عنوان مقاله :
بررسی راه های کمتر کردن کیلووات ساعت پرتن در سیمان نهاوند وتفسیر قبوض برق
کارخانه سیمان
نویسنده:احمد مرتضوی

کارشناس برق و انرژی سیمان نهاوند

مقدمه:
با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی که انرژی الکتریکی را نیز شامل میشود هزینه های تولید رابطه مستقیم با مصرف انرژی دارد و در
صنایع سنگین مانند سیمان که مصرف انرژی روزانه باالیی دارند از هر راه ممکن برای صرفه جویی انرژی باید استفاده کرد در این مقاله ضمن
اشاره هایی به محاسبات ریالی قبوض برق سعی در ارائه راه هایی برای کاهش مصرف انرژی الکتریکی شده است
کلمات کلیدی :ضریب بار ،دیماند ،اصالح ضریب قدرت  ،توان راکتیو،توان اکتیو

متن مقاله:
.1ضریب بار()L.F
ضریب بار ( )Load Factorبه معنی ضریب استفاده از دیماند خریداری شده برای واحد صنعتی میباشد ومقدار آن بین صفرویک میباشد
افزایش ضریب بار و نزدیک شدن به یک به معنی بهبود وضعیت از لحاظ بهینه شدن هزینه برق است .
پایین بودن ضریب بار ممکن است ناشی از نوع رفتار فرایند ویا عدم اعمال مدیریت بار باشد.

انرژی مصرف شده در یک دوره
=L.F
دیماند مصرفی**42تعدادروز

ضریب بار ویا ضریب بهره برداری از ظرفیت عملی نیروگاه بین 24تا26درصداست.کاهش مصرف در ساعات پیک شبکه (پیک سایی)
موجب افزایش مقدار ضریب بار شبکهخواهدشدمیانگینضریب بار درسال ./26، 56میباشد که این عدد نشان میدهد دیماند خریداری
شده(42مگاوات) برای سیمان نهاوند مناسب میباشد که عمده دلیل اختالف آن با یک،توقف دپارتمانها میباشند
درصورت استفاده از ساعات کم باری میتوان هزینه های برق را کاهش داد با استفاده از راههای زیر سعی در هرچه نزدیکتر شدن عدد ضریب
بار به سمت یک را داریم:


عدم راه اندازی همزمان موتورهای الکتریکی



کاهش ضریب همزمانی ماشین آالت پرمصرف



کاهش توقفات دپارتمانها

اصالح ضریب قدرت
درکلیه واحد های تولیدی وصنعتی تقریبا قسمت عمده انرژی الکتریکی توسط الکتروموتورها مصرف میشودالکتروموتورها بدلیل استفاده از
خاصیت القایی مقداری از توان را بصورت راکتیو مصرف میکننداین مسئله باعث میشود که الکتروموتور برای تامین توان واقعی مقدار بیشتری
جریان الکتریکی مصرف کند
توان راکتیوباعث کشش جریان اضافی در کابلهای انتقال دهنده نیروشده وباعث تلفات اهمی در آنها میشود هم چنین بار اضافی را بر ژنراتورها
تولیدکننده برق وارد میکند
با توجه به اینکه الکتروموتورها از سلف (سیم پیچ) ساخته شده اند توان مصرفی دریک سیستم سلفی را بررسی میکنیم:

که در آن  øاختالف فاز بین جریان و ولتاژهرفاز میباشد درمدارات با خاصیت سلفی مولفه جریان به اندازه زاویه  øازولتاژ عقب میباشد که
بدان پس فاز میگویند
اگرمداری دارای خاصیت خازنی باشدمولفه جریان از ولتاژ به اندازه  øجلوتر است که بدان پیش فاز میگویند البته بدلیل خاصیت سلفی
اکثرمدارات ذاتا پس فاز میباشند

انچه که ما به عنوان ضریب قدرت بار میشناسیم در حقیقت نسبت بین توان اکتیوبه مجموعه توان می باشد:

هرچقدر اختالف فاز بین جریان و ولتاژکمترباشد  COSøبزرگتر بوده ونسبت فوق به عدد  1نزدیکترخواهد شد
در بارهای کامال اهمی این نسبت  1میباشدو هرچقدرنسبت فوق از عدد 1دورتر باشداتالف انرژی بیشتری در سیستم وجود داشته وسهم
کمتری از انرژی راندمان خواهد داشت بهمین دلیل است که از سوی برق منطقه ای کنتورهای ویژه ای برای اندازه گیری (توان راکتیو)
مصرفی نصب می گردد و مقدار اندازه گیری شده در فرمول زیر قرار داده میشود

تاثیرات منفی پایین بودن ضریب قدرت


افزایش هزینه برق



افزایش هزینه تجهیزات به لحاظ بزرگتر شدن اندازه آنها(مانند:کلیدها-فیوزها-کابلها-ترانسفورماتورها)



ایجاد تلفات انرژی الکتریکی در خطوط انتقال وتوزیع



کاهش راندمان ترانسفورماتورها

روش های اصالح ضریب قدرت


استفاده از الکتروموتورهایی که خوب طراحی شده اند



حتی االمکان استفاده از موتورهایی با سرعت زیاد بجای موتورهایی با سرعت کم



پرهیز از انتخاب موتور با توان نامی بزرگتراز بار



نصب بانک های خازنی



درصورت امکان استفاده از موتورسنکرون

ضریب زیان
اگر ضریب قدرت از  2.5باالتر باشد هیچ گونه هزینه ای بابت مصرف توان راکتیو دریافت نمیگردد واگر ضریب قدرت از 2.5کمتر
باشدمقدار توان راکتیودر(ضریب زیان) ضرب شده ومبلغ آن به مبلغ محاسبه شده از توان اکتیو اضافه می گردد.

