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  سنجی و توجیه اقتصادي طرح جایگزینی مشعلهاي صنعتی با راندمان باال امکان
    گروه صنعتی کشور30در 

  
   3ی میحمزه جعفرکر، 2ی توسک یحسین بابائ، 1 سپهر صنایع

  
   دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی مکانیک-آزمایشگاه بهینه سازي سیستمهاي انرژي

  
   sepehr@iust.ac.irدانشیار1

  babaie@iust.ac.ir حسین بابایی توسکی 2
  hgkarimi@yahoo.comحمزه جعفر کریمی 3

  
  چکیده

آوري جدید، امروزه به علت اهمیت      مشعلهاي با بازده باال و فن
اعم (ها  کاهش مصرف انرژي در صنایع مختلف و کاهش میزان آالینده

ا، مورد توجه در نقاط مختلف دنی) از آلودگی هوا یا آلودگی صوتی
قرار گرفته است و لزوم استفاده از این نوع مشعلها، بجاي مشعلهاي 

قدیمی و داراي بازدهی کم در صنایع مختلف کشورمان کامالً به 
  .خورد چشم می

در مقاله حاضر، بحث جایگزینی مشعلهاي صنعتی با بازده باال بجاي           
رد ارزیابی  کشور موی گروه صنعت30مشعلهاي فعلی مورد استفاده در 

  که یکی از 1در این زمینه از روش یکنواخت ساالنه   . قرار گرفته است  
باشد، استفاده گردیده  هاي صنعتی می روشهاي ارزیابی اقتصادي پروژه

 780 حـدود    ،ی گروه صـنعت   30نی که در ا   دهد یج نشان م  ینتا. است
ـ ا% 55هزار عدد مـشعل وجـود دارد کـه حـدود             تیـ  تعـداد، قابل نی

 يها یابی ارزنیهمچن.  بازده باال را دارا هستنديها با مشعل ینیگزیجا
 مـشعل  نیگزی جـا  ی گـروه صـنعت    22 که در    دهد ی نشان م  ياقتصاد
 دیـ  تول عی مثـل صـنا    يلـز  ف ریـ  غ ی کان عی صنا نکهی است و ا   ياقتصاد

 در  يگـر   ختـه ی مانند ر  ي فلز عی صنا ی آهک، گچ، آجر و برخ     مان،یس
 يادی زاری بسي صرفه اقتصاديارا با بازده باال د    يها   مشعل ینیگزیجا

  .هستند
 انواع گروههاي -مشعلهاي صنعتی با بازده باال: کلمات کلیدي

   روش یکنواخت ساالنه-  ارزیابی اقتصادي- صنعتی
  

   مقدمه
 از کشورها ياری از مسائل مهم کشورهاست و در بس،ي      بحث انرژ

 يهـا یاسـتفاده از انرژ   . شـود  ی شاخص توسعه مطرح مـ     کیبه عنوان   
 مـصرف  يسـاز  نـه ی بهنـه ی در زمیشیـ  و لزوم چـاره اند ر،ی پذ دیتجد
 ،یلی فـس ي حاصل از سوختهاي باالخص انرژ  ر،یدناپذی تجد يها يانرژ

  .رسد ی به نظر ميکامالً ضرور
هـاي    مـصرف کننـده   نی از بزرگتـر   یکـ ی به عنوان    ی صنعت يمشعلها
ـ  ي انـرژ  دیـ  تول ي بـرا  یلی فس يسوختها  را در ی نقـش مهمـ   ،ی حرارت

 لزوم ب،ی ترتنیبد.  داشته باشندتوانند ی مصرف سوختها ميساز نهیبه

                                                
1 Equivalent Uniform Annual Cost (EUAC) 
 

 ي و بازده باالتر، بجا     نی نو يآور   با فن  ي مشعلها ینیگزی و جا  يبهساز
  .خورد ی با بازده کم، کامالً به چشم مه و فرسودیمی قديمشعلها

هاي انرژي دانشگاه  سازي سیستم         در این راستا، آزمایشگاه بهینه    
اي که حاوي اطالعات مورد   صنعت ایران با تهیه فرم پرسشنامهعلم و

 واحـد  145آوري آنهـا از حـدود    نیاز در این بخش بوده است و جمع       
بندي اطالعـات    اقدام به بررسی و دسته،ی گروه صنعت  30منتخب در   

  .آوري شده نموده است جمع
  

هاي با    هاي قابل جایگزین با مشعل      تخمین آماري تعداد مشعل   
   آوري و بازده باال فن

 با ي با مشعلهانیگزی قابل جاي تعداد مشعلهاي آمارنی تخمي    برا
 ي از تعداد مشعلهاینی و بازده باال، ابتدا الزمست تخمنی نويآور فن

.  شده کشور در دست باشدي آماربردارعی موجود در صنای فعلیصنعت
اده  استفی که از مشعل صنعتی گروه صنعت30 منظور، نی ايبرا
 مورد ي شده و اطالعات الزم در مورد مشعلهایی شناساکنند، یم

  . دی گرديآور  جمع،ی واحد صنعت145استفاده حدود 
 موجود در کشور، ي تعداد مشعلهانی تخمي اطالعات برانی داشتن ابا

