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 بعض المصطلحات تعريف  

 (   B.T.Uوحدة حرارية بريطانية ) و . ح . ب  

 تعريف بعض املصطلحات

 (   B.T.Uوحدة حرارية بريطانية ) و . ح . ب 

واحد من الماء درجة واحدة فهرنهايت وهو يعادل الكالوري في   حرارة رطل هي كمية الحرار ة الالزمة لرفع درجة  

 ( .   B.T.U  3. 97النظام الفرنسي )الكالوري يساوي 

 حمل التكييف :  

منطقة الراحة أي ما بين  يعرف بأنه عدد االطنان التبريدية الالزمة لضبط درجة حرارة الهواء داخل المبنى في حدود    

 .   سسلسيو درجة  25إلى   22

 التبريد :   طن

طن قادر   2التكييف الذي قدرته  واحدة أي جهاز ( في ساعدة  U. .T.Bب ( أو )  . ح  . ) و  12000نقل هو القدرة على  

 . ب ( خالل ساعة واحدة .    ح ) و .  24000نقل   على

 . ب / الساعة (   ح و .  12000)طن التبريد يعادل 

 . ب / الساعة    حو .  

جهاز تكييف الهواء لديه القدرة  البيانات بأجهزة تكييف هواء الغرف . وهو يدل على أن  ائماً على لوحة د هذا االصطالح 

 على إنتاج العدد الموضح من ) و . ج . ب ( في الساعة .  

   درجة الحرارة الجافة 

 . في الهواءالماء ) الرطوبة ( الموجودة هي درجة الحرارة التي تقاس بترموتر عادي ال يتأثر بكمية بخار 

 جة الحرارة الرطبة   در 

تقل عن  هي درجة الحرارة التي تقاس بترموتر انتفاخه الزئبقي محاط بأنبوبة في نسيج القطن متبعة بالماء  النقي وهي 

 في الهواء .  بنسبة كمية بخار الماء ) الرطوبة ( الموجودة قراءة الترمومتر الجاف 

 الرطوبة النسبية : 

تشبع هذا الهواء عند نفس درجة  لء الموجودة في الهواء إلى كمية بخار الماء الالزمة هي النسبة بين كمية بخار الما     

 الحرارة .  

 

 (   EERالطاقة ) معامل كفاءة 

. ب /  ساعة ( على استهالك الجهاز للطاقة الكهربائية ) واط ( ومن   ح و . ) هو ناتج قسمة سعة التبريد  القصوى    

وكلما زاد  هذا   9.9إلى  5.4ة الجهاز من حيث الطاقة المستهلكة ويتراوح ما بين فاءك خالل هذا المعامل يمكن تقييم 

 المعامل زادت كفاءة الجهاز .  
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 أنظمة التكييف   -1

 -:أجهزة التكييف ) الفريون ( التي تستخدم الضاغط  1- 1

حرارة أثناء فصل الصيف حيث تصل  بسبب رتفاع درجة الاألجهزة استخداماً يعتبر جهاز التكييف من أكثر               

من إجمالي  %   ....... – .....أو أكثر وتقدر الطاقة الكهربائية الالزمة ألحمال التكييف  سدرجة سلسيو 47حوالي إلى 

 الطاقة الكهربائية المستهلكة في المباني .  

ما تصبو إليه من الرتشيد وبالتالي ختفيض قيمة فاتورة حتقيق  ستهلك عليك أخذ النقاط اليت سرتد الحقًا بعني االعتبار من اجلملولذلك عزيزي ا   

 استهالك الكهرباء . 

    طريقة عمل جهاز التكييف ) نوع الشباك (   1-1-1

)الفرياون ( وبدفعاة إلاى المكثاف حياث تطارد الحارارة مان بضغط غااز التبرياد    compressor)) * يقوم الضاغط

تحول الغاز إلى سائل ويندفع إلى المبخر من خالل صمام خاص ) صمام التمادد بواسطة المروحة . نتيجة لذلك يالمكثف  

أخارى وهكاذا نتيجة لذلك إلى غاز ثم يندفع إلى الضاغط مارة  ( حيث يمتص السائل الحرارة الوجودة في الغرفة يتحول  

رجاة المطلوباة ع عنادها حتى تصل درجة حرارة الغرفة إلى الد داخل الغرفة إلى خارجها  من  تستمر عملية نقل الحرارة  

  وتستمر المروحة في العمل .  يقوم ومنظم الحرارة بفصل الضاغط تلقائياً 

واط كيلاو 0.3مصابيح تقريباً قدرة كل مصباح ) مائاة شامعة ( أي  3* تستهلك المروحة طاقة كهربائية تعادل استهالك 

 وحدة حرارية بريطانية ( . 1800من مكيف شباك )

مصاباحاً تقريبااً  25وحدة حرارية (  طاقة كهربائياة تعاادل  1800المكبروسور ( ) مكيف شباك   * يستهلك الضاغط )

 كيلو واط .  2.5واط ع أي يستهلك حوالي  100في كل مصباح 

الكهربائية  الطاقة أحد املكونات الرئيسية للمكيف يستهلك النسبة العظمى منعزيزي املستهلك : فإن الضاغط ) الكمربوسور ( الذي يعترب  ذال

مقارنة بإجزاء املكيف األخرى وعليه فإن الوضع التشغيلي للمكيف وضبط الرتموستات عند درجة حرارة مناسبة يساهم يف تقليل عدد ساعات 

 تشغيل الضاغط والذي بدوره يؤدي إىل ترشيد االستهالك . 

