اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

تحسين كفاﺀة الطاقة في قطاع الكھرباﺀ في منطقة اإلسكوا

األمم المتحدة
نيويورك٢٠١٠ ،

أوالﹰ  -مقدمة
يرتكز إنتاج الطاقة الكھربائية بمعظمه على نظم اإلنتاج الحراري .وھذا القطاع ھو أحد الدعائم
الرئيسية لتحقيق النمو االقتصادي واالجتماعي في بلدان منطقة اإلسكوا .فخالل العقود الماضية ،شھد ھذا
القطاع تطوراﹰ كبيراﹰ وكانت مساھمته أساسية في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية حيث وفر اإلمدادات
الكھربائية لمشروعات التنمية الوطنية التي شمل بعضھا المناطق الريفية .وباستثناﺀ اليمن ،حيث نسبة
المزودين بالكھرباﺀ لم تتجاوز الخمسين في المائة والسودان حيث لم تتجاوز ھذه النسبة الثالثين في المائة،
وصلت الشبكات الكھربائية إلى جميع األراضي المأھولة في بلدان اإلسكوا وزود معظم سكانھا باإلمدادات
الكھربائية.

ثانياﹰ  -الكلفة الناتجة عن الخسارة الفنية والجدوى االقتصادية من تخفيضھا
إن زيادة الخسارة الفنية بمعدل كيلووات واحد يعني ھدر طاقة كھربائية متراكمة خالل فترة عمل
التجھيزات .فعلى مدار العام الواحد ،يؤدي ھذا الكيلووات إلى  ٨٧٦٠كيلووات ساعة ،وخالل فترة حياة
مكونات الشبكة ،التي ال تقل عن  ٢٥سنة ،تصل الخسارة إلى  ٢١٩ ٠٠٠كيلووات ساعة .وبافتراض أن
كلفة إنتاج الكيلووات ساعة ھي بحدود  ١٠سنت أمريكي )علمﹰا أن البلدان التي تتزود بالمحروقات بأسعار
السوق العالمية تتكبد كلفة أكبر( وأن فائدة الرأسمال تساوي  ٦في المائة مثالﹰ ،فإن القيمة الحالية للطاقة
المھدورة بسبب ھذا الكيلووات الواحد من الخسارة الفنية ھي بحدود  ١١١٨٦دوالر أمريكي .فيستحسن إذاﹰ،
من الناحية االقتصادية ،استثمار مبالغ إضافية ضمن ھذه الحدود في تجھيز الشبكة الكھربائية لتخفيض
الخسارة الفنية بحدود الكيلووات.
تتأثر ھذه الكلفة ،كما يتضح من الجدول أدناه ،بفائدة رأس المال وبمدة عمل )أي حياة( التجھيزات
وبكلفة الكيلووات ساعة التي تتغير وفق مصدر الطاقة ونظام التوليد وكفاﺀته.
الكلفة الحالية لخسارة فنية بمعدل "كيلووات واحد" مستمرة خالل مدة حياة التجھيزات
فائدة
الرأسمال

 ٥في المائة

 ٦في المائة

 ٨في المائة

 ١٠في المائة

 ١٢في المائة

مدة الحياة

مدة الحياة

مدة الحياة

مدة الحياة

مدة الحياة

كلفة
الكيلووات
ساعة
)بالدوالر
األمريكي(

 ٢٥سنة

 ٣٥سنة

 ٢٥سنة

 ٣٥سنة

 ٢٥سنة

 ٣٥سنة

 ٢٥سنة

 ٣٥سنة

 ٢٥سنة

 ٣٥سنة

 ٥سنت

٦١٦٨

٧١٦٤

٥٥٩٣

٦٣٤٢

٤٦٧١

٥٠٩٨

٣٩٧٠

٤٢١٨

٣٤٣٧

٣٥٨٣

 ١٠سنت

١٢٣٣٥

١٤٣٢٨

١١١٨٦

١٢٦٨٤

٩٣٤٢

١٠١٩٧

٧٩٤١

٨٤٣٥

٦٨٧٣

٧١٦٧

 ١٥سنت

١٨٥٠٢

٢١٤٩٢

١٦٧٧٩

١٩٠٢٥

١٤٠١٣

١٥٢٩٥

١١٩١١

١٢٦٥٣

١٠٣١٠

١٠٧٥٠

 ٢٠سنت

٢٤٦٧٠

٢٨٦٥٦

٢٢٣٧١

٢٥٣٦٧

١٨٦٨٣

٢٠٣٩٣

١٥٨٨٢

١٦٨٧٠

١٣٧٤٦

١٤٣٣٣

بالدوالر األمريكي

الكلفة الحالية لخسارة فنية بمعدل "كيلووات واحد" مستمرة خالل مدة حياة التجھيزات

 ٥سنت أمريكي

 ١٠سنت أمريكي

 ١٥سنت أمريكي

 ٢٠سنت أمريكي

منافع تخفيض الخسارات الفنية على الشبكة الكھربائية عديدة وھي كما يلي:
)أ(
ونقلھا؛

التوفير في رأس المال الالزم لتجھيز القدرة المر ﹼكبة الالزمة إلنتاج ھذه الطاقة المھدورة،

