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در ادامه روشـهاي  . بهینه سازي انرژي اشاره گردیده استروشهاي در ابتدا به انواع در این مقاله :چکیده
مصرف انرژي به صورت طبقه بندي شده ارائه گردیده و براي هر یک از مـوارد مثالهـایی در صـنعت    کاهش 

بهینه سـازي مصـرف   چگونگی ،موضوعدر انتها به منظور درك بهتر و عملیاتی .نفت و گاز آورده شده است
مطرح گردیده ندیادي مصرف می کنزد و انرژي نکه در صنعت کاربرد زیادي دارتجهیزاتی نمونهانرژي چند 

.است

سیستم بخار،کوره،صنایع،پاالیشگاه،انرژي،صرفه جویی،بهینه سازي:کلمات کلیدي

صد درصد ندارد از این رو استفاده بهینه و ممانعـت از هـدر   هیچ یک از اعمال انسان ، بازدهی :مقدمه
کند کـه موضـوع انـرژي مطـرح     رفتن امکانات امري اساسی است این نکته هنگامی اهمیت بیشتري پیدا می

هـایی در  هـا و سیاسـت  سازي مصرف انرژي، انتخاب الگوها و اتخـاذ و بکـارگیري روش  منظور از بهینه. شود
که از نقطه نظر اقتصاد ملی مطلوب باشد و استمرار وجـود و دوام انـرژي و ادامـه    مصرف درست انرژي است 

هاي مختلف انرژي در سـبد انـرژي هـر    ن سهم صورتیدر این چارچوب تعی. حیات و حرکت را تضمین کند
مدت آن جامعه، همچنین بکارگیري پربازده ترین شیوه اسـتفاده از آنهـا کـه   جامعه با توجه به امکانات دراز

متضمن کاهش تخریب منابع انرژي و نیز کاهش تـأثیرات سـوء ناشـی از اســتفاده ناصــحیح از انـرژي، بـر        
این استفاده درست و به جا از انـرژي، نـه تنهـا متضـمن     .عوامـل دیگر حیات و محـیط زیـست مدنظر است

هـاي آتـی و مـانعی    نسلاستمرار حیات و توسعه پایدار جامعه است بلکه منجر به بقاء انرژي براي همگان و
در ایـن مقالـه   .هاي زیست محیطی ناشی از مصرف نادرست انرژي خواهد بودبراي تولید و گسترش آلودگی

ي در صـنایع نفـت و گـاز مـورد بررسـی قـرار گیـرد و        ژسعی شده است که موضوع بهینه سازي مصرف انـر 
ــاي  ــاتی و راهکارهـــ ــردد  عملیـــ ــه گـــ ــرژي ارائـــ ــرف انـــ ــاهش مصـــ ــت کـــ ــبی جهـــ .مناســـ
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سازيواع روشهاي بهینه ان
کشوردروداردراخودخاصمفهومریاضیاتدرکهاست Optimizationترجمه کلمه واژه بهینه سازي 

برايانرژيمصرفسازيبهینه.استگرفتهقراراستفادهموردانرژيجملهازمختلفهايزمینهدرنیزما
فراینـد چنـدین ازمتشکلکهسیستمیکبرايجامعبصورتیاصورت موضعی وبهتواندمیفرایندیک

جداگانـه صورتبهفرایندچندینبرايسازينتیجه بهینهسازي،بهینهتئورياساسبر.شودانجاماست،
تواندمیجامعصورتبهسازيبهینهتعریف،بنابروجامع نیستصورتبهسازيبهینهنتیجهبابرابرالزاما

دركبـه نیازجامعبصورتسازيبهینهاعمال.باشدیندآفرچندینیاویندآفردوازترکیبیبرگیرندهدر
روشکـارگیري بـه ازترپیچیدهمراتببهوداردفرایندهاازیکهربري تجهیزاتانرژيدینامیکصحیح
فرایندهاتمامیبرنظارتوبريانرژيدینامیکاساسبرکهکنترلروشهاي.باشدموضعی میسازيبهینه

که مبتنی بر اصل کاهش مصرف انرژي از طریق ترکیـب فرآینـدها و یـا    Pinchو با تکنولوژي کنندمیکار
Process Integrationاز جمله روشهاي بهینه سازي به صورت جامع است،است.

