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وكيل المراقبة والتحكم في الكهرباء أكد أن اإلزاالت لعبت دورًا في خفض االستهالك عن المتوقع العام الماضي

الوزان لـ »األنباء«: تنفيذ مشروع تبريد المناطق 
يخفض االستهالك بنسبة 44% ونظام إدارة الطلب 

على األحمال يوفر 300 ألف دينار يوميًا
دارين العلي

أكد الوكيل املساعد للمراقبة والتحكم في وزارة الكهرباء واملاء م.علي الوزان 

ان السبيل األجنح للحد من التزايد املستمر في االستهالك هو اجلدية في 

التعامل مع املسألة، مشـيرا الى تقدميه خطة في هذا املجال أبرز ما 

تتضمنه اسـتخدام التبريد املركزي للمناطق الذي يوفر 44% من 

االستهالك واستخدام نظام ادارة الطلب على األحمال الذي 

يوفر 300 ألف دينار يوميا على الدولة، وقد مت تشكيل 

جلنـة العداد مواصفات املشـروع واالعداد لتأهيل 

الشركات املتخصصة في هذا املجال وستنتهي من 

عملها في القريب العاجل.

وقال الوزان خالل لقـاء مع »األنباء«: في هذا الصدد 

يجب االنتباه لتأثير االستهالك املتزايد على مورد الدولة 

الوحيد وهو النفط حيث قدرت فاتورة النفط للعام احلالي بـ 600 مليار دينار 

لتوليد الكهرباء.

وشـدد على أهمية االسراع في تنفيذ مشـاريع قراءة العدادات وعلى وجه 

اخلصوص القراءة عن بعد وذلك ألهمية القراءة في إيجاد السبل واحللول التقنية 

والعملية للحد من االستهالك واحملافظة في الوقت نفسه على شبكات التوزيع 

للضغط املنخفض والتي ال يوجد لها مراكز مراقبة وحتكم حتى اآلن، ولفت الوزان 

الى أهمية ما حققه املؤشر الكهربائي بالرغم من تسميته بـ »مؤشر الرعب« وان 

احلمل األقصى املتوقع للموسـم املقبل يبلغ 10750 ميغاواط بينما سيبلغ 

االنتاج الكلي 11675 ميغاواط مرجعا السبب في انخفاض احلمل األقصى للعام 

املاضي )9960 ميغاواط( عما كان متوقعا )10400( الى جهود اللجنة الوطنية 

للترشيد والى اإلزاالت التي قامت بها البلدية، وتطرق الوزان الى كثير من القضايا 

التي تخص قطاعه والكهرباء بشكل عام. وفيما يلي التفاصيل:

الطاقات املتجددة والبديلة فإنه يجب اإلسراع في تنفيذ مشاريع قراءة 
العدادات وعلى وجه اخلصوص القراءة عن بعد وذلك ألهمية القراءة في 
إيجاد السبل واحللول التقنية والعملية للحد من االستهالك واحملافظة 
في الوقت نفسه على ش���بكات التوزيع للضغط املنخفض. ويظهر 
تأثير القراءة عن بعد فيما حققه املؤش���ر الكهربائي وهو عبارة عن 
قراءة آنية عن بعد للحمل الكهربائي وبالرغم من تسميته ب� »مؤشر 
الرعب« اال انه قد أثر وبش���كل قاطع في تغيير السلوك االستهالكي 
واستطاع ان يؤثر على املستهلكني بتخفيض نسبة استهالكهم وكان 
أحد العوامل التي ساهمت في تخطي األزمة التي كانت متوقعة صيف 
2007 ووفر على الدولة مئات املاليني وهذا األمر واقع ملموس وجتربة 
أثبتت جناحها مع العلم انه ال ميكن قياس أهمية قراءة العداد بقيمة 
التحصيل اذ ان تكلفة انشاء وتشغيل وصيانة مراكز التحكم اخلمسة 
منذ انشائها وحتى اليوم ال توازي 
ما مت توفيره باستخدام املؤشر 
كأداة وآلية خلفض االس���تهالك 
في فترة أشهر صيف ذلك العام، 
فما بالنا مبشروع متكامل لقراءة 
العدادات حينها ستفوق االستفادة 
مجم���وع ما يت���م حتصيله من 
املستهلكني، فإن جنحنا في دفع 
املستهلك خلفض كيلواط واحد 
متكنا من توفي���ر 15 ضعفا عن 
الى ذلك توفر  قيمته، باالضافة 
الق���راءات القدرة عل���ى متابعة 
أحمال مغذيات ومحوالت شبكات 
التوزيع ذات الضغط املنخفض 
التيار  انقطاع  وبالتالي نتفادى 
بسبب احلوادث التي تطال هذه 
احملوالت بسبب ارتفاع األحمال 
وكذلك احلد م���ن أي جتاوزات 

ومخالفات.
وملاذا ال توجد مراكز مراقبة 
التوزي��ع  لش��بكات  وحتك��م 

الكهربائية؟
قامت مراكز املراقبة والتحكم 
ادارة ش���بكات  باضافة نظام 
التوزيع ذات الضغط املنخفض 
م���ن 11 كيلوڤول���ت من ضمن 
الشبكات  ادارة ومراقبة  نظام 
الكهربائي���ة واملش���روع قيد 
التنفيذ في مراحله األولى ونحن 
كمراكز حتكم قمنا باملطلوب منا 
في هذا الش���أن ونقوم بإعانة 
قطاع شبكات التوزيع لتهيئة 
احملطات للدخول على هذا النظام ومن ش���أن ذلك احملافظة على 
شبكات التوزيع واعادة التيار في حال أي حادث في وقت أقصر 
مما يحصل اليوم كما هو احلال مع شبكات النقل وفي هذا السياق 

ميكننا القول ان ما ال يقاس ال ميكن إدارته.