  . خواهد گشتی عمل شده است که در ادامه بررسریبه روش ز
  

 دیر اساس حجم تول  موجود در کشور ب    ي تعداد مشعلها  نیتخم
  ی  صنعتيواحدها

 ی گروه صنعت30 محصوالت دی حجم تولزانیبا در دست داشتن م
 ي و تعداد مشعلهادی آن با حجم تولسهیگوناگون در کشور، و مقا
 توان ی شده، مي آمار برداری صنعتيمورد استفاده در واحدها

 ،ی گروه صنعت30 موجود در ي از تعداد کل مشعلهای کليبرآورد
  . دست آوردب
 با تعداد مشعلها دی ارتباط حجم تولي برای ابتدا الزمست شاخصدر
 بر حجم ی تعداد مشعلها در هر گروه صنعتمیاز تقس.  شودفیتعر
تعداد " بنام ی شده، شاخصي آمار برداری صنعتي گروههاي برادیتول

 يسپس با ضرب مقدار عدد.  بدست آمد"دیمشعل در واحد حجم تول
 در کشور در دی تولی در حجم کل،ینعت هر گروه صي شاخص برانیا

 موجود در هر بخش را ي تعداد مشعلهاتوان ی م،یآن گروه صنعت
  .آورده شده است) 6 (یال) 1( در جداول جی زد، نتانیتخم
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 یی غـذا عی صـنا   موجود در هفت گروهي تعداد مشعلها  نیتخم
    ]6 و 5، 2[

تعداد مشعل در واحـد    ساالنه، شاخص    دیحجم تول ) 1(    در جدول   
 ي شده و باالخره تعداد مشعلهاي آماربرداري واحدهاي برادیحجم تول

از ضرب  (یی غذاعی مربوط به صناي گروههاریمورد استفاده در هفت ز
 ي برادی ساالنه در شاخص تعداد مشعل در واحد حجم تولدیحجم تول

  . آورده شده است)  شدهي آماربردارعیصنا
  

عداد مشعل در واحد حجم تولید و تعداد تخمینی مشعلهاي شاخص ت): 1(جدول 
   ]6 و 5، 2[مورد استفاده در هفت گروه مربوط به صنایع غذایی 

  نوع صنعت غذایی  ردیف
  )محصول تولیدي(

شاخص تعداد مشعل در 
واحد حجم تولید براي 
  صنایع آماربرداري شده

  تعداد مشعل
  )عدد(

  2449  000190/0  انواع کنسرو  1
اع آبمیوه و انو  2

  ها آشامیدنی
00000005/0  749  

تولید نان و   3
  محصوالت خبازي

003/0  171790  

  567  0000357/0  انواع ماکارونی  4
تولید روغن   5

  خوراکی
000050/0  7983  

هاي  انواع فرآورده  6
  گوشتی

000625/0  7042  

سایر محصوالت   7
  غذایی

000467/0  11805  

  202،385  مجموع
  

 عی هفت گروه صناانیمشخص است، در م) 1( جدول همانطور که در
 شده است، عمده مشعلهاي مربوط يآور  که اطالعات آنها جمعییغذا

به صنایع غذایی مربوط به بخش صنایع تولید نان و سایر محصوالت             
و پـس  ) کل مشعلهاي بخش صنایع غذایی % 5/84(باشد    خبازي می 

بندي مربوط به  ر دستهاز آن سایر محصوالت غذایی که فهرست آنها د
کـل تعـداد    % 6نیامـده اسـت   ) 1(صنایع غذایی منـدرج در جـدول      

  .اند مشعلهاي این بخش را به خود اختصاص داده
  

 ي فلز عی صنا   موجود در هشت گروه    ي تعداد مشعلها  نی    تخم
    ]6 و 5، 3، 2[
 ساالنه، شـاخص تعـداد مـشعل در واحـد           دیحجم تول ) 2( جدول   در

 گـروه   ریـ  مـورد اسـتفاده در هـشت ز        يعداد مشعلها  و ت  دیحجم تول 
  .  آورده شده استي فلزعیمربوط به صنا

  
  
  
  
  

شاخص تعداد مشعل در واحد حجم تولید و تعداد تخمینی ): 2(جدول 
  ]6 و 5، 3، 2[مشعلهاي مورد استفاده در هشت گروه مربوط به صنایع فلزي 

  ردیف
  نوع صنعت فلزي

محصول (
  )تولیدي

شاخص تعداد 
عل در واحد مش

حجم تولید براي 
صنایع آماربرداري 

  شده

  تعداد مشعل
  )عدد(

گري فلزات  ریخته  1
  آهنی

00567/0  58796  

گري فلزات  ریخته  2
  غیر آهنی

00357/0  41531  

نورد و تولید   3
  فوالد

0001317/0  4548  

عملیات حرارتی   4
  فلزات

00519/0  12285  

  21946  000546/0  تولید لوله و ورق  5
صنایع ماشین   6

  سازي و تجهیزات
000988/0  97483  

صنایع ماشین   7
  کاري و قطعات

00000253/0  4191  

  90842  0070/0  سایر صنایع فلزي  8
  331،622  مجموع

  
 کـه   ي فلز عی صنا انیمشخص است، در م   ) 2( که در جدول     همانطور

 يگــر ختــهی رعی شــده اســت، انــواع صــنايآور اطالعــات آنهــا جمــع
 آمار استفاده از مشعل نیشتریب) یرآهنی و غیزات آهن فليگر ختهیر(