)ب( التوفير في استھالك المحروقات الالزمة إلنتاج ھذه الطاقة المھدورة؛
)ج( التوفير في استھالك المحروقات يخفض الفاتورة النفطية للدول المستوردة للنفط ويحسن ميزان
مدفوعاتھا التجاري ،ويؤمن للدول المصدرة للنفط كميات إضافية يمكن تصديرھا إلى الخارج واالستفادة من
عائداتھا في أغراض التنمية؛
)د( الحد من ارتفاع حرارة المعدات والتجھيزات ،الذي يسمح بتحاشي األعطال الناجمة عن
الحرارة الزائدة ،ويطيل المدة الممكنة لعمل تلك المعدات والتجھيزات .إن الخسارة اإلجمالية على الشبكة
الكھربائية ،أي مجموع الخسارات على كافة مكونات الشبكة ،تظھر بشكل طاقة حرارية يتم تصريفھا إما
بصورة طبيعية وإما عبر االستعانة بمبردات وبمراوح ومضخات لكي يتوقف االرتفاع في الحرارة عند
درجة معينة .ومن الضروري االنتباه إلى أن ارتفاع حرارة مكونات الشبكة التي تحصل فيھا ھذه الخسارات
على أن ارتفاع الحرارة بمعدل عشر
يؤدي إلى إجھادھا وتقصير مدة حياتھا .وينص قانون
درجات مئوية يخفض إلى النصف مدة حياة المادة العازلة كھربائياﹰ في التجھيزات والمعدات ،بينما يؤدي
تناقص ھذه الحرارة بمعدل عشر درجات مئوية إلى زيادة مدة حياتھا إلى الضعف؛

)ھ( المساھمة في المساعي العالمية لتخفيض االنبعاثات ،ال سيما وأن منطقة اإلسكوا ستكون من
المناطق األكثر تضررﹰا وستعاني من حدة تغير المناخ الناتج عن االنبعاثات ،رغم أنھا تاريخيﹰا لم تساھم
إال بقدر ضئيل من االنبعاثات الناتجة عن األنشطة البشرية؛
)و( تحسين نوعية الخدمات الكھربائية عبر تحسين مستوى التوتر/الجھد ،وتالفي انخفاضه لدى
إمداد المستھلك بحاجاته من الطاقة الكھربائية.

ثالثاﹰ  -الوضع الحالي في بلدان اإلسكوا
بلغ إجمالي الطاقة الكھربائية المنتجة على شبكات البلدان األعضاﺀ في اإلسكوا حدود ٦٦٢ ٠٠٠
جيغاواط ساعة في عام  ،٢٠٠٩حيث أنتج  ٩٢في المائة منھا تقريباﹰ من مصادر حرارية تستخدم الفيول
الثقيل والديزل أويل والغاز الطبيعي ،ووصل منھا إلى المستھلكين حوالى  ٥٦٧ ٠٠٠جيغاواط ساعة.
فإجمالي الخسارات الفنية على الشبكات بلغ إذاﹰ حدود  ١٥في المائة من الطاقة اإلجمالية المنتجة ،ومعظمھا
ينتج من البترول والغاز.
وباستثناﺀ قطر والكويت والمملكة العربية السعودية ،حيث لم تتجاوز الخسارات الفنية على الشبكات
حدود العشرة في المائة ،من الواضح أن ھذه الخسارات قد تجاوزت الحدود المعقولة مقارنة بالشبكات في
البلدان المتقدمة.
البلد
منطقة اإلسكوا
األردن
البحرين
المملكة العربية السعودية
السودان
الجمھورية العربية
السورية
العراق
عمان
قطر
الكويت
اليمن
البلدان األوروبية
النمسا
الجمھورية التشيكية
فنلندا
فرنسا
اليونان
ھنغاريا
النرويج

نسبة الخسارة الفنية على
شبكة النقل )النسبة المئوية(

نسبة الخسارة الفنية على شبكة
التوزيع )النسبة المئوية(

نسبة الخسارة الفنية اإلجمالية على
الشبكة الكھربائية )النسبة المئوية(

٢.٤٩

١٣.٢٤

٤.٥

١٣

١٥.٧٣
١٢.٤٠
٨.٥
١٧.٥

٣.٠١
٩
١.٧٠
٢.٥٠
٦
١.٩

٢٤.٦٨
٢٥
١٩.٠٠
٤.٥٠
٤
٢٦.١

٢٧.٦٩
٣٤
٢٠.٧٠
٧
١٠
٢٨

١.٥
١.٥
١.٦
٢.٣
٢.٤
١.٤
١.٦

٤.٥
٧.٠
٤.٧
٥.٠
٦.٨
٩.٢
٥.٠

٦
٨.٥
٦.٣
٧.٣
٩.٢
١٠.٦
٦.٦

البلد
بولندا
البرتغال
رومانيا
سلوفاكيا
إسبانيا
السويد
المملكة المتحدة

نسبة الخسارة الفنية على
شبكة النقل )النسبة المئوية(
٢.١
١.١
٢.٦
١.٠
١.٢
٢.١
١.٦

نسبة الخسارة الفنية على شبكة
التوزيع )النسبة المئوية(
١١.٨
٦.٤
١٣.٥
٨.٣
٧.١
٢.٣
٦.٠

نسبة الخسارة الفنية اإلجمالية على
الشبكة الكھربائية )النسبة المئوية(
١٣.٩
٧.٥
١٦.١
٩.٣
٨.٣
٤.٤
٧.٦

المصدر :االتحاد العربي للكھرباﺀ ،النشرة اإلحصائية  ،٢٠٠٩العدد الثامن عشر.
Treatment of Losses by
Network Operators. ERGEG Position Paper for public consultation

