیت ٝپبییٗ) ٕٞ ٚچٙیٗ ایٗ دٔب ٘جبیذ خیّی پبییٗ ثبؿذ (آِٛدٌی ٘بؿی اص
چٍبِؾ).
ٔ -3شتجب فیّتش سٚغٗ سا ٓٛم وٙیذ.
 -4ثًٛ ٝس ٔتٙبٚة ّٕٓىشد كحیح خٙه وٙٙذٜٞبی داخّی سا ثشسػی وٙیذ.
 -5اص ٌشٔبی اهبفی یه وٕپشػٛس خیّی ثضسي رٟت تبٔیٗ تٛاٖ ٔٛسد ٘یبص یه
چیّش رزثی یب پیـٍشْ وشدٖ ػیبَ فشآیٙذ یب ػیبَ ٓبُٔ اػتفبد ٜوٙیذ.
 -6یه ثش٘بٔ ٝتٕٔیش ٍٟ٘ ٚذاسی ثب سا٘ذٔبٖ ثبال ثشای وٕپشػٛس ٘لت وٙیذ.
ًکات هْن جْت بْیٌِ ساسی هصزف اًزصی در چیلزّا

 -1دس كٛست أىبٖ دٔبی آة ػشد تِٙیٕی سا افضایؾ دٞیذ.
 -2اص وٕتشیٗ دٔبی آة وٙذا٘ؼٛس ٔٛرٛدی و ٝچیّش لبثّیت وبس ثب آٖ سا داسد
اػتفبد ٜوٙیذ.
ٔ -3جذَٞب دس كٛست ایزبد سػٛة تٕیض ؿ٘ٛذ.
 -4دثی رشیبٖ آة وٙذا٘ؼٛس  ٚرشیبٖ آة خٙه ؿذ ٜسا ثٟی ٝٙػبصیذ.
 -5چیّشٞب  ٚوٕپشػٛسٞبی لذیٕی سا ثب ٔذِٟبی رذیذ  ٚسا٘ذٔبٖ ثبال ربیٍضیٗ
وٙیذ.
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 -6تشریحب اص وٙذا٘ؼٛسٞبی آة-ػشد ث ٝربی وٙذا٘ؼٛسٞبی ٛٞا-ػشد اػتفبدٜ
ؿٛد.
-7ثشای ّٕٓیبت پیٛػت ٝیب تمشیجب پیٛػت ٝاص ٔٛتٛسٞبیی و ٝثبصد ٜا٘شطی ثبالیی
داس٘ذ اػتفبد ٜؿٛد.
 -8هشایت سػٛة ٔٙبػجی ثشای وٙذا٘ؼٛسٞب ِٔٛٙس ؿٛد.
 -9اص ػیبَ ٓبُٔ ػشدػبصی اػتفبد ٜؿٛد و ٝثیـتشیٗ ثبصد ٜسا داؿت ٝثبؿذ.
 -10اص ؿبسط ثیؾ اص حذ ػیبَ ػشدػبص پشٞیض ؿٛد.
 -11اص ؿبسط ثیؾ اص حذ سٚغٗ ارتٙبة ؿٛد.
 -12ثشای ٕٞب ًٙٞػبختٗ ّٕٓىشد چیّشٞبی چٙذٌب٘ ٝیه ػیؼتٓ وٙتشَ ٘لت
وٙیذ.
 -13ثشای تٔییٗ ثٟتشیٗ ثبصدّٕٓ ٜىشد چیّشٞبی چٙذٌب٘ ،ٝخٛاف ثبس رضئی ٚ
ٞضیٞٝٙبی ٔشثٛى ث ٝػیىُ سا ٌٔبِٔ ٚ ٝثشسػی وٙیذ.
 -14چیّشٞب  ٚثشرٟبی خٙه وٗ خبسد اص خي سا ٓبیك ثٙذی وٙیذ.
 -15یه ثش٘بٔ ٝتٕٔیش ٍٟ٘ ٚذاسی ثب ثبصد ٜثبال ثشای چیّش دس ِ٘ش ثٍیشیذ.
ًکات هْن جْت بْیٌِ ساسی هصزف اًزصی در سیستوْای تَْیِ

 -1ػیؼتٓ وٙتشَ  HVACسا تِٙیٓ ٕ٘بییذ.