کهداردوجودنیزدیگريبنديتقسیمجامع،وموضعیبهسازيبهینهروشهايبنديتقسیمازغیربه
یـا بـدون  پـایین هزینهباروشهايازعبارتندوباشدمیسازيبهینهانجامبرايالزمهايهزینهاساسبر

بـا ، روشـهاي )تنظیم نـورپردازي کاري،ساعاتتنظیمبهتر،انرژيحاملیاوسوختمانند انتخاب(هزینه 
.]2و1[باالهزینهباروشهايومتوسطهزینه

انرژيمصرفکاهشروشهاي
را می توان تحـت  دادپیشنهادانرژيمصرفکاهشبرايتوانمیکه کاربرديوعلمیکارهايجملۀاز

.عناوین زیر دسته بندي نمود
باعثکهموارديازیکی:زیستمحیطباسازگاروبهتراولیهموادوجدیدتکنولوژیهايازاستفاده-1

اکثـر .باشـد مـی بـاال باکیفیـت اولیـه موادوجدیدتکنولوژیهايازاستفادهشودمیانرژيمصرفکاهش
یـا داردوجودآنهامختلفدر قسمتهايزیادينشتیهايوبودهقدیمیدارندوجودکشوردرکهواحدهایی

لذا.نیستخارجیهايمشابهباقیاستولیدي قابلمحصوالتکیفیتو در مواردياستپایینآنهاراندمان
دیگـر کارهايویندآفرراه تغییردروشوندشناساییکنندمیمصرفباالییانرژيکهواحدهاییبایستی

در صـنایع پـاالیش گـاز و    MDEAاز استفادهانجام شدهزمینهایندرکهکارهاییجملهاز.]2[شوداقدام
نتیجـه دروکـم نیـاز مـورد انـرژي بـاال، واحدظرفیتماده،اینازاستفادهصورتدر .استشیرین سازي

در غلظتهاي باالتر می تواند مورد اسـتفاده  MEAوDEAنسبت به آمیناین.کاهش می یابدگذاريسرمایه
درهمچنـین .استالزمپمپهاکاربرايکمتريتوان،برگشتیدر نتیجه به علت کاهش جریان،گیردقرار

کمتـر انـرژي است،الزماسیديگازوآمینبینپیوندشکستنبرايکمتريانرژياینکهخاطربهریبویلر
وشودمیانرژيمصرفدرجوییصرفهباعثMDEAپذیري بااليانتخاباز طرف دیگر.مصرف می شود

کمتر نیزنگهداريهايهزینهویابدمیافزایشتجهیزاتعمرطولآن،کمخورندگیخاصیتعلتبهنیز
.]3[می شود
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انجـام ناقصخاطربهکشورصنایعبیشتردر:مختلفصنایعدرآنهابازیابیوموادازبهینهاستفاده-2
ارزشبـا مـواد مسئولیتهانبودنتخصصیوقدیمیتکنولوژیهايدستگاهها،بودنقدیمیواکنشها،گرفتن
الزمتحقیقاتانجامبامیتوانهمزمینهایندر.میشوندریختهو دورشدهواردواحدهاپسابهايدرزیادي
:کرداشارهزیرمواردبهتوانمیزمینهایندرگرفتهانجامکارهاياز. ]2[کردمواداینبازیابیبهاقدام

استفادهموردکاتالیزورهاياززیاديمقدارسالیانه: مستعملکاتالیزورهايازارزشبافلزاتبازیابی-الف
همچونارزشیبافلزاتدارايکهشوندمیانبارمستعملصورتبههاپتروشیمیوپاالیشگاهیصنایعدر