لذلك تبرز الحاجة إلى بذل الجھود وتكثيفھا لتخفيض الفاقد على الشبكات الكھربائية في المنطقة،
ال سيما على شبكات التوزيع .وتشير توقعات الطلب على الطاقة الكھربائية) (١إلى أن الحمل األقصى في
منطقة اإلسكوا البالغ حالياﹰ حوالى  ١٢٠ ٠٠٠ميغاواط سيتضاعف ليبلغ في عام  ٢٠٢٠حوالى ٢٥٠ ٠٠٠
ميغاواط ،وأن الطاقة المستھلكة سنويﹰا التي بلغت حوالى  ٥٦٧ ٠٠٠جيغاواط ساعة في عام  ٢٠٠٩ستصبح
في عام  ٢٠٢٠حوالى  ١ ٦٥٢ ٠٠٠جيغاواط ساعة .فتخفيض الخسارات الفنية من  ١٥في المائة إلى ١٠
في المائة ،أي بحدود الخمسة في المائة )وھو رقم معقول جداﹰ وبلوغه ممكن إذا توافرت اإلرادة لذلك(
سيسمح بتحاشي تجھيز وحدات إنتاج بقدرة مر ﹼكبة إجمالية بحدود  ١٢٥٠٠ميغاواط مع ما يلزم لنقل الطاقة
المنتجة منھا وتوزيعھا ،للفترة حتى عام  ،٢٠٢٠وسعرھا ال يقل عن خمسة عشر مليار دوالر أمريكي.
وسيؤدي تخفيض الخسارات أيضاﹰ إلى التوفير في استھالك المحروقات الالزمة إلنتاج حوالى ٩٥ ٠٠٠
جيغاواط ساعة في عام  ،٢٠٢٠وكذلك كميات االنبعاثات ،وإلى المساھمة في تخفيف حدة تغير المناخ.
وسبق أن تناولت اإلسكوا في بعض من نشراتھا تحسين كفاﺀة الطاقة واإلدارة الكفوﺀة الستھالكھا في
المباني وفي القطاعات االقتصادية األساسية .وتبحث ھذه النشرة في كفاﺀة الطاقة في قطاع الكھرباﺀ،
وتحديدﹰا في معامل إنتاج الطاقة الكھربائية وعلى شبكات النقل والتوزيع ،وأھمية رفع كفاﺀة اإلنتاج والنقل
والتوزيع ،وبذلك تخفيض الفاقد أو ما اتفق على تسميته بالخسارات الفنية .وإن العمل في ھذا اإلطار ھو من
مسؤوليات الشركات والمؤسسات واإلدارات التي تتولى تصميم ھذه المرافق وإنشاﺀھا وتجھيزھا وتشغيلھا
وصيانتھا ،علمﹰا أن أي جھد حقيقي في ھذا االتجاه سيكون ذا نتائج إيجابية واضحة نظرﹰا إلى مركزية القرار
ووجود مرجعيات محددة بمسؤوليات واضحة ،في حين يشمل العمل على تحسين كفاﺀة استھالك الطاقة لدى
المستھلك النھائي ماليين المستھلكين من ذوي المستويات الثقافية واالقتصادية واالجتماعية المتباينة ،وھو
لذلك يتطلب تضافر الجھود والتنسيق بين جھات وشركاﺀ متعددين.
وتستعرض ھذه النشرة أسباب الخسارات الفنية التي يتوجب السعي إلى تخفيضھا ،واستخالص
الوسائل الممكنة لذلك داخل معامل اإلنتاج ومحطات التوليد ،خالل عملية إنتاج الطاقة الكھربائية ،وعلى
الشبكات الكھربائية ،في المحوالت وعلى الخطوط الكھربائية.

) (١االتحاد العربي للكھرباﺀ ،النشرة اإلحصائية  ،٢٠٠٩العدد الثامن عشر.

وتجدر اإلشارة إلى أن تحسين كفاﺀة النقل والتوزيع ،أي تخفيف الفاقد ،سيحسن مستوى الخدمات
الكھربائية إذ سيرافقه تحسين في مستويات التوتر/الجھد .فالمستھلك يعاني حالياﹰ من انخفاض التوتر/الجھد
على شبكات التوزيع الذي يرافق نسبة الخسارة الفنية المرتفعة.

رابعاﹰ  -تحسين كفاﺀة إنتاج الطاقة الكھربائية
في إطار عملية تأمين الطاقة الكھربائية للمستھلكين ،تعتبر كفاﺀة إنتاج الطاقة الكھربائية العامل األھم
كونھا ترافق عملية الحصول على الطاقة الكھربائية من مصادر الطاقة األولية .وتتراوح ھذه الكفاﺀة بين
حوالى  ١٠في المائة في النظم الفوطوفلطية )الكھرضوئية( وحوالى  ٩٠في المائة في محطات التوليد
ومعامل اإلنتاج المائية.
في عام  ،(٢)٢٠٠٩تراوحت كفاﺀة محطات اإلنتاج الحرارية في بلدان اإلسكوا بين ٢١
السودان و ٤٠في المائة في مصر .ويعود االرتفاع النسبي للكفاﺀة في مصر إلى وجود قدرات
ال سيما لدى معظم الشركات الصانعة ،وإلى استعمال مولدات الدورة المركبة حيث بلغت
بواسطة الدورة المركبة الستين في المائة ،وإلى استعمال الغاز الطبيعي ،حيث أن الكفاﺀة
المحروقات المستعملة وھي على سبيل المثال وفق التالي لدى اعتماد نظام الدورة المركبة.
نوعية المحروقات

في المائة في
إفرادية عالية
كفاﺀة التوليد
تتأثر بنوعية

تغير الكفاﺀة )بالنسبة المئوية(

تغير القدرة المنتجة )بالنسبة المئوية(

أساس مرجعي

أساس مرجعي

الديزل أويل

ناقص ٢.١

ناقص ٣

الفيول الثقيل

ناقص ٧.٦

ناقص ٩.٣

الغاز الطبيعي

المصدر:

Advanced Technology Combined Cycles

.

