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 سیستم بهینه سازی مصرف بـرق  
 مقدمه :

ترين وظايفي است كه برابر مهندسان طراح قرار دارد. تجهجهجيجوا  و  مصرف برق در واحدهاي صنعتي يكي از پيچيده بهینه سازي          

بايد بطور تمام و كمال در خدمت فرآيند توليد قرار گيرند و به تامين باالترين سطح كميت و كيفيت تجولجيجد  سيستم هاي برقي از يكسو مي

مگاوا  ساعت بود  تحميجل  000555ياري رسانند و از سوي ديگر حداقل مصرف انرژي را بر شبكه برق كشور كه در اوج مصرف سال نود و نه 

درصد بار شبكه سراسري را كم و هوينه برق  26تا  05ها و امكاناتي استفاده شده است كه بسته به نياز مشتري از  نمايند. در اين طرح تكنيك

مصرفي براي كاربران به صور  قابل چشمگيري پايين مي آورد. اين سيستم باعث پايين آمدن هوينه هاي توليد ، استفاده از مجعجافجيجتجهجاي 

وزار  نيرو و سودآوري براي مصرف كننده ، و برداشتن باري بسيار زياد از شبكه برق كشور ميشود و نتيهه آن صادرا  برق مجازاد كشجور و 

را ميتوان يكي از منحصر به فردترين پروژهاي كشور نام برد كه نمونه خارجي نجدارد و شجركجت   )  ( ENMارزآوري را به دنبال خواهد داشت . 

كجه  62دستگاه از آن را از سال  36سال تحقيق ، پژوهش و سرمايه گذاري ، اجرا و هم اكنون تعداد  30عرفان نادين ماد با افتخار توانسته با 

ده شاهطرح هنوز به آن بلوغ الزم نرسيده بود به صور  آزمايشي در استان كردستان را زير بار ببرد و كاربران نتايج بسيار حير  انگيو آن را م

را به خود داده و بعدها از مواياي آن نيو استفاده نموند . اين امجر   )   ( ENM نموده اند. اين عويوان جو اولين نفراتي بودن كه ريسك استفاده از

باعث معرفي شركت عرفان نادين ماد به هم صنفي هاي خود شد. انشاهلل در آينده نوديك ايران و مصرف كننده هاي انرژي برق را بجيجش از 

   پيش از اين نعمت خداداي و بي بازگشت سرشار خواهيم كرد .

 
 

 من هللا و توفیق : طراح و مبتکر عرفان احمدزاده



 

 

 سیستم بهینه سازی مصرف بـرق  
 یتشان را اعالم مینماید.دیرشرکت عرفان نادین ماد ضمن تشکر از کاربران ذکر شده در لیست ذیل براي راستی آزمایی نیز شده باشد اسامی آنها و واحدهاي تولیدي تحت م

 کارخانه آرد کرفتو با مدیرعاملی آقاي کریم امین نژاد 31*دستگاه اول : سال 

 ( 802() آمپر خروجی ترانس  102)آمپر مصرفی کارخانه  

 کارخانه آرد شفق با مدیریت آقاي شهریار و اقبال کریمی 38*دستگاه دوم : سال 

 ( 022() آمپر خروجی ترانس  132)آمپر مصرفی کارخانه 

 کارخانه آرد سروآباد مریوان با مدیریت آقاي طالب خالدیان 80*دستگاه سوم : سال 

 ( 062() آمپر خروجی ترانس  322)آمپر مصرفی کارخانه 

 کارخانه دانه بندي شن و ماسه آقاي هیوا و محمد صیادي 88*دستگاه چهارم : سال 

 ( 602() آمپر خروجی ترانس  038)آمپر مصرفی کارخانه 

 کارخانه آرد و سیلوي بیجار با مدیریت آقاي هادي امین نژاد  89*دستگاه پنجم : سال 

 ( 122() آمپر خروجی ترانس  6218)آمپر مصرفی کارخانه 

 کارخانه و معدن بزرگ شن باران دیواندره با مدیریت آقاي فرشدي صیادي 81*دستگاه ششم : سال 

 ( در فاز اول 602() آمپر خروجی ترانس  022)آمپر مصرفی کارخانه 

 (در فاز دوم 869() آمپر خروجی ترانس  788)آمپر مصرفی کارخانه 

 کارخانه آجر بیجار با مدیریت آقاي آرام صیادي 87*دستگاه هفتم : سال 

 (  860() آمپر خروجی ترانس  932)آمپر مصرفی کارخانه 

 سردخانه کوچک برادران سرفراز  87*دستگاه هشتم : سال 

 ( 68() آمپر خروجی ترانس  98)آمپر مصرفی سردخانه 

 : کارخانه خوراک دام سارال با مدیریت برادران صیادي 82*دستگاه دهم : سال 

 ( 069() آمپر خروجی ترانس  092)آمپر مصرفی کارخانه 

 قالیشویی و تولید نایلون فریزر آقاي زانیار عزیزي 88*دستگاه یازدهم : سال 

 ( 80() آمپر خروجی ترانس  72)آمپر مصرفی کارگاه 

 تولید ادوات کشاورزي باران کشت گروس آقایان صدیق الهی و فرهاد شرقی 80*دستگاه دوازدهم : سال 

