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  »سازي مصرف انرژي در صنايع پتروشيمي بهينه«
  

  2  محمد رضا جعفري نصر-1محمود حاجي محمدي
  ش و فناوري پتروشيميهشركت پژو

  m.hajimohammadi@npc-rt.ir  
  

  
  
  

:چكيده  
 سازي مصرف انرژي در صنايع پتروشيمي را با ارائـه آمارهـا و مقايـسه                 هينهكوشد در قسمت اول لزوم و اهميت اقدام به ب             اين مقاله مي  

بنـدي اقـدامات عملـي و اجرايـي        الگوي مصرف در كشور با كشورهاي صنعتي ارائه نوده وسپس اصول اساسـي، موانـع موجـود، اولويـت                  
هـاي انـرژي مـصرفي، بهبـود كـارايي تجهيـزات و          بـرداري، جـايگزيني حامـل       ه  هايي را براي بهبود عمليات بهـر        موردنياز را شرح و مثال    

همچنـين در ايـن مقالـه       . سازي فرآيندهاي موجود يا جايگزيني آنها با فرآيندهاي جديد و با انـرژي كمتـر ارائـه دهـد                    ها، بهينه   دستگاه
ژي و اصول عمومي آن و      سپس به مقوله مديريت انر    . سازي مصرف انرژي ذكر شده است       دار پژوهشي در بهينه     هاي اصلي و اولويت     زمينه

درقـسمت  . جويي هر يك از آنها پرداخته شده است مقايسه هر يك از اصول مديريت انرژي از نظر هزينه، زمان، پيچيدگي و مقدار صرفه              
دوم تركيب و ساختار يك كميته انرژي در يك مجتمع توليدي پتروشيمي با عنايت به ساختارهاي سـازماني موجـود ارائـه و وظـايف و                          

سازي مـصرف انـرژي از تـصميم تـا      سپس در آخر به مراحل اجرايي پيشنهادي جهت اقدام به بهينه. هاي آن عنوان شده است    وليتمسئ
سازي، آشناسازي، ارائه اولويتهاي پژوهشي، ارائه روشهاي بهينه سـازي و درصـد هـاي صـرفه          هدف اين مقاله آگاه   . اجرا اشاره شده است   

سازي مصرف انرژي و چگونگي  ت هدايت مديران و كارشناسان شاغل در صنعت پتروشيمي در جهت بهينهجويي هريك از آنها و در نهاي  
.اقدام و راهبري آن است  

 
سازي مصرف انرژي، مديريت انرژي انرژي، بهينه: هاي كليدي واژه  

  
  :مقدمه .1
سازي مصرف  يكه هم اكنون مقوله مديريت و بهينهاست بطور  آغاز گرديده 1970سازي مصرف انرژي در جهان از سال  تفكر بهينه         

  .شود منابع فيزيكي موجود، محسوب مي انرژي خود بعنوان يكي از منابع جديد انرژي، دركنار
 نه تنها كاهش نيافته بلكه ) (GDP  توليد ناخالص مليهاي گذشته، رغم كاهش رشد مصرف انرژي در دهه در كشورهاي صنعتي علي

 ).3شكل  (است% 21و بخش خانگي و خدمات % 34دركشورهاي درحال توسعه سهم مصرف انرژي بخش صنعت . است افزايش نيز يافته 
 بخش خانگي و خدمات در ايران دو برابركشورهاي اين بدان معني است كه ).2شكل (است% 40و  % 27ترتيب  ولي اين الگو در ايران به

  )1شكل  (.است% 19 و  %21ترتيب   مصرف بهي صنعتي اين الگودر كشورهاي. دننماي حال توسعه انرژي مصرف مير د

                                                 
ي پتروشيمي  شرآت پژوهش وفناور– رئيس گروه پژوهش هاي فني -   MBA   1-   فوق ليسانس -ليسانس مهندسي برق

  2-   شرآت پژوهش وفناوري پتروشيمي- مدیر برنامه ریزي وهماهنگي پژوهش وفناوري-)انرژي وحرارت( دآتري مهندسي شيمي -دانشيار