 مـورد  يمـشعلها % 31(انـد      بخش به خـود اختـصاص داده       نیرا در ا  
 ی صنعتياز کل مشعلها% 13 د و حدوي فلزعیاستفاده در بخش صنا

 فوالد دی مربوط به ذوب، نورد و تولعی صنانیهمچن) موجود در کشور
 و سایر صـنایع  ي فلزعیبه صنا  مربوط   ياز تعداد مشعلها  % 1کمتر از   

کل تعداد مشعلهاي مربوط به این بخش را بـه          % 27فلزي نیز حدود    
  . اند خود اختصاص داده

 ی کان عی صنا   گروه ازدهی موجود در    ي تعداد مشعلها  نیتخم     
    ]6 و 5، 2[ ي فلزریغ

 ساالنه، شاخص تعـداد مـشعل در واحـد     دی، حجم تول  )3( در جدول   
 گـروه مربـوط بـه     ازدهیداد مشعل مورد استفاده در       و تع  دیحجم تول 

  .  آورده شده استي فلزری غی کانعیصنا
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شاخص تعداد مشعل در واحد حجم تولیـد و تعـداد تخمینـی     ): 3(جدول  
مشعلهاي مورد استفاده در یازده گروه مربوط به صنایع کـانی غیـر فلـزي               

  ]6 و 5، 2[

  ردیف
نوع صنعت کانی 

  لزيغیر ف
  )محصول تولیدي(

شاخص تعداد مشعل در 
واحد حجم تولید براي 
  صنایع آماربرداري شده

  تعداد مشعل

  22386  000121/0  کاشی و سرامیک  1
  12785  0318/0  چینی بهداشتی  2
  3628  000419/0  هاي نسوز فرآورده  3
تولید سیمان، گچ   4

  و آجر 
00000479/0  4162  

تولید شیشه و   5
محصوالت 
  اي شیشه

000818/0  36652  

 تولید -منسوجات  6
  نخ

000476/0  1139  

تولید انواع پارچه   7
  موکت و فرش

00000044/0  1378  

  345  00000342/0  تولید پتو  8
  1215  000420/0  الیاف مصنوعی  9

تولید انواع کاغذ و   10
  مقوا و بازیافت

0000894/0  1253  

سایر کانیهاي غیر   11
  فلزي

000312/0  59913  

  144،857  موعمج
  

 ریـ  غی کانعی صناانیمشخص است، در م   ) 3( که در جدول     همانطور
 مربوط به شیشه عی شده است، صنا  يآور   که اطالعات آنها جمع    يفلز

%  15 و 25 به ترتیب کی و سرامی کاشدیاي و تول   و محصوالت شیشه  
هاي مـورد اسـتفاده در      از کل مشعل  % 41 کانیهاي غیر فلزي     ریو سا 

  . اند  کانی غیر فلزي را به خود اختصاص دادهبخش صنایع
 آهک، آجر و    مان،ی مانند س  ی مصالح ساختمان  دی مربوط به تول   عیصنا

 بخش را به خـود اختـصاص       نی ا ياز تعداد کل مشعلها   % 3گچ فقط   
  . اند داده

  
 عی صـنا    موجـود در چهـار گـروه       ي تعداد مشعلها  نی     تخم

    ]6 و 5، 2[ ییایمیش
 ساالنه، شاخص تعـداد مـشعل در واحـد     دیحجم تول ،  )4( در جدول   

 مورد استفاده، در چهار گروه مربـوط      يها   و تعداد مشعل   دیحجم تول 
  .  آورده شده است،ییایمی شعیبه صنا

  
  
  
  
  

شاخص تعداد مشعل در واحد حجم تولید و تعداد تخمینی مشعلهاي مورد ): 4(دول ج
  ]6 و 5، 2[ استفاده در چهار گروه مربوط به صنایع شیمیایی

  ردیف
نوع صنعت 
  شیمیایی

  )محصول تولیدي(

شاخص تعداد مشعل در 
واحد حجم تولید براي 
 صنایع آماربرداري شده

  تعداد مشعل

انواع محصوالت   1
  شیمیایی

000318/0  39949  

نفت و گاز و   2
محصوالت 
  پتروشیمی

0000797/0  12001  

محصوالت دارویی   3
  و پزشکی

00000000428/0  410  

 -نایع شیمیاییص  4
الستیک و 
  پالستیک

000213/0  2147  

  54،506  مجموع
  

 ییایمی شعی صناانی در مشود، یمشاهده م) 4( که در جدول همانطور
 دیـ  مربوط بـه کـل تول  عی شده است، صنايآور که اطالعات آنها جمع   

 مربـوط بـه نفـت و گـاز و          عیو صـنا  % 73 ییایمیانواع محصوالت شـ   
 مورد اسـتفاده    ياز تعداد کل مشعلها   % 22 یشگاهی و پاال  یمیپتروش
  .اند  دادهصاص بخش را به خود اختنیدر ا

  
 ری سـا  يهـا    گروه ی موجود در برخ   ي تعداد مشعلها  نی     تخم
    ]6 و 5، 4[ عیصنا

 ساالنه، شاخص تعـداد مـشعل در واحـد     دی، حجم تول  )5( در جدول   
مربوط بـه   يها  مورد استفاده در گروهيها  و تعداد مشعلدیحجم تول 

