
راهکارهایي براي اصالح الگوي مصرف انرژي
در فضاي اداري و محيط هاي صنعتي بخش نفت و گاز 

  دكتر محمد رضا عادل زاده
          شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

اشاره:
بهره وري يك دي�دگاه فکري و يك طرز تفک�ر براي تداوم، پيش�رفت و بهبود هر آنچه ك�ه وجود دارد 
مي باش�د. در حقيقت بهره وري تالشي اس�ت پيوس�ته براي به كارگيري تکنيك ها و روش هاي جديد و 
انتخاب الگوي صحيح. تداوم رش�د مصرف انرژي در فضاي اداري و محيطهاي صنعتي بخش نفت و گاز 
باعث شده تا اين موضوع و روشهاي متعادل نمودن آن از چالشهاي بخش باالدستي صنعت نفت گردد. 
در نوشتار پيش رو سعي مي شود تا در سال اصالح الگوي مصرف، با بررسي برخي از اين مصاديق اصالح 
الگوي مصرف در صنعت نفت و گاز كشور از جمله اجتناب از سوزاندن گازهاي همراه نفت و تزريق آنها به 
ميادين نفتي، اجتناب از سوزاندن نفت در هنگام تميزسازي چاه ها، بهينه سازي تأسيسات نفتي، حمايت 
از پروژه هاي مربوط به بهينه س�ازي فرآيندهاي توليد با نگرش بر كاهش ات�الف منابع هيدروكربوري، 

جلوگيري از هرزروي گل درون سازند نفتي راهکارهايي جهت اصالح الگوي مصرف ارائه شود:

ادامه روند کنوني افزایش مصرف انرژي در بخش نفت و گاز، آینده نه چندان دور ما 
را با  بحران ش��دید روبرو خواهد کرد زیرا مجبور خواهیم ش��د تمام تولید نفت خود را 

بجاي صادرات، روانه بازار داخلي کنیم تا نیاز روز افزون کشور برآورده شود. 
 رون��د تغیی��رات تولید و مصرف انرژي در کش��ور ما نش��ان داده که میزان مصرف 
انرژي هر 10 سال دو برابر مي شود و در صورت ادامه روند رشد تا 15 سال آینده، مقدار 
تولید جوابگوي مصرف داخلي نخواهد بود. هم اکنون شدت مصرف در ایران در حدود 

2/6 برابر کشورهاي پیشرفته مي باشد.
 در هر ش��رکتي انگیزه الزم براي بهینه سازي س��وخت و مصرف انرژي وجود دارد 
ول��ي  باید با برنامه ریزي خاص، ای��ن انگیزه ها را جهت داده و تا حصول نتیجه مطلوب، 

مسئوالنه پیگیري و مدیریت نمود.
موضوع انرژي و دس��تیابي هرچه بیشتر کشورهاي پیشرفته صنعتي دنیا به منابع 
انرژي ارزان قیمت  چالش��هاي فراواني را ایجاد کرده است و همین امر از مباحث بسیار 

مهم و متداول در جهان امروز مي باشد.
عوامل اصلي در مديريت انرژي عبارتند از: 

1� ممیزي انرژي: شامل بررسي و شناخت جریان هاي انرژي در یک واحد صنعتي 
)ی��ا س��اختمان( از نظر کمي و کیفي بوده که در نتیج��ه آن، اطالعات الزم، موقعیت و 

میزان پتاسیل هاي صرفه جویي در واحد تعیین مي شود.
2� مدیریت در تحلیل و انتخاب تجهیزات بهینه و کم مصرف و مناس��ب به لحاظ 

فني جهت طرحها و پروژه هاي آتي 
3� مدیریت تغییرات فیزیکي: تغییر و اصالح یا نوس��ازي تجهیزات و ماشین آالت 
موج��ود در واحدهاي بهره برداري، نمکزدایي، کارخانه ها که این مرحله در مقایس��ه با 

سایر اقدامات مدیریت انرژي، نیاز به سرمایه گذاري و زمان بیشتري دارد. 
  4� آم��وزش افراد در به کارگیري درس��ت کلی��ه ابزارهاي الزم براي اس��تفاده از 
اطالعات جمع آوري ش��ده و اجراي مناس��ب تغییرات بوس��یله افراد، مبتني برایجاد 