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 اولين كنفرانس پتروشيمي ايران
 

         

 

است و اين به معناي عدم امكان رقابت در بازار   برابر الگوي سه دهة گذشته 3در ايران انرژي مصرفي بسياري از صنايع موجود حدوداً 
  .جهاني براي كاالهاي توليدي ايراني در اين صنايع است

  
  
  
  

حمل و نقل; %22

برق; %38

خانگي و خدمات; 
21%

صنعت; %19

  
  
  

    
  انرژي در كشورهاي صنعتيتركيب مصرف : 1شكل 

  
  

  

حمل و نقل و برق; 
33%

خانگي و خدمات; 
40%

صنعت; %27

       
  
  

    تركيب مصرف انرژي در ايران2:شكل 
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حمل و نقل ; %14

برق; %31

خانگي و خدمات; 
21%

صنعت; %34

                    
   تركيب مصرف انرژي در كشورهاي در حال توسعه3:شكل 

  
  

  چرا بايد براي بهينه سازي مصرف انرژي اقدام نمود؟ .2
 سهم انرژي  رياليهاي انرژي همانند افزايش قيمت نفت و گاز در چند سال اخير، به تدريج درصد  حامل جهانيهاي با افزايش قيمت      

 چنانچه هر چه زودتر  با توجه به باالبودن مصرف انرژي در ايران نسبت به كشورهاي ديگر،مصرفي در كاالهاي توليدي افزايش يافته و
 انرژي، رياليتوليد اين كاالها اقدام نشود به جايي خواهيم رسيد كه با افزايش هر چه بيشتر سهم سازي انرژي مصرفي در  نسبت به بهينه

  .ديگر امكان رقابت براي كاالهاي صادراتي ايران با كاالي خارجي وجود نخواهد داشت
اي نزديك اجتناب ناپذير  ده را كه در آينWTO)( تجارت جهانيحال به اين موضوع اضافه نمائيد لزوم و اجبار پيوستن به سازمان

هاي گمركي براي ورود كاالهاي خارجي  با پيوستن به اين سازمان كشورها بجز چند مورد خاص و استثنايي امكان وضع تعرفه. باشد مي
  .ادبري زياد قابليت رقابت را در بازار از دست خواهد د  با انرژي شدهواضح است كه كاالي توليدي در اين حالت پر. را ندارند

  
  : سازي مصرف انرژي سه اصل اساسي در بهينه .3

  :توان به صورت ذيل نام برد  در بهينه سازي مصرف انرژي در صنعت پتروشيمي را مي اساسيسه اصل       
 جلوگيري از تبخير  تميز كردن سطوح انتقال حرارتمانند عايق كاري لوله ها و منابع حرارتي، (جلوگيري از اتالف انرژي .1

 )، آب
 ) يا حرارت، هوامانند جلوگيري از نشت آب، بخار ( وگيري از نشت انرژيجل .2
مانند تنظيم مناسب دما، فشار، استفاده از ترموستات هاي هوشمند، فتوسل  (جلوگيري از اسراف و استفاده غيرمنطقي .3

 استفاده از فرآيندهاي توليد و بخار، بازيافت حرارت  دور موتور، استفاده از تجهيزات با راندمان باال، كننده هايروشنايي، كنترل
 ) راندمان بيشتربا
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  : در صنايع پتروشيميسازي مصرف انرژي موانع موجود در بهينه .4
 )مهمترين آن انگيزه اقتصادي است  ( عدم وجود انگيزه الزم .1
و  جذب و بكارگيري دانش آموختگان  وعدم آموزش    (سازي مصرف انرژي عدم وجود افراد متخصص در بهينه .2

 )متخصصان انرژي در صنعت پتروشيمي
كمتر مديري در شركتهاي پتروشيمي از قيمت حامل هاي انرژي   ( عدم اطالع وآگاهي از هزينه و قيمت انرژي مصرفي .3