 ( 80() آمپر خروجی ترانس  639)آمپر مصرفی کارگاه 
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 معرفی مدیر عامل شرکت عرفان نادین ماد : عرفان احمدزاده 
 

 کارآفرین برتر استانی در دو دوره 

 طرح قابل تقدیر دوازدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی 

 قبولی طرح در استان و مقام اول  سیزده همین جشنواره خوارزمی 

 قبولی طرح در استان و مقام اول چهارده همین جشنواره خوارزمی 

 قبولی طرح در استان و مقام اول دوازدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی 

 )مهندسی مجدد فرآینهاي تولید( ...……………………………………………………………  BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERINGگواهی نامه بین المللی 

 ) کنترل آماري کیفیت (.……………………………………...………………………………………… STATISTICAL QUALITTY CONTROLگواهی نامه بین المللی  

 )بهینه کاوي )الگو برداري((..………………………………….……………………………………………………… BENCHMARKINGگواهی نامه بین المللی  

 ( DOE)طراحی آزمایشات ...…………………………..……………………………………………… DESIGN OF EXPERIMENTSگواهی نامه بین المللی   

 )بهداشت حرفه اي در محیطهاي صنعتی (...…………………………….…………………………… OCCUPATIONAL HEALTEگواهی نامه بین المللی   

 )تولید بهینه(.………………………………...………………………………………………………………………PRODUCE  PERFCT گواهی نامه بین المللی  
 

 (TQM ) مدیریت کنترل کیفیت فرآگیر ..…………………………………...……………… MANAGEMENT  TOTAL CUALITYگواهی نامه بین المللی  

 هفت گواهی نامه ملی کنترل ، مدیریت خطوط تولید و بهینه کاوي آنها

 تا امروز 38از سال  عضو کانون کارآفرینان استان کردستان به حکم استاندار کردستان

 تا امروز 38به حکم استاندار کردستان  از سال دبیر کانون کارآفرینان استان کردستان  

تا امروز 80عضو هیئت فنی مراکز مشاوره و اطالع رسانی و خدمات کارآفرینی استان کردستان از سال          



 

 

 سیستم بهینه سازی مصرف بـرق  
 معرفی شرکت عرفان نادین ماد :

 اهداف کالن 

كامل و هم افوايي مثبتي را مهموعه اهداف تعريف شده در اين ساختار هر يك داراي نقش مستقل و متمايوي بوده كه ايفا آن همانند قطعا  يك منظومه يكديگر را           
 در راستاي اهداف شركت ايهاد خواهند كرد. اين اهداف و ماموريت تعريف شده براي آنها بدين شرح مي باشد:

مربوطه ، مستند ن كارشناسي فني و تخصصي و عقد قرارداد با مشتريان و مشتركين ضمن مرور طراحي و انهام محاسبا  الزم ، هماهنگي حضوري و كتبي با متقاضيا-3
 سازي و نگهداري سوابق مرتبط ،تهيه و ارايه اطالعا  و آمار براي هرپروژه اي.

دگان محصوال  نارايه خدما  در مورد احداث مولد هاي مقياس كوچك : شامل؛ بررسي و پذيرش تقاضاهاي ، هماهنگي و همكاري گرم با كليه مشتريان و مصرف كن -6
 عرفان برق ، توجيه و ارايه اطالعا  به مشتريان و بازديد كنندگان و مصرف كنندگان محصوال  و خدما 

ب و مطمئن در خوارائه خدما  طراحي و راه اندازي خطوط توليد و بهينه سازي مصرف برق آنها با هدف سود آوري كاربران و مشتريان شركت و برداشتن قدمهاي  –  0
 راستاي اعتالي فرهنگ كارآفريني و اشتغال زايي مبتني بر رضايت كشور

 خط مشی سیستم مدیریت در شرکت عرفان نادین ماد :

سال قدمت و دريافت گواهي هاي حسن انهام كار متعدد و با استفاده از تهارب مهندسين با سابقه هم اكنون با گذشت چندين  30با شرکت عرفان نادین ماد             
 پيشرو در صنعت برق  كشور است. سال سابقه فعاليت مفيد در عرصه صنعت برق و كارآفريني هاي متعدد در اين زمينه و مدارک ملي و بين المللي  ازمهموعه هاي

 توسعه كيفي در راستاي بهره برداري اقتصادي پروژه ها با رويكرد افوايش راندمان به عنوان واحد توليدي و نياز كشور.

