
 مصرف انرژي درصنايع پتروشیمي يياافزايش كارطرح 

 رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور قانون رفع موانع تولید 12ماده بر اساس 

 : خالصه طرح

باشد كه ميزان سوخت مصرفي آن از هاي مهم مصرف كننده گاز طبيعي ميپتروشيمي بعنوان صنعت مهم و مادر كشور يكي از بخش

رسيده است و انتظار  1397ميليارد متر مكعب در سال  0/11درصد به  9/4با رشد ساالنه  1390ميليارد متر مكعب در سال  3/8

 ميليارد متر مكعب در سال برسد.    36طرح در دست اجرا، اين ميزان به  56رود كه با مي

كاهش ، باكامل يازاجرا پس ، اجرا خواهد شد كهسال 5ت بازپرداخميليون دالر و زمان  1500سال با سرمايه گذاري  3اين طرح طي 

 در سالگاز طبيعي ميليون متر مكعب  3300هاي پتروشيمي به ميزان معادليتي و فرآيندي مجتمعهاي يوتيلمصرف انرژي در بخش

 حاصل خواهد شد.ناشي از صرفه جويي درآمدميليون دالر 6/375،ساالنهدي اكسيد كربن تن ونيليم 93/6انتشارهمچنين كاهش 

 راهکارهاي صرفه جويي در مجتمع هاي پتروشیمي :برخي از 

 هاي واحد الفينبهبود عملكرد كوره -

 هاي بخار و تميزكاري فيلترهاي هواساماندهي تله -

 گرمايش خوراك ورودي به واحد اوره و افزايش فشار دي اكسيد كربن در واحد اورهپيش -

 ( Surge Drumتثبيت كننده )و افزايش فشار آمونياك در مخزن  -

 هاي پروپيلن با الكتروموتورجايگزيني توربين -

 هاي سرمايشيبهبود كارايي سيستم -

 هاي انرژينصب سامانه پايش اكسيژن و حامل  -

 هاي حرارتينصب و تعويض عايق -

 Syngasافزايش راندمان كمپرسورهاي  -

 جايي در بويلرهاي فاقد اين بخشبخش جابهافزودن   -

   كنترل فرآيند بويلربهبود  -

  كاهش مقدار گاز خروجي -

 كاري بهبود عايق -

  تعمير و نگهداري بويلر -

  درصد1 صرفه جويي – بازيافت حرارت گاز دودكش -



 كاري بهبود عايق -

 هاي بخار تعمير و نگهداري تله -

  برگشت كندانس -

  كنترل نسبت هوا به سوخت در كوره ها -

 دكل واح در پينچ انتگراسيون فرآيند و آناليز -

 استقرار سيستم مديريت انرژي -

 



 

 ميزان صرفه جوئي

 

 در سال میلیون بشکه معادل نفت خام 21

 میلیون متر مکعب در سال 3300معادل 

  2CO ساالنه میزان كاهشمعادل 

درصد 30  

 5/11میزان مصرف سوخت: ساالنه 

 میلیارد متر مکعب

میلیون  64ظرفیت تولید: ساالنه 

  تن

 میلیارد دالر 50/1حجم سرمايه گذاري الزم: 

 سال 5مدت زمان بازپرداخت طرح : 

 میلیون دالر در سال 6/375میزان ارزش صرفه جوئي در طول عمر طرح: 

 

93/6  

میلیون 

 تن


