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بسته بهینه سازي مصرف انرژي در پاالیشگاه هاي نفت و گاز
با توجه به پیچیدگی هاي بسیا باالي موجود در مجتمع هاي بزرگ فرآیندي نظیر پاالیشگاه و 

و محدودیت هاي قابل توجه در تغییرات سخت افزاري به جهت پتروشیمی و همچنین حساسیت ها 
تأثیر آن در کاهش و توقف تولید به ناچار باید از ابزارهایی شبیه سازي تا حد امکان منطبق با 
فعالیت هاي واقعی استفاده کرد. لذا بهره گیري از اقدامات مدل سازي بر اساس داده هاي واقعی و 

ر آزمایشگاهی از کارکرد اینگونه مجتمع ها جهت مدیریت مؤثایجاد تصویر مجازي بسان یک 
مصارف انرژي ضروري ساخته است. 

) پاالیشگاه در قالب یک سیستم انرژي1شکل
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مطالعات مختلف محک زنی و مجموعه تجربیات این شرکت نشان می دهد اگرچه برخی از ادعاها 
صرف انرژي وجود دارد، لیکن در خصوص وجود نرم افزارهاي جادوئی براي بهینه سازي م

محدودیت هاي نظیر عدم اعتبار این نرم افزارها در کنار محدودیت دسترسی و بعضاً هزینه هاي 
روشی رسیدیم که می توان با اطمینان باال در سرسام آور آنها، این ایده را منتفی ساخته است. ما به

مجتمع هاي فرآیندي بزرگ نظیر پتروشیمی ها، پاالیشگاه ها موجود در ایران به طور ثمربخشی 
مصرف انرژي را پایین آورد. همانطور که گفته شد هدف غایی کاهش مصرف انرژي تا حد ممکن و 

انرژي مصرفی بنگاه می باشد. مصرف یم به تبع آن کاستن از هزینه هاي مستقیم و غیر مستق
برنامه اجرایی بر تهیهاهداف بنگاه محسوب شود. هم می تواند جزءانتشارات آالیندگی کاهش 

اساس یک چارچوب سیستماتیک و دستورالعمل هاي اجرایی مربوط به سیستم هاي مختلف در 
برنامه کاري این شرکت وجود دارد.

رژي پاالیشگاه و تهیه برنامه اجرایی) چارچوب شبیه سازي ان2شکل

در این روش گام هاي زیر برداشته خواهد شد:

مفهومی با ابزار نرم -تهیه مدل سیستماتیک انرژي مجتمع از طریق شبیه سازي مهندسی-الف
جهت تهیه چارچوب و نقشه کلی بهینه سازيهافزاري ویژ
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نسیل صرفه جویی پول و انرژيشناسایی فرصت هاي صرفه جویی انرژي و برآورد پتا-ب

شبیه سازي زیرسیستم ها بر اساس نقشه تهیه شده و تهیه برنامه هاي جزئی و راهکارهاي - ج
مناسب

توضیح: زیر سیستم ها شامل سیستم بخار، آب سرد، پمپاژ، الکترموتورها، فن ها، عایق بندي و ....

اري اجراي طرح هاس نرم افزار رهگیاجراي کار و سنجش موفقیت ها بر اس- د

براي اطالع از جزئیات کار لطفاً تماس بگیرید!