انگیزش در آنها. 
بهينه سازي مصرف انرژي 

� راهکارهاي اجرایي کاهش مصرف انرژي شامل دو گزینه است:
� راهکارهاي کم هزینه    

� راهکارهاي هزینه بر 
نمونه هايي از راهكارهاي فني كم هزينه 

الف( در محيطهاي صنعتي بخش نفت و گاز 
1� در نظرگرفتن موضوع صرفه جویي انرژي براي خرید تجهیزات جدید ش��امل 

پمپ ها، کمپرسورها، توربین ها، توربوکمپرسورها و ...
2� استفاده بهینه از منابع موجود و لزوم رعایت تولید صیانتي نفت و گاز

بهره ب��رداري از میادین نفت و گاز به عنوان منابع انرژي، باید به گونه اي باش��د که 
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بیش ترین بازده اقتصادي حاصل ش��ود. هر میدان هیدروکربني اصطالحاً فقط یکبار 
زندگي مي کند؛ یعني مس��یر طي ش��ده توس��ط میدان در جریان اس��تخراج و تولید 
برگشت پذیر نیست. تولید غیراصولي و عدم رعایت تولید صیانتي نفت و گاز زیان هاي 
جبران ناپذیري به بار مي آورد که مهم ترین آنها، کاهش میزان نفت و گاز قابل برداشت 

از میدان مي باشد.
3� بهینه س��ازي و نگهداري تأسیسات س��رچاهي موجود و تأسیسات واحدهاي 

بهره برداري شرکت ملي نفت ایران و برنامه ریزي جهت ارتقاء سطح فن آوري
4� تمیزکردن وسایل و ادوات بطور دوره اي 

یک میدان در حال تولید، سیس��تمي پویاس��ت که شرایط آن دائماً در حال تغییر 
اس��ت. به تبع تغییر ش��رایط باید ش��یوه تولید و تأسیس��ات تولید به موق��ع اصالح و 
تمیزس��ازي یا نوسازي ش��وند. برخي از این تغییرات که ناشي از فرآیند تولید و تخلیه 
طبیعي میدان هستند، مش��کالتي را در حین عملیات بهره برداري به وجود آورده و از 

جنبه اقتصادي زیانبار مي باشد.
5� اصل صیانت از میادین و افزایش بازیافت نهایی از طریق اجرای هرچه سریع تر 

طرح های تزریق گاز در میادین نفتی
6� تولی��د حداقل از میادین دور افتاده ای که تأسیس��ات کافی جهت جمع آوری 

گازهای همراه ندارند.
7� رعایت تعادل و تناسب در تولید از بخش های )Sectors( مختلف هر میدان

8� عدم بهره برداري از میادیني که تولید آن ها، قبل از اجراي برنامه هاي تزریق گاز 
موجب هرزروي انرژي مخزن مي گردد.

9� تولی��د متع��ادل و همزمان از مخازني که آبده )Aquifer( آنها مش��ترک و در 
ارتباط است. در این میان، می توان به آبده مخزن شادگان آسماری که در ارتباط با آبده 

مخازني همچون رامشیر، مارون و اهواز مي باشد، اشاره کرد.
10� لزوم استفاده از راهکارهاي مناسب پیشگیري از خوردگي 

بکارگیري تکنیک ها و روش هایي که بتواند پروسه طبیعي فرسایش و خوردگي را 
کند نماید، مي تواند بهره وري سیستم ها را از طریق افزایش عمر مفید تأسیسات فلزي 

و هم از طریق تعداد توقف ها در مدار تولید به طور قابل مالحظه اي افزایش دهد . 
11� بهینه سازي فرآیندهاي تولید و توزیع نفت و گاز و مکانیسم تولید