تؤدي الكفاﺀة المتدنية ،في حاالت استخدام الطاقة المتجددة ،إلى ضرورة استخدام تجھيزات أضخم
وأكثر اتساعاﹰ لتأمين القدرة والطاقة المطلوبتين نفسھما .أما في حاالت استخدام الوقود األحفوري على
أنواعه في المحطات الحرارية التقليدية فھي تؤدي ،إضافة إلى الحاجة إلى تجھيزات أضخم ،إلى استھالك
كميات إضافية من المحروقات وإلى انبعاثات إضافية يمكن تحاشيھا إذا تم تحسين الكفاﺀة .وإذا كان التدخل
لتحسين الكفاﺀة محدوداﹰ في حاالت اعتماد اإلنتاج الكھربائي بواسطة مجموعات الديزل والمجموعات الغازية،
فإن التدخل في محطات اإلنتاج البخاري ومحطات الدارة المختلطة أو الدورة المركبة يؤدي إلى تحسن
واضح في الكفاﺀة بفضل اتساع تجھيزات المجموعات البخارية وتعددھا ،كما يتضح من الشكل التالي:

) (٢االتحاد العربي للكھرباﺀ ،مرجع سبق ذكره.

الطاقة الحرارية

الطاقة الميكانيكية

المرجل

العنفة

المنوب
الطاقة الكيمائية

توتر/جھد متوسط
الطاقة الكھربائية

خروج مياه التبريد

المكثف

المحروقات
باتجاه المبادالت
الحرارية/المسخنات

دخول
المياه المكثفة السائلة مياه
التبريد

مضخة التغذية

تتوفر الطاقة األولية في ھذه الحالة في المحروقات ،وبواسطة عملية االحتراق ،يمكن تحويل الطاقة
الكيميائية الكامنة في المواد الكربونية والھيدروجينية إلى طاقة حرارية تستعمل في إنتاج بخار الماﺀ الذي يمر
عبر تجھيزات مصممة لتأمين عملية انتقال الطاقة الحرارية إلى بخار الماﺀ .وثم ينتقل بخار الماﺀ إلى العنفة
البخارية )التوربينة( حيث يتم تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية تتحول بواسطة المنوب إلى طاقة
كھربائية متوفرة على مستوى التوتر/الجھد المتوسط وثم يرفع التوتر/الجھد المتوسط إلى مستوى أعلى لنقله
على الشبكة الكھربائية إلى مراكز االستھالك .أما بخار الماﺀ فيتم تكثيفه ،أي إعادة تحويله إلى سائل داخل
المكثف ،حيث يستعان بدارة خارجية من المياه للقيام بعملية التكثيف/التبريد المطلوبة.
يظھر الشكل المبين سابقاﹰ أن تحويل الطاقة األولية إلى طاقة كھربائية يمر في ھذه الحالة بعدة مراحل
ويعتمد عدة تجھيزات ال يمكنھا أن تكون مثالية ،فتحصل الخسارات التي يمكن العمل على تخفيض بعضھا
وفقاﹰ للنظم العلمية المعروفة .والمخطط البياني اإليضاحي التالي يعرض فكرة عن الخسارات الفنية التي
ترافق ھذه العملية ،لمجموعة إنتاج ذات قدرة بحدود  ١٧٥ميغاواط ،وتعتمد تحميص بخار الماﺀ وإعادة
تحميصه.

الطاقة الكھربائية الصافية  ٣٩.٢وحدة

 ٣٩.٢وحدة
الخسارة  ٠.٥في المائة أي  ٠.٢وحدة

استھالك األجھزة المساعدة )مضخات
 مراوح الخ ٤ (...في المائة منقدرة المجموعة أي  ١.٦وحدة

المحول الرئيسي توتر متوسط/توتر عالي
الكفاﺀة  ٩٩.٥في المائة

 ٣٩.٤وحدة

الطاقة الكھربائية المنتجة  ٤١وحدة

 ٤١وحدة
الخسارة  ٢في المائة أي  ٠.٨٤وحدة

المنوب الكفاﺀة  ٩٨في المائة

 ٤١.٨٥وحدة
الخسارة  ٥٥في المائة أي  ٥١.١٥وحدة

العنفة والمكثف
الكفاﺀة  ٤٥في المائة

 ٩٣وحدة
المرجل
الكفاﺀة ٩٣ :في
المائة

خسارة  ٧في المائة أي  ٧وحدات

 ١٠٠وحدة
طاقة مصدرھا الوقود

ألف  -تحليل الخسارات
تتضمن الخسارات خالل عملية تحويل الطاقة األولية إلى طاقة كھربائية ما يلي:
الخسارات في المرجل:
-

الخسارة في عملية االحتراق الناجمة عن عدم االحتراق الكامل؛

-

الخسارة الناجمة عن ارتفاع حرارة غازات االحتراق لدى خروجھا من المدخنة ،أي عدم
االستفادة من كامل الطاقة الحرارية المتوفرة؛

-

الخسارة الناجمة عن تحويل الرطوبة في كميات الھواﺀ المستعملة لالحتراق والماﺀ المكون
في عملية االحتراق إلى بخار ماﺀ يغادر المدخنة بحالته الغازية؛

-

الخسارة الناجمة عن تسرب الماﺀ وبخار الماﺀ من األنابيب والتجھيزات؛

-

خسارة الطاقة الحرارية المنتقلة إلى خارج المرجل بواسطة اإلشعاع والتوصيل والتحميل.

