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من  ا�سا�سية  دعامة  ريب  دون  الكهربائية  الطاقة  تعترب 
الع�رص  فى  والجتماعية  القت�سادية  التنمية  دعامات 
الطاقة  تكت�سب  وبالطبع  العامل.  م�ستوى  على  احلديث 
الكهربائية فى م�رص نف�س اهميتها فى  باقى بالد العامل، 
بل وتزداد اهميتها لكون م�رص دولة نامية تتطلع لتحقيق 
اخلطط  خالل  من  وذلك  واجتماعية  اقت�سادية  تنمية 
وزارة  بفعالية  تنفيذها  فى  ت�سارك  والتى  للدولة  التنموية 

الكهرباء والطاقة.
هذا وقد اولت الوزارة اهتمامها ال�سديد بالتو�سع فى منظومة 
الحتياجات  لتلبية  الكهربائية  الطاقة  وتوزيع  ونقل  انتاج 
انتاج  تنويع م�سادر  ذلك  �سمل  وقد  الطاقة  على  املتزايدة 
الطاقة  املائية وم�سادر  امل�سادر  الكهربائية ومنها  الطاقة 
عن  ف�سالً  ال�سم�سية(  الطاقة   – الرياح  )طاقة  املتجددة 
امتداد �سبكة نقل وتوزيع الكهرباء فى جميع انحاء م�رص 

طولً وعر�ساً.
وحيث ان الطاقة الكهربائية يتم انتاجها فى اغلب الحوال 
ا�ستنزافه  عدم  ي�ستلزم  والذى  احلفرى  الوقود  با�ستخدام 
واملحافظة عليه لالجيال القادمة؛ لذا فقد دعت احلاجة اإىل 
رفع  برامج  بتنفيذ  النامية  اأو  املتقدمة  �سواًء  الدول  قيام 
كفاءة المداد بالطاقة )انتاجاً ونقالً وتوزيعاً( بال�سافة اىل 
جانب  فى  الطاقة  تر�سيد  وتطبيقات  تكنولوجيات  تبنى 

الطلب.
ولهذا فقد اهتمت وزارة الكهرباء والطاقة بتنفيذ خططها 
وجتديد  احالل  خالل  من  المداد  جانب  فى  الكفاءة  لرفع 
حمطات النتاج القدمية وا�ستخدام نظام الدورة املركبة فى 
النقل  �سبكات  فى  الفقد  وحت�سني  وغريها  الكهرباء  انتاج 
الذروة،  وقت  خارج  ال�سناعية  الأحمال  وترحيل  والتوزيع، 
فى  �سواء  الكهرباء  لرت�سيد  ال�سيا�سات  من  عدد  وتطبيق 
التن�سيق مع  اإىل  بالإ�سافة   ، احلكومية  املبانى  اأو  ال�سوارع 
بالفنادق  الكهرباء  لرت�سيد  وال�سناعة  ال�سياحة  وزارتى 

وامل�سانع.

من جانب اخر توىل وزارة الكهرباء والطاقة اهتماما خا�ساً 
بتطبيقات رفع الكفاءة فى جانب الطلب مت�سمناً تر�سيد 

الطاقة وا�ستخدام الجهزة واملعدات عالية الكفاءة.
وحيث ان تر�سيد الطاقة ي�ستلزم تفاعل املواطنني من خالل 
ر�سالة يتم تو�سيلها اليهم من خالل قنوات عديدة منها 
العاملني بوزارة الكهرباء والطاقة فقد اهتمت الوزارة بتدريب 
وتثقيف العاملني فى املو�سوعات املتعلقة برت�سيد الطاقة 
ولي�س ادل على ذلك من اهتمامنا وت�سجيعنا ل�سدار هذا 

الكتيب:

"تر�شيد ا�شتهالك الطاقة الكهربائية: االأهداف 
وامل�شئوليات واالإجراءات"

الطاقة  تر�سيد  واهمية  مفهوم  مو�سوعات  يتناول  والذى 
الكهربائية،  الطاقة  تر�سيد  جتاه  امل�سئوليات  الكهربائية، 
الكهربائية  الطاقة  تر�سيد  فى  الكهرباء  قطاع  جهود 
والجراءات التى ميكن ان ينفذها املواطنون لرت�سيد ا�ستهالك 

الطاقة الكهربائية.
هذا وادعو اهلل ان يتقبل هذا العمل وان يحقق الهدف املرجو 
املهتمني مبو�سوع  ار�سادي لكافة  ليكون مبثابة كتيب  منه 
م�ستوى  على  لي�س  الكهربائية  الطاقة  ا�ستهالك  تر�سيد 
العاملني بقطاع الكهرباء فح�سب بل ميتد لي�سمل منظمات 
املجتمع املدنى واجهزة الإعالم واملوؤ�س�سات والجهزة الخرى 
تر�سيد  ر�سالة  تو�سيل  على  ي�ساعدهم  مبا  مب�رص  املعنية 

الطاقة لكافة املواطنني على امتداد وطننا احلبيب.
واهلل وىل التوفيق ملا فيه اخلري مل�رصنا احلبيبة،،،،،

وزير الكهرباء والطاقة

مهند�س/ اأحمد اإمام
القاهرة: مار�س 2013 



7

الف�سل الأول

مقدمة



8

من  ـ  الكهربائية  الطاقة  وحتديداً  ـ  الطاقة  تعد 
والجتماعية  القت�سادية  التنمية  مقومات  اأهم 

على م�ستوى كافة الدول.
فى  اإنتاجها  يتم  الكهربائية  الطاقة  ان  وحيث 
الحفورى  الوقود  با�ستخدام  الأحوال  اغلب 
عن  ف�سالً  �سنوات  منذ  الن�سوب  فى  بداأ  الذى 

حتد  التى  وغريها  والقت�سادية  الفنية  املحددات 
التقليدية  غري  للم�سادر  املو�سع  ال�ستخدام  من 
فقد  لذا  الكهربائية؛  الطاقة  اإنتاج  عملية  فى 
اأو  املتقدمة  �سواًء  الدول  قيام  اإىل  احلاجة  دعت 
تر�سيد  وتطبيقات  تكنولوجيات  بتبنى  النامية 

الكفاءة. ورفع  الطاقة 

بجمهورية  والطاقة  الكهرباء  وزارة  وتاأمل  هذا 
اإر�سادياً  الكتيب  هذا  يكون  اأن  العربية  م�رص 
ا�ستهالك  تر�سيد  مبو�سوع  املهتمني  لكافة 
�رصكات  م�ستوى  على  وذلك  الكهربائية  الطاقة 
واأجهزة  املدنى  املجتمع  ومنظمات  الكهرباء  توزيع 

املعنية مب�رص  الأخرى  والأجهزة  واملوؤ�س�سات  الإعالم 
مبا ي�ساعدهم على تو�سيل ر�سالة تر�سيد الطاقة 

لكافة املواطنني بوطننا احلبيب.

1-1 مقدمة

يهدف هذا الكتيب اإىل اإلقاء ال�شوء على عدد من املو�شوعات 
املتعلقة برت�شيد ا�شتهالك الطاقة الكهربائية وهى:

مفهوم واأهمية تر�شيد الطاقة الكهربائية.

م�شئوليات خمتلف اجلهات جتاه تر�شيد الطاقة الكهربائية.

جهود قطاع الكهرباء مب�رص فى تر�شيد الطاقة الكهربائية ورفع الكفاءة.

االإجراءات املمكن تنفيذها بوا�شطة املواطنني لرت�شيد الطاقة الكهربائية 
وب�شفة خا�شة فى جمال اال�شتخدام االأمثل لالأجهزة واملعدات الكهربائية 

باملنازل وفى جمال العمل.

واهلل وىل التوفيق

دكتور/ اأكثم حممد اأبوالعال
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مفهوم واأهمية 
تر�شيد الطاقة الكهربائية

الف�سل الثانى
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يتطور ا�ستهالك الطاقة الكهربائية  فى  م�رص �سنوياً  مبعدل 
يبلغ  حواىل 7 %، وتتمثل ا�سرتاتيجية قطاع الكهرباء و الطاقة 
ال�ستهالك  قطاعات  لكافة  الكهربائية   الطاقة  توفري  فى 
بدرجة عالية من اجلودة وال�ستمرارية و ذلك من خالل خطط 
مدرو�سة لتوليد و نقل و توزيع الطاقة الكهربائية مما  يتطلب 
ا�سافة قدرات توليد جديدة ت�سل اإىل اأكرث من 3000 ميجاوات 
�سنوياً وي�ساحب ذلك التو�سع فى �سبكات النقل والتوزيع مبا 
ميثل عبئا كبرياً على قطاع الكهرباء لتمويل هذه امل�رصوعات 

اجلديدة �سنويا.
م�سادر  عدة  من  م�رص  فى  الكهربائية  الطاقة  توليد  يتم 
منها حمطات توليد الكهرباء احلرارية والتى ت�ستخدم الوقود 
الأحفورى )م�ستقات البرتول والغاز الطبيعى( وحمطات توليد 
الكهرباء املائية مثل ال�سد العاىل وخزان اأ�سوان وكذلك حمطات 
التوليد با�ستخدام طاقة الرياح. وت�ساهم املحطات احلرارية من 

خالل نظام الدورة املركبة اأو املحطات البخارية والغازية بن�سبة 
90% من الطاقة الكهربائية املولدة مقابل 9% للمحطات املائية 
وحواىل 1% للرياح )طبقاً ملزيج م�سادر التوليد مب�رص خالل عــام 

.)2011/2010
املولدة من  الطاقة  ن�سبة  زيادة  اإىل  الكهرباء  ويهدف قطاع 
الطاقة  املائية،  الطاقة  الرياح،  )طاقة  املتجددة  الطاقات 
ال�سم�سية( لت�سل اإىل 20% من اإجماىل الطاقة الكهربائية 
املولدة فى م�رص بحلول عام  2020 كاأحد �سيا�سات القطاع 
لتنويع م�سادر الطاقة كافة وذلك للحفاظ على م�سادر الوقود 
الأحفورى لالأجيال القادمة واملحافظة على البيئة من التلوث 

نتيجة حرق الوقود مبحطات توليد الكهرباء احلرارية. 
هذا ويتم نقل الطاقة املولدة من خمتلف حمطات التوليد 
الطاقة  نقل  �سبكات  خالل  من  الكهرباء  انتاج  ب�رصكات 
الكهربائية على اجلهود الفائقة والعالية لل�سبكة القومية التى 
تديرها ال�رصكة امل�رصية لنقل الكهرباء بحيث يتم توزيع وبيع 
هذه الطاقة للم�سرتكني على اجلهود املتو�سطة واملنخف�سة 
بوا�سطة �رصكات توزيع الكهرباء التى تغطى خمتلف اأنحاء 

اجلمهورية.
ويتم ا�ستهالك الطاقة الكهربائية فى العديد من الأغرا�س 
الإنتاجية )مثل امل�سانع( وال�سياحية والزراعية واخلدمية )مثل 
حمطات مياه ال�رصب( وال�ستهالكية )مثل املنازل( وبالتاىل تتنوع 
املعدات والأجهزة الكهربائية تبعا لذلك. ويو�سح ال�سكل التاىل 
م�ساركة قطاعات ال�ستهالك املختلفة فى اإجماىل ا�ستهالك 

الطاقة على م�ستوى الدولة طبقا ملوؤ�رصات عام 2011/2010.
للطاقة  امل�ستهلكة  القطاعات  اأكرب  املنزىل  القطاع  ميثل 
الكهربائية فى م�رص ويرجع ذلك اإىل التو�سع العمرانى املطرد 
والتزايد امل�ستمر فى ا�ستخدام الأجهزة الكهربائية وبالأخ�س 
اأجهزة التكييف لرتفاع درجات احلرارة خالل ف�سل ال�سيف فى 

ال�سنوات املا�سية.

2-1 ا�شرتاتيجية وزارة الكهرباء و الطاقة نحو تلبية 
الطلب على ا�شتهالك الطاقة الكهربائية:

مزيج مصادر التوليد بمصر 
خالل عــام 2011/2010

%47.5
بخارى

%9

% .,9% .,5
مائى

غازىرياح

%42
دورة مركبة
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العامل  دول  واعتماد  الكهرباء  ا�ستهالك  معدلت  تزايد  ومع 
كافة ب�سكل مكثف على الوقود الأحفورى املتمثل فى البرتول 
والغاز الطبيعى وكذلك الفحم ، وعلى الرغم من الآثار ال�سلبية 
العديدة التي تنتج عن ا�ستهالك هذه امل�سادر بيئيًّا، ومن اأهمها 
ظاهرة الحتبا�س احلراري، الأمر الذي دفع خرباء البيئة اإىل تكثيف 
نداءاتهم برت�سيد ا�ستخدام الطاقة  لي�سبح للرت�سيد مفهوماً 
خالل  كثرياً  تطورت  حديثة  واأ�ساليب  عملية  وبرامج  خا�ساً 
العقود الأخرية، واأثبتت فاعليتها وحققت فوائد عظيمة، وقد 

اأ�سبحت واحدة من م�سادر الطاقة.