  .  آورده شده استعی صناریسا
  

شاخص تعداد مشعل در واحد حجم تولیـد و تعـداد تخمینـی      ): 5(جدول  
مشعلهاي مورد استفاده در گروههـاي مربـوط بـه سـایر صـنایعی کـه در              

  ]6 و 5، 4[بندي نشده است  بخشهاي دیگر طبقه

  نوع صنعت  ردیف

شاخص تعداد مشعل 
در واحد حجم تولید 

ي براي واحدها
  آماربرداري شده

تعداد 
  مشعل

سایر صنایع طبقه نشده   1
  در بخشهاي دیگر

0000141/0  45833  

  45،833  مجموع
  

 کـه در    یعی صـنا  ری سـا  شود، یمشاهده م ) 5( که در جدول     همانطور
 به طور مجزا قـرار      گردند ی نم يبند   چهارگانه دسته  ی صنعت يگروهها
  . ل وجود دارند عدد مشع45833 گروه حدود نیاند، در ا گرفته
 کی موجود در کشور به تفکي، تعداد کل مشعلها)6( در جدول تاًینها

  .  آورده شده استیهر گروه صنعت
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هاي صنایع ذکر  تخمین تعداد کل مشعلهاي موجود در زیر گروه): 6(جدول 
  به تفکیک هر گروه صنعتی)  5(تا ) 1(شده در جدول 

  تعداد مشعل  گروه صنعتی  ردیف
  202،385  ذاییصنایع غ  1
  331،662  صنایع فلزي  2
  144،857  صنایع کانی غیر فلزي  3
  54،506  صنایع شیمیایی  4
  45،833  سایر صنایع  5
  779،203  مجموع

  
 ي تعداد مشعلهايا رهی و دايا  لهی مي، نمودارها)1( در شکل نیهمچن

  .اند  گشتهسهی در کل کشور آورده شده و با هم مقایهر گروه صنعت
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اي تعداد تخمینی مشعلهاي مربوط به   اي و دایره نمودارهاي میله): 1(کل ش

  )5(تا ) 1(هاي صنایع ذکر شده در جداول  زیر گروه

  
 ي فلزعی صناشود، یمشاهده م) 1 ( و شکل) 6( که در جدول همانطور

%). 42(انـد     سهم تعداد مـشعل را بـه خـود اختـصاص داده            نیشتریب
% 19 و 26یع کانی غیر فلزي به ترتیب  غذایی و صناعیهمچنین صنا 

 که  ییایمیاز کل تعداد مشعلهاي مورد استفاده در کشور و صنایع ش          

 ،یمی نفت و گاز و پتروش،ییایمی شحصوالت مدی تولعیشامل کل صنا
 عی صنا،ی و بهداشتیشی آراعی صنا،ی نفتيها  فرآوردهدی و تولشیپاال
 موجود را به    ی صنعت ياز کل مشعلها  % 7 گردد، ی م یی و دارو  یپزشک

بندي  همچنین سایر صنایعی که در تقسیم  . خود اختصاص داده است   
از کل مـشعلهاي صـنعتی را   % 6چهارگانه اصلی جاي نگرفتند حدود    

  .نمایند استفاده می
  

    ]7[ یکنواخت ساالنهروش
 به ها، نهی، درآمدها و هز)EUAC( ساالنه کنواختی         در روش   

چنانچـه  . گردنـد  ی مـ  لی تبد کنواخت،ی ساالنه   يتها و پرداخ  افتهایدر
 ي  بـرا MARR(2( به ازاء حداقل نرخ جذب کننـده    EUACمقدار  

 شـود  ی باشد، اصطالحاً گفته مگری د يها   پروژه، کوچکتر از پروژه    کی
  . استتر يها اقتصاد  پروژهری با سااسی پروژه در قنیکه ا

 متفاوت بوده ط،ی شرا با توجه بهگذار، هی نرخ جذب کننده سرماحداقل
اگر فرض شود .  برابر نرخ تورم در نظر گرفته شودتواند ی مباًیو آن تقر
 اسـتفاده  دی تولندی در فرآ1 در حال حاضر از مدل شماره  یکه شرکت 

ـ  ا يا  نـه یآمار و ارقام هز   . کند یم  شـرکت کـامالً     ي بـرا  زیـ  مـدل ن   نی
 بـه    نموده است که   افتی در يشنهادیاکنون شرکت، پ  . تمشخص اس 

سوال . دی استفاده نمادی در خط تول2 از مدل شماره ،ی مدل فعل  يجا
 به ای را انجام دهد و ینیگزی جانی شرکت حاضر است ا   ای که آ  نستیا

 ی مـدل قبلـ  ي بـه جـا   دی مدل جد  ینیگزی جا ای ضی تعو گریعبارت د 
 تـوان  ی سئوال م  نی پاسخ ا  در نه؟   ای هست   يمقرون به صرفه اقتصاد   

  . کوچکتر استEUAC يود که دارا را انتخاب نمیمدل
  . مساله آورده شده استنیمفروضات ا) 7( جدول در
  
  

پارامترهاي موجود در مسأله بررسی دو طرح اقتصادي به روش ): 7(جدول 
  ]7[یکنواخت ساالنه 