لزوم ش��ناخت دقیق س��نگ مخزن و انرژي هاي مؤثر رانش در هر مخزن ما را در 
تصمیم گیري جهت انتخاب صحیح روشهاي ازدیاد برداشت یاري مي کند. در پاره اي 
از مخازن که به این امر توجه نمي ش��ود با به کارگیري روش غلط نه تنها به تخلیه نفت 
کمک نخواهیم کرد بلکه با تغییر سیس��تم ترش��وندگي سنگ مخزن یا انسداد فضاي 
متخلخل سنگ باعث به دام افتادن نفت در سنگ مخزن و عدم تخلیه آن خواهیم شد. 
بهینه سازي مکانیسم تولید، استفاده حداکثري از انرژي هاي طبیعي مخزن )عدم 
تولید گاز و آب اضافي(، حفاري حداقل تعداد چاه که با حفاري افقي و چندشاخه اي و 
چاه هاي هوش��مند امکان پذیر اس��ت. به طور مس��لم، انجام کارهاي آزمایش��گاهي و 
تحقیقاتي از جمله آزمایش هاي مغزه، مدل س��ازي سیاالت مخزن، گل حفاري، نحوه 

ترک  خوردگي سنگ، جابه جایي سیاالت و ... جایگاه خاصي خواهد داشت.
 2)M.O.T.( یا )(1 )شکل �1M.O.S.(  12� لزوم استفاده از تفکیک گر سیار نفت
بر س��ر چاه هاي نفتي بجاي س��وزاندن نفت در گودال س��وخت هنگام تمیزسازي 

ستون چاه

با به کارگیري این سیس��تم بر سر چاه هاي نفتي، امکان راه اندازي مجدد چاه هاي 
نفتي که به دالیلي مثل تولید آب با افت فشار مواجه مي شوند، مقدور مي گردد. از دیگر 
مزایاي عمده این سیس��تم که دال بر صرفه جویي اس��ت، ساالنه چندین میلیارد ریال 
سود اقتصادي حاصل از سوزانده نشدن مواد نفتي در گودال سوخت مي باشد که از آب 
جدا مي گردد. همچنین به دلیل عدم سوزاندن سیال خروجي از چاه )نفت توأم با آب( 

کاهش آالینده هاي زیست محیطي ناشي از هیدروکربنهاست.
13� بررسي و تشخیص دقیق نواحي داراي شکستگي )Fracture( در مخزن با 
اس��تفاده از نمودارهاي تصویرگر به منظور جلوگیري از هرزروي گل درون س��ازند به 

هنگام حفاري چاه ها
با این عمل، عالوه بر از دس��ت ندادن حجم عظیمي از گل )به ویژه گل روغني( که 
تأمین آن مس��تلزم هزینه  گزافي است، از آسیب رساندن به سازند نفتي و آلوده کردن 
مخزن توسط گل جلوگیري مي شود. گفتني است که در اکثر موارد با صرف هزینه هاي 
گزاف و انجام عملیات تزریق نیتروژن جهت تخلیه س��تون از گل حفاري قادر به احیاء 
چاه خواهیم بود و در برخي موارد نیز، به دلیل هرزرفت زیاد گل در مخزن، چاه در الیه 
مشبک شده قادر به جریان نخواهد بود و مجبور به مسدودسازي فواصل مشبک شده و 

ارائه شبکه در الیه هاي باالتر خواهیم بود.
ب( در فضاي اداري 

1� بهینه سازي مصرف در وسایل اداري 
� کامپیوتر، پرینتر، اسکنر، دس��تگاه هاي کپي و سایر وسایل اداري تنها هنگامي 

روشن شوند که به آنها نیاز است.
� استفاده از حالت آماده به کار )Stand By( براي وسایل اداري

2� تعویض المپهاي رشته اي معمولي با المپ هاي فلورسنت
3� استفاده بجا از سیستم سرمایش و گرمایش

نمونه هايي از راهكارهاي فني هزينه بر 
الف( در محيطهاي صنعتي بخش نفت و گاز 
1� جلوگیري از سوزانده شدن گازهاي همراه نفت