 مشاركت در كاربرد انواع فناوري هاي توليد و بستر سازي براي استفاده از اين فناوري ها در راستاي برنامه هاي شركت.

 سا  مشابه .موسارائه خدما  مطلوب و بهينه براي آحاد مردم در راستاي ارتقاء سطح كيفي پروژه ها با توجه به وضع موجود و احراز جايگاه ممتاز در بين 

 اثرگذاري بر آينده صنعت برق كشور و تثبيت جايگاه شركت به عنوان مركو فني و تخصصي برق ، تههيوا  و ابوارآال  وابسته به آن .

)ايمني و بهداشت( ناشي از كار و كنترل عوامل زيان آور محيط كار )عوامل فيويكي و شيميايي و   برنامه ريوي و اقدام منظم و مداوم بمنظور پيشگيري از وقوع حوادث
 ارگونومي و رواني (.

بهينه سازي مصرف و  هايبرنامه ريوي و اقدام منظم و مداوم بمنظور پيشگيري از آلودگي هاي محيط زيست )خاک و هوا و آب( و كاهش مصرف منابع گاز با اجراي سيستم
 راندمان دستگاهها و جلوگيري از هرز ريختن منابع .



 

 

 سیستم بهینه سازی مصرف بـرق  
 نو آوري و تعریف آن در این طرح : 

باشد. در اين طرح به خلق نوآوري پرداختجه  جديد و تهاري كردن آن مي … ها به فناوري، محصول، فرآيند، مدل كسب و كار و  هاي جديد و تبديل اين ايده به مفهوم ارائه ايدهنوآوري            

گجذاري  كنند و با سرمايجه دانش حركت ميهاي توسعه يافته است كه در مرزهاي  كننده وضعيت كشورها و شركت باشد اين تعريف منعكس شده است و نوآوري شامل اختراع و استفاده از آن مي

پجردازنجد ولجي  ها و محصوال  جديد مي ناوريها و مراكو علمي و تحقيقاتي ديگر به عرضه ف هاي راهبردي با دانشگاه هاي وسيع و گسترده در مراكو تحقيق و توسعه خود و بسط دامنه همكاري

تجري ارائجه  ، بنابراين ضرور  دارد تعريف جامجعهاي موجود استوار است تبيين نمايد تواند فرآيند نوآوري در كشورهاي درحال توسعه را كه بر پايه تغييرا  تدريهي و بهينه كردن نوآوري نمي

و جويبار نوآوري بتوانند به كجمجك انجهجام  دهد كه ايده به صور  محصول، فر آيند يا خدمتي توسط چرخه فناوري ها را نيو نشان دهد. نوآوري زماني رخ مي شود تا بتواند وضعيت اين شركت

ه براي برقراري روابطي است كه قبالً ديده نشجده و ها برسند. خالقيت و نوآوري، استعداد مرموز نود افراد نيست بلكه فعاليت روزمر هاي ناپيوسته در سازمان به امتيازهاي ناشي از آن دگرگوني

صطالح نوآوري را در يك مفهوم وسيع به عجنجوان اند. ا هاي كمياب به نتيهه رسيده گيري آگاهانه و هدفمند فرصت برقراري ارتباط بين مسائلي است كه به طور معمول در كنار يكديگر قرار نمي

است كه طراحي و به حقيقجت درآمجده بجاشجد و  شدهفرايندي براي استفاده از دانش يا اطالعا  مربوط به منظور ايهاد يا معرفي چيوهاي تازه و مفيد به كاربرد.  نوآوري هر چيو تهديد نظر 

گيري سازماني در تجمجام مجراحجل، از  تصميم يندموقعيت سازمان را در مقابل رقبا مستحكم كند و نيو يك برتري رقابتي بلند مد  رقط يك بار رخ دهد، بلكه فرايندي مستمر و متشكل از فرا

آوري اطالعا  بجا ديجدگجاه  ايده جديد اي ان ام بسته به نياز جديد مشتري يا نياز در سطح كالن كشور براي امر توليد دارد و از طريق جمع.    باشد توسعه ايده جديد تا كاربردي شدن آن مي

سه نوع اساسي نوآوري وجود دارد كه موجب   ،وري توجه شد كارآفرينانه توسعه يافت . در فرايند كاربردي شدن ايده جديد، به صور  محصول، فرايند يا خدمت، به كاهش هوينه و افوايش بهره

توانند تغيجيجرا   مي هاي جديد  ها و ايدئولوژي فرهنگ نوظهور؛ اعتقادا ، ارزش  . تكنولوژي؛ براي مثال اتومبيل ساختار شهرها و نحوه زندگي شهري را دگرگون ساخت  : شود مي تغيير اجتماعي 