نیزاقتصاديلحاظازآنهابازیافتوبودهبازیابیقابلفلزاتاین.باشندمی…ومولیبدنکبالت،پالتین،
.]4[دادانجامراکاراینتوانمیواحدياحداثباواستصرفهبهمقرون
توانسـتند  FMCهیدروژن پروکسیدسازيخالصواحددر:مصرفیمتانولمجدداستفادهوبازیابی-ب

کاهش باعثروشاینازاستفاده.کنندبازیابیپسابازرامتانولدرصد90تابخارتقطیرروشازاستفادهبا 
.انرژي می گرددمصرفکاهشو متانولحاويپسابهايتولید
بـا تـوان مـی زمینـه ایندر: اضافیتجهیزاتافزودنوصنعتیواحدهايکردنمدلوبهینه سازي-3
وسـازي مـدل سـازي، شبیهکارهایی مثلانجامیاوتجهیزاتیکردناضافهیاوواحددرتغییراتیانجام

در.برداشـت قدمهاهزینهحداقل کردنومحصوالتبااليکیفیتانرژي،کمترمصرفدرواحدهاکنترل
شـود سعیبایدانرژيکردنبهینهگیرد برايمیصورتشیمیاییواکنشهايکهشیمیاییواحدهاياغلب

باکهاستانرژيمدیریتهمپارامترهااز دیگروبروندپیششدنکاملجهتدرامکانحدتاواکنشهاکه
مثـل (ببـرد پیششدنبهینهجهتدرراصنعتیپیچیدهیندهايآفرمی تواندخودکنترلهايومشاهدات

شـوند اسـتفاده بایدکهاندازه گیريتجهیزاتشوند،دادهنشانبایدکهفرایندپارامترهايسیستم،انتخاب
:نمونه کارهاي صورت پذیرفته عبارتند از. ]2[...)و

ازیکـی تقطیـر واحـد یـا تقطیربرجنفت،صنعتدر:تقطیربرجهايدرانرژيمصرفسازيبهینه-الف
توانمیکامپیوتريمدلهايوسازیهاشبیهوسیلهبهکهاستانرژيکنندهمصرفواحدهايترینکلیدي
درتقطیـر عملیـات انـرژي در مصـرف کاهشامروزه.درآوردبهینهحالتبهبخشایندرراانرژيمصرف
گروهسهبهمی توانرارابطهایندرفعالیتهاکلیه.]5[استموثربیشترمحصوالتشدهتمامقیمتکاهش
.کردبنديتقسیم

خـوراك، وروديمحـل برج،بهبرگشتیجریانتنظیم: استکمآنهانیازموردسرمایهکهروشهایی-1
برجداخلفشارتعمیراتی،روشهايوتعمیراتدربهبود
کـاري، عـایق حرارتـی، اتـالف بازیافـت روشهايازاستفادهمثل:متوسطگذاريسرمایهباروشهاي-2

)کمترفشارتافوکمترمعادلارتفاعبیشتر،کاراییباپرکن ها(همشابموثرتجهیزاتباهاسینیجابجایی
قبـل مرحلـه دوبهنسبتزیادتريانرژيبازیافتبهمنجرروشهااین:باالگذاريسرمایهباروشهاي-3

دومیعـان و همچنیندقیقابزاروکنترلسیستمتعویضیاسازيبهینه،مواردجملهآنازکهشوندمی
.استسريباالبخشدرايمرحله



۴

انرژيتجهیزاتیافزودنباتوانمیصنایعبیشتردر:انرژيبازیابیبرايبرايتجهیزاتیکردناضافه-ب
به عنوان نمونه با استفاده از توربو اسکرابرها در خروجی دودکشهاي صنعتی . کردبازیابیراايمالحظهقابل

.کردبازیابیراخروجیگازهايمی توان حرارت
در،پوسـته  -لولـه مبدلهايدر. پوسته است-براي مبدلهاي لولهHBTمورد دیگر استفاده از تکنولوژي 