 الكهربائية  أوالً :طرق ترشيد استهالك الطاقة 
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 استهالك الكهرباء : ك وقيمة فاتورة على ترشيد  االستهالم أجهزة التكييف عالية الكفاءة داتأثير استخ 1-1-2

 وحدة حرارية بريطانية ع الجهاز 18000أجريت تجربة قياس استهالك الطاقة على مكيفين متمائلين سعة كل منهما     

 .  5الجهاز الثاني معامل كفاءته  7.2معامل كفاءته  األول

 أظهرت التجربة النتائج التالية : 

 

 الثاني الجهاز  الجهاز األول  البيان

 ك . و  3.6= 5 / 18000 ك . و .  2 .5= 7.2/ 18000 القدرة 

 ك . و . س  43.2 = 12 * 3.6 و . س  .ك  30=  12× 2.5 * الطاقة المستهلكة في اليوم 

 ك . و . س  1296=  30×  43.2 س  .و  .ك  900=  30×  30 الطاقة المستهلكة في الشهر 

تكلفاااة الطاقاااة المساااتهلكة حساااب 

 شريحة األولى و الثانية ال

200  ×0.15    +700   *0.26 =

  جنيه 212

200    *0.15    +1096    *0.26   =

  جنيه  314.96

 

 ساعة يومياً .  12منهما يعمل بمعدل * بافتراض أن كالً 

 

 تأثير ضبط  درجة حرارة المكيف )بالثرموستات ( على استهالك الكهرباء :  3- 1 -1

أنه يعتبر طريقة سهلة ومجانية لتقليل استهالك ثير ضبط درجة حرارة المكيف في منزل ع حيث الجدول التالي يبين تأ    

 درجة 16الطاقة الكهربائية ولقد  بينت الدراسات أن الممارسات الحالية للمستهلك يضبط الترومستات عند درجة حرارة 

درجة سلسيوس فاي  23.5ن تتغير الى غير مجديةع لذا ينصح بأ في الشتاءدرجة سلسيوس    23و  سلسيوس في الصيف  

 حيث أنهما ضمن نطاق راحة اإلنسان .  درجة سلسيوس في الشتاء  25.5الصيف و 

 

إجمالي الطاق ة الكهربائية المستهلكة ) ك   الدرجة التي يضبط عليها التسرموستات ) سلسيوس ( 

 التدفااااااائة  التبريااااد  . و . س ( سنوياً  

16 21 71264 

23 21 55828 

24.4 21 52176 

25.5 21 48753 

26.5 21 45905 
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 عزيزي املستهلك 

ْ س ( سيؤدي  21أن زيادة احلرارة )الرتموستات ( أثناء التربيد يف فصل الصيف وتثبيت درجة حرارة الشتاء على من اجلدول السابق يتضح 

 سلسيوس تقع ضمن نطاق درجة احلرار ة املرحية لإلنسان . ة درج 25 ,5% حيث أن  30لتخفيض الطاقة الكهربائية املستهلكة بنسبة 

 

 الخارجية على استهالك الطاقة الكهربائية : تأثير ارتفاع الحرارة  4 -1 -1

تشاغيله فاي درجاات حارارة عند لقد بينت الدراسات المعملية أن مقدار الطاقة الكهربائية التي يستهلكها جهاز التكييف    

وحادة  18000حرارة خارجية أقل ع ففي حالة مكيفين سعة كل منهماا تشغيله في درجات  ما يتمند خارجية عالية أكثر ع

درجاة سلسايوس بينماا   45األول عند درجاة حارارة خارجياة  متواصلة عيعمل  ساعة    24ويعمالن في نفس الوقت لمدة  

وضاح فارق االساتهالك وتكلفتاه درجة سلسيوس فإن الجدول التالي ي  35الجهاز الثاني يعمل عند درجة حرارة خارجية  

 لكل منهما : 

 الجهاز األول  
  س   45ْعند درجة حرارة خارجية  

 الجهاز الثاني 
  س  35ْعند درجة حرارة خارجية  

ساعة يساوي    24الطاقة لمدة   متوسط  استهالك الجهاز األول من
 كيلو واط ساعة  50

الطاقااة  متوسااط اسااتهالك الجهاااز الثاااني ماان
 كيلو واط ساعة  32 لنفس المدة يساوي

و الشاريحة  جنياه 0.15تكلفة هذه الطاقة حسب الشريحة األولى 
  جنيه 7.5لكل كيلو واط ساعة =  جنيه  0.26الثانية 

تكلفة هذه الطاقة حسب الشريحة األولى  
    جنيه  0.26و الشريحة الثانية  جنيه   0.15

 جنيه  4.8لكل كيلو واط ساعة =  

 جنيه   227.60الشهر  التكلفة في    ه جني  368التكلفة في الشهر 

 

 االستنتاج  : 

درجة سلسايوس علاى الطاقاة المساتهلكة لانفس   45* تزيد الطاقة اليومية المستهلكة بواسطة المكيف عند  درجة حرارة  

 الفاتورة الشهرية . % عوينعكس ذلك على قيمة الفاتورة  36درجة سلسيوس بنسبة  35المكيف عند درجة حرارة 

 

 

ء اخلارجي من املكيف ( ضد أشعة الشمس املباشرة يؤدي إىل التخفيض يف زاملستهلك : لقد  بينت الدراسات أن تظليل املكيف ) اجل عزيزي

   % فأحرص على ذلك . 38استهالك الطاقة الكهربائية بنسبة تزيد على 
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 العوامل المؤثرة على حساب حمل التكييف :  1-1-5

  بعين االعتبار عند شراء أجهزة تكييف للغرف أوالمكان المراد تكييفه  ضرورة أخذ النقاط التالية   