 )مصرفي مطلع مي باشد
 از آنها اصرار بر تعمير دستگاهاي قديمي به هر قيمت و استفاده مجدد ( فرسودگي تجهيزات و پائين بودن راندمان آنها  .4

 )بطوريكه اين كار بعنوان افتخار محسوب مي شود
 )استفاده از واحدهاي قديمي با فرآيند چند دهه پيش(     قديمي بودن فرآيند توليد مورد استفاده .5
بسياري از واحد هاي توليدي زير ظرفيت نامي كار مي   ( ها و واحدهاي توليدي عدم استفاده از ظرفيت كامل دستگاه .6

 )كنند
  هاي انرژي ين بودن قيمت حاملپائ .7
 ) رقابتي نبودن بازار داخلي   ( احساس عدم لزوم رقابت در فروش محصول توليدي .8

  
  : در صنايع پتروشيميسازي مصرف انرژي بندي اقدامات بهينه اولويت .5
بديهي است كه بايد از . نحو استحال ببينيم اولويت بندي اقدامات جهت بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع پتروشيمي به چه        

  .كم هزينه ترين اقدامات شروع كرد و اقدامات پر هزينه را در اولويت آخر قرارداد
 )بدون هزينه ( برداري در واحدهاي توليدي  بهبود عمليات بهره .1
 )كم هزينه (  هاي ارزانتر هاي انرژي مصرفي با حامل جايگزيني حامل .2
 )كم هزينه(   ها  و دستگاه كارايي تجهيزات و افزايشبهبود .3
  )هزينه زياد ( با فرآيند جديد و انرژي بري كمتر ها موجود و يا جايگزيني كامل آن هايسازي فرآيند بهينه .4

 
 :منجر به بهينه سازي مصرف انرژيي ربردا مثالهايي براي بهبود عمليات بهره ◘

  ها در ظرفيت نامي يا نزديك آن  برداري از بويلرها و كوره بهره •
   هوا و سوخت نسبت  محفظه احتراق و تنظيم(Excess Air)كاهش هواي اضافه  •
  تميز كردن سطوح انتقال حرارت •
 ها   از دريچه تابشكاهش تلفات بر اثر •
  (Sealing)ها  دريچهآب بندي كردن ها با   نشت هوا به داخل كوره كردنحداقل •
 تر آن تنظيم مناسب فشار كوره و تنظيم كمي مثبت •
  بويلر Blow downبه منظور كم كردن  و حذف ذرات معلق آن يات تصفيه آببهبود عمل •
  ) dearetor ( از هوا زداها كردن نرخ بخار خروجيبهينه •
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  تعمير نقاط نشت بخار •
  استفاده از فناوري پينچ و انتگراسيون حرارتي فرايند •

 
  :هاي ارزانتر هاي انرژي مصرفي با حامل مثالهايي براي جايگزيني حامل ◘

  ستفاده از گاز بجاي برق براي گرم كردن و يا بالعكسا •
 استفاده از انرژي خورشيدي در مناطق گرم •

 استفاده از گاز بجاي گازوئيل  •
  

  :ها مثالهايي براي بهبود كارايي تجهيزات و دستگاه ◘   

  ها به منظور كاهش تلفات حرارتي  استفاده از عايق مناسب براي بويلرها و كوره •
  ها  شونده نزديك محيط كوره  ح و مناسب سطوح خنكن صحيدعايق كر •
 هاي بخار خروجي از بويلرها  عايق كردن صحيح و مناسب لوله •
 بويلرها از  ) Vent  ( خروجي به هواكردن بخارحداقل  •
 )براي تله هاي بخار اجراي برنامه صحيح و مؤثر تعمير و نگهداري •
 جهت توليد بخار ) Condense) High Pressureچگالنده هاي فشار باالاستفاده از •

  ) Low pressure (      فشار پايين
  ) Condensate  Recovery ( بازيابي چگالش كردنبهينه •
 در شبكه برقرت اصالح ضريب قد •
  