لولهضخامتهرچهکهاستدادهنشانتحقیقات.رودمیهدربهییگرماانرژيمقداريمختلفقسمتهاي
،طراحـی رويبایـد بنابراین .رودمیهدربهواحدهاایندربیشتريگرماي،شودبیشترمکشدرصدوها

رسـوب مـوارد، ازدیگریکی. شودمنظورباالییدقتانرژيسازيبهینهبرايقسمتهاایندوامواستحکام
بازده ،علیرغم مصرف بیشتر انرژيودهدمیکاهشراگرماانتقالسرعتکهستاهادرون لولهناخالصیها

تـا شـود مـی نصـب کندانسورهايلولهدروندرکه توپهاي اسفنجی HBTدر تکنولوژي .پایین می باشد
لولـه داخلـی بدنـه درمواداینرسوبازوداردرایلترفحکم،بگیردراگردشحالدرسیالناخالصیهاي

.هدر نمی رودانرژيوشتهداخوبینرخ حرارتیدر نتیجه. کندمیجلوگیري
فـن هـا و فیلترهـا    ،فراوانی در صنایع دارند و مصرف انرژي آنها باال استیکی دیگر از مواردي که کاربرد 

با استفاده از وسایل کمکی که به طور اتوماتیک سرعت فن ها را با توجه به کاري که بایستی توسط . هستند
.]6[تنظیم نماید مصرف انرژي کاهش می یابد،آنها انجام پذیرد

کـه دارنـد وجودزیادياولیهمواد: ندارندخاصیکاربردفعالکهمواديبرايجدیدکاربردهايیافتن-4
مـی تـوان  زمینهایندر.و یا به صورت ناخواسته تولید می گردندنداردوجودخاصیکاربردآنهابرايفعال

.]2[داد و کاربردهایی براي آنها پیدا کردانجامکارهایی
ایننیازمندکهدادانجامتوانمیزیاديکارهايزمینهایندر: پذیرتجدیدونوانرژیهايازاستفاده-5
خـوبی به…ومنطقهبادهايخورشید،تابشمقدارلحاظازمختلفجغرافیایی مناطقمشخصاتتااست

خورشـیدي انـرژي ازنمونه اي از این موارد استفاده.شوداتخاذالزمتصمیماتاساس آنهابروشودتعیین
.]2[بادي استتوربینهايمثلبادانرژيخورشیدي وسلولمثل
یکی از موارد مهم فرهنگ سازي مصرف انرژي در : به کارکنانصرفه جویی در انرژيروشهايآموزش -6

این امر از طریق برگـزاري کالسـهاي آموزشـی و یـا رسـانه هـاي جمعـی        . بین کارکنان در صنعت می باشد
.می باشدامکانپذیر 

سازي مصرف انرژينمونه هاي عملی بهینه 
به بررسی چنـد  و روشهاي عملی کاهش آن يدر اینجا به منظور درك بهتر امر بهینه سازي مصرف انرژ

.می پردازیمنمونه عملیاتی
:شامل]7[نفت اصفهانگاهسازي مصرف انرژي در شرکت پاالیشهاي بهینهپروژه-الف

که اثرات آن سوخت مایع با سوخت گاز طبیعیجایگزینی به منظورکاهش فشارنصب ایستگاه ثانویه-
کاهش آلودگی هوا، باال بردن بازدهی کوره ها، حذف مصرف بخار پودرکننده :عبارتند از

کـاهش مصـرف   اثـرات آن کـه در واحدهاي تبـدیل کاتالیسـتی  Packinoxنصب مبدل هاي حرارتی-
.بار حرارتی کولرهاي هوایی استامکان افزایش خوراك با کاهش سوخت، افزایش عمر کاتالیست و
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به دلیل افزایش راندمان تولید (نصب و راه اندازي واحد جدید تولید ازت مایع نیز کاهش مصرف انرژي -
.سبب شده است، کاهش آلودگی محیط زیست و تولید ازت با خلوص باالتر را)ازت