 ارتفاعها .  –عرضها  –طول الغرفة  -1

 وافذ بالنسبة للغرفة ومساحتها . نموضع ال -2

 وتظليلها .  يةلخارجااتجاه الحوائط والنوافذ  -3

 نوع بناء الحواط واألسقف ووجود  عوازل حرارية من عدمه .  -4

 د األشخاص الذين سيشغلون الغرفة ونوع النشاط الذي يمارسه هؤالء األشخاص . عد  -5

 بالواط. التي ستعمل أثناء تشغيل أجهزة التبريد نوع األجهزة الكهربائية ) من إنارة وخالفة ( سعة و  -6

 

املناسبة من وع للمختصني إلرشادك بالسعة احتياجاتك من أجهزة التكييف وعليك الرجاملستهلك : ينصح أخذ احليطة عند حتديد عليه عزيزي 

د التكييف وإال فإن اختيارك لسعة  تكييف أقل من احتياج املكان املراد تكييفه سوف يؤدي إىل عدم الراحة يف اوقات التربيد الذروي ، وعن

 ورة هلا . ال ضر كان املراد تكييفه فوق احلاجة يكلفلك دفع مبالغ رأمسالية وتغشيليةماختيارك سعة تربيد لل

 

 الصيانة الدورية الالزمة ألجهزة التكييف وأثرها على الترشيد :   1-1-6

من الضرورة فحص اإلجزاء المختلفة لجهاز التكييف دورياً عولهذا يجب أن تتبع طرق الكشف والصايانة التالياة حتاى   

تاؤدي إلاى التقليال اي الصيانة دروها ف والتي بيخاصة في فصل الصيتم التأكد من أن الجهاز يعمل على الوجه األكمل  

 ستهالك الطاقة الكهربائية . إمن 

المرشاح الممتلاب باألترباة  الجهااز نظيفااً بصافة دائماة ع إذ أن  )الفلتار(هاواء    المحافظة دائماً علاى أن يكاون مرشاح  -أ

كال شاهر تقريبااً و ا المرشاح مارة  ذ ولهذا يجب فحص ها  –واألوساخ يعمل على خفض كفاءة الجهاز بدرجة كبيرة جداً  

 غسله بالماء أو تنظيفه بالهواء المضغوط او تغييره بآخر جديد إذا لزم األمر . 

المكثاف والمبخار ع وياتم تنظياف هاذه المواساير والزعاانف بتحرياك كشااف تنظيف كل ملفات مواسير و زعانف     -ب 

لموجود بين الزعانف غيار مسادود  باألترباة أو المبخر للتأكد  من أن ممرات الهواء عأي الفراغ ا  بطارية خلف المكثف  

واألوساخ عفإذا الحظنا أثناء إجراء هذا الفحص وجود أتربة وأوساخ تسد هذه الممرات عتساتعمل أوالً قطعاة مان السالك 

إلزالتها وكشطها عثم بعد ذلك تنظف بفرشة قوية و تنفخ األوساخ واألتربة العالقة بعد ذلك بواسطة الهاواء المضاغوط أو 

فط بواسطة مكنسة كهربائية ويجب مالحظة أن ملفات مواسير وزعانف المكثف تكاون عاادة مغطااة بطبقاة مان ماادة تش

 عولهذا يجب االحتراس عند  تنظيفها من عدم كشط هذه الطبقة . )كرومات الزنك ( تمنع تكون الصدأ 

 تنظيف المحركات الكهربائية واألجزاء األخرى .   -ج
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 ري وحوض تجميع الماء المكثف . تنظيف فتحات ومجا  -د 

 يعاد دهان األجزاء التي ظهر بها صدأ بدهان خاص يمنع تكون الصدأ .  -ها  

المحمل على يايات من الخارج ( وتغييرهاا باأخرى جديادة إذا لازم فحص اليايات الحاملة لضاغط )إذ كان من النوع    -و

فع أثناء عمل توقت وبعد طول االستعمال ع تسبب حدوث صوت مرالاألمر ع إذ أن هذه اليايات تفقد  قوة صالبتها بمرور  

 الضاغط . 

حيث يدل ذلاك فحص الوصالت أواللحامات الموجودة بدائرة التبريد للتأكد من عدم وجود  يعض الزيت بالقرب منها    -ز

 ريب بإحدى الوصالت أو اللحامات .  سعلى وجود ت

 ريب بالدائرة الكهربائية . سد تفحص مقدار شحنة الجهاز للتأكد من عدم وجو -ح

والماارحالت )الريلااي ( فحااص جميااع اسااالك التوصاايالت الكهربائيااة وكااذلك قطااع توصاايل المفاااتيح ) كونتاكاات (  -ط

 وتغييرها بأخرى جديدة إذا لزم األمر . 

اً علاى وضاع ساليم ومربوطتاان جياد  فايو مروحة المبخر والمكثف للتأكد من أنهما مركبتان منم  فحص ريش كل    –ي  

 أعمدة دورنهما . 

 التأكد من فتحة دخول الهواء الخارجي يمكن تحريكها بسهولة .  –ك 

مختلفة من بمحلول منظف خفيف ع ويوجد انواع    عتنظيف الكابينة الخارجية وشبك موجهات الهواء المكيف والراج  –ل  

شاحنات سااكنة )الكتروساتاتيكية ( علاى هذا المحلول في األسواق تعمل على التنظيف وفي نفس الوقت تقلل من حادوث  

كلويد ( أو أحد المحاليال المذيباة لسوسااخ أو أي ا  )الكربون تترعدم استعمال سائل    هذا ويجب   –سطح موجهات الهواء  

 مواد  شمعية تحتوي على مواد مذيبة إلجراء هذه العملية . 