والذي قام معهد األبحاث بالتعاون مع الوزارة بدراس���ة اجلدوى 
م���ن تطبيقه وقد أثمرت نتائج التجربة على عينات مختلفة من 
املباني توفير 1000 ميغاواط أي ما يعادل بناء وتش���غيل محطة 
بتكلفة 500 مليون دينار وتوفير وقود مبا يعادل 300 ألف دينار 
يوميا و7000 طن من الغازات امللوثة للبيئة، ويتضمن هذا النظام 
استخدام تقنية متقدمة للتحكم في أحمال التكييف بشكل خاص 
وبطريقة ال تؤثر على راحة املس���تهلك وقد طبق هذا النظام في 

الكثير من دول العالم وأثبت جناحه.
والى أين وصلت هذه اخلطة؟

لقد مت تشكيل جلنة فنية إلعداد مواصفات املشروع واإلعداد 
لتأهيل الشركات املتخصصة في هذا املجال وستنتهي من عملها 

في القريب العاجل إن شاء اهلل.
تخفي��ض  أهمي��ة  وم��ا 
االس��تهالك عبر ه��ذه األنظمة 
في ظل التوجه لدراسة الطاقات 
املتجددة والبديلة واس��تخدامها 

لتوليد الطاقة؟
هذا النظام ش���ديد األهمية 
ويج���ب ان يأتي ف���ي املقدمة 
وذلك لسهولة وسرعة تنفيذه 
وانخف���اض تكلف���ة وارتفاع 
نسبة توفيره للطاقة مقارنة 
مع الطاقات املتجددة والبديلة 
ال���ى فاعليته في  باالضاف���ة 
تخفيض أحمال الذروة وجتنب 

القطع املبرمج.
ان الع���بء الكبي���ر ال���ذي 
تتحمله الدولة في دعم الكهرباء 
واملاء يتمثل فيما يتم حرقه من 
وقود بنس���بة 63% من تكلفة 
انتاج الكهرباء ففي عام 2008 
الوق���ود مليار  بلغت فاتورة 
و600 ملي���ون دينار واألرقام 
في تزايد مستمر واالستهالك 
ف���ي زيادة مط���ردة ومن غير 
املنطقي ان يستمر بناء محطات 
التولي���د فقط حيث ان احلمل 
سيتضاعف خالل ال� 5 سنوات 
املقبلة وسيبلغ 3 أضعاف ما 
هو عليه اليوم خالل 20 عاما 
بالنظ���ر الى حجم املش���اريع 
التنموية الطموحة للدولة لذا 
يج���ب االنتباه الى مدى تأثير 
اس���تهالك الطاق���ة على مورد 

الدولة الرئيسي وهو النفط ومشتقاته.
ما اخلطوات التي يجب اتخاذها لتفادي التأثير السلبي لالستهالك 

املتزايد وكيف ميكن احلد من هذه الزيادة؟
باالضافة الى ما ذكرته بخصوص برامج خفض االستهالك واستخدام 

خصوصياتها، فاألمر يرتبط مبع���دل النمو والتطور العمراني 
واملشاريع التنموية في كل دولة.

يش��ير االستهالك األقصى املتوقع الى وجود احتياطي جيد إذا ما 
قورن بحجم االنتاج الكلي للعام املقبل.

يجب علينا في الوزارة تخصيص احتياطي حلظي دوار وذلك 
لتغطي���ة خروج طارئ لوحدة أو أكث���ر، اذ ان حجم االحتياطي 
املطلوب للتشغيل اآلمن في السابق كان 960 ميغاواط واالحتياطي 
يعتبر مطلبا أساس���يا للمحافظة على التشغيل اآلمن للشبكات 
واس���تقرارها، أما اآلن فإنه ومع الربط اخلليجي لش���بكات دول 
مجلس التعاون فقد انخفض االحتياطي اللحظي الدوار الى 380 

ميغاواط من االنتاج الكلي لتوليد الطاقة وهذا أفادنا كثيرا.
وكيف تتعام��ل مراكز املراقبة والتحكم ف��ي حال خروج وحدات 
انت��اج أو محط��ات حتويل عن 