رمبا  الكهربائية'  الطاقة  ا�ستهالك  فى  'الرت�سيد  مفهوم 
يف�رصه البع�س  اأنه �سوابط واإجراءات تقيد حرية ال�ستخدام 
اأ�سلوب  عن  عبارة  اأنه   اأو  الطاقة،  وال�ستفادة من م�سادر 
خا�س للتوفري ناجت عن نق�س فى اإمدادات الكهرباء ...واحلقيقة 
اأن تر�سيد ال�ستهالك ل يعني تقليل ال�ستهالك، واإمنا يعني 
الكهربائية  الطاقة  ملوارد  الأمثل  ال�ستهالك  بالتحديد: 
اأو  م�ستخدميها  براحة  امل�سا�س  دون  اإهدارها  من  يحد  مبا 
اإنتاجيتهم اأو امل�سا�س بكفاءة الأجهزة واملعدات امل�ستخدمة 
ويتم حتقيق هذا الهدف من خالل  اعتماد اأ�ساليب وتدابري 

حكيمة ر�سيدة فى خمتلف قطاعات ال�ستهالك. 
فرت�سيد الطاقة هو جمموعة من الإجراءات اأو التقنيات التي 
توؤدى اإىل خف�س ا�ستهالك الطاقة دون امل�سا�س براحة الأفراد 
اأو اإنتاجيتهم وا�ستخدام الطاقة عند احلاجة احلقيقية لها، 
حيث اأن حت�سني كفاءة الطاقة وتر�سيد ا�ستهالكها ل يعنى 
هذه  ا�ستخدام  يعنى  ما  بقدر  الطاقة  ا�ستهالك  من  احلد 
الطاقة باأ�سلوب اأكرث كفاءة مبا يحد من اإهدارها، ويلزم توعية 

م�ستخدمى الطاقة فى جميع القطاعات بهذا املفهوم.

2-2 مفهوم تر�شيد الطاقة الكهربائية

لرت�سيد الطاقة فوائد عديدة ميكن اإيجازها على النحو التاىل:
 ال�ستغالل الأمثل مل�سادر الطاقة الأحفورية مثل البرتول وم�ستقاته والتى ت�ستخدم فى حمطات توليد الكهرباء مبا ي�ساعد 

فى احلفاظ على هذه امل�سادر لالأجيال القادمة.
 خف�س ال�ستثمارات الالزمة لبناء حمطات التوليد وخف�س تكاليف ال�سيانة الالزمة لل�سبكات الكهربائية.

 خف�س ا�ستهالك الوقود مبحطات التوليد احلرارية مبا ي�ساهم فى خف�س انبعاث غازات الحتبا�س احلرارى وحت�سني البيئة.
امل�سرتكة  امل�سلحة  تعمق  والتى  الطاقة  تر�سيد  خدمة  تقدمي  خالل  من  وامل�سرتكني  الكهرباء  �رصكة  بني  العالقة  دعم   

للطرفني.
 تخفي�س قيمة فاتورة ا�ستهالك الكهرباء للم�سرتكني وبالتاىل امل�ساهمة فى خف�س اأعبائهم املالية.

 دعم �سناعة املعدات عالية الكفاءة وب�سفة خا�سة من الإنتاج املحلى.
 دعم ال�رصكات الوطنية العاملة فى جمال تنفيذ درا�سات وم�رصوعات تر�سيد الطاقة  )�رصكات خدمات الطاقة(.

 تنمية القت�ساد الوطنى ككل.

2-3 اأهمية وفوائد تر�شيد الطاقة

استهالك الطاقة على مستوى الدولة 
طبقا لمؤشرات عام 2011/2010

51416 %41.1
منازل

40709 %32.5
صناعة

10233 %8.2
تجارى وأخرى 5114 %4.1

زراعة

17717 %14.1
مرافق عامة

ومبانى حكومية
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فى  الأ�سا�سية  التكاليف  �سمن  الكهربائية  الطاقة  تعد 
حياتنا اليومية ، لذا فمن ال�رصورى تر�سيد الإ�ستهالك من 
اإقت�سادى  مردود  من  له  ملا  لها  المثل  ال�ستخدام  خالل 
الطاقة  اإنتاج  من   %90 حواىل  اأن  وحيث  وللمجتمع.  للفرد 
الكهربائية فى م�رص يعتمد على امل�سادر الأولية )البرتول، 
الغاز الطبيعى، ...( لذا ي�ستلزم املحافظة على تلك امل�سادر 
، وكذلك تقليل ال�ستثمارات الالزمة للتو�سع فى حمطات 
القول  وميكن  والتوزيع.  النقل  و�سبكات  الكهرباء  اإنتاج 
حت�سني  اىل  يوؤدى  الكهربائية  الطاقة  ا�ستهالك  تر�سيد  اأن 
وبنظرة   ، والدولة  الفرد  من  كل  م�ستوى  على  القت�ساد 

توليد  قدرات  اإن�ساء  تكلفة  متو�سط  اأن  جند  اإقت�سادية 
توفري  اأن  اأى   ، ميجاوات   / دولر  مليون  حواىل  تبلغ  جديدة 
3000 ميجاوات قيمة الرت�سيد ـ وهو ممكن ـ من خالل توفري 
10% فقط من اإ�ستهالك كل فرد فاإن هذا يرتجم اإىل حواىل 
3 مليار دولر اأى حواىل 18 مليار جنيه ميكن الإ�ستفادة منها 
فى حت�سني اخلدمة اأو توجيهها فى جمالت اأخرى كال�سحة 

والتعليم مما يح�سن الأداء الإقت�سادى.
القدرات  تلك  الذى ت�ستهلكه  الهائل  الوقود  توفري  وكذلك 
وحت�سني  الأخرى  املجالت  فى  منه  الإ�ستفادة  ميكن  والذى 

البيئة وتوفريه كطاقة م�ستدامة لالأجيال القادمة .

2-4 تر�شيد الطاقة من املنظور االقت�شادى

اأنعم اهلل علينا بالكثري من النعم ومنها الطاقة الكهربائية 
التى ل ميكن ال�ستغناء عنها فى ع�رصنا هذا. هذا ويكلف 
اإنتاج الطاقة الكهربائية الكثري من املال واجلهد، لذا يتمثل 
اإ�ستخدامها  فى  لالإ�رصاف  كنتيجة  عليها  الطلب  زيادة 
عبء ل ي�ستهان به على كاهل الدولة. الأمر الذى يوجب 
علينا جميعا اأن نت�سارك ب�سكل فعال فى تر�سيد الطاقة 

التى  النعم  على  للمحافظة  عملى  كتطبيق  الكهربائية 
اهلل  اإن  عن  ف�سالً  وتعاىل،  �سبحانه  املنعم  اإياها  وهبنا 
نهى  قد  ال�سماوية  الأديان  جميع  فى  وتعاىل  �سبحانه 
واأمرنا  الأ�سياء  ا�ستخدام  فى  عامة  ب�سفه  الإ�رصاف  عن 
ول ت�رصفوا  بالتو�سط والعتدال املتمثل فى الأية القراآنية " 

ان اهلل ل يحب امل�رصفني".   

2-5  تر�شيد الطاقة من املنظور الدينى
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امل�شئوليات 
جتاه تر�شيد الطاقة الكهربائية

الف�سل الثالث
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يعترب دور موؤ�س�سات الدولة فى تر�سيد الطاقة مبثابة اجلانب 
امل�سئول عن الت�رصيع  والتنفيذ والرقابة بجانب الدور الإعالمى 
والفني. فيتمثل اجلانب الت�رصيعى فى دور موؤ�س�سات الدولة ملا 
لها من �سالحيات تتمثل فى و�سع القوانني املتعلقة برت�سيد 
الطاقة وامللزمة لكل الهيئات والوزارات بالإ�سافة اإىل اإلزام كبار 
ويتمثل  الطاقة  تر�سيد  اأ�ساليب  اتباع  ب�رصورة  امل�ستهلكني 
اجلانب التنفيذى فى فتح اآفاق و�سبل لتنفيذ برامج حمددة 

واإزالة العوائق التى قد تواجه هذا التنفيذ. 
ومن جهة اأخرى يتمثل الدور الرقابى فى مراقبة تنفيذ هذه 
اآليات  وو�سع  موؤ�س�سة  لكل  ال�سالحيات  وحتديد  الآليات 
القوانني.  تنفيذ هذه  بطريقة  الإخالل  حالة  للمعاقبة فى 
الدولة دور فى  اأما فيما يتعلق باجلانب الإعالمى فاإن علي 
فتح ال�سبل وت�سهيل العمل نحو توعية املواطنني باأهمية 
مثل  املختلفة  الإعالم  و�سائل  فى  الطاقة  تر�سيد  وو�سائل 
تو�سيل  اجل  من  واملجالت  وال�سحف  والراديو  التليفزيون 
ر�سالة ايجابية اإىل امل�ستهلك باأن ثقافة الرت�سيد فى جمال 
واجب  هى  الأخرى  املجالت  جميع  فى  وكذلك  الطاقة 

املباين  جميع  يف  الطاقة  ا�ستخدام  تر�سيد  اإىل  الدعوة   
الإدارية التابعة لكل وزارة.

 تدريب بع�س العاملني بكل مبنى اإداري على و�سائل وطرق 
تر�سيد الطاقة واحلفاظ على البيئة )عن طريق الت�سال مع 

�رصكات توزيع الكهرباء(.
بالإن�ساءات  ال�سم�سية  املياه  �سخانات  ا�ستخدام  ن�رص   

اجلديدة. 
لتنفيذ  الطاقة  خدمات  �رصكات  مع  والتعاون  ت�سجيع   
التابعة  الإدارية  املباين  الطاقة يف  ا�ستخدام  تر�سيد  برامج 

للوزارات املختلفة.

تطوعى نحو خدمة الوطن.
والطاقة  الكهرباء  لوزارة  به  واملنوط  الفنى  اجلانب  ويتمثل 
الطاقة  توفري  فى  القانونية  م�سئوليتها  اإىل  بالإ�سافة 
وامل�ساركة  الرت�سيد  بتكنولوجيا  التعريف  هو  الكهربائية 
ال�ستخدام  بهدف  الالزمة  الفنية  املوا�سفات  و�سع  فى 
اأماكن  وفى  باملنازل  الكهربائية  واملعدات  لالأجهزة  الأمثل 
العمل، ف�سالً عن ذلك ت�ساهم وزارة الكهرباء والطاقة فى 
كيفية  فى  الإر�سادات  طريق  عن  املواطنني  توعية  عملية 
عرب  �سواًء  الإ�ساءة  ونظم  املختلفة  الأجهزة  ا�ستخدام 
املوقع اللكرتونى للوزارة، اأو من خالل �رصكات توزيع الكهرباء 
الندوات  عقد  مثل  للتوعية  املختلفة  الو�سائل  با�ستخدام 

وتوزيع الن�رصات واملل�سقات وغريها. 
هذا ويعترب تر�سيد ا�ستهالك الطاقة ق�سية قومية يجب اأن 
التعريف بها من خالل كافة  يتم توفري م�ساحة لن�رصها و 
و�سيكولوجية  طبيعة  مع  يتنا�سب  مبا  و  الإعالم  و�سائل 
مواطنيها مع اتخاذ الإجراءات الالزمة لرت�سيد الطاقة فى 

املبانى احلكومية والإدارية التابعة للدولة.

حتتوي  واملداخل  باملمرات  الطاقة  لرت�سيد  بو�سرتات  عر�س   
على مادة مب�سطة وفكرة جيدة وتكون باألوان زاهية.

الواحد"  اليوم  "معر�س  عمل  الوزارات  لتلك  ميكن  كما   
لتجميع اأكرب عدد من العاملني وعر�س بع�س الأفكار اجليدة 
فى  تقع  التى  التوزيع  �رصكات  ومب�ساركة  الطاقة  لرت�سيد 
نف�س  يف  للطاقة  املوفرة  اللمبات  لبيع  اجلغرافى  نطاقها 
اأن  متخ�ش�شة  وزارة  لكل  ميكن  اأخرى  اأدوار  وهناك  اليوم، 

تقوم بها مثل:

3-1 دور موؤ�ش�شات الدولة

3-2 دور الوزارات املختلفة:

امل�شئوليات جتاه تر�شيد الطاقة الكهربائية
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وزارة االإعالم:

وزاراتى  التعليم والتعليم العاىل:

 ن�رص التوعية برت�سيد الطاقة ومل�سقات بطاقة كفاءة الطاقة باملحالت التجارية الكبرية.
 العمل على اإلزام م�سنعي الأجهزة الكهربائية بو�سع بطاقة كفاءة الطاقة على كل جهاز م�سنع اأو م�ستورد مع و�سع 
ن�رصه تو�سح فكرة وبيانات �سهادة كفاءة الطاقة لدى اأماكن البيع ، والتاأكد امل�ستمر على اأن تلك البطاقة تعرب عن الواقع .
 اإلزام موزعي التجزئة وجتار الأجهزة الكهربائية بو�سع وعر�س ن�رصات تر�سيد الطاقة لالأجهزة املنزلية يف اأماكن ظاهرة مع 

مراعاة اإمكانية و�سول امل�سرتين لها.
 وقف ت�سنيع واإ�سترياد اللمبات احلرارية ، وت�سجيع تلك امل�سانع على ت�سنيع اللمبات املوفرة .

 التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة لعر�س اإعالنات بالتلفزيون والراديو تكون هادفة وب�سورة مب�سطة ومتكررة عن تر�سيد 
الطاقة وعائدها على الأفراد.

 مناق�سة اأهداف وفوائد تر�سيد الطاقة يف الربامج احلوارية.
 و�سع بع�س اجلمل الب�سيطة عن تر�سيد الطاقة ب�رصيط الأخبار مع تكراره.

 ال�ستفادة بيوم الأر�س العاملي )3/27( من كل عام وح�سد الإعالم لتوجيه النظر اإىل اأهمية تر�سيد الطاقة للحفاظ على 
الأر�س نتيجة انخفا�س غازات الحتبا�س احلراري.

 اقرتاح اليوم امل�رصى لكفاءة الطاقة .
ورموز معروفة  اإعالمية  واختيار مواد  الذروة  اأوقات  واختيار  اجلماهريي  احل�سور  ذات  وامل�سموعة  املرئية  بالقنوات  ال�ستعانة   

لتقدم مادة اإعالنية ح�سارية اأو كلمة موؤثرة عن اأهمية الكهرباء ويكون لالأخ�سائيني الجتماعيني والنف�سيني دور يف ذلك. 
 اإعداد مادة ت�سلح للطفل من خالل اأغاين واأنا�سيد وم�ساهد كرتونية موجهة للطفل لغر�س ثقافة عدم الإ�رصاف.