با توجه به خازن گذاری مناسب در کارخانه بارراکتیودرهیچ یک از ماههای مورد بررسی از میزان مجاز فراتر نرفته ومشگلی از این بابت برای
کارخانه وجود ندارد میانگین ضریب قدرت در سال  2.52، 56میباشد

بخش دوم:بررسی کیلووات برتناژ دپارتمانهای سیمان نهاوند
انرژی مصرفی کارخانه از دو مولفه تشکیل شده است یکی انرژی مولد یا دخیل در فرایند تولید ودیگرانرژی غیر مولد یا غیر دخیل در فرایند
تولید
مصارف غیر مولد مصارفی است که بار پایه را تشکیل میدهد نظیر روشنایی محوطه،مصارف اداری و...دسته دیگر مصارفی که وابسته به تولید
میباشند مانند مصارف ماشین آالت خط تولید و هرنوع تاسیسات جانبی که نیاز خط تولید را براورده میکند مانند کمپرسورها،بویلرها و...
در صورتیکه از ظرفیت نصب شده بطورکامل استفاده نگردداین مسئله سبب افزایش نسبت انرژی غیرمولد به انرژی مفید دخیل در فرایند تولید
میشود.این ارتباط را میتوان بصورت خطی در نظر گرفت که منحنی آن بصورت زیر میباشد:

رابطه کلی بین تولید وانرژی
مصرف ویژه انرژی الکتریکی که تعریف آن میزان انرژی مصرفی به ازای واحد تولید است بصورت رابطه زیر میباشد:

دو عامل اصلی که برروی مصرف ویژه انرژی دپارتمانها تاثیر گذار میباشند یکی ظرفیت عملی دپارتمانها که برحسب تن برساعت بیان میشود
و دیگری ساعات کارکرد ماهیانه دپارتمانها یا تولید ماهانه آنها میباشد که درادامه برای هر دپارتمان سعی شده تا اثر هر دو عامل را مورد
بررسی قرار داده ودر شرایط خاصی حداقل مصرف ویژه انرژی برای هر دپارتمان مورد محاسبه قرار گیرد:
آسیاب مواد
اسیاب مواد کارخانه سیمان نهاوند ساخت کارخانه لوشه آلمان و از نوع غلطکی میباشد ظرفیت اسمی این آسیاب  042تن بر ساعت است که
ظرفیت عملی متوسط این واحد در سال  452 56تن برساعت بوده است در صورتیکه بتوان ظرفیت عملی را به مقدار نامی  022تن برساعت
افزایش داد مصرف ویژه انرژی به مقدار  2.05کیلووات ساعت برتن کاهش میابد و صرفه جویی انرژی الکتریکی ساالنه حاصل مقدار
 612222کیلووات ساعت خواهد شد .

کوره
ظرفیت اسمی کوره  0022تن کلینکر در روزوبه عبارتی  107.6تن برساعت کلینکر میباشد که ظرفیت متوسط عملی این واحد  152تن
برساعت بوده است با توجه به ظرفیت عملی کوره نسبت به ظرفیت نامی مقدار  1.62کیلووات ساعت برتن کلینکر در این دپارتمان صرفه
جویی شده که مقدار برق حاصل از این صرفه جویی 121 2222کیلووات ساعت در سال است
آسیاب سیمان
ظرفیت اسمی این آسیاب 142تن بر ساعت ومتوسط ظرفیت عملی آن درسال 122 56تن برساعت بوده است در صورت افزایش ظرفیت عملی
به  112تن برساعت کاهش مصرف ویژه انرژی به میزان  1.02کیلووات ساعت برتن و صرفه جویی ساالنه 522222کیلووات ساعت در سال
میباشد
نتیجه گیری:
در صورت افزایش ظرفیت و بهبود کارکرد دپارتمان ها مصرف ویژه انرژی به میزان زیر کاهش خواهد یافت

پتانسیل کاهش مصرف ویژه انرژی الکتریکی به میزان  0.22کیلووات ساعت بر تن بواسطه افزایش ظرفیت دپارتمان وجود دارد وصرفه جویی
ساالنه 0252222کیلووات ساعت را بدنبال خواهد داشت.
منابع:کتاب کیفیت توان واثرات آن برتجهیزات قدرت جلد اول(مفاهیم و تعاریف) نوشته مهدی باقری ورضا مهری
سایت سازمان بهره وری انرژی(سابا)
جزوات آموزشی احداث کنترل