 
  :سازي فرآيند موجود و يا جايگزيني آن با فرآيند جديد و انرژي بري كمتر مثالهايي براي بهينه ◘

   بويلرها Blow Downها و  اق بويلرها و كوره محفظه احتراز حرارت بيبازيا •
  Press. Release Valve بجاي Back Pressureاستفاده از توربينهاي  •
  ها جهت استفاده در فرآيندهاي با دماي كمتر   حرارت خروجي از كورهي ازبازيابي بخش •
 كاهش و يا بازيابي گازهاي ارسالي به فلرها  •
  

سازي مصرف انرژي در صنايع پتروشيمي از ديدگاه  هاي اصلي فعاليت در بهينه زمينه .6
 :پژوهشي

  بازيابي حرارت اتالفي از گازها و مايعات      -1
  هاي تركيبي حرارت و توليد برق سيستم     -2
 بويلرهاي صنعتي پيشرفته با راندمان باال     -3
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 سازي اي خشكبازيابي حرارت اتالفي از فرآينده     -4
 سازي سيستم بخار بهينه     -5
 ها ها، كمپرسورها و فن بهينه كردن مصرف انرژي در پمپ     -6
 انتگراسيون انرژي     -7
 ها كننده هاي انتقال حرارت و گرم بهبود سيستم     -8
 موتورهاي الكتريكي با راندمان باال و بهبود سيم پيچي آنها    -9

 زين در فرآيندهاي پتروشيمي مثالً نوآوري استفاده از ماكروويو و يا توليد برق از حرارتهاي جايگ انرژي   -10
 هاي كنترل و اتوماسيون و سنسورها بهبود عملكرد سيستم -11
  خرد كردن و شكستن  بهينه كردن فرآيندهاي مخلوط كردن،-12
 ) Byproduct (بازيابي انرژي از گازهاي جانبي محصول -13
 كننده و سردكننده با راندمان باال هاي پيشرفته خنكفرآيند -14

  هاي دوار م استفاده از بخار اتالفي جهت حركت ماشين -15     
  

  :مديريت انرژي .7
مديريت انرژي يك برنامة سيستماتيك براي چگونگي كنترل و استفاده صحيح و منطقي از انرژي و جلوگيري از اتالف آن به       

  .باشد داقل كردن هزينة آن بدون تأثير در كاهش كيفيت و كميت محصوالت ميحداقل ممكن و ح
  :اصول عمومي مديريت انرژي  .8

 1 نسبي آنها در جدول  و صرفه جوييياا اصول عمومي مديريت انرژي و مقايسه آنها از لحاظ هزينه، زمان انجام آن، پيچيدگي و مز 
  . آورده شده است

  
  مقايسه آنها انرژي و  اصول عمومي مديريت :1جدول 

زمان انجام بطور   هزينه  اصول عمومي مديريت انرژي
  صرفه جويي  پيچيدگي نسبي  نسبي

  نسبي 
 از روند مصرف انرژي در آگاهيبررسي و .1

   درصد5-10  كم  يك سال  كم  گذشته

   درصد5-10  كم  يك سال  كم  مميزي انرژي .2

   درصد5-10  كم  يك سال  كم  )PM,CM( تعميرات و نگهداري صحيح .3
تحليل مهندسي، (تحليل مصرف انرژي  .4

سازي كامپيوتري، مطالعات  شبيه
  )پذيري دسترس

   درصد10-20  متوسط متمايل به زياد   سال2 الي 1  كم متمايل به زياد

   درصد10-30  متوسط متمايل به زياد  سالها  متوسط متمايل به زياد  استفاده ازتجهيزات با راندمان بيشتر .5

   درصد10-30  متوسط متمايل به زياد  سالها  متوسط متمايل به زياد   راندمان بيشتراستفاده ازفرايندهايي با .6

   درصد10-50  متوسط متمايل به زياد  سالها  كم متمايل به متوسط  بازيافت انرژي و كاهش تلفات .7