لرت�سيخ مفهوم الرت�سيد وت�سجيع الأجيال اجلديدة على ن�رص التوعية بالرت�سيد داخل املوؤ�س�سات التعليمية فيجب:
 و�سع منهج مب�سط ي�ستمل على:

• و�سائل وفر�س تر�سيد ا�ستخدام الطاقة يف املدر�سة ويف املنزل.
• تطبيقات مب�سطة عن تكنولوجيا الطاقة اجلديدة واملتجددة. 

• مفهوم الأجهزة الكهربائية �سديقة البيئة.
 عمل ندوات وور�س عمل للطلبة يف املدار�س واجلامعات عن تر�سيد الطاقة.

 تنظيم م�سابقات بني الطلبة لتحفيزهم للتقدم بطرق وو�سائل جديدة لرت�سيد الطاقة )يف �سورة مقال اأو جملة حائط اأو 
ر�سم كاريكاتري....(.

 و�سع وعر�س بو�سرتات لرت�سيد الطاقة باملمرات والف�سول حتتوي على مادة مب�سطة وفكرة جيدة وتكون باألوان زاهية.
 تكليف دوري لأحد الطلبة )اأو جمموعة( املتميزين ليكون م�سئولً عن البو�سرتات والن�رصات وجملة احلائط.

 الإعالن عن جمعيه لرت�سيد الطاقة تتكون من الطلبة املهتمني مبو�سوعات تر�سيد الطاقة، كاأحد اأنواع الأن�سطة باملدر�سة.
لتجميع اأكرب عدد من الطلبة وعر�س بع�س الأفكار اجليدة لرت�سيد الطاقة.  عمل "معر�س اليوم الواحد" 

 ا�ستخدام اأغلفة املناهج الدرا�سية ب�سور هادفة جتاه اأهمية الرت�سيد. 
 ت�سجيع البحوث والدرا�سات من خالل امل�ساريع العلمية. 

وزارة ال�شناعة التجارة:
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وزارة االإ�شكان واملجتمعات العمرانية:

وزارة التنمية املحلية واملحافظات )املحليات(: 

 اتخاذ الإجراءات الالزمة نحو اأعمال ال�سيانة واملراقبة الدورية لتجنب اإنارة الطرق اأثناء النهار، واللتزام باملوا�سفات القيا�سية 
مل�ستويات �سدة ال�ست�ساءة مع عدم الإخالل براحة واأمان حركة ال�سري للمركبات والأفراد.

 الإ�ستمرار فى متابعة تنفيذ الأكواد التى مت اإ�سدارها واخلا�سة بكفاءة الطاقة فى املنازل واملبانى احلكومية واملحالت التجارية .
 تعظيم الإ�ستفادة من نظم الطاقة ال�سم�سية فى ت�سخني املياه والتدفئة فى املنازل.

وزارة النقل:

 العتماد على الطرق البديلة لتحديد احلارات على الطرق من العالمات الف�سفورية وعالمات عني القط الأر�سية بدلً من 
الإ�ساءة عالية الكثافة فى تلك الطرق كما هو متبع عاملياً.

 اللتزام باملوا�سفات القيا�سية فى اإ�ساءة تلك الطرق مما ل يوؤثر على �سري املركبات ب�رصعة عالية والعتماد على الطاقة 
ال�سم�سية واخلاليا ال�سوئية فى اإنارة تلك الطرق.

لهيئة  تابعة  املدن  واملحورية فى  ال�رصيعة  الطرق  فاإن  للدولة  االإدارى  للتنظيم  طبقاً 
الطرق والكبارى ميكن لوزارة النقل القيام بالعديد من االإجراءات منها:

وزارة االأوقاف:

 تفعيل دور اخلطاب الديني فى الرت�سيد من خالل تقدمي بع�س الدورات التدريبية للدعاه حول الرت�سيد واهميته املجتمعية 
والإقت�سادية و�رصحها للم�سلني . 

 تطبيق اجراءات الرت�سيد فى جميع دور العبادة .
 وتطبيق هذا التوجه بالكنائ�س امل�رصية اأي�ساً .
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3-3 منظمات املجتمع املدنى

1.  تدريب كوادر فنية من املجتمع املحلي للقيام بعمليات الرتكيب اأو ال�سيانة يف م�رصوعات 
تر�سيد الطاقة، مما �سي�ساهم يف خلق فر�س عمل لل�سباب الأمر الذي �سينعك�س على دعم 

اجلهود املبذولة يف احلد من الفقر يف املجتمعات امل�ستهدفة.

البيئي حول ق�سية تغري املناخ ب�سفة عامة وق�سايا تر�سيد الطاقة ب�سفة  2.  رفع الوعي 
خا�سة من خالل برامج بناء القدرات لتلك املجتمعات وعقد ور�س عمل وتنظيم حمالت توعية 

ولقاءات وموؤمترات جماهريية مو�سعة.

الطاقة  تر�سيد  للتعريف مبفاهيم  برامج  وعمل  وال�سباب،  لالأطفال  بيئية  نوادى  تاأ�سي�س    .3
وق�سايا البيئة واملناخ. 

4.  ت�سجيع ون�رص مفهوم الطاقة البديلة بني الأفراد، والتو�سع يف ا�ستخدامها، وت�سدير هذا 
املفهوم جلمعيات املراأة لكونها هي امل�سئول الرئي�سي عن ا�ستهالك الطاقة بني اأفراد املجتمع. 

5.  تاأ�سيل مفاهيم امل�ساركة الجتماعية من خالل اإ�رصاك املجتمع يف تنفيذ م�رصوعات خمتلفة 
لرت�سيد الطاقة وت�سكيل جلان جمتمعية ل�سمان ا�ستمرارية تلك امل�رصوعات.

6.  تنفيذ مطبوعات ومواد اإعالمية خمتلفة با�ستخدام كافة و�سائل الإعالم )مقروء، م�سموع، 
مرئي( للرتويج ملفاهيم تر�سيد الطاقة.

7.  تنفيذ مناذج وم�رصوعات ا�سرت�سادية للرتويج ملفاهيم تر�سيد الطاقة.

8.  الرتكيز على ايجابيات ا�ستخدام مناذج تر�سيد الطاقة من حيث العوائد ال�سحية، والقت�سادية، 
والبيئية.

اأو من خالل  باأ�سعار خمف�سة  الطاقة  تر�سيد  اأجهزة  املجتمع على  فر�س ح�سول  اإتاحة    .9
وزيادة عدد  امل�رصوع  ا�ستمرارية  ي�سمن  مما  الدوار(  )الق�سط  املنا�سبة  التق�سيط  اأنظمة  توفري 

امل�ستهدفني.

الطاقة  ا�ستهالك  تر�سيد  م�رصوعات  لتنفيذ  املالئم  التمويل  ا�ستمرار  ل�سمان  ال�سعى    .10
مب�ساركة كافة الأطراف �سواء القطاع اخلا�س، الهيئات واملنظمات الدولية.

يتمثل دور منظمات املجتمع املدنى فى الرتويج ملفاهيم وممار�شات تر�شيد الطاقة 
وذلك على النحو التاىل:
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11.  التحفيز على ال�ستثمار يف جمال امل�رصوعات امل�ستفيدة من الطاقة املتجددة.

12.  الربط بني منظمات املجتمع املدين املختلفة التي تعمل على دعم ق�سايا تر�سيد الطاقة 
)ائتالف/ منتدى / احتاد نوعي(.

13.  الربط ما بني املنظمات واجلمعيات املدنية العاملة يف جمال البيئة والطاقة عن طريق 
الربط اللكرتوين على �سبكة النرتنت )منتدى الكرتوين(.

14.  تعزيز اجلهود التي ُتبذل لو�سع اآلية التنمية النظيفة.

15.  اإدماج اأن�سطة البحث العلمي باملوؤ�س�سات البيئية املدنية ودعوة هذه املوؤ�س�سات لال�سرتاك 
يف كل ما يخ�س اآلية تنفيذ م�رصوعات البيئة.

اإن�ساء بنوك معلومات عن كل ما يتعلق بالطاقة البديلة يف الوطن العربي عن طريق    .16
املوؤ�س�سات  عن  والوثائق  واملعلومات  والق�سايا  املفاهيم  كافة  ت�سمل  اإلكرتونية  بوابة  اإن�ساء 

العاملة يف هذا املجال.

17.  ت�سجيع عمل الدرا�سات والأبحاث املتخ�س�سة يف جمال تاأثري ا�ستخدام الطاقة التقليدية 
على التغري املناخي.

18.  ن�رص النماذج الإقليمية للمحاكاة يف كافة اإنحاء وطننا العربي.

19.  تكوين جمموعات �سغط ملطالبة الدول ال�سناعية بالوفاء بالتزاماتها للحد من انبعاث 
غازات الحتبا�س احلراري وفقاً للمعاهدات والربوتوكولت الدولية.
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3-4 دور املجتمع والفرد:

القتناع والثقة  باأن تر�سيد ا�ستهالك الطاقة يهدف فى املقام الأول اإىل خف�س فاتورة الكهرباء دون الإخالل براحة امل�ستهلك 
وعليه يجب اإعطاء اهتمام خا�س و العمل على تعريف كافة اأفراد الأ�رصة بثقافة تر�سيد ا�ستهالك الطاقة و تغيري ال�سلوكيات 
و�شلوك متبع وهو مو�شح  �شائدة  ثقافة  لت�شبح  االإر�شادات  بع�س  اإتباع  الكهربائية من خالل  الطاقة  اهدار  اإىل  توؤدى  التى 

تف�سيلياً فى الباب اخلام�س.

3-5 دور الطاقات املتجددة وكفاءة الطاقة 

تعترب الطاقات املتجددة هى اأحد اخليارات الهامة التى ل منا�س عن الدخول فيها لي�س فقط للدول غري البرتولية، ولكن للدول 
الغنية بالبرتول اأي�سا، وذلك فى ظل قرب ن�سوب م�سادر الوقود الحفورى، هذا ويعترب الدخول فى جمال تطبيقات الطاقة 
املتجددة حتدياً جلميع الدول، حيث اأن تطبيق براجمها يحتاج اإىل كثري من املواجهات وتعظيم دور البحث العلمى التى على 

امل�ستوى الوطنى والإقليمى وبامل�ساعدة مع املنظمات العاملية.

خيار  الطاقة  كفاءة  حت�سني  برامج  فى  الدخول  ويعترب  هذا 
اأ�سهل فى تطبيقه ويحتاج اىل و�سع القوانني واللوائح التى 

ت�ساعد بل وتلزم كافة الأطراف لتطبيق تلك الربامج.
ومن املهم اأن نعى متاماً اأن كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقات 

املتجددة ل ميكن اأن ينف�سال فكالهما يقود اإىل الآخر.

�سيظل الهدف الأ�سا�سى من تطبيق برامج تر�سيد وحت�سني 
هو  املتجددة  الطاقات  ا�ستخدام  وتنمية  الطاقة  كفاءة 
املحافظة على البيئة من خماطر التلوث بتقليل النبعاثات 

الكربونية، وتوفري ا�ستهالك الكهرباء.
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جهود قطاع الكهرباء فى
تر�شيد الطاقة الكهربائية 

الف�سل الرابع
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ومن  احل�سارية،  وتنميتها  ال�سعوب  تقدم  الرئي�سى فى  العامل  الكهربائية  الطاقة  متثل 
هذا املنطلق يبذل قطاع الكهرباء والطاقة جهداً كبرياً فى �سبيل تلبية احتياجات الدولة 
واملواطنني من الطاقة الكهربائية فى اإطار خطة الدولة للتنمية القت�سادية والجتماعية. 
وحيث اأن ا�ستهالك الطاقة الكهربائية قد تطور ب�سورة كبرية خالل ال�سنوات املا�سية فقد 
اأمراً حتمياً ملجابهة الطلب املتزايد عليها  اإ�ستهالك الطاقة  اأ�سبح رفع كفاءة وتر�سيد 
احلرارى  الحتبا�س  غازات  اإنبعاث  بخف�س  البيئى  الأثر  حت�سني  نحو  باليجاب  ولنعكا�سه 

نتيجة خف�س ا�ستهالك الوقود مبحطات التوليد احلرارية. 

4-1 حت�شني كفاءة االإمداد بالطاقة الكهربائية

 جهود قطاع الكهرباء فى تر�شيد الطاقة الكهربائية

4-1-1 فى جمال اإنتاج الطاقة الكهربائية 

االإمداد  كفاءة  لتح�شني  اإجراءات  عدة  بتبنى  �شنوات  منذ  والطاقة  الكهرباء  قطاع  قــام 
بالطاقة مبا يوؤدى اإىل تر�شيد الطاقة االأولية )البرتول وم�شتقاته( ومنها: 

1. تنفيذ برنامج اإحالل وجتديد حمطات التوليد القدمية لرفع كفاءتها وتخفي�س معدل ا�ستهالك 
الوقود بها ومد عمرها الإفرتا�سى. 

2. تنفيذ برنامج لتحويل الوحدات الغازية للعمل بنظام الدورة املركبة خلف�س اإ�ستهالك الوقود. 

ومازوت(  طبيعى  )غــاز  املزدوج   الوقود  بنظام  للعمل  القائمة  البخارية  املحطات  حتويل   .3
وتعميم ذلك بالن�سبة للمحطات اجلديدة

4. ا�ستخدام وحدات توليد عمالقة ذات كفاءة عالية فى املحطات اجلديدة.

اأدت هذه االإجراءات اإىل خف�س معدل ا�شتهالك الوقود ) كمية الوقود الالزمة 
الإنتاج وحدة ك.و.�س ( مبحطات التوليد احلرارية من 346 جم/ك.و.�س. فى عـام 
1982/1981 اإىل 220 جم/ك.و.�س. فى عـام 2002/2001 اإىل   208.4 جم/ك.و.�س. 