دیگر فعالیت هاي در جهت بهینـه سـازي   ازتصفیه آب هاي آلوده با امالح باال به روش اسمز معکوس-
.می شوددوباره استفادهمصرف انرژي بوده که آب هاي آلوده با امالح باال تصفیه و

کاهش دماي خروجی کوره، کاهش مصرف انرژي، ایجاد پتانسـیل  که باعثنوسازي واحد تقطیر پروژه-
.شودمی افزایش خوراك و تفکیک بهتر محصوالت در برج تقطیر در خال 

گیـري  اندازه،بهبود عملکرد کوره هابه منظورهاهاي درجه حرارت بر روي دودکش کورهنصب نگارنده-
ها، نصب جریان سنج روي مسـیر سـوخت مصـرفی و تـرمیم     اکسیژن و منوکسید کربن خروجی از دودکش

ینه شدن عملیات کاهش مصرف سوخت و بهانجام این عملیات باعث. عایق کاري کوره ها و دیگ هاي بخار
.می شوداحتراق در کوره ها 

آب بند گازي در کمپرسورهاي واحد آیزوماکس و تبدیل کاتالیستی آب بند روغنی باپروژه جایگزینی-
کـاهش روغـن آب بنـدي مصـرفی، کـاهش مصـرف انـرژي در کمپرسـورهاي مربـوط و کـاهش           که موجب 

.می گرددهزینه هاي تعمیرات و نگهداري
]8[ه بهینه سازي انرژي کوره هاژپرو-ب 

یک نمونه از تجهیزات که در صنایع به خصوص صنعت نفت و گـاز داراي اهمیـت ویـژه اي اسـت کـوره      
درصـد  60تـا  50میالدي فقط داراي بخش تشعشعی با راندمان حدود 60بیشتر کوره ها تا دهه . می باشد

س پاي کاهش انرژي و افزایش راندمان کوره ها ارائه گردید و بودند ولی با افزایش قیمت سوخت روشهایی بر
با افزایش بیشتر قیمت سوخت و شدت گرفتن مقـررات  . از آن کوره هایی با بخش جا به جایی ساخته شدند

زیست محیطی تمهیدات بیشتري براي استفاده هر چه بیشتر از انرژي هدر رفتی صورت پذیرفت که با ایـن  
.درصد نیز رسیده است92ر راندمان کوره ها به تغییرات در حال حاض

:در کوره ها ارائه گردیده عبارتند ازمصرف انرژي کاهش روشهایی که براي 
یکی کاهش دماي جداره که با بهبود کیفیت و همچنین ،دو عامل قابل بررسی است: کاهش افت از بدنه-

و دیگري ضریب تشعشع کوره است که بـا  ترمیم قسمتهاي آسیب دیده عایق و نسوز کوره حاصل می گردد
جلوگیري از زنگ زدگی سطح کوره که سبب افزایش ضریب صدور سطح می شود می توان آن را کاهش داد 

.و این امر باعث کاهش افت بدنه می گردد
درصدي هواي اضـافی باعـث کـاهش    10در محدوده دماي کوره حدودا افزایش هر: کاهش هواي اضافی-

از طرفی مقدار هواي اضافی براي گاز طبیعی کمتر از سوخت مـایع  .درصد خواهد شد1.5ود راندمان در حد
گازي کردن کوره از هواي اضافی کاسته ،با توجه به این موضوع براي یک ماده یکسان محفظه احتراق. است

.و مصرف انرژي را کاهش می دهد
دماي دودکش یک درصد راندمان کوره درجه20کاهش هر: کاهش دماي گازهاي خروجی از دودکش-

لیکن در کاهش دماي دودکش بایستی بـه نقطـه شـبنم اسـید سـولفوریک موجـود در       . را افزایش می دهد
.گازهاي خروجی نیز توجه شود