به وجود آمدن ايده پيشرفت در اروپا بجوده اسجت. وجود آورند. رابر  نيوبت اعتقاد دارد كه تغييرا  سريعي كه در قرن هفدهم و ههدهم در اروپا به وجود آمد در نتيهه  سريعي را در جامعه به

اشكال جديدي از ساختار اجتماعي؛ اين عوامل باعث ايهاد تغييراتجي   . ها معتقد بودند كه پيشرفت نه ممكن، بلكه حتمي است، اين اعتقاد باعث پيشرفت علمي و تكنولوزيكي در اروپا شد انسان

رود كه باعث ايهاد تغييراتي در نظجام  مي شمار  ساالرانه جديد كه يك شيوه جديد سازمان اجتماعي هستند نوآوري يكي از عوامل تغييرا  اجتماعي به هاي ديوان شود. مثل سازمان در جامعه مي

دهجد  مجي وسيله عملي كه انهجام  علت موجوديتش يا به عامل تغيير در واقع عنصري است از يك وضعيت معين، كه به »گويد:  مي شود. گي روشه در تعريف عوامل تغيير اجتماعي  مي اجتماعي 

شود باعث ايهاد تغييراتي در جامعه روستايي شده است و به طبع آن  مي عنوان مثال، انهام اصالحا  در روستاها كه نوعي نوآوري محسوب  به «آورد.  مي وجود  شود و يا به مي تغييري را موجب 

ح مديريت و. . . خواهد شد. نوآوري در نجتجيجهجه ها، در سط هاي جديد در يك كارخانه باعث ايهاد تغييرا  زيادي در شيوه كار، در سازمان گروه مانع از مهاجر  آنها گرديد. و يا ورود تكنيك

سال قجبجل زنجدگجي  055شدند. مثال اديسون اگر در  يها موفق به نوآوري نم اند. اگر دانش گذشتگان نبود آن آيند و افراد نوآور با مخوني از دانش گذشتگان روبرو بوده مي تراكم دانش به وجود 

  هاي الزم براي اختراع برق برداشته نشده بود. شد؛ چرا كه قدم كرد موفق به اختراع برق نمي مي 
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 آمار رسمی تولید برق در ایران

 جمع سایر مصارف کشاورزي حمل و نقل صنعتی تجاري عمومی خانگی سال

3061 11356 32005 6013 10531 356 32121 1050 306611 

3060 16560 36066 1031 12105 311 31222 1251 311063 

3062 05112 31216 1106 11253 321 31215 1051 306061 

3061 06612 65166 35113 03620 610 63316 1515 323110 

3066 00261 63662 33530 01250 666 63150 0211 326106 

3061 25151 63056 36162 23360 611 61366 0021 361363 

3015 02110 32103 36220 20015 000 05565 0106 360150 

3013 23003 31635 36011 22102 013 03211 0200 311311 

3016 21011 31603 30011 15201 060 00350 0120 650136 

3010 13326 31121 30151 10106 020 00366 0601 631200 

3011 12350 66312 32265 13216 011 02561 1531 661036 

3010 16016 66131 31265 11321 102 02666 1155 601102 

3012 60150 61066 36263 61311 111 06106 0551 600562 

 : ترازنامه انرژي، وزار  نيرو، معاونت امور برق و انرژيمأخذهاي مختلف )گیگاوات ساعت (  تفکیک بخش مصرف برق به



 

 

 سیستم بهینه سازی مصرف بـرق  
 آمار رسمی تولید برق در ایران

 جمع (6سایر) آبی دیزلی سیکل ترکیبی گازي بخاري سال

3011 31362 2115 0125 000 6551 5 61651 

3065 31112 1506 1525 000 6556 5 66100 

3063 31122 2005 2615 115 0501 5 03060 

3066 31005 1302 2606 110 1165 31 01061 

3060 31600 1511 2606 110 0536 60 01055 

3061 31615 1152 2606 110 2511 16 06601 

3060 31615 33666 1602 136 2016 01 13565 

3062 31100 35015 35111 136 1166 11 10136 

3061 31100 33111 33331 136 1210 15 12503 

3066 31100 35111 30221 160 1150 16 11611 

3061 31100 36135 30161 156 6166 355 05065 

3015 31116 36625 31165 156 6112 3360 06601 

3013 31103 36166 30625 101 1112 3300 00103 

3016 30661 61130 31611 101 35622 3321 15621 

3010 30661 62136 36110 101 35161 3361 10303 

3011 30661 62615 36110 101 33001 3311 11360 

3010 30661 61615 31121 101 33065 3612 12161 

3012 30661 60131 60320 101 33106 3111 16656 

 مگاوات 62.788درصد آن در شبکه برق کشور هدر می رود. عددي معادل  60.82از مقدار برق تولید ایران حدود   



 

 

 سیستم بهینه سازی مصرف بـرق  
 ) اي ان ام( :  ENMآشناي با موضوع طرح اصالح مصرف برق صنایع ، سیستم  