الخسارات في العنفة والمكثف وملحقاتھما:
-

الخسارة بسبب الفارق في ضغط بخار المياه على مدخل العنفة ،كون القدرة اإلسمية
للعنفة محددة في تصميم يفرض تزويدھا ببخار الماﺀ على ضغط معين؛

-

الخسارة بسبب تدني حرارة تحميص بخار المياه أو حرارة إعادة التحميص على مدخل
العنفة إلى ما دون الحرارة المحددة في التصميم .فانخفاض حرارة التحميص مثالﹰ عشر
درجات مئوية يؤدي إلى زيادة في حاجة العنفة من بخار الماﺀ بنسبة ربع في المائة لتأمين
إنتاج نفس الكمية من الطاقة ،وإن انخفاض حرارة إعادة التحميص عشر درجات مئوية
يؤدي إلى زيادة حاجة العنفة من بخار الماﺀ بنسبة  ٠.٣٥في المائة لتأمين إنتاج الكمية
نفسھا من الطاقة؛

-

الخسارة بسبب انخفاض درجة الفراغ في المكثف .فدرجة الفراغ الفضلى تتراوح بين
 ٩٦و ٩٧في المائة ،وانخفاضھا يعني ارتفاع الضغط داخل المكثف ،وبذلك انخفاض
مردود العنفة وكفاﺀتھا؛

-

الخسارة بسبب الفوارق في مواصفات بخار الماﺀ المسحوب من العنفة؛

-

الخسارة داخل العنفة بسبب تھريب بخار الماﺀ ،واالحتكاك ،والطاقة الكامنة في بخار الماﺀ
الخارج؛

-

الخسارات باتجاه الخارج بسبب انتقال الحرارة وتھريب البخار واالحتكاك على مخدات
العنفة؛

-

الخسارة في المكثف بسبب ارتفاع حرارة مياه التبريد؛

-

الخسارة في المكثف بسبب تسرب الھواﺀ إلى داخله؛

-

الخسارة في المكثف بسبب وجود ترسبات على مساحة أنابيب المكثف تحد من انتقال
الحرارة؛

-

سوﺀ انتقال الحرارة عبر مساحات المبادالت الحرارية؛

-

تسرب بخار الماﺀ من المبادالت الحرارية؛

-

خسارة طاقة حرارية من مبادالت الحرارة باتجاه المحيط الخارجي.

الخسارات في المنوب:
-

الخسارة في الدارة المغناطيسية ،أي في الحديد ،وھي نفسھا تقريباﹰ على كافة الحموالت؛

-

الخسارة في الدارة الكھربائية ،أي في الموصالت النحاسية ،وتتناسب قيمتھا مع
)الحمولة(٢؛

-

الخسارة بسبب االحتكاك على مساند ومخدات المنوب؛

-

الترويح في غاز الھيدروجين المستعمل لحاجات تبريد المنوب ،في حال كان معتمداﹰ ،كون
إنتاجه يكﹼلف طاقة معينة؛

-

الخسارات في جھاز التھييج.

الخسارات في المحول:
-

الخسارة في الدارة المغناطيسية ،أي في الحديد ،وھي نفسھا تقريباﹰ على كافة الحموالت؛

-

الخسارة في الدارة الكھربائية ،أي في الموصالت النحاسية ،وتتناسب قيمتھا مع
)الحمولة(٢؛

-

ھذه الخسارات في المحول تؤدي أيضﹰا إلى استھالك الطاقة الكھربائية الالزمة لتشغيل
المراوح والمضخات التي تؤمن تبريد المحول.

استھالك األجھزة المساعدة الذي يتراوح بين  ٣و ٥في المائة من قدرة مجموعة اإلنتاج ،ومن
أبرز ھذه األجھزة:
-

مراوح الھواﺀ لتغذية المرجل وتأمين عملية االحتراق؛
مضخات التغذية التي تضغط المياه الالزمة لتغذية المرجل؛
مضخات مياه التبريد الالزمة لتبريد المكثف؛
مضخات رفع المياه المكثفة من المكثف؛
ضواغط الھواﺀ.

وكلھا تعتمد على آالت دوارة ومحركات كھربائية ينبغي حسن اختيارھا سواﺀ لناحية كفاﺀتھا أو
لناحية عامل القدرة.
باﺀ  -إمكانيات تخفيض الخسارات
بعض الخسارات ال يمكن العمل على تخفيضھا خالل عمليات إنتاج الطاقة الكھربائية ،وھي بمعظمھا
تتعلق بظروف الطقس والبيئة وبتصميم المعدات .لذلك من الضروري أخذ الظروف البيئية لموقع اإلنتاج
بعين االعتبار والعناية في اختيار قدرات التجھيزات وقياساتھا ومواصفاتھا خالل مرحلتي التصميم والتصنيع
بما يعزز فرص تحسين األداﺀ خالل التشغيل .أما الخسارات التي يمكن للفريق الفني في محطات اإلنتاج
تخفيضھا خالل التشغيل فھي عديدة وأھمھا:
على مستوى المرجل- :
-

متابعة عملية االحتراق وتنظيمھا لتكون كاملة؛
معالجة تسرب المياه وبخار المياه ومنعه؛

على مستوى العنفة:

-

مراقبة حرارة خروج غازات االحتراق من المدخنة وضبطھا
عند حدھا األدنى ) ١٤٥درجة مئوية تقريباﹰ( الذي تفرضه
ضرورة عدم تكون الحامض السائل لتفادي تآكل التجھيزات.

-

مراقبة وضبط تعيير قيم الحرارة والضغط بحيث تكاد توازي
القيم المحددة أساساﹰ في التصميم والمطلوبة لحسن األداﺀ؛

-

مراقبة تسرب بخار الماﺀ ومعالجته ومنعه.

على مستوى المكثف- :
-

مراقبة درجة الفراغ وضبطھا على القيمة المطلوبة؛
منع تسرب الھواﺀ إلى داخل المكثف؛
اإلبقاﺀ على مساحات انتقال الحرارة خالية من أي ترسبات.

على مستوى المبادالت -
الحرارية:
-

مراقبة أي تسرب ومعالجته ومنعه؛
اإلبقاﺀ على مساحات انتقال الحرارة خالية من أي ترسبات؛
ضبط قيم الحرارة والضغط وفق التصميم األساسي.