37

دفتر  HSEEوزارت صنعت ،معدن و تجارت

 -2أىبٖ ٘لت ػیؼتٓ اتٔٛبػی ٖٛػبختٕبٖ یب ػیؼتٓ ٔذیشیت ا٘شطی سا ثشسػی
وٙیذ.
 -3ػیؼتٓ سا ث ٌٝ٘ٛ ٝای ثبال٘غ وٙیذ و ٝرشیبٟ٘ب سا وٕیٔ ٚ ٝٙلشف تٛاٖ
دٔٙذٜٞب ،فٗٞب  ٚپٕپٞب سا وبٞؾ دٞذ.
 -4تب حذ أىبٖ ٌشٔبیؾ ٔزذد سا حزف  ٚیب وٓ وٙیذ.
 -5اص تِٙیٓ ٘بدسػت تشٔٛػتبت رٌّٛیشی ٕ٘بییذ.
 -6اص تشٔٛػتبت ٔٙبػت ثشای ػیؼتٓ  HVACاػتفبد ٜوٙیذ.
 -7تِٙیٕبت ػشٔبیـی سا ث ٝثبالتشیٗ حذ ٕٔىٗ  ٚتِٙیٕبت ٌشٔبیـی سا ث ٝپبییٗ
تشیٗ حذ ٕٔىٗ ثشػب٘یذ.
 -8دس كجحٞبی تبثؼتبٖ اص پیؾ ػشد وشدٖ  ٚدس كجحٞبی صٔؼتبٖ اص پیؾ ٌشْ
وشدٖ اػتفبد ٜوٙیذ( .ثشای ایٙى ٝكجحٞب ٕٔٔٛال ػبٓبت غیش پیه ٞؼتٙذ).
 -9اص تبخیش ٌشٔبیـی ػبختٕبٖ ثشای ٔیٙیٕٓ وشدٖ صٔبٖ ّٕٓىشد تزٟیضات
 HVACاػتفبد ٜوٙیذ.
آدرس دستزسی ایٌتزًتی
سایت ٍسارت صٌعت ،هعذى ٍ تجارت /قسوت خذهات/قَاًیي هقزرات ٍ بخش ًاهِّا
.htmlآییٗ٘-بٔ-ٝلٛا٘یٗٔ-مشساتWWW.mimt.gov.ir/Web_Directory/478-
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ًحَُ استٌاد بِ راٌّوا:

دس كٛست اسربّ ث ٝایٗ سإٙٞب  ،اص ٓجبست صیش دس ثخؾ ٔٙبثْ ٔ ٚشارْ اػتفبدٜ
ٕ٘بئیذ:
دفتش أٛس ث ٟذاؿت ،ایٕٙیٔ ،حیي صیؼت  ٚا٘شطیٚ ،صاست كٔٙتٔٔ ،ذٖ  ٚتزبست،
،1396
ا،َٚ
ٚیشایؾ
اِىتشیىی،
ا٘شطی
ٔذیشیت
سإٙٞبی
.htmlآییٗ٘-بٔ-ٝلٛا٘یٗٔ-مشساتWWW.mimt.gov.ir/Web_Directory/478-

هٌابع ٍ هاخذ

 -1اػتفبد ٜالتلبدی اص اِىتشیؼیت ٝدس كٔٙت ٚ-صاست ٘یش - ٚدفتش ثٟی ٝٙػبصی
ٔلشف ا٘شطی 1374
 -2كشف ٝرٛیی ا٘شطِی ٔ ٚذیشیت ا٘شطی دس ػیؼتٓ ٞبی اِىتشیىی ،حؼیٗ
ثٟشأیٔ ،حٕذ ّٓی ؿفیْ صادٔ ،ٜحٕٛدسهب لٟبسپٛس ،غالٔشهب وجشیبیی ًجشی
 ٚویبٖ ٘زف صاد٘ ٜبؿش ٚ:صاست ٘یش - ٚػبصٔبٖ ثٟشٚ ٜسی ا٘شطی ایشاٖ 1383
 -3سإٙٞبی وبٞؾ ٞضیٞ ٝٙبی ٔلشف ا٘شطی دس ٔٛتٛسٞبی اِىتشیىی  ٚػیؼتٓ
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ٔٔب٘ٚت أٛس ا٘شطی ٘ـش كذٚق 1378
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 -4سإٙٞبی ٕٔیضی ا٘شطی تزٟیضات  ٚفشآیٙذٞبی كٔٙتی ٘ٛیؼٙذٌبٖٔ :حٕذ
ؿیخی أیش دٚداثی ٘ظاد ،ػٕیشا فبهّی ٚیؼشی ٔحٕذ اوجشی ػیبس ،ػبثب
1395
5- Energy Management Handbook, Eighth Edition, Steve
Doty, Wayne C. Turner

40