 .  يةبقليل إلى الناحية الخارجمكان تركيبه وأنه يميل  التأكد من أن الجهاز مثبت جيداً في  -م 

والمارحالت والمفااتيح تعمال التأكد من أن جميع األجزاء الكهربائية الخاصة بأجهزة التحكم بالمكيف كالترموستات   –ن  

 كابينة الجهاز . ال تحتك مع بعضها أو بجدار  جيداً وأن مواسير دائرة التبريد 

 عزيزي املستهلك : 

اجلهاز   املنتجة منيانة الدورية له تعتربان  من أهم العوامل املؤثرة يف تقليل فاتورة االستهالك حيث أن كمية التربيد إن عمر جهاز التكييف والص -1

 % نتيجة تقدم عمر اجلهاز والصيانة غري اجليدة له .  50ستنخفض مبقدار 

   % 40 – 16إن اجلهاز اجلديد يوفر من قيمة  فاتورة االستهالك من  -2
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 اءة  ــــاإلض -2

 في المباني . المستهلكة % من إجمالي الطاقة  20 – 10ضاءة حوالي تقدر الطاقة المستهلكة عن طريق اإل   

 بين المصابيح التقليدية والمصابيح عالية الكفاءة مقارنة  1 – 2

 عديدة منها . يمكن تحقيق بعض التوفير بتطبيق طرق   

ضااءة وانخفااض االساتهالك الكفاءة العالية عوهذه المصاابيح تتمياز بشادة اإل  * استخدام المصابيح قليلة االستهالك  ذات 

واط من األنواع المدمجة يعطي نفس اإلضاءة لمصباح من األنواع اتقليدية بقدرة  15الكهربائي عحيث أن مصباحاً بقدره 

التقليدياة ويوضاح الجادول   عكما أن العمر االفتراضي لهذه المصابيح عشرة أضعاف العمر االفتراضي لسنواعواط    60

 المصابيح ذات الكفاءة العالية في ترشيد استهالك الطاقة مقارنة مع مصابيح التنجستن : التالي أهمية استخدام 

 نسبة الترشيد في الطاقة * العمر االفتراضي ساعة   شدة اإلضاءة لومن / واط  النوع  

 %  40 800 25 -15 لمبات التسخين 

 

 لمبات الزئبق 
35- 63 1600 58- 76  % 

 

 لمبات الفلورسنت 
25- 65 18000 40- 77  % 

 

 لمبات الفلورسنت المدمجة 

 

40 - 81 18000 62 –  81   % 

 

 لمبات الهاجين  
80 -100 7500 81- 85  % 

 لمبات الصوديوم  

 

80 –  140 

 

 

30000 

 

81- 89  % 

    

 

 لمبات التنجستن ( )لومن / واط   15* بناء على 

 

 

 



 

9 | P a g e 

 ة للتوعية و حماية المستهلك _ إدارة حماية المستهلك اإلدارة العام –الجهاز الفني لتنظيم و رقابة الكهرباء 

 

 الكهربائية في اإلضاءة  شادات لطرق ترشيد استهالك  الطاقة إر 2 -2

ولذلك فقد تم تحديد خفض القدرة لمستخدمة في اإلضاءة )واط لكل متر مربع ( قتضي  تإن اإلضاءة المثلى االقتصادية    -أ

المبااني القديماة  فاي واط / متر مربع 35واط لك متر مربع مقارنة با   8با  القدرة المطلوبة لإلضاءة في المباني الحديثة  

مباات لضاءة في المباني الساكنية وذلاك باساتخدام اإل المستهلكة في الطاقة  % من  77وبهذه الطريقة يمكن توفير حوالي  

 التي تحتوي على معامل قدرة عالي وتتميز باستهالكها القليل من الكهرباء .  ) لمبات الترشيد( الفلورسنت المدمجة

أو وذلاك عناد وجاود حركاة او حارارة قياس شدة التيار للتحكم فاي مساتوى اإلضااءة ل  sensor))  استخدام حساس  -ب 

 20 – 10اإلضااءة إلاى )لتقليال  Dimmersتياار لنى واستخدام خافضات ابصوت صادر من الشخص الذي يشغل الم

كاتب التصوير والممرات وغرف الحمامات وم% ( خالل ساعات النهار ع وهذه الطريقة صالحة لالستخدام في المكاتب 

أساعار هاذه دقيقاة ( وتتاراوح   15-1ضااءة بعاد خاروج األشاخاص بحاوالي )والمخازن عوتقوم هذه األجهزة بإطفاء اإل

االجهازة يمكان أن تخفاض الطاقاة واثبتات بعاض الدراساات أن هاذه لجهااز الواحاد  ل  جنيه  460إلى    115من  األجهزة  

 خالل سنتين فقط . المصروفة لشرائها لغ % واستعادة المبا 40في اإلضاءة بمقدار المستهلكة 

 االستفادة من ضوء الشمس في النهار قدر اإلمكان .  -ج

 تنظيف االتربة الموجودة على عاكس اللمبات . الصيانة الدورية عن طريق  -د 

 واط .  25لمبات بقدرة  4الضعف مقارنة باستخدام ضاءة بمقدار إتعطي واط  100استخدام لمبة بقدرة  -ها 

عحياث تبادأ ( photo-cell )   بواسطة خلية ضوئيةتعمل  اللمبات مثل التي  استخدام دوائر تحكم في تشغيل وإطفاء    –  و

 ة لها فقط . جعند الحا ضاءةباإل

المعروفة باستهالكها المانخفض للكهربااء ع حياث أن العااكس سايزيد فاي فاعلياة   الترشيد تركيب عاكس في لمبات    –ز  