فى عـام 2011/2010. 
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4-1-2 فى جمال نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية 

4-2-1  القطاع املنزىل 

فى جمال ت�رصيعات كفاءة الطاقة

بتجديد  وذلك  الكهربائية  الطاقة  وتوزيع  نـقل  كفاءة  برفع  والطاقة  الكهرباء  قطاع  قـام 
بال�شبكة  القدرة  معامل  وحت�شني  الـفقد  ن�شبة  لتخفي�س  والتوزيع  النقل  �شـبكات 

الكهربائية القومية برتكيب وحدات مكثفات مبحطات املحوالت.

اأدى ذلك اإىل خف�س ن�شبة الفقد فى ال�شبكة الكهربائية القومية من  وقد 
13.5% فى عام 2002/2001  اإىل 10.6% فى عام  2011/2010. 

4-2 تر�شيد اإ�شتهالك الطاقة الكهربائية  

من  كل  فى  اأ�شا�شية  ب�شفة  باملنازل  الكهربائية  الطاقة  ا�شتهالك  يتمثل 
االنارة واالأجهزة الكهربائية. وجدير بالذكر ان القطاع املنزىل ي�شتهلك حواىل 

اجلمهورية.  الكهربائية على م�شتوى  الطاقة  ا�شتهالك  اجماىل  % من   40
بالقطاع  اال�شتهالك  ال�رصائح منخف�شة  الرئي�شى فى  امل�شتهلك  االنارة  تعد 
ال�رصائح  فى  الرئي�شى  امل�شتهلك  الكهربائية  االأجهزة  تعد  بينما  املنزىل 
مرتفعة اال�شتهالك بهذا القطاع. هذا وقد مت بذل العديد من اجلهود لرت�شيد 

اأهمها:  املنزىل  القطاع  فى  الطاقة  ا�شتهالك 

فى  ممثلة  وال�سناعة  التجارة  وزارة  مع  التعاون  مت   •
اإعداد  فى  واجلودة  للموا�سفات  العامة  الهيئة 
من  لعدد  الطاقة  لكفاءة  القيا�سية  املوا�سفات 
الأجهزة املنزلية الأكرث ا�ستهالكاً للطاقة )غ�سالت 
املالب�س الأوتوماتيكية ـ اأجهزة التكييف  ـ  الثالجات 
واملجمداتـ  ال�سخانات الكهربائية( ومهمات الإ�ساءة 
املوفرة للطاقة واملق�سود باملوا�سفات القيا�سية هو 
ي�سمح  ل  الإ�ستهالك  ملعدل  دنيـا  بحدود  الإلـتزام 
او  امل�ستوردة  الكهربائية  لالأجهزة  �سواء  بتجاوزها 
اإعداد بطاقة كفاءة  اىل  بال�سافة  امل�سنعة حمليا 
الطاقة لها ) بطاقة كفاءة الطاقة عبارة عن مل�سق 
يتم و�سعه على مكان وا�سح باجلهاز الكهربائى لبيان 
معدل ا�ستهالك اجلهاز من الكهرباء اأى درجة كفاءته 
الكفاءة(  زيادة  مع  الكهرباء  ا�ستهالك  يقل  حيث 
هذه  باعتماد  اخلا�سة  الوزارية  القرارات  و�سدرت 
املوا�سفات واإلزام امل�سنعني املحليني وامل�ستوردين بها.

• مت جتهيز معامل حيادية لعتماد البيانات التى على 
املل�سق و ذلك من خالل اختبارات كفاءة الطاقة بهيئة 
تنمية وا�ستخدام الطاقة اجلديدة واملتجددة لكل من 
ومهمات  التكييف  واأجهزة  والغ�سالت  الثالجات 
تطوير  مت  كما  الكهربائية،  ال�سخانات  و  ال�ساءة 
كفاءة  اختبارات  لإجراء  الغ�سالت  اختبارات  معمل 

الطاقة لل�سخانات الكهربائية.
مت التعاون مع وزارة ال�سكان واملرافق واملجتمعات   •
العمرانية ممثلة فى املركز القومى لبحوث ال�سكان 
املبانى  فى  الطاقة  كفاءة  كود  اإعداد  فى  والبناء 
و�سدر  الإدارى  و  والتجارى  املنزىل  بالقطاع  اجلديدة 
العمرانية  واملجتمعات  واملرافق  ال�سكان  وزير  قرار 
لعتماد و تطبيق الكود، كما مت النتهاء من اإعداد 
املبانى  فى  الطاقة  لرت�سيد  املوحد  العربى  الكود 

ال�سكنية. 
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4-2-2  االإنارة العامة )اإنارة الطرق وال�شوارع(

فى جمال تر�شيد االإنارة

فى جمال التوعية والتعاون مع اجلمعيات االأهلية

ميثل اإ�شتهالك الطاقة الكهربائية الأغرا�س االإنارة العامة نحو 6.3% من اإجماىل الطاقة امل�شتهلكة على م�شتوى 
اجلمهورية وبتكلفة و�شلت اإىل حواىل  2.5 مليار جنيه فى عام 2011/2010.

باإعداد  الطاقة  و  الكهرباء  وزارة  قامت  فقد   لذا 
الإ�ساءة  نظم  لإ�ستخدام  اإقت�سادية  فنيه  درا�سة 
عالية الكفاءة فى اإنارة الطرق وال�سوارع اإ�سرت�سادا 
الدولية  القيا�سية  واملوا�سفات  التطبيقية  باخلربة 
مل�ستويات �سدة الإ�ست�ساءة  و خل�ست الدرا�سة  اإىل 
حتقيق وفر فى الطاقة الكهربائيـة املولـدة �سنويـاً 
احلمـل   وتخفيـ�س  ك.و.�س،  مليون   1800 بنحـو 
الوقود امل�ستخدم  بنحو 450 م.وات، وفر فى كمية 
ال�ستثمارات  وتقدر  معادل  وقود  طن  مليون   390

املطلوبة بنحو  260 مليون جنيه.

قام قطاع الكهرباء بو�سع املعايري الواجب اإتباعها 
فى عمليات الإحالل والتجديد باإنارة الطرق كما قام 
بالطرق  الإنارة  ت�سميم  عن  اإر�سادى  كتيب  باعداد 
ت�سميم  عند  بة  الإ�ستعانة  يت�سنى  حتى  اجلديدة 
جودة  ي�سمن  مبا  اجلديدة  بالطرق  الإنارة  وتنفيذ 

وكفاءة اإنارة الطرق حتقيقا للم�سلحة العامة  .
مع  بالتن�سيق  والطاقة  الكهرباء  وزارة  تقوم  و 
املحليات ووزارة املالية لتنفيذ م�رصوع حت�سني كفاءة 
نظم اإ�ساءة ال�سوارع علي امل�ستوي القومي طبقاً 

لربنامج اإحالل وخطة زمنية.

• قام قطاع الكهرباء والطاقة فى ال�سنوات املا�سية 
الفلور�سنت  للمبات  املحلى  الت�سنيع  بت�سجيع 
العادية  للمبات  كبديل  للطاقة  املوفرة  املدجمة 
املتوهجة مما �ساهم فى دعم تواجد مثل هذا النوع 
من اللمبات بال�سوق املحلى وامل�ساعدة على اإنت�ساره 

باأ�سعار منا�سبة.
• قام قطاع الكهرباء ممثال فى �رصكات توزيع الكهرباء 
الفلور�سنت  اللمبات  بيع  نظام  بتبنى  �سنوات  منذ 
املدجمة املوفرة للطاقة للم�سرتكني بالتق�سيط من 
فرتة  اإعطاء �سمان خالل  مع  الكهرباء  فواتري  خالل 

التق�سيط )18 �سهر( حيث مت بيع اأكرث من 10 مليون 
ملبة موفرة للطاقة من خالل هذا النظام.

جدير بالذكر ان اللمبة الفلور�سنت املدجمة ما هي ال 
اللمبة الفلور�سنت النبوبية امل�ستخدمة منذ فرتات 
طويلة ولكن بعد تعديل اجلزء الزجاجي لها لتتالءم 
مع قاعدة اللمبة العادية مما ل ي�ستلزم اي اجراءات 
ان  كما  مدجمة  باخرى  العادية  اللمبات  ل�ستبدال 
ن�سبة الزئبق التى بداخلها يف احلدود امل�سموح بها 

طبقا للمعدلت العاملية.

املواطنني  لتوعية  الندوات  من  العديد  عقد  مت 
الفرد  م�ستوى  على  الطاقة  تر�سيد  باأهمية 
موؤ�س�سات  وبع�س  الكهرباء  بقطاع  والعاملني 

الدولة وتعريفهم بو�سائل الرت�سيد.
الأهلية  ف�سالً عن ذلك فقد مت ت�سجيع اجلمعيات 

الطاقة  كفاءة  حت�سني  جمال  فى  للعمل  املعنية 
للح�سول  اجلمعيات  لهذه  الفنى  الدعم  وتقدمي 
ال�سغرية  املنح  برنامج  خالل  من  ماىل  دعم  على 
املمول من مرفق البيئة العاملى واملخ�س�س لن�ساط 

هذه اجلمعيات فى جمال البيئة.
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اللمبات  من  العديد  بوجود  العامة  النارة  تت�سف 
ذات  ملبات  ومنها  املختلفة  والقدرات  الأنواع  ذات 
ف�سالً  ذات كفاءة منخف�سة  واأخرى  عالية  قدرات 
عن وجود مظاهر للتوهج ال�سديد فى العديد من 

بو�سع  الكهرباء  قطاع  اهتم  فقد  لذا  ال�سوارع. 
والتى  العامة  النارة  فى  الطاقة  لرت�سيد  برنامج 
الطاقة  ا�ستهالك  اجماىل  من   %  6 من  اأكرث  متثل 

الكهربائية على م�ستوى اجلمهورية.

• قام قطاع الكهرباء والطاقة باإعداد درا�سة لرت�سيد 
ا�ستهالك الطاقة فى املبانى احلكومية ومت عر�سها 
على اللجنة الوزارية للخدمات التابعة ملجل�س الوزراء 
والتى اأقرتها واأو�ست باإعداد كود لكفاءة الطاقة فى 
املبانى الإدارية والأخذ بالتو�سيات الواردة بالدرا�سة 
ومنها تعيني م�سئول تر�سيد ا�ستهالك الطاقة فى 
تر�سيد  اإجراءات  تنفيذ  ملتابعة  حكومى  مبنى  كل 
م�رصوعات  وتنفيذ  الكهربائية  الطاقة  اإ�ستهالك 
ورفع  املجالت  كافة  فى  الطاقة  كفاءة  حت�سني 
باأهمية  احلكومى  بالقطاع  العاملني  لدى  الوعى 

تر�سيد الطاقة الكهربائية.

والطاقة  الكهرباء  لوزارة  التابعة  ال�رصكات  تقوم   •
الإدارية  املبانى  فى  الطاقة  تر�سيد  برامج  بتطبيق 
تر�سيد  م�رصوعات  تنفيذ  مت  حيث  لها  التابعة 
لها،  التابعة  املبانى  مبعظم  الطاقة  اإ�ستهالك 
الإ�ساءة  نظم  ا�ستخدام  امل�رصوعات  هذه  وت�سمل 
معامل  حت�سني  مكثفات  وتركيب  الكفاءة  عالية 

القدرة .
• تقوم �رصكات توزيع الكهرباء بت�سجيع م�سرتكيها 
الواقعني فى النطاق اجلغرافى لها لتنفيذ م�رصوعات 
الدعم  تقدمي  خالل  من  الطاقة  اإ�ستهالك  لرت�سيد 
الفنى واإجراء مراجعات الطاقة الالزمة ) مراجعات 

فى جمال الدرا�شات وامل�رصوعات اال�شرت�شادية

فى جمال الربامج التطبيقية

مت اإجراء عدد من الدرا�شات وامل�رصوعات اال�شرت�شادية ال�شتخدام مهمات االإنارة عالية الكفاءة وذات القدرات 
املنا�شبة كبديل للمهمات التقليدية فى اإنارة ال�شوارع حيث اأثبتت جدواها فنياً واقت�شادياً.

يقوم قطاع الكهرباء والطاقة بالتعاون مع الوزارات املعنية )املالية، التنمية املحلية، التجارة وال�سناعة( 
لتنفيذ برنامج تر�سيد اإنارة ال�سوارع فى مدى عامني بتمويل من وزارة املالية قدره 260 مليون جنيه بهدف 

خف�س اإهدار الطاقة الكهربائية املتمثل فى ال�ساءة الزائدة فى العديد من ال�سوارع.
ويجرى حالياً تنفيذ الربنامج فى خمتلف حمافظات اجلمهورية حيث مت تركيب ما يقارب مائتى األف ملبة 
عالية الكفاءة وبقدرات منا�سبة طبقاً للمعايري واملوا�سفات املو�سوعة من قبل قطاع الكهرباء وذلك حمل 
اللمبات احلالية منخف�سة الكفاءة وذات القدرات الكبرية، ومن امل�ستهدف ا�ستبدال حواىل مليون ملبة من 

خالل هذا الربنامج.

تت�شف املبانى احلكومية بوجود مظاهر لالإ�رصاف ال�شديد فى اإ�شتخدام الطاقة الكهربائية �شواء لالإنارة 
وبرامج  درا�شات  لتنفيذ  الكهرباء  وزارة  قبل  من  ا�شتهدافها  مت  فقد  لذا  واالأجهزة،  املعدات  لت�شغيل  اأو 

تر�شيد الطاقة بها.

4-2-3 املبانى احلكومية
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• ال�سناعات كثيفة الإ�ستهالك للطاقة )اأ�ســمنت 
ـ  برتوكيماويات  ـ  األومنيـوم  ـ  نحـا�س  ـ  حديــد  ـ 

ا�سمدة(.
ال�سناعات غري كثيفة الإ�ستهالك للطاقة )باقى   •
ال�سناعات مثل: هند�سي ـ غذائى ـ  غزل ون�سيج ـ 

�سرياميك ………(.