  2طرح شماره   1طرح شماره   عنوان
  1P  2P  گذاري اولیه هزینه سرمایه

  1OP  2OP  هاي عملیاتی ساالنه هزینه
  1SV  2SV  ارزش اسقاطی

  1n  2n  عمر مفید باقیمانده
  

  :باشد ی مریبه صورت ز) 1(در رابطه  EUAC محاسبه
)1                                 (  

                      

 n

n n n

EUAC P(A/P,i,n) SV(A/F,i,n) OP (OP)(A/G,i,n)

i(1 i) i 1 nP SV OP (OP)
i(1 i) 1 (1 i) 1 (1 i) 1

= − + +∆

     +
 = − + + ∆ +   
     + − + − + −    

 

   

                                                
2 - Minimum Attractive Rate of Return (MARR) 
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 ،ی ارزش اسقاطSV ه،ی اوليگذار هی سرمايها  نهی هز Pدر رابطه فوق    
OP سـاالنه،    يهـا   نـه ی هز شی سـاالنه و ، افـزا      یاتی عمل يها  نهی هز i 

 همان نرخ تـورم سـاالنه و   ای گذار و  هیب کننده سرما  حداقل نرخ جذ  
 کـه در ادامـه در    باشـد،  ی دستگاه مـ   ماندهی باق دی ، عمر مف   nباالخره  
  . مفصالً بحث خواهد شدارامترها پنیرابطه با ا

  
  ]7[دی جدی صنعتي مشعلهاینیگزی طرح جاي اقتصادیابیارز
 دیـ  جدی صـنعت ي مشعلها ینیگزی طرح جا  ي اقتصاد یابی بحث ارز  در
 عنـوان شـد، راه      شتریـ  همانطور کـه پ    ،ی فعل يبا مشعلها ) بازده باال (

 و ی سـاالنه در دو حالـت فعلـ     کنواخـت ی يها  نهی هز سهی مقا ،یمنطق
  .باشد ی و بازده باال مدی جديآور  با فني مشعلهاینیگزیحالت جا

  :ردی مورد توجه قرار گری زي پارامترهادیبا  راستا نی ادر
  )هی اوليگذار هیسرما( مشعل هی اولدیر خنهی هزای متیق  •
  دی جدي مشعلهايانداز  نصب و راهنهیهز  •
  )یارزش اسقاط (یمی قديدرآمد فروش مشعلها  •
  )ي جاريها نهیهز (ي و نگهدارراتی تعمنهیاختالف هز  •
  )ي جاريها نهیهز( مصرف سوخت نهیاختالف هز  •
  )درآمد (دی تولزانیاختالف م  •
  

 ینیگزی سـاالنه در پـروژه جـا      نواخـت کی يها  نهی هز محاسبه
  ]8-12[  ی معمولي مشعلهاي با بازده باال بجايمشعلها

 کنواخـت ی يهـا   نـه ی محاسبه هز  يبرا) 2(، رابطه   )1( اساس رابطه    بر
 ي بـا بـازده بـاال بجـا    ی صـنعت  ي مـشعلها  ینیگزیساالنه در پروژه جا   

  : خواهد بودلی به فرم ذ،ی معموليمشعلها
  

  )EUAC( ساالنه کنواختی يها نهی  هز
) 2                   (

     
 ي مـشعلها  ي بـا بـازده بجـا      ی صـنعت  ي مـشعلها  ینیگزی پروژه جا  در

 ي که در آن مشعلهای فعلطی شرام،ی با دو حالت مواجه هست،یمعمول
 مد  ی مصرف سوخت فعل   زانی با م  ی صنعت يمورد استفاده در واحدها   
 با بازده باال يعلها مشیعنی د،ی جدطی شرا،ينظر هستند و حالت بعد

 با مصرف سوخت کمتـر مـد        ،یمی قد ي مشعلها ي شده بجا  نیگزیجا
  .باشند ینظر م

)I ( حالت اول)ی فعلطیشرا:(  
  : در مساله حاکم شوددی بالی ذطی حالت شرانی ادر
 نداشـته و برابـر   يانـداز   مشعل و نـصب و راه دی خرهی اول يها  نهیهز •

  .باشد یصفر م
 در  ی فعلـ  ی سوخت مـصرف   نهیاالنه همان هز   س یاتی عمل يها  نهیهز •

  .باشد ی مختلف در کشور می صنعتيگروهها

 بهـاء سـوخت   شی افـزا زانی،میاتیـ  عمل يهـا   نـه ی هز شیدرصد افزا  •
در ( مصرف سوخت سـاالنه  زانی مشی افزاای به صورت ساالنه  یمصرف
 درصد در سال در نظر گرفتـه  10 که حدوداً  باشد یم) کسانی طیشرا

  .شده است
ــشعلهایارزش اســقاط • ــي م ــرض ارزش : ی فعل ــا ف ــد10ب  ي درص

 فوق را بدسـت     ي مشعلها ی ارزش اسقاط  توان ی م ،ی اسقاط يمشعلها
  .آورد
هاي فعلی مورد استفاده در کشور را با توجـه بـه              عمر مفید مشعل   •

  . سال در نظر گرفت10توان در حدود   آمارگیري انجام شده، می
)II ( حالت دوم)جدیدطیشرا :(  
 برابـر،   تیـ  بـا ظرف   دی بازده باال با   يها   مشعل دی خر هی اول يها  نهیهز •