 ة في االتجاه المطلوب للحصول على أفضل استخدام إلضاءة هذه اللمبات . ضاءة بتوجيه اإلضاءاإل

بشكل علمي مدروس عوخاصة أن شدة أو المكتب مثالً ضاءة وذلك بتوزيع اإلضاءة في الغرفة إلاالتصميم الجيد لنظم    -ج

 ضاءة تتناسب عكسياً مع مربع المسافة . إلا

في مدروس بحيث يتم إضاءة الجزء الالزم إضاءته فقط ع فمثالً  وكبير  تقسيم أجهزة اإلضاءة على عدة مفاتيح بشكل -ط

إطفاء  حالة وعند عدم وجود اجتماع لفمن الممكن في هذه الطاولة االجتماعات  مكتب كبير عادة ما يوجد مكان مخصص  

عفايمكن إضااءة فه بشكل كبير وكذلك في صاالت االستقبال سواء في المساكن أو خالهذا الجزء أو تخفيض اإلضاءة فيه  

 الجزء المشغول فقط . 

وجودها بعدد كبير مثل مصنع كبير أو محل تجاري ) لمبات ( الفلورسنت في حالة  إضافة مكثف في دائرة مصابيح    –ي  

 ارة نتقليل الفقد في دوائر اإلبهدف رفع معامل القدرة ومن ثم كبير أو ما شبهها وذلك 

مثل اللون األبايض للضوء المراد إضاءتها بحيث تعطي أعلى انعكاس رف واالماكن  الغاالهتمام باختيار ألوان طالء    -ك

%  75 – 60والاذي يعطاي ماا باين % يليه اللون البيج ثم الكريم   95 -   %  70انعكاس ما بين  يعطي معامل  والذي  

 وهكذا . 
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   التالي يوضح نسبة انعكاس الضوء لأللوان املختلفة .اجلدول عزيزي املستهلك : 

 نسبة إنعكاس الضوء )معامل االنعكاس (  ونااااااالل

 %   95 -70 االبيض 

 %   75  – 60 الكريم

 %  75 -55 الفاتحاالخضر 

 %   65  – 50 األصفر

 %  65 -45 األخضر الغامق

 %  50 -30 األحمر الفاتح

 %  20 -10 األحمر والبني الغامق

 %  10 – 5 األزرق الغامق
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 االخرىاألجهزة الكهربائية  -3

 سخانات المياه  1 -3

والمرافق العامة حيث تستخدم لتساخين الميااه فاي فصال الشاتاء .   الكهربائية بالمساكن  المياه  ينتشر استخدام سخانات     

حارارة حراري موصل بالكهرباء يعمل على تسخين المياه داخال الخازان ماع وجاود مانظم تتكون أساساً من ملف  وهي  

 عند تحقيق درجة التسخين المطلوبة . )ثيرموستات( وظيفته فصل الكهرباء عن الملف 

كيلاو واط ( أي ماا   3إلاى    1)    واط    3000إلاى    1000النوع من ساخانات الميااه مان  سعة الكهربائية لهذا  لوتتراوح ا

 وحدة حرارية .  18000سعة استهالك مكيف جداري يعادل تقريباً 

لسخانات في الغالب ال يعطي االهتمام الكافي على اعتبار أن الشعور بالحاجة الفعلية له تكون فاي أوقاات اواستخدام هذه  

أن هذه النظرة بماا فيهاا مان مخااطر الساالمة فهاي أيضااً جانب عدم التعامل مع الجهاز بصورة مستمرة .إال  معينة إلى  

الساخانات وذلاك   لهاذها ينصاح باالساتخدام األمثال  ذ ياة علاالكهربائي بدون حاجة فعل  مؤدية إلى زيادة معدل االستهالك

  -باتباع اآلتي : 

أقل كلما أدى ذلك إلى اساتهالك أقال   وس وكلما كانت درجة الحرارةيسلس  70  –  60منظم عند درجة حرارة  لضبط ا*  

 من الطاقة . 

 حاد معاين إلاى  هالسخان عند وصول على تقليل الضغط داخل خزانوالذي يعمل من وجود صمام األمان العلوي التأكد    *

 . النفجاره ) نتيجة الرتفاع الحرارة ( تفادياً 

الطاقاة بصاورة أكثار منظم الحرارة إذ أن تعطله يؤدي إلى اساتمرار عمال الساخان واساتهالك   ملمن سالمة ع* التأكد  

 عإضافة إلى الخطورة في احتمال انفجار السخان . 

عمل السخان وربما أيضاً في استمرار أن التسرب يتسبب صيالت المياه الساخنة عإذ في تو* التأكد من عدم وجود تسرب  

 بدون توقف . 

 * العمل على فصل الكهرباء عن السخان وعدم تشغيله في موسم الصيف . 

الك اساتهلضامان الكفااءة العالياة للساخان وبالتاالي  الداخلياة  كماات  انظافة دورية لخزان مياه السخان إلزالة التر* عمل  

 كهرباء أقل . 