مت تنفيذ االن�شطة التالية فى القطاع ال�شناعى
اإعداد مراجعات للطاقة )200 مراجعة طاقة( يف   •

خمتلف ال�سناعات.
اإعداد املوؤ�رصات القيا�سية لإ�ستهالك الطاقة يف   •

�سناعات الزجاج وال�سرياميك.
اليو  �رصكة  فى  م�سرتك  توليد  م�رصوع  تنفيذ   •
م�رص لالألومنيوم لرفع كفاءة الوحدات بها وربطها 

بال�سبكة الكهربائية املوحدة.

يعد قطاع ال�شناعة ثانى اأكرب القطاعات امل�شتهلكة فى م�رص بعد القطاع املنزىل حيث ميثل حواىل 33 
% من اإجمايل اإ�شتهالك الكهرباء( وميكن ت�شنيفه كالتاىل طبقاً الأنواع ال�شناعات:

4-2-4 القطاع ال�شناعى

الطاقة  ا�ستهالك  لأوجه  عبارة عن م�سح  الطاقة 
اإمكانية  مع  بها  الرت�سيد  فر�س  لتقدير  باملن�ساأة 
الجراءات  بتنفيذ  الطاقة  خدمات  �رصكات  قيام 
قيام  حالة  وفى  التو�سيات(  هذه  لتنفيذ  الالزمة 
الرت�سيد  اجراءات  بتنفيذ  الكهرباء  توزيع  �رصكات 
امل�رصوعات  تكلفة هذه  تق�سيط  الإتفاق على  يتم 

على فواتري الكهرباء .

احلكومية  اجلهات  بع�س  مع  اتفاقيات  توقيع  مت   •
لتنفيذ م�رصوعات تر�سيد الطاقة فى املبانى التابعة 
تر�سيد  باأهمية  العاملني  لدى  الوعى  ورفع  لها 

الطاقة .
• مت تدريب عديد من العاملني املمثلني لكافة الوزارات 
فى  الطاقة  تر�سيد  وو�سائل  باأهمية  لتعريفهم 

املبانى الإدارية.
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االإجراءات التى ميكن اأن ينفذها املواطنون 
لرت�شيد ا�شتهالك الطاقة الكهربائية

الف�سل اخلام�س
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5-1 مقدمة

تزداد احلاجة اإىل الطاقة الكهربائية ب�شورة هائلة وب�شكل متزايد فى هذه االيام نتيجة االجتاه 
اىل ا�شتخدام اأ�شاليب وو�شائل التكنولوجيات احلديثة فى تلبية االحتياجات اليومية بهدف 
ا�شتعمال  انت�شار  اىل  ادى  والذى  املعي�شة  ارتفاع م�شتوى  اىل  باال�شافة  احلياة  اأمناط  حت�شني 
التكييف  اأجهزة  او اماكن العمل، مثل  باملنازل  االأجهزة الكهربية احلديثة �شواء  الكثري من 
والتليفزيونات  واخلالطات  واملجففات  االطباق  وغ�شاالت  االأوتوماتيكية  املالب�س  وغ�شاالت 
والري�شيفر واجهزة الكمبيوتر باال�شافة اىل ان االإنارة تعد امل�شتهلك الرئي�شي فى ال�رصائح 
منخف�شة اال�شتهالك بالقطاع املنزىل، بينما تعد االجهزة الكهربائية امل�شتهلك الرئي�شى 

فى ال�رصائح مرتفعة اال�شتهالك بهذا القطاع مما قد يوؤثر على زيادة قيمة فاتورة الكهرباء.
لذا يلزم ا�شتخدام هذه الطاقة امل�شتهلكة عند احلاجة احلقيقية لها وباأ�شلوب اأكرث كفاءة 
لرت�شيد  العامة  االر�شادات  بع�س  مبعرفة  وذلك  ا�شتهالكها،  من  احلد  بال�رصورة  واليعنى 
االمثل  اال�شتخدام  اأجل  من  االجهزة  لهذه  او  لالنارة  �شواء  الكهربائية  الطاقة  ا�شتهالك 

للطاقة الكهربائية امل�شتهلكة فى هذه االجهزة.

�شن�شتعر�س يف هذا الباب: 

وار�شادات  الطاقة  تر�شيد  املنازل وكذلك و�شائل  وار�شادات عامة فى  الطاقة  تر�شيد  و�شائل 
عامة فى اماكن العمل للمعدات واالجهزة الكهربائية التالية:

التكييف  
لثالجة الكهربائية

غ�شالة املالب�س االأوتوماتيكية 
التليفزيون والري�شيفر

غ�شالة االأطباق 
اأجهزة املطبخ

�شخان املياه الكهربائى 
اأجهزة  كهربائية اأخرى
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5-2 و�شائل وار�شادات عامة لرت�شيد الطاقة فى املنازل للمعدات 
واالجهزة الكهربائية

5-2-1 تر�شيد ا�شتهالك الطاقة الكهربائية فى املعدات الكهربائية 

  ميكن خف�س تكلفة ا�شتهالك االإ�شاءة فى حدود 15% عن طريق اإتباع االإر�شادات التالية:

• اأكرث من ا�شتخدام ال�شوء الطبيعي نهاراً.     
• اأطفئ االإنارة فى االأماكن غري امل�شغولة.

• احتفظ بنظافة معدات االإ�شاءة.                                    
• ا�شتبدل اللمبات العادية بلمبات الفلور�شنت اأو اللمبات املوفرة للطاقة.

مبحول  الفلـور�شنت  للمبات  املغناطي�شي(  )الرتان�س  املغناطي�شي  املحول  ا�شتبدل   •

الكرتوين الأنه يـوفـر 20-30% من ا�شتهالك الكهرباء باملقارنة باملحول املغناطي�شي. ]1[

واإليك باال�شافة اىل ذلك بع�س االر�شادات الهامة و التى يجب اتباعها عند اإ�شتبدال اللمبات كالتاىل:

ال مت�شك اللمبة من 
االأنابيب الزجاجية

اأم�شك اللمبة من الدواية 
عند اخرجها من العلبة

اأم�شك اللمبة من 
القاعدة البال�شتيك عند 

تركيبها اأو فكها
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معلومة 

فى اللمبة العادية، ينبعث النور من ت�شخني الفتيلة 
الداخلية بها ولذك فاإن 90% من الكهرباء امل�شتهلكة فى 

اللمبة ت�شيع فى �شورة حرارة م�شببة �شخونة املكان

ال يوجد فتيلة فى اللمبة املــدجمـة املـوفـرة ولــــذا
ال حتدث �شخونة للمكان

X
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5-2 -2 تر�شيد ا�شتهالك الطاقة الكهربائية فى جهاز التكييف

فى ف�شل ال�شيف، نحتاج فى بع�س االحيان اىل تربيد وتلطيف اجلو �شواء فى املنازل اأو اماكن العمل 
با�شتخدام اأجهزة تكييف فلذلك تعد من اأحد اال�شباب الرئي�شية الرتفاع قيمة فاتورة الكهرباء. 

يوجد اأنواع متعددة وقدرات خمتلفة الجهزة التكييف، لذا يلزم معرفة اأنواعها ومكوناتها و�شيانتها 
وكيفية ا�شتخدامها اال�شتخدام االمثل من اجل حتقيق الوفر فى قيمة فاتورة الكهرباء.

فكرة عمل املكيف 

الربودة  )الفريون( للح�شول على  التربيد  تبخري �شائل  ا�شتخدام خا�شية  املكيف على  يعتمد عمل 
املطلوبة وميتاز غاز الفريون باأنه غاز غري قابل لال�شتعال، حيث يتحول ال�شائل )الفريون( اىل غاز عن 
طريق امت�شا�س حرارة من الو�شط، فتنخف�س درجة حرارة الو�شط، يلي ذلك �شغط الفريون عن طريق 
ويتم خف�س  اإىل �شائل  الفريون  تربيد  يتم  التكييف( حيث  اخلارجي جلهاز  )امللف  املكثف  اإىل  كبا�س 
درجة حرارة الفريون بعد ذلك من خالل ما�شورة �شعرية، وهكذا با�شتمرار تكرار عملية التحويل من 

�شائل اىل غاز ت�شتمر عملية تربيد اجلو.
ويتكون  واملركزى  واال�شبليت  ال�شباك  هى  �شيوعاً  واالأكرث  التكييف  اأجهزة  من  اأنواع متعددة  يوجد 

املكيف من ال�شاغط )الكمرب�شور( ومروحتى املبخر واملكثف ويعد ال�شاغط هو االكرب ا�شتهالكاً.

ويو�شف جهاز التكييف كاالآتى:

• �شعة التربيد بالطن  : والطن = 12000 و.ح.ب  )وحدة احلرارة الربيطانية(
• معامل كفاءة الطاقة : وهو ناجت ق�شمة �شعة التربيد الق�شوى ) و.ح.ب / �شاعة ( على ا�شتهالك 
اجلهاز للكهرباء )وات(. يرتاوح هذا املعامل بني 5.4 اإىل 11 وكلما ارتفع هذا املعامل زادت كفاءة اجلهاز 

وانخف�س اال�شتهالك )يرتاوح املعامل فى االجهزة احلديثة من 10 اىل 10.5(.

ويعتمد ح�شاب متو�شط �شاعات الت�شغيل اليومية ال�شافية جلهاز التكييف على الت�شغيل الفعلى 
لل�شاغط النه يعد امل�شتهلك الرئي�شى للكهرباء باجلهاز. يقوم منظم احلرارة )الرثمو�شتات( بف�شل 
وت�شغيل ال�شاغط طبقاً لدرجة احلرارة املطلوبة فى حني ي�شتمر حمرك مروحة تقليب الهواء ليعمل 

طوال فرتة ت�شغيل اجلهاز.

وتعتمد �شاعات الت�شغيل الفعلى على الفرق بني درجتى احلرارة اخلارجية واحلرارة املطلوبة بالداخل 
فكلما كان الفرق كبرياً، كلما احتاج ال�شاغط لفرتات ت�شغيل كلما زاد اال�شتهالك.
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جهاز تكييف 
12000و.ح.ب

ملبة موفرة 20 وات

القدرة الكهربائية جلهاز تكييف 12000 و.ح.ب  =  جمموع قدرة 60 ملبة مدجمة موفرة للطاقة

املوفرة  املدجمة  اللمبات  ا�شتخدام 
عدد  تخفي�س  فى  ت�شاعد  للطاقة 
جهاز  �شاغط  ت�شغيل  �شاعات 
املنبعثة منها  التكييف الن احلرارة 
اأقل كثريا من تلك املنبعثة يف حالة 

ا�شتخدام اللمبات العادية

الفلرت  اأ�شتبدل  اأ�شتفادة   اأعلى  على  للح�شول 
دوريا ووفر من 1 % اىل 2 % من اال�شتهالك
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وفيما يلى قدرة بع�س �شعات التربيد الأجهزة التكييف املتاحة باالأ�شواق:

حتدد �شعة التربيد تبعا مل�شاحة احليز املراد تربيده ويو�شح اجلدول التاىل حدود �شعة التربيد بوحدة 
)وحدة حرارية بريطانية و.ج.ب( تبعا حلدود م�شاحة  احليز  بوحدة  )مرت مربع(.

يقدر خرباء التربيد باأن كل مرت مربع يحتاج اىل 333 و.ح.ب. وهذا رقم تقديرى الن ارتفاع �شقف 
احلجرة وعدد ال�شبابيك وم�شاحة احلوائط اخلارجية اأو الداخلية وحجم  االأثاث توؤثر على تقدير 

القدرة املطلوبة لتربيد احلجرة.

ملحوظة: 1 ك.و.�س = 3415 و.ح.ب ]2[.

�شعة التربيد

�شعة احليز
)مرت مربع(

�شعة التربيد
)و.ح.ب(

طن
1

1.5
2

2.5

23  - 9
37 - 23
51 - 37
81 - 51

111 - 81
148 - 111
167 - 148
260 - 167

12000
18000
24000
30000

6000-5000
8500 - 6000

11000 - 8500
15000 - 11000
19000 - 15000
24000 - 19000
27000 - 24000
33000 - 27000

1.4
2.1
2.8
3.5

1.2
1.8
2.4
3

معامل الكفاءة = 10معامل الكفاءة = 8.5و.ح.ب

القدرة ) ك.وات(
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• اغلق االبواب والنوافذ ملنع ت�رصيب الهواء وتظليل الغرفة با�شدال ال�شتائر قبل ت�شغيل التكييف حيث 
يخف�س ذلك ا�شتعمال التكييف بن�شبة 10%-20% ويجب مراعاة تركيب التكييف فى الظل لتخفي�س 

اال�شتهالك بحواىل %10.

• فى بع�س ايام ال�شيف املروحة تكفي لتلطيف درجة حرارة املكان.

• اقراأ طريقة االإ�شتخدام جيداً وذلك الإتباعها.

ت�شتخدم  وال   %8-6 بن�شبة  اال�شتهالك  يف  يوفر  ذلك  الن  25هم  عن  التقل  بحيث  احلرارة  درجة  ا�شبط   •
التكييف عندما تكون درجة حرارة اجلو منا�شبة فى حدود 25هم.

• اإغلق جهاز التكييف قبل مغادرة الغرفة.

• راعى ا�شتخدام �شعة التكييف املنا�شب للمكان املراد تربيده الأن ا�شتخدام جهاز بحجم اأقل من املطلوب 
ي�شبب ت�شغيل زائد واداء �شئ للجهاز بينما اختيار حجم اأكرب يوؤدي اىل م�شتويات رطوبة عالية وكفاءة 

اداء منخف�شة.