همان طور که مي دانیم مقدار زیادي گاز به  ش��کل محلول در نفت خام وجود دارد 
که به صورت گاز همراه نفت اس��تخراج مي ش��ود. تا سال هاي پایاني دهه 40 شمسي، 
بیشتر این گاز که بخش اعظمي از نیاز کشور به انرژي را تأمین مي نمود، بدون مصرف 
سوزانده مي شد. در این زمینه شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب از سال هاي قبل از 
انقالب، برنامه جمع آوري گازهاي همراه را با انتقال گاز مراحل اول تفکیک واحدهاي 
بهره برداري اهواز، مارون و آغاجاري آغاز نمود ولي عماًل تا س��ال 1357 تنها حدود 20 
درصد از گازهاي همراه جمع آوري و بقیه س��وزانده مي ش��د. پ��س از پیروزی انقالب 
اسالمي، بیش ترین تالش در جهت اجراي پروژه هاي جمع آوري گازهاي همراه بعمل 
آمد. آمار و ارقام گازهاي سوزانده شده نسبت به گازهاي تولیدي طي سال هاي 1365 
ت��ا 1383 در مناط��ق نفت خیز جنوب نش��ان مي دهد که در س��ال 1365 از مجموع 
15338/1 میلیون مترمکعب گاز تولیدش��ده، می��زان 8875/5 میلیون مترمکعب؛ 
یعني حدود 58 درصد به دلیل نبود تأسیس��ات جمع آوري گاز س��وزانده مي شد. ارقام 
مش��ابه سال 1383 حاکي اس��ت که از کل تولید 25620 میلیون مترمکعب در سال؛ 

میزان 6954 میلیون مترمکعب؛ یعني حدود 27/14 درصد سوزانده شده است.
ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با اجراي پروژه هاي در دست اقدام در نظر دارد 
نسبت گاز سوزانده شده به گاز تولیدي را به زیر 3 درصد برساند. چند سال گذشته پروژه 
طرح آماک را جهت جمع آوري گازهاي همراه بعضي از میادین مناطق نفت خیز و استفاده 
جهت تزریق در مخازن نفتي به منظور تثبیت فشار یا فشارافزایي مخازن به کار گرفته است. 

نتایج طرح هاي جمع آوري و تزریق گاز در میادین نفتي به شرح زیر مي باشد:
الف( افزایش ضریب بازیافت نفت از مقدار 21 درصد به 24 درصد. گفتني اس��ت 
ک��ه هر یک درصد افزایش ضریب بازیافت نفت در مخازن نفتي ایران منجر به حدود 5 
میلیارد بش��که نفت اضافه شده که با احتس��اب قیمت 50 دالر به طور تقریب براي هر 

بشکه نفت، بیش از 250 میلیارد دالر درآمد عاید کشور خواهد شد.
ب( ازدیاد برداشت نفت از مخازن نفتي به صورت گاز و گاز مایع

ج( افزایش بهره دهي چاه ها، کشش سطحي بین نفت و گاز و جلوگیري از کاهش 
ضریب حجمي نفت

د( جلوگیري از حفاري چاه هاي جدید و نیاز به روش هاي فرازآوري مصنوعي 
ه�( استحصال مایعات گازي و تأمین خوراک مجتمع هاي پتروشیمي  )M.O.S( شكل 1- نمايي از تفكيك گر سيار نفت

1-Mobile Oil Separator         2-Mobile Oil Treatment
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و( جلوگیري از آلودگي محیط زیست
)شکل �2(  سوزاندن گازهاي همراه نفت در واحدهاي بهره برداري را نشان مي دهد.

2� لزوم استفاده از راهکارهاي مناسب مقابله با خوردگي
بیش تری��ن ضررهاي خوردگي، هزینه هایي اس��ت که براي مقابل��ه با خوردگي 
تحمیل مي  ش��ود . زیان هاي ناش��ي از خوردگي به حدي اهمی��ت دارد که تحقیق در 
حوزه هاي مربوط به فناوري هاي مقابله با آن، بخش عظیمي  از پژوهش ها و تحقیقات 
کشورهاي پیشرفته را به خود اختصاص داده است . در جهان امروزي، خوردگي تبدیل 
به پدیده اي شده که هر ساله تجهیزات صنعتي و لوله هاي نفت و گاز را مورد حمله قرار 

مي دهد و ضررهاي مالي فراواني را موجب مي گردد .
در کش��ور ما نیز به دلیل واقع ش��دن صنایع نفت، گاز، در مناطق مس��تعد پدیدة 
خوردگي، مقابله با این پدیده و مدیریت آن، از اهمیت فوق العاده اي برخوردار مي باشد . 