ع إذ أنها تعمل على تقليل االستهالك *ينصح باستخدام سخانات الماء التي تعمل على الطاقة الشمسية متى كان ذلك ممكناً 

 .طاقة الكهربائية لا من
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 فرن الطبخ الكهربائي :  2 -3

ستبدال االساطوانات مثال األفاران التاي تعمال ال تحتاج إلى األنها استخدام أفران الطبخ الكهربائية نظراً لجأ البعض إلى 

كهرباائي لهاذه االفاران مان الحمال الالطاقة الكهربائياة فاي بعاض المبااني  عويعتبار إلى زيادة استهالك  لغاز مما أدى  اب

واحاد الداخلي فاي وقات كبيرة بالنسبة للقطاع السكني خاصة عندما يتم تشغيل الجزء العلوي )الموقد ( والفرن لاألحمال ا

 واط .  2000قد تزيد  عن إلى قدرة الفرن الداخلي عإضافة واط  2200إلى  1000وتترواح قدرة الموقد الواحد من 

بالكامال فاي وقات إضافة إلى الفرن الداخلي عففاي  حالاة تشاغيلة  ولو أخذنا كمثال فرن كهربائي يتكون من أربعة مواقد  

واط ساعة ( وهذه كيلو 10) أكثر من واط ساعة  10000  كثر منإلى أفي الساعة قد تصل واحد فإن الطاقة المستهلكة  

 35وحدة حرارية ( او أكثر مان  18000جدارية في الساعة )سعة  تقريباً مجموع استهالك أربعة مكيفات  الطاقة تعادل  

 حصان .  3/  1 (صحراوي) ماء مكيف

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هلذا ينصح عزيزي املستهلك : ابلتقليل من استخدام أفران الطبخ الكهرابئية مع العمل على الرتشيد يف 

   -خدامها وذلك ابتباع اآليت : است

 *  تشغيل أفران الطبخ الكهرابئية عند  الضرورة القصوى. 

 * العمل على عدم تشغيل كامل الفرن يف وقت واحد . 

 * تفادي تشغيل الفرن الكهرابئي خالل فرتة الذروة لألمحال الكهرابئية .  

   الك الكهرابئي.* استخدام األفران اليت تعمل ابلغاز ما أمكن لتخفيض االسته
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 الثالجات الكهربائية :  3 -3

ترشايد ها ولكن يمكان لومدة تشغي زة التي يصعب على المستهلك أن يتحكم في موعد همن األجثالجات الكهربائية  تعتبر ال

  -التالية : استهالكها عن طريق اتباع الخطوات 

والتاي تتمياز بجودتهاا كفااءة العالياة  لالتدقيق في الجودة عناد شاراء الثالجاة بمعناى شاراء الثالجاات الكهربائياة ذات ا-أ

 الطاقة الكهربائية .  الكها  القليل منواسته

بالتاالي ال يكون بارد جداً مما يتطلب استمرار تشغيل الثالجة وضبط درجة التبريد في الثالجة بشكل معقول بحيث   -ب   

طعماة إال إذا خااص باألال  فريازرالاديب  ساتغناء عان  أطعماة واال  فريزرالكتفاء بثالجة واحدة بازيادة في االستهالك مع  

 الضرورة القصوى . دعت 

عدم وضع الثالجة في األماكن  الحارة مثل المطبخ أو ما شابه ذلك ألن مدة التشغيل الفعلي للثالجاة بغارض التبرياد   -ج

 الثالجة على درجة الحرارة المحيطة بها .  لكفاءة تشغييعتمد على موقعها في المنزل وتتوقف 

تقليال بغرض تهوية الضاغط )الكمبرسور ( وبالتالي الجدار الخلفي  سم )على األقل ( من 15وضع الثالجة على بعد   -د 

 استهالك الضاغط للطاقة الكهربائية . 

لفتارة قبال وضاعه فاي الثالجاة ينصح بتركه خارج الثالجاة  عولكن  عدم وضع األكل الساخن مباشرة داخل الثالجة    -ها  

 على الصحة العامة .  إلى تأثيره الضار ضافةعباإل للكهرباء تقليل استهالك الضاغطل
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 ودورة في ترشيد االستهالك  تصميم المباني  -4

 : الجديدة لترشيد استهالك الكهرباء المعايير اتي يجب مراعاتها عند تصميم المباني  1 -4

 أثناء النهار . * االستفادة من برودة الجو في الليل صيفاً واالحتفاظ بها داخل المبنى وعدم فقدها 

 وعدم فقدها خالل اليوم . واالحتفاظ بها داخل المبنى  اً من حرارة الشمس شتاءستفادة * اال

تهوية الطبيعية لجمياع أجازاء المبناى بادون اساتثناء ولتحقياق هاذه المعاايير ينبغاي لمن اإلضاءة وا* االستفادة القصوى  

  -:مراعاة التالي 

 

حفاظااً بناى وزراعاة بعاض األشاجار بها و بموقعها داخال المهتمام والحدائق واالالداخلية  )الفسحات(  األفنية* استعمال  

 . و  اإلستفادة من ظلهالبيئة ا على

من الدور األول ستعاضة بها بدالً اإلباإلمكان عند االستطاعة ) عملها فضل ي* األدوار التي تبنى تحت األرض ) القبو ( 

األرض تحاتفظ بدرجاة مبنياة تحات لوذلك لكون األدوار امن السقف  ضاءة الطبيعية لها أما جانبياً أو( مع توفير اإلمثالً  

 . السنة بمعنى أنها دافئة شتاء باردة صيفاً حرارة ثابتة طوال 

 متر ) االرتفاع الصافي ( وينطبق ذلك على جميع المباني .  2 ,6ارتفاعات االسقف حتى * تقليل 

  .وداخلياً لتقليل الحاجة لإلضاءةصيفاً حرارة األلوان الفاتحة خارجياً لتقليل اكتساب ال* استعمال 

 والشرق في المبنى بقدر اإلمكان . المواجهة للغرب  اطوال المبانيمحاولة تقليل *

 كحد أدنى .  1:6و  3: 1* النسبة المثالية لطول المبنى إلى عرضه هي 

 