اخلدمة؟
التعامل مع خروج  طريقة 
وحدة توليد تختلف عن خروج 
محطة نق���ل، ففي حال خروج 
املركز  وحدة توليد فإن مهمة 
ان يحقق التوازن بني التوليد 
الكهربائ���ي املطلوب  واحلمل 
بحي���ث نحاف���ظ عل���ى تردد 
وجهد ثابتني التزان الش���بكة 
الكهربائية فعند خروج وحدة 
يتم تعويض النقص تلقائيا من 
االحتياطي اللحظي الدوار من 
قبل جميع الوحدات البخارية 
العاملة ف���ي النظام الكهربائي 
ألنها األسرع في االستجابة أما 
إذا لم يكن هناك احتياطي أي ما 
معناه إذا زاد احلمل الكهربائي 
ع���ن االنتاج أي فاقت نس���بة 
االس���تهالك مع���دالت االنتاج 
فإننا نلجأ للقطع وهنا تكمن 
أهمية وجود احتياطي بشكل 
دائم وهذا ما تلتزم به الوزارة 
لتأمني استمرارية اخلدمة، أما 
في حال تضرر محطة حتويل 
فيتم عزلها عن الشبكة وتزويد 
املنطقة التي تغذيها من احملطات 

األخرى العاملة.
ما الس��بيل ملعاجل��ة التزايد 
الطاق��ة  الس��تهالك  املس��تمر 

الكهربائية؟
يجب ان تكون هناك جدية 
في التعامل مع خفض معدالت االستهالك وفي هذا السياق تقدمت 
بخطة في أبريل 2007 خلفض االس���تهالك حثت على اس���تخدام 
التبريد املركزي للضواحي، وهو يوفر ما نسبته 44% من االستهالك 
باالضافة الى استخدام نظام ادارة الطلب على أحمال املستهلكني 

كي��ف تقيم��ون الوض��ع الكهربائي خالل صي��ف 2009 من باب 
قراءتكم اليومية في مراكز املراقبة والتحكم؟

كان الوضع آمنا بنس���بة كبي���رة إذ بلغ احلمل األقصى خالل 
الصيف 9960 ميغاواط بفارق 440 ميغاواط عن احلمل األقصى 
املتوقع للصي���ف املاضي 10400 ميغاواط ومت تس���جيل احلمل 

األقصى مرتني في 28 يونيو و13 يوليو املاضيني.
وإلى ماذا يعود ذلك برأيك؟

الى 3 أمور رئيسية: أولها استمرارية جهود الوزارة من خالل 
اللجنة العليا لترشيد االستهالك في املؤسسات واجلهات احلكومية 
والتي يترأسها الوزير وذلك عبر املتابعة املتواصلة في التزامها 
باالجراءات الالزمة لتخفيض االس���تهالك اضافة الى االجراءات 
املتخذة في املدارس واملس���اجد، أما األم���ر الثاني فيتلخص في 

اإلزاالت التي قامت بها البلدية 
وساهمت في تخفيض االستهالك 
باالضافة الى عدم تتالي األيام 
ذات احل���رارة املرتفعة وهذه 
من العوامل التي أثرت في عدم 

ارتفاع األحمال.
اإلنت��اج الكل��ي للبالد خالل 
املوسم املاضي بلغ حوالي 11 ألف 
ميغاواط فهل م��ن زيادة خالل 

الصيف املقبل؟
ستدخل مع بداية العام املقبل 
الدورة  وحدتان عاملتان على 
املش���تركة في محط���ة الزور 
اجلنوبية بني ش���هري فبراير 
وأبريل بق���درة 560 ميغاواط 
وبالتالي سيزيد حجم اإلنتاج 

الكلي 11675 ميغاواط.
وما احلم��ل األقصى املتوقع 
لصيف 2010 وم��ا املعايير التي 

يتم مراعاتها في ذلك؟
املتوقع  احلم���ل األقص���ى 
للصيف املقبل 10750 ميغاواط 
ونعتمد في وضع التوقعات على 
معدل ارتفاع األحمال السنوي 
خالل السنوات املاضية باالضافة 
الى األخذ بعني االعتبار دخول 
مشاريع جديدة أو مستهلكني 
جدد م���ن املش���اريع الكبيرة 
املؤث���رة كامل���دن اإلس���كانية 
واملجمع���ات الكبرى والقطاع 
الصناعي واملشاريع التنموية 

الهامة للدولة.
وكم يبلغ املعدل السنوي الرتفاع االستهالك وهل يتناسب مع ما 

هو حاصل عامليا؟
معدل االرتفاع الس���نوي بني 6 و8% وال ميكن مقارنة معدالت 
الزي���ادة محليا مبا ه���ي عليه في أي دولة أخ���رى إذ لكل دولة 

الحمــل األقصــى المتوقـع 
ميغاواط   10750 المقبل  للموسم 
واإلنتـاج 11675 ميغـاواط بعـد 
دخول وحدتين مـن الزور الجنوبية 

يجـب اإلسـراع بتطبيـق أنظمـة 
القراءة عـن بعد للحد من االسـتهالك 
لشـبكات  مراقبـة  مـراكـز  وإيجــاد 
التـوزيـع يخفـف مــن مشـاكلـها

مراكز املراقبة والتحكم والقراءة عن بعد تساهم في تخفيض االستهالك )أحمد باكير(م.علي الوزان يتحدث للزميلة دارين العلي