  ]13-20[ شود نیگزیمحاسبه و جا
 10 ساالنه مشابه حالت قبل برابر یاتی عمليها نهی هزشیدرصد افزا •

  .درصد در نظر گرفته شده است
 از ضرب بهاء مشعل نو در عدد        زی ن دی جد ي مشعلها یارزش اسقاط  •

  .د آمد درصد بدست خواه10
  .باشد ی سال م30 نو ي مشعلهادیعمر مف •
 براي هر دو حالت همان    گذار  هیحداقل نرخ سود جذب کننده سرما      •

  .باشد ی م15/0و برابر ) i(نرخ تورم 
 ی ساالنه در دو حالت فعلکنواختی نهی، هز)8( در جدول  تی در نها  و

حـداقل  ( و بـازده بـاال   نی نويآور   با فن  ي مشعلها ینیگزیو بعد از جا   
) 8( از جـدول     يگـر ی در سـتون د    نیهمچنـ . آورده شده است  %) 90

مشاهده ) الی ر اردیلیبرحسب م ( ساالنه   کنواختی يها  نهیاختالف هز 
 ساالنه،  کنواختی که قبالً هم اشاره شده در روش         نطورهما. گردد یم
 که کوچکتر باشد، آن يا  شده ساالنه در هر پروژهکنواختی يها نهیهز

) 2 (فرمـول  در ی عـدد منفـ  جتـاً ی خواهـد بـود، نت  تـر  يپروژه اقتصاد 
 ینیگزی بـدون جـا   یحالت فعلـ  (نشاندهنده کوچکتر بودن حالت اول      

 ینیگزی نبـودن طـرح جـا   ي اقتـصاد نیو مبـ )  با بازده بـاال    يمشعلها
 و بـازده بـاال و عـدد مثبـت،           نی نـو  يآور   بـا فـن    ی صـنعت  يمشعلها

 بـا  يده از مـشعلها حالت استفا (نشاندهنده کوچکتر بودن حالت دوم      
 بـودن طـرح   ي اقتـصاد نیبـوده و مبـ  )  شـده نیگزی جـا  يبازده بـاال  

 نیـ  ا ي و بازده باال بـرا     نی نو يآور   با فن  ی صنعت ي مشعلها ینیگزیجا
  . خواهد بودی صنعتيگروهها
  نتایج

 ی صنعتي از گروههاگردد، یمشاهده م) 8( همانطور که در جدول -1
 ي مـشعلها  ي بـازده بـاال بجـا       با ي مشعلها ینیگزی گانه، پروژه جا   30

 ي مقـرون بـه صـرفه اقتـصاد        ی گـروه صـنعت    22 در حـدود     یمعمول
  3.باشد یم
 ي گروههـا ي مربوط به تعداد مـشعل بـرا   يها   با مراجعه به جدول    -2

 يو در نظر گرفتن تعـداد مـشعلها  ) 6 ی ال1جداول  ( مختلف   یصنعت
ده باال  با بازي مشعلهاینیگزی که پروژه جای صنعتيمربوط به گروهها

 436000 که حـدود  گردد ی بوده است، مشاهده م   ي آنها اقتصاد  يبرا
                                                

ودن و اعداد مثبت نشاندهنده اقتصادي دهنده عدم اقتصادي ب اعداد منفی نشان ٣
  .باشد بودن طرح جایگزینی مشعلهاي صنعتی فعلی با مشعلهاي با بازده باال می
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 عی مـورد اسـتفاده در صـنا    يمـشعلها % 55عدد مشعل، یعنی حدود     
 بـا بـازده بـاال را دارا هـستند           ي با مـشعلها   ینیگزی جا تیکشور، قابل 

  ).9جدول (
 ع،ی از صـنا   ياری در بس  گردد، یمشاهده م ) 8( همانطور که جدول     -3
 نهی از هزيزی ناچاری مقدار بس،ی در حالت فعلانهی سالکنواختی نهیهز
 با بـازده بـاال، کمتـر    ي مشعلها ینیگزی در حالت جا   انهی سال کنواختی

 در بلند مـدت مـد   تواند ی آنها مي براینیگزی بحث جا نیبوده و بنابرا  
 صـنایع  - نساجی، برخـی صـنایع غـذایی   عیمانند صنا. ردیگنظر قرار   

  .رونی و محصوالت آردي مشابه و برخی صنایع فلزي انواع ماکادیتول
و ) 8( همانطور که در جـدول   ،ی صنعت ي به گروهها  تر ی با نگاه کل   -4

 بحـث  ی اصـل ی صـنعت ي گروههـا ي بـرا  شـود،  یمشاهده م ) 2(شکل  
 تی از اولوي و گروه فلزي فلزری غی در مورد اکثر صنایع کانینیگزیجا
  .باشد ی برخوردار ميشتریب

 ي در صـورت اجـرا     گردد، یمشاهده م ) 8( که در جدول      همانطور -5
 و بـازده بـاال   يآور  با فن ي با مشعلها  ی فعل ي مشعلها ینیگزیطرح جا 

 ي مـشعلها هیـ  کلي برای صنعتي گروهها تیبدون در نظر گرفتن اولو    
 ساالنه وجـود دارد  کنواختی يها نهی کشور، تراز مثبت در هز     یصنعت