ر صنايع و تبديل نيروي محركه مكانيكي به الكتريكي، پيدايش ه دتوليد بدون وجود شبكه هاي زيربنايي اقتصادي در هيچ يك از بخش هاي اقتصادي امكان پذير نيست. نيروي برق با توجه به تغييرا  پديد آمد

شان دهنده اين است كه رشد و توسعه اقتصادي و رفاه و نموتورهاي برقي و گسترش ابوارهاي ماشيني، نقش بسيار مهمي در توسعه صنعتي كشورها ايفا مي كند. گسترش مصرف سرانه برق در سطح ايران ني

مديريت مصرف برق به معناي مصرف نكردن نيست بلكه صحيح مصرف نمودن است. منظور ما كاهش رفاه جامعه نبوده بلكه هدف ما كاربرد منطقي و .اجتماعي در كشور از رشد متوسطي برخوردار بوده است

از اعمال روشهاي مديريتي و استفاده از تههيوا  مدرن براي مصرف  استبخردانه از انرژي الكتريكي است. كارايي بيشتر، هوينه كمتر با استفاده بهينه برق امكان پذير است. مديريت مصرف به زباني ديگر عبار  

شب، ساعا  اوج مصرف برق و ساير زمانهايي است كه كارخانه ها يه كنندگان انرژي الكتريكي و ارائه يك الگوي صحيح و مناسب و كمك جهت افوايش كارايي استفاده از انرژي برق و بهره گيري از آن ساعا  اول

ساعت شبانه روز مربوطه به ساعا  اوليه شب است. در اين ساعا  با روشن  61ناگوير به توليد است كه خاموشي آنها باعث باال رفتن هوينه هاي توليد و هرز رفتن مواد اوليه هستند. بيشترين مصرف برق در 

عي برق و خاموشي مواجه مي شويم. آيا مي دانيد براي روشن شدن فقط اقطشدن المپها، حداكثر مصرف انرژي الكتريكي از نيروگاهها دريافت مي شود و اگر نيروگاهها توان توليد برق مورد نياز را نداشته باشند، ب

 355پس اگر هريك از مشتركين در سطح هر منطقه اي به بورگي اصفهان فقط يك المپ  .دالر و زماني حدود سه سال جهت احداث نيروگاه نياز است 355وا  رشته اي به سرمايه گذاري اوليه  355يك المپ 

برچسب انرژي برچسب  ميليون ريال جهت احداث نيروگاه براي تامين برق فوق صرفه جويي خواهد شد،، 100655مگاوا  آزاد و سرمايه گذاري حدود  325رشته اي اضافي خود را خاموش كنند، ظرفيتي معادل 

چنين اطالعا  اختصاصي مربوط به هر وسيله انرژي در اختيار هم انرژي امروزه در اغلب كشورهاي جهان وجود دارد و مصرف كننده را با ميوان كارايي هر يك از وسايل انرژي برخانگي و صنعتي آشنا مي كند.

ا توجه به اين اطالعا  در د ببرچسب انرژي از قسمتهاي مختلفي تشكيل شده است كه هر قسمت نمايانگر اطالعاتي است. به طور مثال خريداران يك ماشين الكتريكي مي توانن .مصرف كنندگان قرار مي دهد

تمامي وسايل انرژي بر خانگي مشترک است به ترتيب نمايانگر در هنگام خريد، دستگاهي را انتخاب كنند كه درمقايسه با ساير مدلهاي مشابه داراي كارايي و بازدهي بيشتري باشد. سه بخش اوليه برچسب كه 

 .درجه بندي شده است كه هر يك از حروف معرف درجه اي از كارايي دستگاه مي باشد G تا Aحرف التين از 1عالمت تهاري و نام شركت سازنده و مدل دستگاه مي باشد. بخش چهارم برچسب انرژي بوسيله 

رف مص نشانگر كمترين بازدهي دستگاه است. بنابراين هرچه رتبه دستگاه بيشتر باشد كارايي آن نسبت به ميوان انرژي كه مصرف مي كند بيشتر است. G نشانگر بيشترين بازدهي دستگاه و حرف A حرف

ابند. بخش پنهم نمايانگر مصرف انرژي دستگاه است و ساير ع يكنندگان مي توانند در هنگام خريد وسايل برق با دقت و توجه به حرف التين درج شده در اين قسمت از ميوان كارايي و بازدهي دستگاه اطال

الگوي مصرف و عمر وسايل برقي با وجود كم مصرف بودن چون زياد از آنها استفاده مي شود در نتيهه بخش بورگي از مصرف خانگي  و  .بخشها بيانگر اطالعا  اختصاصي در مورد هر يك از وسايل مي باشد.