 

 

ينبغي التأكيد على أن هناك  عكلار يسيساي عزيزي املستهلك : أخرياً  

 يف املبكني يف مجيع األجواء هوالعزل احلرايي . االستهال   لرتشيد
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 إزاحة األحمال الكهربائية ثانياً : اساليب 

ع األحماال الكهربائياة خاالل الياوم  لذروةتعريف إزاحة األحمال الكهربائية بأنه العمل على خفض القيمة القصوى يمكن  

ذروة خالل اليوم لاالوقات خارج  ساعات هذه اة إلى  ذروةإحداث ال  وذلك بترحيل بعض االحمال الكهربائية المساهمة في

 النظام الكهربائي .  مكونات منظومةإلضافات والتوسعة في لعلى البرمجة الصحيحة مما يساعد 

 إدارة وإزاحة األحمال   -5

مان عكماا يزياد  الكهربااء  والرأسامالية لمرافاق  التشاغيلية  من األعبااء  االستهالك في وقت الذروة يزيد  زيادة  وال شك أن  

توزياع بماا قاد يزياد مان وشبكات نقل ومحطات تحويل  خطوط نقل ومحطات    منتحميل باقي عناصر النظام الكهربائي  

فعال نظاام الحماياة بمن الخدمة نتيجة للتحميال الزائاد  وذلاك خروجها  فيفي هذه الفترة مما قد يتسبب   ة المسحوبةطاقال

العمال علاى من الضاروري  فإن  االستغناء عنها ع وعليه  إلى إضافة تكاليف وجهود يمكن  تؤدي بالتالي  وعالمركب عليها  

ساعات الذروة خالل الصيف وخاصة تلك التي يمكن تشغيلها خارج أوقات الاذروة كهربائية خالل  لاألجهزة اعدم تشغيل  

 والغساالت وغيرها .  واةكمالمثل 

بوقات معاين أو تشغيلها ال ترتبط  بالضارورة ا بمرونة كبيرة فأوقات حكم في بدء ومدة تشغيلهتال* بعض األحمال يمكن  

   األحمال . في موضوع إزاحة هي التي تعنينا عفهذه االحمال فترة تشغيل معينة خالل اليوم 

وارد * إن هذا النهج ) إزاحة األحمال ( هو ما يتبع في غالبية دول العالم مع اختالف ظروفها االقتصادية سعياً لتوفير الم

 وتوجيهها ألغراض التنمية األخرى المطلوبة . 

 

 ترحيل استخدام بعض األجهزة الكهربائية ألوقات خارج  الذروة :    5-1

* بعض األحمال  يمكن التحكم في بداية ومدة تشغيلها بمرونة كبيرة فأوقات تشغيلها ال ترتبط بالضرورة بوقات معاين   

هذه األحمال يمكن ترحيلها أو ازاحتهاا للفتارات خاارج وقات الاذروة خاالل الياوم ع أو فترة تشغيل معنية خالل اليوم ع ف

 وتبين الجدول التالي استهالك  بعض االجهزة الكهربائية من الطاقة . 
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 ة الكهربائية ) واط ( عالس النـــــــــوع  الجهــــــــــــاز  م
 مالحظـــــــــــــات 

 

  12000  - 300  طباخ وفرن كهربائي  1

  3000 - 1000   دفاية كهربائية  2

  1500  فرن ميكروويف  3

  1000  مكواة كهربائية  4

  4000 ليتر  44  غسالة  مالبس مع سحان 5

  1500 ليتر  44 غسالة مالبس بدون سحان 6

  750  غسالة عادية    7

  2000 كغ  5 نشافة مالبس  8

 حسب نوع الصناعة  1500  - 1200 ليتر  50 سخان ماء  9

 حسب نوع الصناعة  1500  - 1200 ليتر  80 سخان ماء  10

 حسب نوع الصناعة  2000  - 1500 ليتر  100 سخان ماء  11

 درجة سلسيوس  35عند درجة  350 قدم  10 ثالجة  12

 درجة سلسيوس   35عند درجة  500   قدم 12 ثالجة 13

 درجة سلسيوس   35رجة عند د  950 قدم  10 مجمد ) فريزر ( 14

 درجة سلسيوس   35عند درجة  300 قدم  14 مجمد ) فريزر ( 15

 درجة سلسيوس   35عند درجة  375 - 150  ) كولر( براد ماء 16

 درجة سلسيوس   35عند درجة  1200 -700  مكنسة كهربائية 17

  1000 - 700  ستشوار (إمجفف شعر )  18

  987 ان حص 4/  1 ) ماء( مكيف صحرواي 19

  950 حصان   1/3 ) ماء( مكيف صحرواي 20

  375 حصان   1/2 ) ماء( مكيف صحرواي 21

  350  جهاز كمبيوتر 22

  250  (  موتورمضخة مياه )  23

  80  جهاز تلفزيون  24

  100  مروحة  25

  100 - 60  مصباح عادي ) وهاج  (  26

  60-40-20  مصباح فلوريسنت  27

  20  (  لمبات ترشيد ج ) مصباح مدم 28
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 عاازيزي املستهلك : 

  -لن اجلدول السكبق ميكن استنتكج لك يلي :  

*  بعض األمحكل الكهربكسية لن الصعوبة أن يتحكم املستهلك  يف لوعد  ولدة تشاغيلهك ملاك لعاد  

   . متكنه لن ذلك لثر الثالجة أو لضروية ذلك لثر اإلضكءة يف اللير أو التكييف على لداي اليو

* ميكن التحكم بسهولة ويسر يف بدء ولدة التشغير لباكيي األجهازة الكهربكسياة املوضاحة يف 