 استفاده ازمواد جايگزين .8
   درصد10-20  كم  يكسال  كم متمايل به متوسط   .9

اده  شده واستف بازيافت مواد دور ريخته .10
   درصد5-15  كم  يكسال  كم  ها مجدد آن

   درصد20-50  متوسط متمايل به زياد  سالها  متوسط متمايل به زياد  تجمع واحدها و مصرف كننده هاي انرژي .11
 عدم توقف هاي ناگهاني وبدون برنامه .12

   درصد20-50  متوسط متمايل به زياد  سالها  متوسط متمايل به زياد  )تداوم توليد(
  

   درصد10-30  متوسط متمايل به زياد  سالها  متوسط متمايل به زياد  حاملهاي سوختجايگزين كردن  .13
   درصد10-30  متوسط متمايل به زياد  سالها  متوسط متمايل به زياد تبديل انرژي .14
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  :كميتة انرژي. 9
  :تواند به صورت ذيل باشد اعضاي يك كميته انرژي در يك مجتمع پتروشيمي مي     

  
  

  مدير انرژي

  رئيس خدمات فني  رئيس مجتمع  برداري رئيس بهره
  رئيس مهندسي عمومي  رئيس تعميرات  مهندسي فرآيندرئيس 

  رئيس مالي  رئيس اموراداري رئيس امورحقوقي و قراردادها
    ئيس تداركاتر  

  
  اعضاي كميته انرژي در يك مجتمع پتروشيمي :4 شكل 

  :هاي كميتة انرژي وظايف و مسئوليت. 10
  

 تدوين خط مشي انرژي .1
 ريزي و اجراي خط مشي انرژي برنامه .2
 رساني درخصوص اقدامات در حال انجام اطالع .3
 جوئي آن رفهارتقاء آگاهي و دانش كاركنان و مديران مجتمع درخصوص انرژي و لزوم ص .4
  مصرف انرژيبهينه سازيهاي مختلف  اخذ پيشنهادات، بررسي، تدوين و اجراي روش .5
 هاي مشاركت فعال پرسنل و مديران در مديريت انرژي ايجاد زمينه .6

  
  

  

   درصد10-30  متوسط متمايل به زياد  سالها  متوسط متمايل به زياد  ذخيره انرژي .15

   درصد5-15  كم  يكسال  كم  ارزيابي اقتصادي .16
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 : در شركت هاي پتروشيميساختار سازماني پيشنهادي براي مديريت انرژي .11
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  ساختار سازماني مديريت انرژي : 5شكل
  

  
 در سازي و مديريت مصرف انرژي هاي بهينه ريزي، هدايت، كنترل و نظارت بر اجراي فعاليت  مذكور جهت برنامه       نمودار سازماني

مدير انرژي بهتر است زير . دپيمانكاران يا واحد تعميرات سپرده شو ها بايد به  طراحي شده و كارهاي اجرائي پروژهمجتمع هاي پتروشيمي
  . نظر مدير عامل فعاليت نمايد

  
  :هاي پتروشيمي سازي مصرف انرژي در شركت  بهينه جهتمراحل اجرايي پيشنهادي. 12
  

 :ايجاد ساختار سازماني مديريت انرژي .1
 تعيين مدير انرژي •
 تشكيل كميته انرژي •
 جذب نيروهاي متخصص •
 نياز هاي كاري مورد   تيم وسازمان دهيتشكيل •

 :آموزش .2
 سازي مصرف انرژي آموزش اهميت بهينه •
 )براي رده هاي مختلف نيروي انساني( سازي مصرف انرژي  هاي بهينه ها و فناوري آموزش روش •
 هاي كاربردي  تجارب علمي و روش و انتقالآموزش •

 هاي الزم العمل تدوين آئين نامه ها و دستور .3

رژيان مدير  
(A) 