۶

داغگازهايانرژيازاستفادهراه،ترینسادهوبهترین: کورهازخروجیداغگازهايانرژيازاستفاده-
.مورد دیگر کاربرد آن تولید بخار است.استاحتراقگرمایش هوايپیشجهتخروجی

]9[کاهش مصرف انرژي در سیستم بخار : ج
هـاي برنامـه . میباشـد انـرژي کننـده بزرگتـرین مصـرف  بخارسیستمصنعتی،تاسیساتازبسیاريدر

راهکارهاياجرايباوشدهفعلی شروعبخارسیستمبازدهیارزیابیبابخارهايسیستمدرانرژيمدیریت
:عبارتند ازبخارسیستمدرانرژيصرفه جوییراهکارهاي. می یابدادامهانرژيجوییصرفه
نیازموردتقاضايبر اساسبویلرعملکرديدمايیافشارپایینتریندرکردنارک-
بویلربازدهیبه ماکزیممرسیدنجهتسیستمبارحداکثردرکارکردن-
اضافههوايدرصدکنترلوبه هواسوختنسبتتنظیموبویلرمشعلصحیحتنظیم-
عایقبدونسطوحعایقکاري-
بویلرداخلبهینهفشارتنظیم-
اکونومایزرنصب-
انتقال حرارتبهبودجهتبویلردرکثیفسطوحکردنتمیز-
احتراقهوايکردنجهت پیشگرمخروجیداغگازهاياتالفیحرارتبازیافت-
.می باشدباالانرژيبازدهیبابویلربافعلی ناکاراسیستمجایگزینیبویلر،سیستمدرنهاییحلراه-

:ازعبارتندانرژيمهم صرفه جوییراهکارهايبخارتوزیعوانتقالسیستمدر
بخارتله هاينگهداريوتعمیراتسیستماستقرار-
میعاناتوبخارنشتی هاينمودنبرطرفوشناسایی-
سطوحعایقکاري-
میعاناتبازیافتسیستمبهبود-
امکاندر صورتبخارتوزیعوانتقالسیستمدمايوفشارکاهش-
لوله کشیسیستمطولکاهش-
کنترلیوشبیه سازيسیستمهاينصب-
سیستمدرلوله هامناسباندازهانتخاب-
بخارسیستمدرموجودهوايتخلیه-

افـزایش ومیعانـات فـت بازیا،LPبخـار بهفلش میعاناتبویلر،بازدهیافزایش،نشان می دهدبررسیها 
تغییـر .دارنـد انرژيهزینه هايدر کاهشرامثبتتاثیربیشترینتجهیزاتولوله کشیعایقکاري سیستم

آندلیلکهشودمیهاپارامترآن سایرتبعبهوانرژيهايهزینهافزایشبهمنجربخار سوپرهیتشرایط
LPبخـار بـه فلش میعاناتهمچنین.باشدمینیازموردبخارتامینجهتبویلردرسوخت مصرفیافزایش

بهوروديآبنرخکاهشدرراتاثیرمیعانات بیشترینبازیافتوبویلربخارنرخکاهشدررابیشترین تاثیر
.سیستم دارد



٧

اکثـر  زیرا ،صنایع نفت و گاز بایستی صورت پذیردیانرژي در تماممصرفبهینه سازي:نتیجه گیري
بهینـه سـازي مصـرف    .کار می کنندفسیلی که برگشت ناپذیر است تجهیزات در صنایع نفت و گاز با انرژي 

و به محـیط زیسـت نیـز کمـک     هزینه ها شده کاهش باعث ،انرژي عالوه بر تضمین وجود انرژي براي آینده
زیـرا قیمـت   ،از طرفی هنگام انتخاب تجهیزات بایستی به راندمان آنها توجه ویژه اي گـردد .دشایانی می کن

هدررفت انرژي به میزان زیادي زاولیه تجهیزات با راندمانهاي مختلف تفاوت چندانی ندارند اما در درازمدت ا
.جلوگیري می شود
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