على مستوى المنوب :منع تسرب الھيدروجين ،في حال استخدامه للتبريد.
وينبغي عمومﹰا التقيد قدر اإلمكان بتعليمات الشركة المصممة/الصانعة والتشغيل في الظروف المحددة
في التصميم.
جيم  -أھمية تجارب األداﺀ الدورية
من الضروري إجراﺀ تجارب دورية لمقارنة القياسات الحالية )للحرارة والضغط والتدفق ونسبة
األكسجين في غازات المدخنة وغيرھا( بالقياسات السابقة ،وحساب كفاﺀة المرجل والعنفة والتجھيزات
الرئيسية األخرى ،وحساب استھالك المجموعة من المحروقات إلنتاج الكيلووات ساعة على عدة حموالت
) ٤٠في المائة –  ٦٠في المائة –  ٨٠في المائة و  ١٠٠في المائة( ومقارنتھا بالكفاﺀة اإلسمية واالستھالك
الملحوظ لھا أساساﹰ ،وذلك للتأكد من حسن سير األداﺀ والتدخل لمعالجة أي عطل والقيام بأعمال تنظيف
مساحات تبادل الحرارة وضبط سائر التجھيزات وتعييرھا.
دال  -تأثير الحمولة على الكفاﺀة
تتأثر الكفاﺀة ومن خاللھا استھالك المحروقات إلنتاج الكيلووات ساعة بالحمولة .ويتم الحصول على
الكفاﺀة الفضلى عند التشغيل على الحمولة اإلسمية ،وتنخفض الكفاﺀة مع انخفاض الحمولة .ويبرز ذلك بشكل
كبير مع العنفات الغازية وبشكل أقل مع المجموعات البخارية ،وبشكل وسطي مع مجموعات الدورة المركبة
كما ھو مبين في األشكال أدناه:

تغير االستھالك الحراري مع نسبة الحمولة

تأثر االستھالك النسبي
بنسبة الحمولة

.
.

المصدر:

لذا من الضروري تنسيق العمل بين مجموعات اإلنتاج الموجودة على الشبكة الكھربائية بحيث تعمل
بكفاﺀتھا الفضلى .وھنا يبرز دور مركز التنسيق الوطني/مركز التحكم الوطني ودراسات حركة الطاقة
ومھارات المھندسين والفنيين العاملين في المجال.
ولرفع قيمة الكفاﺀة اإلجمالية ،ينبغي عند الحاجة للمياه ،الجمع بين إنتاج الطاقة الكھربائية وإنتاج
المياه المحالة وذلك عبر معالجة مياه البحر.
ويمكن االستفادة من الكفاﺀة العالية التي تؤمنھا وحدات اإلنتاج بقدرات إفرادية كبيرة ،ال سيما التي
تعمل وفق نظام فوق الحرج ،علماﹰ أن مصر خططت الستخدام ھذا النظام.

خامساﹰ  -الخسارات الفنية على الشبكات
تتكون ھذه الخسارات من:
-١

الخسارة في المحوالت

 - ١أ  -الخسارة في الدارة المغناطيسية للمحوالت ،أي في الحديد ،وھي ال تتأثر بالحموالت .فھي
تحصل بالكامل لدى وضع المحوالت تحت التوتر/الجھد ،ولذلك تعرف بالخسارة خارج الحمولة.
 - ١ب  -الخسارة في الدارة الكھربائية للمحوالت ،أي في الموصالت النحاسية )أو ربما الموصالت
من األلومنيوم في بعض الحاالت( .وھي تتغير مع الحمولة/التيار وفق قاعدة التناسب الزوجي ،أي أنﹼھا
تتناسب مع )الحمولة( ،٢فإذا كانت الحمولة مرتين أصبحت الخسارة أربع مرات.
-٢

الخسارة في الموصالت الكھربائية

أي في الخطوط الھوائية وفي الكابالت الجوفية )األرضية( .وتتأثر ھذه الخسارة أساساﹰ بأطوال
ومقاطع ونوعية المواد المكونة )كالنحاس واأللومنيوم( ،لذلك تبرز جدوى اختيار الطرق األقصر لمسارات
الخطوط الھوائية والكابالت الجوفية ،واختيار المقاطع وفق النظم الفنية االقتصادية .وھي تتغير مع
الحموالت وفق القاعدة نفسھا التي تحكم تغيرھا في الدارة الكھربائية للمحوالت.

ألف  -جدوى اعتماد المحوالت ذات الخسارات األدنى
-١

الخسارة في الحديد المغناطيسي

من الضروري العمل على تخفيض الخسارة في الدارة المغناطيسية المكونة من حديد خاص تتم
معالجته بطرق تكنولوجية متطورة وقد يتضمن بعض اإلضافات من مادة السيليسوم وسواھا ،بھدف تخفيض
ھذه الخسارة .وينبغي التشديد على تشجيع الشركات الصانعة للمحوالت على التركيز على اختيار نوعية
الحديد وقياساته وطرق معالجته والتعامل معه لدى قصه لخفض الخسارة إلى قيمتھا الدنيا الممكنة تكنولوجياﹰ.
وفي الحديد المغناطيسي من الدرجة العادية تتراوح الخسارة القياسية بين  ١.٠٦و ١.٦٥وات في الكلغ الواحد
من الحديد إذا كان الحقل المغناطيسي يساوي  ١.٧تسال والذبذبة  ٥٠ھرتز ،بينما تتراوح بين ٠.٨١
و ١.٣٥وات في الكلغ الواحد من الحديد في الحديد المغناطيسي من الدرجة العالية الجودة الذي يعمل في
الظروف نفسھا .وتجري حالياﹰ أبحاث متطورة لتصنيع نوعية خاصة من الحديد تقل فيه الخسارة عن ٠,٣
وات في الكلغ الواحد) .(٣لذلك من المفيد لشركات ومؤسسات الكھرباﺀ أن تدرج في دفاتر شروطھا ما يدفع
الشركات الصانعة إلى ذلك عبر تسعير كيلووات الخسارة في الحديد ،وإضافته إلى سعر المحول قبل شرائه
بحيث يتم اختيار المحول الذي يكون مجموع سعره وكلفة الطاقة المھدورة فيه خالل مدة وجوده على الشبكة
ھو األدنى.
يبين الجدول أعاله في المقطع ثانياﹰ الكلفة الحالية لخسارة فنية بمعدل "كيلووات واحد" مستمرة خالل
مدة حياة التجھيزات ،وھي متغيرة مع فائدة رأس المال ومع كلفة الكيلووات ساعة ومع مدة عمل التجھيزات.
ويمكن اعتماد ھذه األرقام لتسعير الكيلووات المھدور في الدارة المغناطيسية للمحوالت.
-٢