ليد را كاهش مي دهد و سرمايه بورگي را براي توسعه كشور تو عالالخصوص صنعتي را تشكيل مي دهند. انتخاب و استفاده صحيح و درست از وسايل برقي نه فقط مصرف انرژي و در نتيهه هوينه هاي خانواده و

ا تمام دستگاههاي برقي داراي عمر مشخصي هستند كه بر اساس تعداد ساعتهاي مصرف و در شرايط استفاده درست محاسبه مي شود. در طرح سيستم ب .خيره مي كند بلكه بر عمر اين دستگاهها نيو مي افوايد

كه برق به مصرف كننده را كم ميكند . اين سيستم در جهان منحصر شب نام اختصاري اي ان ام  اصالح مصرف بدون تغيير در ساختار تههيرا  اعم از دور و توان موتور الكتريكي صور  گرفته و فقط بار ارسالي از

سال وقت به صور  تهربه و خطا و استفاده از علم روز طراحي ، ساخته و در  30به فرد بوده و در آينده نوديك برند جهاني به نام ايران خواهد بود . اي ان ام با استفاده از توان متخصصان داخلي و زماني بيش از 

و براي تشويق مصرف كننده اقدام به مهاني كردن كردن برق مصرف نيرمدار قرار گرفت كه امروز كاربران اين سيستم از مواياي آن كامالً آگاه بوده و آن را به همكاران و بازار ايران معرفي ميكنند. وزار  

حذف شده و باعث صادرا  برق ، جلو گيري از افت شبكه  شوركنندهاي بخشهاي مختلف است كه با نصب اين سيستم دگر نيازي به اين كار نبوده و در صور  كشوري شدن طرح تقريباً نصف بار شبكه از برق ك

 شور است.ي ك، خنك كاركردن تههيوا  توليد و انتقال و مصرف ، عدم نياز به سرمايه گذاري كالن در بخش تامين و توليد برق و بسياري مواياي عالي برا
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 مصرف کننده هاي الکتریکی : 

ن برق کشور توسط بخخخش تریمصرف کننده هاي برق عموماً به دو بخش صنعتی )صنعت ، کشاورزي ، حمل و نقل ( و خانگی )تجاري ، مسکونی ، خدماتی( تقسیم میشوند که بیش

نوسان اختالالت بسخیخار  رینصنعت مصرف میشود. مصرف کنندهاي صنعتی غالباً کارخانه ها یا واحدهاي تولیدي هستند که خوراک اصلی آنها برق و در صورت نبودن یا کوچکت

زحمت طاقت فرسایی تولخیخد ،  بولجدي در تولید چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی ایجاد میکند . برق به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین زیرساخت توسعه اجتماعی با ق

ق و صرفه جویی آن به عنوان لزوم توسعه بر توزیع ، و در کارخانه ها براي امر تولید مصرف میشود . حال با توجه به موارد باال و نیاز جهانی صرفه جویی در مصرف انرژي براي تولید

 پایدار کشور وزارت نیرو اقدام به تشویقاتی براي مصرف کنندگان انرژبرق به شرح زیر نموده است :

 درصدي مصرف برق خود هر روز بیست ساعت برق رایگان استفاده کنند. 92عقد قرادادهاي با مشترکان که در صورت کاهش  - 6

 شود. صورت رایگان محاسبه می ساعت دیگر به 02اند، برق مصرفی  هاي پیک از برق استفاده نکرده کشاورزي که چهار ساعت در طول ساعت - 0

سرباري به تولید کخنخنخدگخان  هايکه این تشویقها شاید براي کنترل مصرف برق شبکه خوب باشد اما در نقطه مقابل آن کاهش تولید را به دنبال خواهد داشت و این خود هزینه 

منطقی است. با اسختخفخاده از  غیرتحمیل میکند . قابل تامل است که مشترکان شرکت توانیر قرارداد برق دائم با وزارت نیرو داشته و درخواست خاموشی کارخانه ها درخواستی 

یع از این مشوقها نیز استفاده نمایند . توزسیستم اي ان ام کارخانه ها نه تنها میتوانند به صورت دائم فعالیت نمایند بلکه میتوانند به دلیل پایین آوردن مصرف برق خود از شبکه 

درصدي شبکه برق و نتیجه آن براي برق کشور مشخص و گویاست که در صورت داشتن اندیشه توسعه اي در وزارت نیرو  92استفاده گستره از این سیستم در کشور باعث کاهش 

ساعت عدم مصرف و بیسخت سخاعخت  3که به وضوح نیز دیده میشود و دلیل آن کاهش فشار بر شبکه برق کشور از تولید تا توزیع این وزارت خانه میتواند به جاي دادن مشوق 

ي نیست باعث خاموشی کارخانه ها ي یازرایگان با پرداخت سوبسید به کاربران ایندسگاه را نصب نموده و به صورت فول تایم برق را محاسبه نماید و در طرف مقابل کاربران دیگر ن