اجلدول السكبق ) لضخة امليكه : غسكلة املالبس ، نشكفة املالبس ، املكنسة الكهربكسية املكواة ، جمفف الشعر ( 

لواحدة ظهراً مىل السكعة وبكلتكيل ترحيلهك مىل فرتات خكيج الذيوة ) خكيج الفرتات لن السكعة ا

 اخلكلسة لسكء ( 

ديد سكعكت استخدا  لعدات اخلدلكت اليت ال ترتبط  مبوعد تشاغير لعاحب ثياع تعبار بعياداً * حت

واملعدات الكهربكسية املستخدلة يف الصايكنة ) من وجادت (  وذلاك الويش ،  عن فرتة الذيوة لثر  

 ق آليكً .  خالل ويت الصبكح أواللير وميكن برجمة يي احلداس
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 * تذكر دائماً عزيزي المستهلك أن :  

 .    ياالقتصاد  في استهالك الطاقة واجب ديني ومطلب وطن  -1

   ترشيد االستهالك يعني ببساطة :  -2

 توفير قيمة فاتورة الكهرباء .  *      

 ئدة .  * تخفيف األحمال الزا     

 *  عدم انقطاع التيار .       

 * ايصال التيار لمشتركين جدد .       

 * توفير لمواردنا .       

 * حماية لبيئتنا .       

 االسراف في استهالك الطاقة أياً كان نوعه مخالف لتعاليم ديننا الحنيف .    -3

 يها .  اسرافك في استخدام الكهرباء يحرم غيرك منها وهو في أمس الحاجة إل -4

 استخدام العازل الحراري يساهم في تخفيض فاتورة االستهالك الشهري .   -5

 الصيانة السنوية ألجهزة تكييف الهواء تطيل عمر الجهاز فتزيد  من كفاءته وتخفض فاتورة الكهرباء .   -6

 إطفاء أي جهاز بلمسة واحدة هو أدنى جهد لتحقيق مصلحتك وخدمة وطنك .    -7

 طفالك فأحرص على ترشيد االستهالك .  إنك قدوة أل -8

 من اإلضاءة الطبيعية ما أمكن ذلك .   ال تترك المصابيح الكهربائية مضاءة بدون حاجة واستفد  -9

 لكهرباء.  ل باإلستهالك األمثل و الترشيد تجنب انقطاع التيار عن منزلك   -10

   درتك المكان . نارة قبل مغاتأكد من اغالق كافة االجهزة وإطفاء مصابيح اإل   -11

 

 

 ةــــــادات عامــــتاجات وارشنثالثاً : است
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 فرص ترشيد استهالك الكهرباء  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المكيف  

 يقلل من االستهالك .   درجة سلسيوس 25 * ضبط المكيف على درجة معتدلة

 * إغالق األبواب والنوافذ في حالة تشغيل المكيف .

 * تنظيف فلتر المكيف مرة كل اسبوعين يقلل من االستهالك .

 االستهالك .  * تظليل معدات المكيف يقلل من

  .لتقليل االستهالك (EER) * عند  الشراء يتم اختيار المكيفات ذات معامل الكفاءة العالية

 

 النوافذ  

 * إغالق النوافذ في حالة تشغيل المكيف.  

 *العمل على استخدام ستائر سميكة لتقلل تسرب الحرارة لداخل المبنى .  

 استخدام الزجاج المزدوج لمنع تسرب الحرارة.  

 

 

 السقف  

 * يمكن تخفيض ارتفاع السقف خالل سقف

 مستعار وبالتالي تخفيض حجم المكان 

 المراد  تبريده .   

 

 

   التشجير  

 * عمل حداائق حول المنزل تساعد على تلطيف الجو وعمل نوع من الظل للمبنى.  

 

 

 
 العزل الحراري

 % تقريباً ( من الفاتورة .   40*العزل الحراري يخفض ) 

 * يمكن استعادة تكلفة العزل الحراري خالل أربع سنوات من الوفر في فاتورة اإلستهالك.

 * يقلل التشققات بالمبنى ويحمي األثاث . 
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 اإلضاءة 

( 10* تستهلك اللمبات الموفرة للطاقة ) لمبات الترشيد( ربع استهالك لمبات التنجستن وعمرها أعلىىى ) 

 مرات باإلضافة أن حرارتها شبه معدومة . 

 %  50بة  * استخدام العواكس يزيد  من شدة اإلضاءة بنس

 * محاولة استخدام  الخاليا الضوئية باالسوار الخارجية لمنع عمل اإلضاءة اثناء النهار .

 أفران الطبخ : 

 *استخدام األفران التي تعمل بالغاز لتخفيض االستهالك الكهربائي .  

 * استعمال األواني ذات الحجم المناسب لحجم عين الفرن . 

 %( من الحرارة .  25ي كل مرة تفتح باب الفرن يحدث فقدان لنسبة حوالي )* ف

 

 

 
 السخان :  

 ( م ْ .  70   - 60التأكد من سالمة منظم الحرارة الثيرموستات وضبطه على درجة معتدلة )   * 

 * فصل السخان في فصل الصيف أو عند عدم الحاجة .  

 * التأكد من سالمة توصيالت المياه وعمل صيانة دورية . 

 

 

 الثالجة :   

 ( .   7اءة العالي ) ال يقل عن * شراء الثالجة ذات معامل الكف

 * ضبط درجة التبريد على الدرجة المعتدلة .  

 * عدم وضع الثالجة في األماكن الحارة . 

 * فحص إطار الثالجة المطاطي لضمان عدم التسرب الهواء البارد .  

 

 

 