• املواظبة الدورية على �شيانة جهاز التكييف بتنظيف فلرت الهواء  باال�شافة اىل التاأكد من ان جميع 
االأجزاء املتحركة فى جهاز التكييف تعمل ب�شهولة واأن حركة �رصيان هواء املكيف �شهلة وتعمل بكفاءة 

عالية. 

• افح�س نظام التكييف فوراً بوا�شطة متخ�ش�شني فى حالة االح�شا�س بعدم التربيد بال�شورة املنا�شبة.

• جتنب اأن يكون ثرمو�شتات جهاز التكييف بالقرب من اللمبات اأو م�شدر للحرارة وكذلك جتنب ا�شتخدام 
مزيل الرطوبة اأثناء ت�شغيل جهاز التكييف. 

• عند �رصاء جهاز التكييف اإخرت اجلهاز االأكرث كفاءة اأى االأقل ا�شتهالكاً للكهرباء ويتم التعرف على ذلك 
من خالل بطاقة كفاءة الطاقة املل�شقة على اجلهاز.

الذى يحتوي على و�شيلة للتحكم يف درجات احلرارة داخل احليز املكيف  ال�رصاء اخرت اجلهاز  اأي�شاً عند   •
)ترمو�شتات قابل للربجمة(، وهو عبارة عن زر توفري للطاقة .

احلرارة  لدرجة  طبقاً  ـ  املنا�شبة  التربيد  لدرجة  و�شوله  بعد  اجلهاز  يقوم  �شيفاً  املكيف  ت�شغيل  فعند 
امل�شبوط عليها ـ برفع درجة احلرارة ) اأى تخفي�س درجة التربيد ( تدريجياً ثم االإ�شتقرار بعد ذلك عند درجة 
حرارة منا�شبة اإىل اأن يف�شل اجلهاز ، وعند ت�شغيل اجلهاز �شتاءاً يقوم اجلهاز بعد و�شوله لدرجة التدفئة 
املنا�شبةـ  طبقاً لدرجة احلرارة امل�شبوط عليهاـ  بخف�س درجة احلرارة ) اأى تخفي�س درجة التدفئة( تدريجياً  
ثم االإ�شتقرار بعد ذلك عند درجة حرارة منا�شبة اىل ان يف�شل اجلهاز، مما يحقق اأداء جيد ووفر فى الطاقة 

بن�شبة %3-1.

ار�شادات عامة مل�شتخدمى التكييف
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أنابيب الهواء 
 الساخن

أنابيب الهواء 
 البارد

هواء ساخن إلى 
 الخارج

ضاغط 
 (كمبرسور)

هواء بارد داخل 
 الحجرة

محرك 
 المروحة

صمام 
 التمدد

 حائط المبنى

 مكيف شباك

لوحة 
 التحكم

الفلتر خلف 
 وش المكيف

مكونات وحدة مكيف �شباك

مكونات وحدة املكيف املف�شولة

 

هواء ساخن 
 الى الخارج

وحدة المكيف 
 الخارجية

هواء 
 بارد

هواء ساخن من 
 داخل الحجرة

وحدة المكيف 
 الداخلية

وحدة المكيف 
 الخارجية

وحدة المكيف 
الفلتر خلف  الداخلية

 وش الوحدة
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5-2-3  تر�شيد ا�شتهالك الطاقة الكهربائية فى غ�شالة املالب�س االوتوماتيكية

فكرة عامة عن غ�شالة املالب�س االوتوماتيكية 

ار�شادات عامة مل�شتخدمى الغ�شالة االوتوماتيكية

تطورت �شناعة غ�شاالت املالب�س االتوماتيكية فى الفرتة االخرية بحيث 
الغ�شيل   فى  امل�شتخدمة  لتقل كميةاملياه  الكفاءة  عالية  اأ�شبحت 
بن�شبة 35 – 50% و توفر فى ا�شتهالك الطاقة الكهربائية بن�شبة %50  

لكل دورة ت�شغيل باملقارنة بغ�شالة املالب�س التقليدية.

ا�شتهالك  من   %80 حوايل  الغ�شيل  مياه  ت�شخني  عملية  ت�شتهلك 
كمية  تعتمد  بينما  الكلية،  الغ�شيل  دورة  خالل  الكهربية  الطاقة 
املياه امل�شتهلكة على نوع الغ�شالة )باب علوى او باب امامي( وعلى 
حجمها وتو�شيف عملية الغ�شيل و يو�شح جدوىل )1(، )2( الكمية 

التقديرية للمياه امل�شتخدمة بالغ�شاالت.

اإمتالء الغ�شالة فاإنها عادة ت�شتهلك نف�س كميات الكهرباء واملاء ال�شاخن  اإال عند  • التقم بالت�شغيل 
وال�شابون عند اإ�شتخدام غ�شالة ممتلئة اأو ن�شف ممتلئة.

• ا�شتخدم املياه ال�شاخنة للمالب�س املت�شخة جداً فقط.

• ا�شتخدم دائما مياه باردة فى عملية ال�شطف.

• اف�شل الكهرباء عن الغ�شالة فى حالة عدم اال�شتخدام.

• عند �رصاء الغ�شالة اإخرت الغ�شالة االأكرث كفاءة اأى االأقل ا�شتهالكاً للكهرباء ويتم التعرف على ذلك من 
خالل بطاقة كفاءة الطاقة املل�شقة على الغ�شالة.
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عند تخفي�س درجة احلرارة امل�شتخدمة فى عملية الغ�شيل من 60 ْم اىل 50 ْ م يحدث وفر يف 
ا�شتهالك الكهرباء بحواىل 22% كما هو مو�شح بجدول )3(.  

جدول )1(: الكمية التقديرية للمياه ال�شاخنة امل�شتخدمة ]3[

جدول )2(: الكمية التقديرية ملياه الغ�شاالت ذات الباب العلوى ]3[

جدول ) 3 ( مقارنة بني ا�شتهالك الكهرباء لدورة غ�شيل عند تخفي�س درجة حرارة ال�شبط ]3[

تو�شيف عملية الغ�شيل

 غ�شيل مبياه �شاخنة /�شطف مبياه دافئة

غ�شيل مبياه �شاخنة/�شطف مبياه باردة

غ�شيل مبياه دافئة /�شطف مبياه دافئة

غ�شل مبياه دافئة /�شطف مبياه باردة

40
30
30
15

20
10
15
5

غ�شالة كبرية 
بباب علوى

غ�شالة بباب 
اأمامى

كمية املياه امل�شتخدمة )جالون(

�شاخن / �شاخن
�شاخن / دافئ
�شاخن / بارد
دافئ / دافئ
دافئ / بارد
بارد / بارد

�شاخن / �شاخن
�شاخن / دافئ
�شاخن / بارد
دافئ / دافئ
دافئ / بارد
بارد / بارد

6.5
4.9
3.4
3.4
1.9
0.4

8.3
6.3
4.3
4.3
2.4
0.4

�شبط
الغ�شيل / ال�شطف

�شبط
الغ�شيل / ال�شطف

اال�شتهالك
ك.و.�س

اال�شتهالك
ك.و.�س

درجة حرارة �شبط املياه ال�شاخنة 50 ْم درجة حرارة �شبط املياه ال�شاخنة 60ْم

تو�شيف

مقا�س �شغري

مقا�س متو�شط

مقا�س كبري

مقا�س كبري جدا

20
27
34
40

كمية املياه امل�شتخدمة )جالون(
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5-2-4  تر�شيد ا�شتهالك الطاقة الكهربائية فى غ�شالة االطباق

فكرة عامة عن غ�شالة االطباق 

• تبلغ القدرة الكهربائية لغ�شالة االطباق حواىل 1200 وات.

• تقدر كمية الطاقة الكهربائية امل�شتخدمة فى غ�شالة االأطباق من 20 اىل 30 ك و�س يف ال�شهر بفر�س 
ان تعمل دورة واحدة يف اليوم، وي�شري الرقم اال�شغر اىل ا�شتخدام دورة جتفيف بالهواء اجلاف.

• ت�شتهلك الغ�شالة حواىل من 9- 16 جالون من املياه ال�شاخنة لكل دورة. وي�شري الرقم اال�شغر ال�شتخدام 
املياه لدورة غ�شيل ق�شرية.

غ�شاالت  فان  لذا  املياه،  ت�شخني  يف  امل�شتهلكة  الطاقة  اجماىل  من   %80 حوايل  الغ�شالة  ت�شتهلك   •
االطباق ذات الكفاءة العالية هي الغ�شاالت التي ت�شتخدم اأقل مياه �شاخنة.

�شغل غ�شالة االأطباق 
عندما متتلئ بالكامل

ت�شخني املياه لدرجة 
حرارة عالية ميكن اأن 

ي�شبب م�شاكل
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 ار�شادات عامة مل�شتخدم غ�شالة االطباق

فكرة عامة عن �شخان املياه الكهربائي

• التقم بالت�شغيل اإال عند اإمتالء الغ�شالة وذلك لال�شتفادة بالطاقة الق�شوى منها.

• ا�شتخدم مفتاح موفر للطاقة يغلق الغ�شالة اأوتوماتيكيا قبل دورة التجفيف، وميكن عمل ذلك يدوياً 
وفتح الباب جلعل االأطباق جتف فى الهواء العادى.

• اك�شط او نظف فتات الطعام من االطباق بدال من �شطفها.

• ا�شتبدل غ�شالة االطباق التى مر عليها ع�رصة �شنوات باخرى عالية الكفاءة

• عند �رصاء الغ�شالة اإخرت الغ�شالة االأكرث كفاءة اأى االأقل ا�شتهالكاً للكهرباء حيث توفر حوايل 25% من 
اال�شتهالك مقارنة بالنوع التقليدي لغ�شالة االطباق ]4[.

يتكون �شخان املياه الكهربائى من:
• وحدة الت�شخني وهي عبارة عن مقاومة كهربائية مغلفة مبادة عازلة، وهي مغمورة يف املياه وتو�شع اما 

راأ�شيا او افقياً. 
اأو ال�شلب وله مقاومة �شد ال�شداأ والتاآكل  • وعاء تخزين )ا�شطواين( معدين م�شنوع اما من النحا�س 

ويتم تخزين املياه ال�شاخنة به. 
• غالف خارجي لل�شخان.  

• طبقة من العزل احلراري اجليد بني وعاء التخزين والغالف اخلارجي لل�شخان وت�شاعد على احلد من فقد 
حرارة ال�شخان وبالتايل توفري اال�شتهالك.

يتم ف�شل  احلرارة ومن خالله  درجة  ي�شتخدم ل�شبط  )ترمو�شتات(  احلرارة  لدرجة  اوتوماتيكي  منظم   •
ال�شخان عندما ت�شل درجة حرارة املياه داخل ال�شخان اإىل امل�شتوى املطلوب.

• موؤ�رص )مبني( درجة احلرارة يو�شح درجة حرارة املياه داخل ال�شخان.
• و�شالت ملوا�شري املياه الباردة وال�شاخنة.

• ملبة ا�شارة لتو�شيح حالة ال�شخان )يعمل او ال يعمل(.
• �شمام االمان وهو عبارة عن �شمام علوي ويفتح تلقائيا عند جتاوز ال�شغط داخل ال�شخان قيمة حمددة، 
بينما ي�شمح ال�شمام ال�شفلى بدخول املياه اىل ال�شخان وعدم رجوعها اىل �شبكة توزيع املياه ويعمل هذا 

ال�شمام على تخفي�س ال�شغط داخل ال�شخان عندما ي�شل اىل قيمة حمددة.

5-2-5  تر�شيد ا�شتهالك الطاقة الكهربائية فى �شخان املياه الكهربائي
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ار�شادات عامة مل�شتخدمى �شخان املياه الكهربائي

ويرفع قيمة  االإفرتا�شى  املرتفعة اىل اجهاده وخف�س عمره  احلرارة  ال�شخان عند درجات  ي�شبب �شبط   •
فاتورة الكهرباء.

اأ�شفل ال�شخان  م(. يوجد الرثمو�شتات  • يف�شل �شبط الرثمو�شتات عند درجه احلرارة املنا�شبة )60-50 ْ
–  ويتم �شبطه مبعرف الوكيل اأثناء فرتة ال�شمان، واإذا اإنتهت فرته ال�شمان ي�شبط مبفك.

بال�شخان  خا�س  مفتاح  خالل  من  وذلك  اليوم  طوال  م�شتمرة  ب�شفه  ال�شخان  ت�شغيل  عدم  يف�شل   •
الأن احلرارة تفقد باالإ�شعاع فتخف�س درجة حرارة املياه وبالتاىل ي�شتمر ال�شخان فى العمل اأى ي�شتهلك 

كهرباء اأكرث.

• يف�شل ت�شغيل ال�شخان قبل االحتياج للمياه ال�شاخنة بحواىل ن�شف �شاعة.

• توؤدى امل�شارات الطويلة ملوا�شري املياه ال�شاخنه اإىل فقد درجه احلرارة اأى ا�شتهالك اأكرث للكهرباء وارتفاع 
فى قيمة فاتورة الكهرباء. 

• يف�شل اأن تكون امل�شافة بني ال�شخان وال�شنبور اأقل من10 مرت [4].

• التدع املياه ال�شاخنة تنهال بال داعى ولكن ا�شتخدم الكمية املنا�شبة التى حتتاجها.

• ا�شتخدم موا�شري املياه ال�شاخنة من النوع بربولني )احلافظة لدرجة احلرارة ( اأو ا�شتخدم موا�شري معدنية 
جملفنة معزولة عزالً حرارياً جيداً.

• ا�رصف ربع كمية مياه اخلزان كل ثالثة اأ�شهر )اأو �شتة اأ�شهر( للتخل�س من ال�شوائب التى تعوق انتقال 
احلرارة مما يخف�س كفاءة ال�شخان.