درصد از هزینه برق مصرفی خود را پرداخت می نمایند . این دستگاه باعث رشد کیفی ولتاژ به اندازه نیاز کارخانه بخه صخورت هخو   92خود شوند و به جاي آن در طول سال 

نموده اند . به عنخوان  دهدرصد اتوماتیک است  . در جدول زیر کاربرانی که از اي ان ام استفاده نموده اند را مشخص و تفاوت مصرف آنها قبل و بعد از نصب را مشاه 622مصنوعی و 

آمپر بدون تغییر در توان و دور الکتروموتورها رسیده است که هزینه برق آن بیش از پنجاه در صد کاهش پیدا کرده است .  602آمپر مصرف برق دارد به  022مسال کارخانه اي که 

ا مشکل قطعی برق بخه دلخیخل ه هاین هزینه قبض برق آنچنان پایین است که موجب تعجب کاربران شده و استفاده از آن را به مردم پیشنهاد میدهند. در ضمن تمام این کارخان

 مصرف باال دارند که بعد از نصب سیستم این مشکل برطرف شده است.
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 جدول مقایسه قبل و بعد از نصب سیستم اي ان ام به عنوان مثال

 ردیف

 نام واحد

 هزینه هاي برق مربوط همان سال نصب است و جدید نیست.

 بعضی از آنها نیز با افزایش توان مقدار تولید را افزایش داده ند.

 آمپر

 واقعی مصرف

 قبض برق هنگام
 عدم استفاده از 

 اي ان ام 

 آمپر مصرفی
 از شبکه بعد از نصب 

 هزینه پرداخت شده
 به صورت تقریبی 

 82.222.222 802 37.222.222 102 کارخانه آرد کرفتو با مدیرعاملی آقاي کریم امین نژاد 6 

 03.222.222 022 12.222.222 132 کارخانه آرد شفق با مدیریت آقاي شهریار و اقبال کریمی 0 

 02.222.222 062 83.222.222 322 کارخانه آرد سروآباد مریوان با مدیریت آقاي طالب خالدیان 8 

 1.922.222 602 09.222.222 038 کارخانه دانه بندي شن و ماسه آقاي هیوا و محمد صیادي 0 

 32.222.222 122 همزمان 6218 کارخانه آرد و سیلوي بیجار با مدیریت آقاي هادي امین نژاد 9 

 09.222.222 602 32.222.222 022 6فاز  معدن بزرگ شن باران با مدیریت آقاي فرشدي صیادي 1 

 89.222.222 869 682.222.222 788 0فاز  معدن بزرگ شن باران با مدیریت آقاي فرشدي صیادي 7 

 80.222.222 860 672.222.222 932 کارخانه آجر بیجار با مدیریت آقاي آرام صیادي 3 

 092.222 68 60.222.222 98 سردخانه کوچک برادران سرفراز 8 

 02.222.222 069 92.222.222 092 کارخانه خوراک دام سارال با مدیریت برادران صیادي 62 

 - 80 - 72 قالیشویی و تولید نایلون فریزر آقاي زانیار عزیزي 66 
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 شماي شبکه قبل و بعد از نصب اي ان ام 

 

 ENM   
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درصد کاهش را نشان میدهد و این در حالیست کخه  92همان طور که در تصاویر قبل میبینید آمپر ارسالی شبکه تا 

 مصرف کننده بدون هیچ تغییري در قدرت ، آمپر مورد نیاز خود را مصرف میکنند.

 

ریال هزینه برق پرداخت میکند بعد نصخب  022.222.222آمپر  6222به طور مثال کارخانه اي که قبل نصب اي ان ام با 

 ریال میرسد. 32.222.222به حدود 

 

آمپر تولید و در شماي پایین همخان  8922درصد افت شبکه  60در شماي قبلی تولید برق توسط نیروگاه با احتساب 

 آمپر تولید میکند. 6132نیروگاه براي همان کارخانه ها بدون تغییر در ساختار فقط با نصب دستگاه اي ان ام 

 

 در صورت اضافه  شدن صنایع بزرگ نیز میتوان همین سیستم را اجرا و از مزیتهاي آن نیز استفاده کرد.
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 گواهی هاي حسن انجام کار 
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 گواهی هاي حسن انجام کار 
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 گواهی هاي حسن انجام کار 
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 گواهی هاي حسن انجام کار 
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 آمپر 128آمپر ، خروجی پست برق  6283مصرف کارخانه   -نمونه پروژه ها 

 به صورت دائم کار در مدار است. 6889از سال 
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 آمپر 190آمپر ، خروجی پست برق  6233مصرف کارخانه   -نمونه پروژه ها 

 به صورت دائم کار در مدار است . 6880از سال 
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 به صورت دائم کار در مدار است  6880نمونه پروژه  از سال 
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   630آمپر ، خروجی آمپر از پست  009نمونه پروژه مصرف کارخانه 