3� انتخاب صحیح ادوات الکتریکي براساس نوع بار و شرایط کاري
از آنج��ا که موتوره��اي الکتریکي، مصرف کننده  هاي اصلي ان��رژي الکتریکي در 
واحدهاي بهره برداري و کارخانجات صنعت نفت مي باش��ند لذا بهینه س��ازي مصرف 
ان��رژي در موتورهاي الکتریکي از اهمیت ویژه اي برخودار مي باش��د. آمار منتش��ره از 
سوي وزارت نیرو حدود 40 درصد از کل انرژي الکتریکي در ایران را توسط موتورهاي 

الکتریکي بیان مي کند. 
4� کاهش اثرات مخرب بار مکانیکي بر ادوات 

5� تصحیح روش تعمیرات موتور
6� تعویض موتورهاي قدیمي DC با موتورهاي AC در تمام واحدها

7� خرید موتورهاي با بازدهي باال 
)VFD( 8� استفاده از درایوهاي کنترل سرعت
)Soft Starter( 9� استفاده از راه اندازهاي نرم

10� استفاده از ترمز نرم
11� باال بردن سطح اطمینان سیستم حفاظت ادوات الکتریکي و مکانیکي

12� حذف هارمونیک ها
13� خرید موتور براساس نوع بار و شرایط محیط

در این زمینه باید به ضریب سرویس دهي موتور، دماي محیط )جهت کالس عایق 
و تهویه مطبوع(، نوع بار مکانیکي )پمپ، کمپرس��ور و ...(، گشتاور راه انداز و ماکزیمم، 

تطابق با مشخصه بار مکانیکي، انتخاب درست توان موتور و ... توجه گردد.
14� بهینه سازي در ترانسفورمرها 

جهت بهینه سازي در ترانسفورمرها باید به عوامل زیر توجه داشت:
1� تصحیح روش تعمیرات ترانسفورمرها

2� کاهش تلفات ترانسفورمر با بارگذاري مناسب 
الف(  تلفات بي باري یا تلفات آهني )در فرکانس هاي مشخص ثابت است(. 

ب( تلفات بارداري یا تلفات مسي )با تغییرات بار هم سو است( 
3� کاهش اثرات مخرب شبکه الکتریکي روي ترانسفورمرها 

4� تهویه طبیعي مناسب براي تراسفورمرها 
15- به سازی  و نوسازی توربوکمپرسورهای موجود در ایستگاه های تقویت فشار و 

تزریق گاز
توربوکمپرسورها از اصلی ترین بخش هاي ایستگاه های تقویت فشار و تزریق گاز 
هستند. هر ایستگاه دارای چند دستگاه توربوکمپرسور با توان و ظرفیت های متفاوت 
و متنوعی اس��ت که عملیات فشرده سازی، انتقال و تزریق گاز را انجام می دهند. براي 

مثال در حوزه عملیاتی ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، هم اکنون 47 ایستگاه 
جمع آوری، تقویت فش��ار و تزریق گاز فعال اس��ت که تمام آنها در س��ه دهه گذشته 

راه اندازی شده اند و بهسازي و نوسازي آنها ضروري است. 
ب( در فضاي اداري 

1� اصالح تقاضا 
2� تنظیم و اصالح ضریب توان شبکه با نصب خازن

نصب خازن در شبکه ها به ویژه فشار ضعیف تا حد زیادي از تلفات شبکه را کاهش 
مي دهد. به عبارت دیگر با نصب خازن تا حدود30% از ظرفیت ش��بکه را مي توان آزاد 
نمود و در این راستا اجراي طرح ملي خازن گذاري در شبکه هاي فشار ضعیف اجباري 