 ي نشان از اقتصاد   نیو ا ) ابدی  ی کاهش م  نه ساال کنواختی يها  نهیهز(
 کنواخـت ی يهـا  نـه یهز (باشد ی در کل کشور م   ینیگزیبودن طرح جا  

 و در حالـت پـس از        الیـ  ر اردیـ لی م 66817 یساالنه در حالـت فعلـ     
 کاهش یعنی. باشد ی مالی راردیلی م47658 مشعلها، حدود ینیگزیجا

 کنواخـت ی يهـا   نـه ی هز ي درصـد  28 و حدود    یالی ر اردیلی م 19159
  .الیانهس
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هزینه یکنواخت سالیانه بعد از جایگزینی مشعلهاي با بازده بـاال 
 

هاي صنایع ذکر شده  هاي یکنواخت ساالنه براي زیر گروه هزینه): 2(شکل 
در دو حالت فعلی و در حالت استفاده از مشعلهاي با ) 5(تا ) 1(در جداول 

  آوري جدید و بازده باال فن
  

 ینیگزی طرح جاي برايبند تی اولوتوان ی، م)8( به جدول ی با نگاه-6
 که در 4. گانه بدست آورد 30 ی صنعتيها در گروهی صنعتيمشعلها
 يهـا  نـه ی اولویـت بـا ذکـر درصـد کـاهش هز      بیـ ، به ترت  )9(جدول  

  .اند  ساالنه آنها عنوان شدهکنواختی
  

آوري  اولویت بندي طرح جایگزینی مـشعلهاي صـنعتی بـا فـن           ): 9(جدول  
هاي صنایع ذکر شده در  جدید و بازده باال بجاي مشعلهاي معمولی در گروه  

  )5(تا ) 1(ل جدو

  محصول تولیدي/ نوع صنعت   ردیف

درصد کاهش 
هاي  هزینه

یکنواخت 
  (%)ساالنه 

تعداد 
مشعل 

  )عدد(

  4162  46  سیمان، گچ، آهک و آجر  1
  36652  45  اي شیشه و محصوالت شیشه  2
  58796  44  گري فلزات آهنی ریخته  3
  1253  43  صنایع چوب، کاغذ و بازیافت  4
  7983  41  صنایع تولید روغن  5
  41531  39  گري فلزات غیرآهنی ریخته  6
  2449  33  صنایع تولید انواع کنسرو  7
  749  30  صنایع تولید آبمیوه و آشامیدنیها  8
سایر صنایع طبقه بندي نشده در   9

  بخشهاي دیگر
29  45833  

  2147  28  صنایع الستیک و پالستیک  10
  7042  27  هاي گوشتی فرآورده  11
  11805  20  ذاییسایر محصوالت غ  12
  4548  18  صنایع نورد و تولید فوالد  13
  3628  16  هاي نسوز صنایع تولید فرآورده  14
  12001  16  نفت، گاز و پتروشیمی  15
صنایع تولید انواع محصوالت   16

  شیمیایی
15  39949  

صنایع تولید ورق و لوله و   17
  محصوالت مشابه

14  21946  

  22386  9  صنایع تولید کاشی و سرامیک  18
  12285  8  صنایع عملیات حرارتی فلزات  19
  410  7  محصوالت پزشکی و دارویی  20
 تولید الیاف -صنایع نساجی  21

  مصنوعی
7  1215  

  97483  3  سازي و تجهیزات صنایع ماشین  22
هاي یکنواخت  متوسط درصد کاهش هزینه

  ساالنه در کشور
28    

مجموع کل تعداد مشعلهاي قابل جایگزین 
  گروه صنعتی کشور 30در 

  435904  

                                                
هاي یکنواخت  توسط محاسبه درصد کاهش هزینه ٤

EUAC:ساالنه EUAC
EUAC

−
×1 2 100

1
  هاي یکنواخت سالیانه درصد کاهش هزینه = 
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هاي یکنواخت ساالنه در دو حالت براي گروههاي صنایع ذکر شده در  هزینه یکنواخت ساالنه در حالت فعلی و بعد از جایگزینی مشعلهاي با بازده باال و اختالف هزینه): 8(جدول 
  )میلیارد ریال) (5(تا ) 1(جداول 

 ساالنه در حالت هزینه یکنواخت   گروه صنعتی-نوع صنعت  ردیف
  )میلیارد ریال (EUAC1فعلی

هزینه یکنواخت ساالنه در حالت 
  )میلیارد ریال (EUAC2جدید

EUAC EUAC−1 2  
  )میلیارد ریال(

   +1450  8184  9635  صنایع غذایی و بسته بندي
   +336  674  1011  انواع کنسرو  1
   +61  143  204  آبمیوه و انواع آشامیدنیها  2
  - 583  3500  2916  نان و محصوالت خبازي  3
  - 2  119  117  ماکارونی و محصوالت آردي مشابه  4
   +985  1386  2371  روغن خوراکی  5
   +175  465  640  هاي گوشتی انواع فرآورده  6
   +475  1898  2373  سایر محصوالت غذایی  7

   +1923  10356  12280  صنایع فلزي
   +907  1131  2038  گري فلزات آهنی  ریخته  8
   +644  1003  1647  گري فلزات غیر آهنی ریخته  9