• عند �رصاء �شخان جديد، ا�شرتى ال�شخان عاىل الكفاءة واملوفر للكهرباء.
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فكرة عامة عن الثالجة الكهربائية 

تعترب الثالجة الكهربائية واحدة من اأهم االأجهزة الكهربائية املنزلية والتى الميكن اال�شتغناء عنها يف اى 
بيت، والتى تتواجد اأي�شا يف اأغلب اأماكن العمل .

وت�شنف طبقا لطريقة ازالة الثلج )defrost( والذى يتم اما يدويا اأو اوتوماتيكيا.
ان الوظيفة اال�شا�شية للثالجة هو حفظ املواد الغذائية من خالل عملية التربيد واملق�شود بها خف�س 
درجة احلرارة داخل الثالجة اىل درجة حمددة با�شتخدام غاز الفريون اأو االمونيا النقية والذى يتحول بعد 

ذلك اىل بخار.
وتتكون الثالجة من اجزاء ميكانيكية واخرى كهربائية حيث تتكون دائرة التربيد امليكانيكية من : �شاغط 
اأما اأهم مكون فى االجزاء الكهربائية فهو املحرك الكهربى لل�شاغط  ومكثف و�شمام حتكم ومبخر . 

وملحقاته الكهربائية.

5-2-6  تر�شيد ا�شتهالك الطاقة الكهربائية فى الثالجة الكهربائية

املكثف

ملف املكثف

ال�شاغط

مكونات الثالجة
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تعتمد تكاليف ت�شغيل الثالجة على العوامل االتيه : 

ار�شادات عامة مل�شتخدمى الثالجة الكهربائية

• احلجم )ال�شعة بالقدم مكعب(.

• نوع اذابة الثلج )يدوي اأو اوتوماتيك(.

• الطراز )باب واحد – بابني ............(.

• العمر )تاريخ الت�شنيع (.

• تاأكد من نظافة املكثف املوجود خلف الثالجة.

• تاأكد من غلق باب الثالجة والحتاول فتحه بدون داع وعند فتحه اإغلقه �رصيعاً ل�شمان عدم ت�رصب الهواء 
البارد من داخلها اأو دخول هواء �شاخن اإليها.

• يجب اإذابة الثلج من حني الآخر حتى ال يزيد �شمك الثلج بالثالجة عن 4/1 بو�شة ويتم اذابة الثلج يدوياً  
وذلك الأنواع الثالجات ذات اإذابة الثلج يدوياً ]4[.

• يف�شل اأن يكون الفريزر ممتلئ متاماً مع ملء الفراغات باأكيا�س مكعبات الثلج.

• رتب اال�شياء داخل الثالجة حتى تكون عملية اإدخال واإخراج االأطعمة منها اأكرث �شهولة و�رصعة للحد 
من خروج الهواء البارد ودخول الهواء �شاخن اإىل داخل الثالجة مما يقلل من اال�شتهالك.

• اف�شل التيار الكهربى عن الثالجة فى حالة مغادرة املنزل ملدة تزيد عن اال�شبوع مع تنظيفها وترك الباب 
مفتوحاً.

• ا�شتخدم مربد مياه )كوملان( لل�رصب �شيفاً وذلك خلف�س عدد مرات فتح الثالجة.

• ابعد مكان الثالجة/ الفريزر عن البوتاجاز او غ�شالة االطباق او �شخان املياه او اماكن �شقوط ال�شم�س 
بالغرفة.

• اترك فراغ من جميع جوانب الثالجة ال يقل عن واحد بو�شة لل�شماح مبرور الهواء حول ملف املكثف.

• �شع غطاء لالإناء املحتوى على �شوائل وال ت�شع اأغذيه �شاخنة فى الثالجة قبل ان تربد.

• عند �رصاء الثالجة اخرت الثالجة االأكرث كفاءة اأى االأقل ا�شتهالكاً للكهرباء، ويتم التعرف على ذلك من 
خالل بطاقة كفاءة الطاقة املل�شقة على الثالجة.
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التاأكد من درجة حرارة الثالجة كالتاىل:

ح�شاب ا�شتهالك الثالجة/فريزر من الطاقة الكهربائية

ميكنك التاأكد من درجة حرارة الثالجة باتباع اخلطوات التالية:  
1. غري و�شع الرتمو�شتات )عن الو�شع القائم( وعندئذ تاأكد باالإح�شا�س ال�شخ�شى اأن درجة احلرارة داخل 

الثالجة قد تغريت، ثم تعيد �شبط الرتمو�شتات اىل و�شعه االأ�شلى . 
2. ال جتعل الثالجة اأو الفريزر بارد جدا، حيث تكون درجة احلرارة املنا�شبة حلفظ االأغذية طازجة يف الثالجة 
اخلا�س  اجلزء  اأن تكون درجة جتمد  يو�شى  بينما  اإىل 4.5هم(  )اأى من 2،8هم  اإىل 40  درجة فهرنهيت  من 37 
بالفريزر هي 5 درجات فهرنهيت )اأى : - 15هم( اأما يف حالة وجود فريزر منف�شل وتريد تخزين االغذية لفرتات 

طويلة، عندئذ يجب �شبط درجة التجمد عند �شفر درجة فهرنهيت )-18هم( ]4[.
3. للتاأكد من درجة حرارة الثالجة، �شع كوب مملوء باملياه وبها ترمومرت يف و�شط الثالجة. اأقراأ درجة حرارة 

الرتمومرت بعد 24 �شاعة.
وملعرفة درجة حرارة الفريزر يو�شع الرتمومرت بني االأ�شياء املو�شوعة بالفريزر ويقراأ بعد 24 �شاعة .بينما 

تتاأثر كفاءة الثالجة الكهربائية )اأو الفريزر( بالعنا�رص التالية:
• و�شع الثالجة )درجة حرارة املكان املحيط(.

• ال�شيانة )ملفات املكثف – اجلوانات(.
• �شبط درجة احلرارة. 

• عدد مرات فتح الباب ومدة الفتح.
• كمية االأغذية بالثالجة.

من ال�شعوبة ح�شاب اال�شتهالك ال�شهري للثالجة/فريزر من الطاقة الكهربائية لذا يف�شل اال�شرت�شاد 
 )6(،)5(،)4( اجلداول  تو�شح  الذوبان.  ونوع  ال�شنع  و�شنة  للحجم  وذلك طبقا  املتاحة  التجريبية  باجلداول 

اال�شتهالك ال�شهري التقديري )ك.و.�س( للثالجة/فريزر، الثالجة فقط، الفريزر فقط على التواىل.

جدول )4( اال�شتهالك ال�شهرى التقديرى )ك.و.�س( للثالجة /فريزر طبقا للحجم ]3[ 

16-10
14-12
14-10
18-14
21-19
25-22

احلجم
)قدم مكعب(

يدوى
جزئى

اتوماتيك
اتوماتيك
اتوماتيك
اتوماتيك

نوع ذوبان
الثلج

80-50
130-80

---
180-120
200-135

---

امل�شنوعة قبل
1980

60-40
100-65

---
140-65
160-75

---

امل�شنوعة بعد
1980

---
33-29
37-33
47-37
50-41
47-44

امل�شنوعة بعد
2001

---
21-14
31-21
34-30
37-32
40-35

امل�شنوعة بعد 2001
)عالية الكفاءة(
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ميكن من جدول )4( ا�شتنتاج ما يلى: 

ميكنك التاأكد من درجة حرارة الثالجة باتباع اخلطوات التالية:  
1. بالن�شبة للثالجة/فريزر – اوتوماتيك – من 19 اإىل 21 قدم مكعب:

• ن�شبة االنخفا�س فى اال�شتهالك ال�شهرى )ك.و.�س( بني امل�شنوع بعد عام 1980 وقبل 1980 ترتاوح 
بني 20% اإىل %44

• ن�شبة االنخفا�س يف اال�شتهالك ال�شهرى )ك.و.�س( بني امل�شنوع بعد 2001 وبعد1980 ترتاوح بني 
45% اإىل %69

• ن�شبة االنخفا�س يف اال�شتهالك ال�شهري )ك.و.�س( بني امل�شنوع بعد 2001 التقليدى وعاىل الكفاءة 
ترتاوح بني 22% اإىل %26.

عالية   2001 وبعد   1980 قبل  امل�شنوع  بني  )ك.و.�س(  ال�شهري  اال�شتهالك  يف  االنخفا�س  ن�شبة   •
الكفاءة ترتاوح بني 76% اىل %82.

2. حت�شن �شناعة الثالجات والفريزرات خالل الثالثة عقود االأخرية.
3. تكلفة ت�شغيل الثالجة / فريزر ذات ذوبان الثلج االأتوماتيكى )نوفرو�شت( تكون اأعلى من تكلفة ت�شغيل 

النوع اليدوى )فرو�شت(.

جدول )5( اال�شتهالك ال�شهرى التقديرى )ك.و.�س( للثالجة فقط طبقا للحجم  ]3[ 

ثالجة �شغرية
ثالجة �شغرية

ثالجة عادية
ثالجة عادية

النوع

6-2
6-3

17-9
20-9

احلجم
)قدم مكعب(

يدوى
اتوماتيك

يدوى
اتوماتيك

نوع الذوبان
الثلج

---
---
---
---

امل�شنوعة قبل
2001

جدول )6( اال�شتهالك ال�شهرى التقديرى )ك.و.�س(للفريزر طبقا للحجم ]3[ 

16-12
22-17
16-12
20-17
16-12
20-17

احلجم
)قدم مكعب(

باب امامى
باب امامى
باب علوى
باب علوى
باب علوى
باب علوى

النوع

يدوى
يدوى
يدوى
يدوى

اتوماتيك
اتوماتيك

نوع ذوبان
الثلج

100-80
130-100
115-90

140-100
180-130
200-140

امل�شنوعة قبل
1980

70-35
100-40
80-50

110-60
125-70
150-90

امل�شنوعة بعد
1980

36-29
43-40
38-30
41-29
58-49
64-57

امل�شنوعة بعد
2001

30-25
38-35
36-24
41-33
51-37
57-47

امل�شنوعة بعد 2001
)عالية الكفاءة(

30-26
36-33
33-27
39-30

23-21
28-25
28-19
34-17

امل�شنوعة بعد
2001

امل�شنوعة بعد 2001
)عالية الكفاءة(
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اإر�شادات عامة مل�شتخدمى التليفزيون والري�شيفر 

اإر�شادات عامة مل�شتخدمى اأجهزة املطبخ 

• اأغلق التليفزيون عند االنتهاء من اال�شتخدام.
• اف�شل التغذية الكهربائية عن التليفزيون من الفي�شة ولي�س با�شتخدام الرميوت )و�شع اال�شتعداد(.

• عند م�شاهدة القنوات املحلية يتم ف�شل التغذية الكهربائية عن الري�شيفر. 
• عند �رصاء تليفزيون جديد اخرت التليفزيون االأكرث كفاءة اأى االأقل ا�شتهالكاً للكهرباء.

• تذكر ت�شغيل مروحة الطرد باملطبخ اإثناء الطبخ واف�شلها عند االنتهاء من الطبخ.
• عند �رصاء اأى من اأجهزة املطبخ اخرت االأجهزة االأكرث كفاءة اأى االأقل ا�شتهالكاً للكهرباء مثل امليكروويف 

والتو�شرت والتى ت�شتهلك 75% فقط مقارنة باالأجهزة التقليدية]4[.

5-2-7 تر�شيد ا�شتهالك الطاقة الكهربائية فى التليفزيون والري�شيفر

5-2-8 تر�شيد ا�شتهالك الطاقة الكهربائية فى اأجهزة املطبخ

اختار االأجهزة ذات 
القدرة االأقل
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اإر�شادات عامة مل�شتخدمى االأجهزة الكهربية:

• اف�شل الكمبيوتر وال�شا�شة وكذلك الراديو والكا�شيت عند االنتهاء من اال�شتخدام.
• ال ترتك �شاحن املحمول فى الفي�شة عند االنتهاء من اال�شتخدام.

• ا�شتخدم "الب توب" الأنه ي�شتهلك 10% فقط مقارنة بالكمبيوتر ال�شخ�شي كما انه ي�شغل م�شاحة 
اأقل وال ي�شدر �شو�شاء )حيث ال يحتوي على مروحة م�شدر التغذية(.

او  ف�شلها  ليتم  الرثمو�شتات  خالل  من  ال�شعر  وجمفف  القهوة  �شانع  من  كل  ا�شتهالك  فى  حتكم   •
تو�شيلها اأوتوماتيكيا.

• اف�شل �شا�شة الكمبيوتر ال�شخ�شى فى حالة عدم اال�شتخدام ملدة تزيد عن 20 دقيقة.
• عند �رصاء اأجهزة كهربائية جديدة اخرت االأجهزة االأكرث كفاءة اأى االأقل ا�شتهالكاً للكهرباء.هذا االإر�شاد 
خا�س باالأجهزة التى عليها املل�شق الأنه فى حالة عدم وجود املل�شق ال ميكن املقارنة بني االأجهزة و بع�شها 

ملعرفة اجلهاز االأكفاأ ]4[.

5-2-9 تر�شيد ا�شتهالك الطاقة الكهربائية فى االأجهزة الكهربائية االأخرى
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5-2-10 �شارق الكهرباء

هل تعلم ان الكثري من االأجهزة االلكرتونية املنزلية ت�شتمر فى ا�شتهالك الكهرباء حتى عندما 
تكون مف�شولة !