الخسارة في النحاس

تتغير الخسارة في النحاس مع )الحمولة( ،٢فتزداد مع مربع قيمة التيار .لذلك من الضروري حساب
المقطع الكافي للموصالت بحيث تكون ھذه الخسارة ھي األدنى ،مع أخذ الكلفة االقتصادية للطاقة المھدورة
بعين االعتبار .وكما ھي الحال مع الحديد ،يمكن تسعير كيلووات الخسارة في النحاس بعد أخذ منحنيات
االستھالك التي يعمل معھا المحول بعين االعتبار كون تغيرات الخسارة في النحاس تتأثر بالحموالت.
إن مجموع كلفة النحاس )أو األلومنيوم( للموصالت وكلفة الحديد المغناطيسي في الكلفة اإلجمالية
للمحول تقل عن النصف .ومن السھل تبرير الزيادة في كلفة النحاس والحديد لتخفيض الخسارة في المحول.
-٣

استھالك أجھزة المساعدة على التبريد

في حال ارتفاع الخسارة داخل المحوالت ال بد من تبريد ھذه المحوالت وذلك عبر تشغيل مراوح
ھواﺀ ومضخات زيت ومضخات مياه ،وكلھا تجھيزات مستھلكة للطاقة .ويشكل ھذا االستھالك كمية
ال يستھان بھا من إجمالي الخسارات الفنية .ومن األفضل االعتماد قدر اإلمكان على التبريد الطبيعي بالھواﺀ
)وھذا ما يحصل غالباﹰ طالما أن الحمولة ھي دون ثلثي الحرارة اإلسمية للمحول( مع أخذ الجوانب االقتصادية
وقياسات المحوالت والمساحات المتوفرة لتركيبھا بعين االعتبار.
) (٣انظر

.

وتشدد الجھات الصانعة والجھات المسؤولة عن الشبكات الكھربائية على أھمية الخسارة على
المحوالت ،ال سيما المحوالت ذات القدرات الكبيرة .فالخسارة على محول شبكة التوزيع تمثل  ٢.٥في
ال( ،بينما الخسارة على محول أكبر ھي دون الواحد في المائة
المائة للمحول الصغير ) ١٠٠ك .ڤ .أ مث ﹰ
ال( .وتنخفض الخسارة عادة عندما يتعلق األمر بمحوالت القدرة توتر )جھد(
) ١٠٠٠ك .ڤ .أ مث ﹰ
عالي/توتر عالي وتوتر عالي/توتر متوسط لتصل إلى ما دون  ٠.٥في المائة.
باﺀ  -جدوى اعتماد التوتر/الجھد األعلى المبرر اقتصادياﹰ
فيما يتعلق بقدرة محددة ،كلما ارتفع التوتر/الجھد انخفض التيار وكذلك الخسارة ،ولكن اعتماد
مستويات التوتر األعلى يؤدي إلى زيادة مستوى العزل .لذلك كان من الضروري اعتماد الخيار الفني
االقتصادي األجدى الذي يأخذ بعين االعتبار كلفة الكيلووات ساعة المھدور وكمية الھدر ،وسعر المعدات وفق
مستوى عزلھا.
ومن الطبيعي أن تزيد الجدوى من اعتماد التوتر/الجھد األعلى كلما كانت القدرة المطلوب نقلھا أكبر،
وكلما زادت المسافة المتوجب نقل ھذه القدرة عليھا .فالكابل ذو الكلم الواحد من الطول والعامل تحت
توتر/جھد  ٤٠٠ڤولت ،يؤدي إلى نسبة خسارة معادلة لما يحصل مع كابل بطول ألف كلم على مستوى توتر
 ٤٠٠كيلوڤولت .والكابل الذي يتم تشغيله تحت توتر/جھد  ٢٠٠كيلوڤولت مع خسارة  ٤ميغاواط ،يصبح
بخسارة ميغاواط واحد فقط إذا تم تشغيله تحت توتر/جھد  ٤٠٠كيلوڤولت.
جيم  -حساب المقطع االقتصادي للموصالت )الخطوط العارية والكابالت المعزولة(
يتم التركيز عادةﹰ على حساب المقطع الالزم اعتماده للخطوط والكابالت انطالقاﹰ من الشروط الفنية،
لناحية عدم تجاوز انخفاض التوتر حداﹰ معيناﹰ وعدم تجاوز الحرارة الحد المقبول وتحمل تيار قصر الدارة
وغيرھا من الشروط .لكن من الناحية االقتصادية ،يبقى من األجدى زيادة المقطع وتحمل الكلفة اإلضافية
الناتجة عن ذلك )ضمن سعر الكابالت وتكاليف تركيبھا( إذا كان من شأنه تخفيض الخسارة الفنية وتحاشي
ھدر الطاقة .وإن اختيار المقطع المالئم اقتصادي ﹰا ،إضافة إلى المالﺀمة الفنية ،يقضي بأن تكون القيمة الحالية
ال ھي األدنى .ويتأثر
لمجموع رأس المال الالزم للتجھيز ومصاريف الصيانة وكلفة الطاقة المھدورة مستقب ﹰ
ذلك بالطبع بعدة عوامل تدخل في عملية الحساب وھي التالية:
-