   +162  722  884  صنایع نورد و تولید فوالد  10
   +21  248  270  عملیات حرارتی فلزات  11
   +106  642  748  لوله، ورق و محصوالت مشابه  12
   +143  4118  4262  ماشین سازي و تجهیزات  13
   -13   127  113  کاري و قطعات ماشین  14
  - 48  2363  2315  سایر صنایع فلزي  15

   +12662  17679  30342  صنایع کانی غیر فلزي
   +31  317  348  کاشی و سرامیک   16
  - 46   179  133  چینی بهداشتی  17
   +20  102  122  هاي نسوز فرآورده  18
  + 10130  11855  21985  سیمان، گچ، آهک و آجر  19
   +2189  2600  4789  اي شیشه و محصوالت شیشه  20
  -10  136  126   تولید نخ-نساجی  21
  -6  174  168   پارچه و موکت و فرش-نساجی  22
  0  44  44   تولید پتو-نساجی  23
   +7  85  92   الیاف مصنوعی-نساجی  24
   +720  937  1658  چوب، کاغذ و بازیافت  25
  - 372  1247  875  سایر کانیهاي غیر فلزي  26

   +1720  8365  10085  صنایع شیمیایی
   +625  3998  4623  انواع محصوالت شیمیایی  27
   +578  3012  3590  نفت و گاز و پتروشیمی و پاالیشگاهها  28
   + 7  92  99  محصوالت پزشکی و دارویی  29
   +510  1262  1772   الستیک و پالستیک-صنایع شیمیایی  30

   +1402  3071  4474  سایر صنایع
   +959  2331  3290  غیره  31

   +18716  46918  65633   گروه صنعتی کشور30
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 ٨

کند آنست که در بسیاري     اي که در این میان خودنمایی می         نکته -7
بحــث )  گــروه صــنعتی30 گــروه صــنعتی از 22حــدود (از صــنایع 

جـاي   ب آوري نـوین  جایگزینی مشعلهاي صنعتی با بازده بـاالتر و فـن   
هاي ناچیز فعلی سوخت، مقرون  مشعلهاي قدیمی آنها، با وجود قیمت

البته بـه غیـر از صـنایع تولیـد نـان و محـصوالت       (باشد  به صرفه می 
ایـن  ). باشـد  خبازي که قیمت سوخت در این صنایع بسیار ناچیز می       

 در قیمت سوخت مورد ی جزئشیدهد که در صورت افزا امر نشان می
ه سهولت براي بسیاري از صنایع، بحث جایگزینی استفاده در کشور، ب

  .به صرفه اقتصادي نزدیک خواهد گشت
  مراجع

 به گاز عی از مای صنعتي سوخت در مشعلهالیتبد" پروژه - 1
 مصرف يساز نهیسازمان به:  کارفرماع،ی، توسط دکتر صنا"یعیطب

  .1383 گاز استان تهران، یسوخت کشور و شرکت مل
     رانی و معادن اعیصنا ی مرکز اطالع رسان- 2

www.mim.gov.ir  
   رانی فوالد ای شرکت مل- 3

                                                                                  
 www.niscoir.com 

   ي معاونت برق و انرژ-روی وزارت ن- 4
                                                                                   
 ww.iranenergy.org.ir 

   و توسعه صادرات و واردات    ی شرکت مطالعات تخصص- 5
                                                            
 www.iranindustrial.com 

  رانی ای اطالعات صنعتگاهی پا-6
                                                                                  
 www.industryinfobase.ir 

 فی، تأل"ی صنعتيها  پروژهي اقتصادیابی ارز،یاقتصاد مهندس" - 7
 ر،ی کبری امی اسکونژاد، انتشارات دانشگاه صنعتيدکتر محمدمهد

  .1385 و چهارم، تابستان ستیچاپ ب
  رانی گاز ای شرکت مل- 8

                                                                                    
 www.nigc.ir 

     رانی ای نفتيها  و پخش فرآوردهشی پاالی شرکت مل- 9
                                                                           
 www.niordc.ir 

   فارس    ي خبرگزار-10
                                                                                  
 www.farsnews.com 

   مصرف سوخت کشور   يساز نهی شرکت به-11
                                                                                 
 www.ifco.ir 

  )    شانا (ي نفت و انرژی شبکه اطالع رسان-12
                                                                                   
 www.shana.ir 

  )سازنده مشعل( مشعل کاوه يدی و تولی شرکت صنعت-13
                                                              
 www.mashalkaveh.com 

  ) سازنده مشعل (رانیا گرم ی و صنعتيدی شرکت تول-14
                                                                    
 www.garmiran.com 

  يسازنده مشعلها( شعله صنعت ی و مهندسيدی شرکت تول-15
  )  ی صنعت

                                            www.sholehsanat.com  
16- Chugai Ro Co., Ltd.                                                                                                          
www.chugai.co.jp 
17- J.B.Furnace Manufacturing Co.                                                                                     
www.jbfurnace.com 

     رکستی ای گروه مهندس-18
                                                                                 
 www.kadcontrols.com،ircast.htm 
19- Monometer Manufacturing Co., Ltd.                                                                         
www.monometer.co.uk 

   سایت اینترنتی-20
                                                                                    
  www.ebay.com 
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