الكهربائية  االأجهزة  بالرميوت كنرتول )وهو وحدة حتكم ت�شغيل  التى تعمل  االأجهزة  الحظ 
وااللكرتونية عن بعد( مثل التليفزيون والتكييف والر�شيفر وم�شغالت اال�شطوانات املدجمة 

والفيديو واأجهزة الت�شجيل الخ، جميع هذه االأجهزة ال تنطفئ كليا )اأى ت�شتمر فى 
ا�شتهالك الكهرباء( وذلك عندما يتم اإطفاءها با�شتخدام الرميوت. كلما زاد عدد االأجهزة 
الكهربائية التى تعمل بالرميوت كلما كانت كمية الكهرباء امل�شتهلكة حم�شو�شة وال 

.)Standby( "ي�شتهان بها. وهذا ما يعرف بحالة اجلهاز فى "و�شع اال�شتعداد
املحمول  و�شاحن  والطابعة  والكمبيوتر  الغ�شالة  مثل  الكهربائية  االجهزة  بع�س 
اأو  اأداة لتهيئة التغذية الكهربائية من مقب�س الكهرباء، بنف�س اجلهد  حتتوى على 
بجهد منخف�س غالبا، مع حتويل التيار املرتدد اىل تيار م�شتمر عادة، تعرف هذه االداة 
بـ "مهايئ" )adapter(، هذه االداة ت�شتهلك كهرباء حتى عندما يكون اجلهاز مف�شول 
وميكن التاكد باإنف�شنا عن طريق مالم�شة اليد ب "مهايئ" �شاحن املحمول مثال، فاأذا 
وجد دافئا عندئذ نعلم انه ي�شتهلك كهرباء على الرغم من اأن اجلهاز –اأي التليفون 

املحمول- غري مت�شل به. 
هذه الظاهرة، اأى ا�شتهالك الكهرباء على الرغم من انها مف�شولة ، تعرف " باالحمال الوهمية " اأو "�شارق الكهرباء" اأو 

"الكهرباء املت�رصبه". 
يو�شح اجلدول التاىل امثلة لقدرة بع�س االجهزة االلكرتونية والكهربائية وقدرة و�شع اال�شتعداد.

عموما فى املنازل، فان 75 % من ا�شتهالك كهرباء االجهزة االلكرتونية والكهربائية فى املتو�شط حتدث فى حالة "و�شع 
اال�شتعداد"

وعلى ذلك:
واالجهزة  املحمول  �شاحن  بف�شل  وذلك  اال�شتعداد"  "و�شع  فى  امل�شتهلكة  الكهرباء  امنع  اأو  اخف�س 

االلكرتونية عن م�شدر الكهرباء.

اجلهاز

كمبيوتر �شخ�شى

�شا�شة الكمبيوتر
طابعة ملونة )من نوع �شخ احلرب(

طابعة ليذر
فرن ميكروويف

ري�شيفر

م�شغالت اال�شطوانات املدجمة
تليفزيون 20 بو�شة
تليفزيون 14 بو�شة

تكييف 1،25 ح�شان
�شاحن املحمول

غ�شالة املالب�س

75
130
70
25
8

1500
6،7
18
13

100
44

1000
20
5

1000

4
15
11

5،25
2
3

1،8
1،8
2،3
10
13
2

15
1

11

قدرة حالة 
الت�شغيل )وات(

قدرة و�شع 
اال�شتعداد )وات(

اأمثلة لقيمة قدرة حالة الت�شغيل وو�شع اال�شتعداد لبع�س االأجهزة االلكرتونية  ]5[
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5-3 تر�شيد ا�شتهالك الطاقة الكهربائية للمعدات واالجهزة الكهربائية فى اماكن العمل

تت�شف اأماكن العمل بوجود مظاهر لالإ�رصاف فى ا�شتخدام الطاقة الكهربائية �شواء لالنارة اأو لت�شغيل 
املعدات واالأجهزة لذا يلزم مراعاة اإر�شادات الرت�شيد لتجنب االإ�رصاف كالتايل : 

ال ترتك �شاحن املحمول فى الفي�شة ا�شتخدم الالب توب

1. اأغلق اأجهزة احلا�شب االآىل والطابعات اأو اأى معدات م�شتهلكة للكهرباء فى حالة عدم ا�شتخدامها 
لفرتة طويلة خالل اليوم.

2. تاأكد من ف�شل االإنارة والتكييف واالأحمال االأخرى بعد انتهاء مواعيد العمل الر�شمية.  

وزع وحدات االإنارة على اأكرث من مفتاح وب�شفة خا�شة فى املمرات
الطويلة واملكاتب الكبرية

اأطفئ االأنوار فى االأماكن اخلالية وعند 
مغادرة املكان

x√

تر�شيد ا�شتهالك الطاقة الكهربائية فى االجهزة الكهربائية
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5 -4 تر�شيد ا�شتهالك الطاقة الكهربائية فى اأنظمة االإ�شاءة :

اأنظمة االإ�شاءة

ترك اللمبات م�شاءة يف االأماكن ال�شاغرة:

اللمبات وامللحقات غري نظيفة:

االإ�شاءة الزائدة

اأنظمة االإ�شاءة العتيقة

القيم اال�شرت�شادية الأق�شى قدرة م�شتهلكة لالإ�شاءة :

متثل ا�شتهالكات االإ�شاءة باملباين ال�شكنية والتجارية واحلكومية واالإدارية ن�شبة ملمو�شة من اال�شتهالك 
الكلي.. وعليه فاإن اأنظمة االإ�شاءة تعترب فر�س متاحة جيدة لوفر الطاقة وتخفي�س فاتورة الكهرباء.

اأول خطوة لتحديد فر�س الرت�شيد يف اأنظمة االإ�شاءة هي اإجراء م�شح اأو مراجعة معدات االإ�شاءة املوجودة 
يف الوحدة حتت الدرا�شة مثال:

االأماكن ال�شاغرة فاإن ذلك يعني هدر يف الطاقة  اللمبات املدجمة املوفرة م�شاءة يف  حتى يف حالة ترك 
الكهربائية.

اإن اأف�شل طريقة للتاأكد من ف�شل االإ�شاءة عند عدم االحتياج لها اأن يركب ح�شا�س باالأماكن ال�شاغلة 
بحيث يعمل على ف�شل االإ�شاءة يف االأماكن ال�شاغرة.

وجود االأتربة وال�شحوم العالقة على الك�شافات وملحقات االإ�شاءة توؤدي اإىل تخفي�س م�شتوى االإ�شاءة 
بحوايل 30 % . لذا يجب تنظيف اللمبات والك�شافات وامللحقات دوريا ملنع تراكم االأتربة وال�شحوم عليها.

اأف�شل جزء من اللمبات او وزع اللمبات على جمموعتني من مفاتيح الت�شغيل بحيث ت�شتخدم جزء من 
اللمبات فقط.

اأنظمة  تعديل  للطاقة.  واملوفرة  العالية  الكفاءة  ذات  باالأنواع  القدمية  االإ�شاءة  اأنظمة  ا�شتبدال  يجب 
االإ�شاءة يرفع م�شتوى كفاءة االإ�شاءة وبالتايل يحدث وفر ملمو�س يف ا�شتهالك الطاقة.

طبقاً للجدول التايل يتم حتديد القدرة لكل وحدة م�شاحة )وات/مرت مربع( حتتاجه االأماكن املختلفة والتي 
حتقق تر�شيد ا�شتهالك االإ�شاءة لكل مكان.
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القيمة الق�شوى لكثافة القدرة ال�شوئية امل�شموح بها ]6[ 

نوعية املكان

غرفة ندوات اأو موؤمترات

خمزن

اال�شتقبال

حمام

مكتب ر�شم

غرفة والئم

قاعة حما�رصات/معامل

مطابخ

25
15
22
15
28
40
25
22

القيمة الق�شوى لكثافة القدرة 
ال�شوئية امل�شموح بها

)وات / مرت مربع(
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اأنواع اللمبات امل�شتخدمة يف املنازل واملحالت التجارية واملباين االإدارية:

متتاز هذه اللمبات باالآتي:
- رخ�س ثمنها

- �شهولة تركيبها
ومن عيوبها:

- ق�رص عمر ت�شغيلها ) من 750 �شاعة اإىل 1000 �شاعة(
- ت�شتهلك طاقة كهربية عالية

- كفاءة �شوئية منخف�شة
- تنبعث منها حرارة

هذه اللمبات متوفرة باأطوال 60�شم، 120 �شم، 150 �شم ي�شاف لها ملحقات لت�شغيلها، هذه 
اأو حمول( ومكثف لتح�شني معامل  امللحقات عبارة عن بادئ ت�شغيل وبال�شت )اأو كابح تيار 

القدرة(   ]7[. 

يف حالة ا�شتخدام بال�شت اإلكرتوين؛ بدال من التقليدي 
الكهرومغناطي�شي فاإنه يقوم بعمل جميع امللحقات املذكورة.

1- اللمبات العادية املتوهجة:

2- اللمبات الفلور�شنت

القدرة )وات(

40

75

100

150

495
1220
1600
2850

495
1220
1600
2850

الكفاءة ال�شوئية كمية ال�شوء )لومن(
)لومن/وات(

يو�شح اجلدول التايل بع�س القدرات املتاحة وكمية ال�شوء والكفاءة ال�شوئية لللمبات 
املتوهجة )طبقا جلداول امل�شنعني( ]7[:
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ملحوظة : اللمبة T5  اأق�رص طوال من اللمبات T12 & T8  ويتم تعوي�س فرق الطول من 
خالل قاعدة اإ�شافية لتنا�شب الرتكيب يف ك�شاف اللمبات T12 & T8 باالإ�شافة اإىل احتواء 

. T5 هذه القاعدة على البال�شت االإلكرتوين اخلا�س بت�شغيل اللمبة

- ا�شتبدل اللمبة الفلور�شنت T12 اأو )T8( باأخرى T5 يكون الوفر يف اال�شتهالك من 30 : 40 %.
- ا�شتبدل اللمبة املتوهجة باأخرى فلور�شنت يكون الوفر حوايل %75. 

- يف�شل ا�شتخدام البال�شت االلكرتوين اأو البال�شت الكهرومغناطي�شي منخف�س املفقودات.

طول اللمبة

60 �شــم

120  �شــم

150  �شــم

القطر )مم(
القدرة )وات(

كمية ال�شوء )لومن(
الكفاءة ال�شوئية )لومن/وات(

القطر )مم(
القدرة )وات(

كمية ال�شوء )لومن(
الكفاءة ال�شوئية )لومن/وات(

القطر )مم(
القدرة )وات(

كمية ال�شوء )لومن(
الكفاءة ال�شوئية )لومن/وات(

38
20

1020
51
38
40

2500
62.5
38
65

4000
61.5

26
18

1020
56.7
26
36

2500
69.4
26
58

4000
69

16
14

1100
78.6
16
28

2400
85.7
16
35

3300
94.3

طراز T5طراز T8طراز T12اخلـ�شـائ�س

يو�شح اجلدول التايل خ�شائ�س اللمبات الفلو�شنت )طبقا جلداول امل�شنعني(:

وتكون التو�شية:
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3- اللمبات املدجمة املوفرة للطاقة

تتكون اللمبة املدجمة املوفرة للطاقة من اأنابيب طولية باأقطار ترتاوح من 8 مم اإىل 10 مم 
وحتتوي على بال�شت اإلكرتوين داخل القاعدة .. ويكون �شكلها اأقرب ما يكون للمبة العادية 

املتوهجة ولها نف�س مقا�س القاعدة مما ي�شهل تركيبها مكان اللمبة العادية ]8[.

من مميزاتها:

- متوافرة باأ�شكال خمتلفة.
- توفر حوايل 80% من اال�شتهالك باملقارنة بلمبة عادية 

لها نف�س ال�شوء 
- عمر ت�شغيل طويل )حوايل 8000 �شاعة(

- ال حتدث ارتعا�س
- معامل قدرة مرتفع

- توافقيات التيار يف احلدود امل�شموحة

يو�شح اجلدول التايل مقارنة بني قدرة اللمبات العادية وما يعادلها من اللمبات املدجمة املوفرة

مقارنة بني قدرة اللمبات العادية واللمبات املدجمة املوفرة ]7[، ]8[  

قدرة اللمبة العادية )وات(

25

40

60

75

100

125

150

6 - 5
8

13 – 11
20 – 18
25 – 20
30 – 26
42 - 35

قدرة اللمبة املدجمة املوفرة )وات(
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- ف�شل اللمبات املتوهجة عند عدم االحتياج لها
- ف�شل اللمبات الفلور�شنت عند ترك احلجرة ملدة على االأقل 15 دقيقة

- ف�شل ملبات االإ�شاءة بالتفريغ ذي ال�شدة العالية عند عدم االحتياج لالإ�شاءة يف مكان ملدة 
على االأقل �شاعة

- ت�شغيل اللمبات على اأكرث من مفتاح، حتى ميكن ف�شل بع�شها يف حالة عدم االحتياج 
اإىل �شدة اإ�شاءة عالية

- ا�شتخدام االإ�شاءة املوجهة يف اأركان الغرف
- توعية اأ�شحاب العمارات ال�شكنية باأهمية وفوائد تركيب اأجهزة ف�شل اإ�شاءة ال�شلم 

اخلا�س بالعمارة اأوتوماتيكيا حتى ال تظل اللمبات م�شاءة طوال النهار .

ار�شادات ب�شيطة لرت�شيد ا�شتهالك االإ�شاءة  ]9[ 

اإر�شادات عامة

وفر اال�شتهالك التقديرياالإجراءالظاهرة

االإ�شاءة مبهرة 
)م�شتوى االإ�شاءة عايل(

اللمبات م�شاءة طوال اليوم 
على الرغم من دخول ال�شوء 

الطبيعي من النوافذ

اللمبات م�شاءة يف االأماكن 
ال�شاغرة

اللمبات الفلور�شنت الطولية 
.T8 اأو T12 امل�شتخدمة طراز

اللمبات التنج�شتني هي 
امل�شتخدمة

اف�شل م�شدر الكهرباء عن 
بع�س اللمبات

اف�شل اللمبات وا�شتفد من 
�شوء النهار

اف�شل اللمبات

T5 ا�شتبدلها بطراز

ا�شتبدلها باللمبات املدجمة 
املوفرة للطاقة

وفر من 15 – 30 %

وفر من 20 – 30 %

ا�شتهالك كهرباء غري 
�رصوري

وفر من 30 – 40 %

وفر 80 %
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