أسعار التجھيزات ومكوناتھا ،من نحاس أو ألومنيوم ،وقياساتھا ،والعزل الكھربائي ،وأسعار
النقل والتركيب وما يتطلبه بما في ذلك أعمال الھندسة المدنية؛

-

مدة حياة التجھيزات وعدد ساعات عملھا سنوي ﹰا وحمولتھا على مدار السنة وفق منحنيات
االستھالك ،وكميات الطاقة المھدورة ،وتوقعات التزايد المستقبلي؛

-

مصاريف االستثمار والصيانة؛

-

فائدة رأس المال؛

-

كلفة إنتاج الكيلووات ساعة من الطاقة الكھربائية المھدورة بسبب الخسارة الفنية.

يستحسن للطرف الذي يتولى تخطيط الشبكة الكھربائية وتصميمھا أن يأخذ ھذه العوامل في االعتبار،
وفقاﹰ لظروف كل بلد وكل شبكة كھربائية ،وأن يستند إليھا في احتساب مقاطع الخطوط والكابالت فال يكتفي
باختيار المقاطع المقبولة فنياﹰ من دون التطرق إلى الخيار الفني االقتصادي األجدى.
دال  -جدوى تحسين عامل القدرة
إن انخفاض عامل القدرة الذي ينتج عن القدرة العكسية المطلوبة على الشبكة يؤدي إلى زيادة في
قيمة التيار الالزم للمستھلكين على مستوى توتر/جھد معين .ويرافق ھذه الزيادة ارتفاع في قيمة الخسارة
الفنية التي تتناسب زوجي ﹰا مع التيار أي )التيار( .٢لذلك يكون من األفضل تحاشي نقل القدرة العكسية على
الشبكة وتأمين إنتاجھا حيث يتم استھالكھا ،أي لدى المستھلك النھائي أو في أقرب نقطة ممكنة )في محطات
التحويل القريبة مثالﹰ( ،وذلك باعتماد المكثفات الكھربائية وحسن اختيارھا وتركيبھا حيث يلزم .ويمكن عند
الضرورة اللجوﺀ إلى تجھيز ما يسمى بالمعوضات المتزامنة على الشبكة ،تحاشياﹰ لالضطرار إلى إنتاج ھذه
القدرة العكسية المطلوبة من المستھلكين في معامل اإلنتاج ونقلھا على الشبكة )مع ما يرافق ذلك من خسارات
فنية( إلى المستھلك النھائي .وتؤكد الدراسات االقتصادية جدوى رفع عامل القدرة على مستوى المستھلك.
وقد نجحت شركات ومؤسسات ومرافق الكھرباﺀ في معظم األحيان في حث كبار المستھلكين على تالفي
استھالك الطاقة العكسية بتركيب عدادات لتسجيل ھذا االستھالك وتضمينه الفاتورة المطلوب دفعھا من
المستھلك ،بحيث يتم بيع كمية الكيلوڤار ساعة إلى المستھلك كما يحصل بالنسبة إلى كمية الكيلووات ساعة
المستھلكة.
ھاﺀ  -جدوى تخفيض نسبة التشوه
تؤدي بعض األجھزة المستھلكة للطاقة الكھربائية ،والمسماة غير خطية المتواجدة بصورة خاصة في
مجال اإللكترونيات واألجھزة المنزلية والحواسيب ،وغيرھا من األجھزة ،إلى وجود متوافقات أي تيارات
وتوترات مع ذبذبة مضاعفة ل ـ  ٥٠أو ٦٠ھرتز .ويؤدي ذلك إلى زيادة إضافية في الخسارة الفنية التي
تظھر بشكل طاقة حرارية قد تصل إلى حدود  ١٠في المائة في الموصالت والمحوالت .وتحاشي ﹰا لھذا
التشوه والتلوث ،يتوجب تركيب مصاف كھربائية تمنع مرورھا إلى الشبكة الكھربائية.
واو  -جدوى االستفادة من التقنيات الحديثة
إن تصميم الشبكات الكھربائية وتشغيلھا وفقاﹰ للتقنيات الحديثة المتوفرة ،وما تتضمنه الشبكات الذكية
وما تتيحه نظم المعلوماتية واالتصاالت يفيد في تحسين أداﺀ حركة الطاقة على شبكات النقل والتوزيع
وتخفيض الخسارة الفنية.

جدول المصطلحات الفنية
عربي
المعوضات المتزامنة
االشعاع
آالت دوارة
البخار المحمص
البخار المعاد تحميصه
التحميل
تدفق
التوتر/الجھد
التوصيل
التيار
جھاز التھييج )االستثارة(
الحامض
الحديد/الفوالذ غير المتبلور
الحمولة
الخطوط العارية
دارة غير خطية
الدارة/الدورة الكھربائية
الدارة/الدورة المغناطيسية
الدورة المختلطة/الدورة المركبة
ضواغط الھواﺀ
عامل القدرة
مسحوبات البخار من العنفة
العنفة )التوربينة(
فوق الحرج
القدرة العكسية
قصر الدارة
قياسي
الكابالت المعزولة
الكفاﺀة الحرارية
المبادالت الحرارية
متوافقات

فرنسي

إنكليزي

عربي
المجموعات الغازية
محطات التوليد/معامل اإلنتاج
المرجل
مصافي كھربائية )مرشحات(
المكثف
المكثفات الكھربائية
منحنى االستھالك
المنوب
الموصالت
نسبة التشوه

فرنسي

إنكليزي