 6880به صورت سال نصب 
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آمپر ،  182مصرف کارخانه   -نمونه پروژه ها 

 آمپر به صورت نیمه دائم 880خروجی پست برق 

 6838کار ، سال نصب 
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 880آمپر ، خروجی پست برق  132مصرف کارخانه   -نمونه پروژه ها 

 6831آمپر به صورت دائم کار، سال نصب 
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 سایر نمونه پروژه ها در زمینه راه اندازي خطوط تولید



 

 

 سیستم بهینه سازی مصرف بـرق  
 سایر نمونه پروژه ها در زمینه راه اندازي خطوط تولید



 

 

 سیستم بهینه سازی مصرف بـرق  
 سایر نمونه پروژه ها در زمینه راه اندازي خطوط تولید



 

 

 سیستم بهینه سازی مصرف بـرق  
 سایر نمونه پروژه ها در زمینه راه اندازي خطوط تولید



 

 

 سیستم بهینه سازی مصرف بـرق  
 سایر نمونه پروژه ها در زمینه راه اندازي خطوط تولید



 

 

 سیستم بهینه سازی مصرف بـرق  
 سایر نمونه پروژه ها در زمینه راه اندازي خطوط تولید



 

 

 سیستم بهینه سازی مصرف بـرق  
 سایر نمونه پروژه ها در زمینه راه اندازي خطوط تولید



 

 

 سیستم بهینه سازی مصرف بـرق  
 سایر نمونه پروژه ها در زمینه راه اندازي خطوط تولید



 

 

 سیستم بهینه سازی مصرف بـرق  
 سایر نمونه پروژه ها در زمینه راه اندازي خطوط تولید



 

 

 سیستم بهینه سازی مصرف بـرق  
 سایر نمونه پروژه ها در زمینه راه اندازي خطوط تولید



 

 

 سیستم بهینه سازی مصرف بـرق  
 به یک 0سایر نمونه پروژه ها در زمینه راه اندازي خطوط تولید اتصال کابل 



 

 

 سیستم بهینه سازی مصرف بـرق  
 افتخارات



 

 

 سیستم بهینه سازی مصرف بـرق  
 شرکت فن آور در زمینه اي انرژي نو



 

 

 سیستم بهینه سازی مصرف بـرق  
 گواهی نامه هاي بین المللی



 

 

 سیستم بهینه سازی مصرف بـرق  
 گواهی نامه هاي ملی



 

 

 سیستم بهینه سازی مصرف بـرق  
 افتخار حضور در جمع بزرگان صنعت و نوآوري ایران ، کارآفرین برتر براي دو سال  و شرکت در نمایشگاهها و همایشهاي مختلف



 

 

 سیستم بهینه سازی مصرف بـرق  
 مشتري هاي ما

 آب و فاضال شهري دیوان دره  

 آب و فاضالب روستایی 

 شرکت استحکام بتن 

 قطعات بتنی کوله 

 شرکت معدن شن باران 

 کارخانه آجر حیدري

 کارخانه آجر بیجار 

 کارخانه آرد کرفتو 

 6کارخانه آرد شفق 

 0کارخانه آرد شفق 

 کارخانه آرد بیجار 

 کارخانه آرد سروآباد 

 کارخانه آسفالت سرچنار راه

 کارخانه آسفالت شهرداري

 کارخانه آسفالت راه و شهر سازي

 کارخانه ماسه صیادي 

 کارخانه ماسه راه و شهر سازي

 کارخانه ماسه فتاحی 

 کارخانه ماسه سرچنار راه 

 سیلوي مریوان 

 سیلوي بیجار 

 سیلوي کرفتو 

 سیلوي شفق

 شهرداري دیواندره 

 انتقال آب دیواندره 

 خوراک دام سارال 

 خوراک دام بیجار 

 پنیر سازي هزار کانیان 

 پنیر سازي گومه اي 

 پنیر سازي قلعه ریحانه 

 پنیر سازي کانی سفید

 سردخانه هاي مختلف 

 ماشین سازي خالدیان 

 ماشین سازي باران کشت

 مرغداري پوپه الر

 مرغدري قادري

 مرغداري سهرابی

 مرغداري محمدیان

 انتقال آب گادمه گتر

 انتقال آب آخکند

 انتقال آب گاوشله

 انتقال آب وزمان

 انتقال آب شهري و روستایی

 بیمارستان امام )ره(

 کارخانه قند صبا شهد 

 کارخانه قند تکاب 

 شرکت نیک الیاف 

 آموز  و پرور  دیواندره 

 مراکز فنی و حرفه اي 

 مجتمع فرهنگی و تاالر فردوسی

 مجتمع فرهنگی و تاالر فرهنگ

 معدن صمدي 

 معدن احسنی

 چاه کشاورزي و آبیاري و هزاران مشتر حقیقی دیگر 692بیش از 