گردیده است.
3� اصالح وسایل اندازه  گیري انرژي 

� استفاده از کامپیوترهاي کیفي بجاي کامپیوترهاي رومیزي
4� بررسي و بهینه سازي سیستم روشنایي

بهینه سازي سیستم  روشنایي شامل موارد زیر است:
� استفاده از کاهش دهنده  هاي نور براي کنترل تمام سیستم روشنایي

� کنترل ردیف هاي زوج و فرد توسط دو کلید 
� تأمین کلید مستقل براي المپ وسط سیستم  هاي سه المپي 

� تأمین کلید مستقل براي هر المپ یا هر مجموعه 
الزام�ات مبحث نوزدهم مقررات ملي جهت اس�تفاده بهينه از انرژي در 

فضاي اداري به شرح زیر است: 
1� در ساختمانهاي اداري باید اغلب فضاها از نور طبیعي بهره بگیرند.

2� کنترل خاموش کردن روشنایي  
3�50% ازالمپ هاي روشنایي این قسمت ها که از نور طبیعي بهره مي گیرند باید 

قابل کنترل باشند.
4� کاهش روشنایي از طریق کاهش شدت روشنایي

5� کاهش روشنایي از طریق کاهش تعداد المپ هاي روشن
6� گونه بندي سطح زیر بنایي مفید ساختمان 

7� نیاز انرژي گرمایي و سرمایه ساالنه
8� گونه بندي شرح محل استقرار ساختمان

9� جهت یابي ساختمان
10� نوع مصرف انرژي

11� نسبت سطح پنجره ها به سطح زیربناي مفید
12� نحوه استفاده از ساختمان

13� عایق حرارتي مصرفي ساختمان و عایق حرارتي تاسیسات
14� درزبندي باز شوها

15� بررسي نوع سیستم تهویه و تعویض هوا و کنترل و برنامه ریزي سیستم سرمایش
16� عایق کاري 

17� استفاده از پنجره هاي دو جداره
نتيجه گيري 

امروزه ثابت شده که با ایجاد فرهنگ مصرف صحیح و افزایش آگاهي مردم و ترویج 
الگوي مصرف درست و منطقي انرژي در جامعه به طور اخص مي توان به حفظ این منابع 
و ذخایر حیاتي کمک کرد. اس��تفاده نادرست از منابع نفت و گاز و وسائل مصرف کننده 
انرژي دلیل اصلي اتالف انرژي در کشور ماست بنابراین آموزش استفاده درست از منابع 
و وسایل انرژي در کنار سایر اقدامات فني، راهکار صحیح جلوگیري از اتالف منابع انرژي 
است. با تولید بهینه و صیانتي از مخازن نفت و گاز )دستیابي به بیشترین ضریب بازیافت 
با صرف کمترین هزینه و ریسک(، حمایت از پروژه هاي بهینه سازي فرآیندهاي تولید با 
نگرش بر کاهش اتالف منابع هیدروکربوري و رعایت صرفه جویي هاي مناسب از سوي 
همکاران و نهادهاي مسوول، مي توان شرکت ملي نفت کشور را یاري نمود تا در تأمین 
نیاز نفت و گاز کش��ور، گام هاي استواري برداش��ته و تداوم استفاده از این سوخت هاي 
تجدیدناپذیر را براي نسل هاي آینده فراهم سازد. امید است با تحقق مصرف بهینه نفت 
و گاز، اجتناب از س��وزاندن گازهاي همراه نفت و تزریق آنها به میادین نفتي، اجتناب از 
س��وزاندن نفت در هنگام تمیزسازي چاه ها، بهینه س��ازي تأسیسات نفتي، حمایت از 
پروژه هاي مربوط به بهینه س��ازي فرآیندهاي تولید، جلوگی��ري از هرزروي گل درون 
سازند نفتي و استفاده صحیح از سایر منابع انرژي در شرکت ملي نفت و گاز ایران اعم از 
فضاي اداري و محیطهاي صنعتي بتوان گامي اساسي در راستاي اقتصاد کشور برداشت. 

ما مي توانیم به شعار ما مي توانیم جامه عمل بپوشانیم.

شكل 2- سوزاندن گازهاي همراه نفت در واحد بهره برداري
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