 سرپرست پروژه
١٧ 

 كارشناس ارشد انرژي
۱۷  

 كارشناس ارشد انرژي 
۱۶ 

هاي اقتصادي كارشناس ارشد بررسي  
۱۶ 

  ريزي برنامه كارشناس
١۵ 

مدير عامل
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 نحوه ارائه و اخذ پيشنهادات بهينه سازي مصرف انرژي، چگونگي بررسي تواند در خصوص اين دستورالعملها مي       
پيشنهادات، تعيين مقدار پاداش به پيشنهاد دهنده، نحوه اجرا پيشنهادات مصوب توسط كاركنان يا پيمانكاران، چگونگي 

  .باشد... نظارت بر اجرا و 
 انجام مميزي انرژي .4

 لتعيين مقدار انرژي مصرفي براي يك واحد محصو •
 تعيين مقدار انرژي مصرفي استاندارد •

 سازي مصرف انرژي هاي ممكن بهينه تعريف، بررسي و تحليل فني روش .5
  بررسي امكان سنجي اقتصادي و فني اجراي پروژه هاي پيشنهاد شده .6
بايد رديف بودجه مشخصي در هر سال براي بهينه سازي مصرف انرژي تعيين و (  تعيين و پيش بيني بودجه ساليانه .7

 )امين گرددت
   اجراي پيشنهادات پروژه هاي بهينه سازي .8
 نظارت بر حسن اجراي پروژه ها  .9
 بررسي نتايج حاصله از اجراي پيشنهادات و تعيين مقدار صرفه جويي عملي  .10
 انعكاس نتايج حاصله و اطالع رساني  .11

  
 :گيري نتيجه. 13

در مرحله اول كافي است كمي با . هاي كالن نيست  و هزينه جهسازي مصرف انرژي نيازي به بود براي شروع و اقدام به بهينه
هاي هوا، بخار و آب اقدام كنيد ؛ نسبت  دقت به تأسيسات و تجهيزات در حال كار در واحد توليدي بنگريد و نسبت به رفع نشتي

ها به   ؛ از نشت هوا از طريق دريچهها و بويلرها را تنظيم نماييد ؛ سطوح انتقال حرارت را تميز نماييد بين هوا و سوخت در كوره
كار ببريد و كالً نسبت به  هاي نامي استفاده كنيد ؛ فناوري پينچ را به ها در ظرفيت ها جلوگيري كنيد ؛ از بويلرها و كوره داخل كوره

  .خواهد شد درصدي در مصرف انرژي 10جويي  اين كار خود به تنهايي باعث صرفه. برداري اقدام كنيد بهبود عمليات بهره
در مرحله سوم . هاي مختلف انرژي مصرفي با حاملهاي ارزانتر باشيد در مرحله دوم به دنبال بررسي امكان جايگزيني حامل

هنگامي كه دو مرحله قبل را بطور كامل به اتمام رسانده ايد نسبت به بازيابي انرژي و حرارت از دستگاه ها و سيستم ها و جايگزيني 
  .ات موجود با فرآيندها و تجهيزات با راندمان باالتر اقدام نماييدفرآيندها و تجهيز

دركنار تمامي اين مراحل، در ورودي شركت و مجتمع و دفتر كار خود را بر روي پژوهشگران و محققان باز گذاريد و 
 مقاله تشويق و ترغيب هاي پژوهشي عنوان شده در اين پژوهشگران داخل و خارج از شركت را جهت كار و فعاليت بر روي زمينه

نسبت به تشكيل كميته انرژي ، تعين مدير انرژي ، انجام مميزي انرژي ، آموزش كاركنان و تهيه دستورالعملها و آئين نامه . نماييد
  .هاي دريافت پيشنهادات و تشويق و ترغيب كاركنان اقدام نمائيد

  :مراجع
  اسميت  گرگ بي–صول مديريت انرژي ا .1

  جوئي و مديريت انرژي، مهندسي كامبيز رضاپور، مهندس محمدحسن زربخش اني صرفهمب .  2      
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3- L.C witte, P.S. Schmidt, D.R.Brown , Industrial Energy management and utilization 
4- US Department of Energy: http://www.energy.gov 
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