
 شرح خدمات 

پروژه هاي تدوين/بازنگري استاندارد در بخش صنعت مصوبه هيات محترم مديره شركت ملي 

تامين اعتبار مديريت برنامه ريزي تلفيقي و ابالغيه 1400 /18/5مورخ  42494نفت بشماره 

 " 21/02/1400مورخ  57426بشماره م ب ت/

 

 و فوالد صنايع آهنبازنگري استاندارد معيار مصرف انرژي در 

 ماه 12برآورد مدت زمان اجرا: 

 

 جمع و بازديدها انجام و فوالد و آهن صنايع در انرژي مميزي هاي¬گزارش اوليه هايبررسي مطالعات، :اول فاز

  الزم اطالعات آوري

  پروژه خدمات شرح اساس بر كار انجام متدولوژي تدوين -1

 آماري هايفايل تهيه و بررسي و استاندارد ملي سازمان بازرسي و مميزي هايگزارش جامع بررسي -2

 واحدهاي كل براي مربوطه هايپرسشنامه و آماري جامعه تهيه و اطالعات آمار آوري جمع ليست چك تهيه -3

  كارفرما هماهنگي با توليدي

 آنها رفع خصوص در پيشنهاد ارائه و استاندارد به وارده ابهامات و مکاتبات كليه بررسي -4

 شناخت و اطالعات آوريجمع منظور به هدف هايمجموعه از ميداني بازديد و كارشناسي جلسات برگزاري -5

 .است نگرديده لحاظ استاندارد در كه موجودي فرآيندهاي يا و جديد فرآيندهاي كليه نمودن لحاظ و فرآيند

 نواقص رفع و آنها تکميل خصوص در تکميلي پيشنهادهاي ارائه و موجود هايشيت الگ بررسي و اوريجمع -6

 موجود

 ماهه 36 دوره در ها كارخانه توليدات و آب و انرژي هايحامل مصرف اوليه اطالعات اوريجمع -7



 مختلف، هايبخش توليدي محصوالت و اوليه مواد مواد، جريان و توزيع توليد فرآيندهاي بررسي و مطالعه -8

 معتبر، منابع و مراجع ميداني، بازديدهاي به استناد با) نيتروژن اكسيژن، بخار، فشرده، هواي انرژي، هايحامل

 ( هامجتمع كارشناسان و اسناد مركز در موجود طراحي اسناد

 ،SLD هاي نقشه و فرآيندي خط در موجود هايسيستم زير تمامي عملياتي و طراحي اطالعات اوريجمع-9

PFD، P&ID (طراحي اطالعات بودن موجود صورت در) 

 و كننده مصرف تجهيزات ها،سيستم گيرياندازه و دقيق ابزار مکاني موقعيت و شناسايي كامل ليست تهيه -10

 غيره و فشرده هواي آب، انرژي، هايحامل كننده توليد

 (HML List) انرژي مصرف حيث از تجهيزات بندي طبقه -11

 انرژي كننده مصرف عمده تجهيزات از هريك بري انرژي هايشاخص و پارامترها استخراج -12

 و  ISO 50001 مديريت مبناي بر آن عملکرد پايش و ها كارخانه انرژي مديريت سيستم ساختار بررسي -13

 انرژي مصرف سازي بهينه راستاي در گرفته صورت اقدامات همچنين

 انرژي مصرف كاهش و محيطي زيست اثرات بررسي راهکار، اجراي صورت در -14

 الکترونيکي نسخه و كاغذي نسخه بصورت)اول فاز گزارش ارائه و بندي جمع -15

 

 (كارفرما انتخاب به صنعتي واحد 2 فرآيند، هر براي)الزم هايبررسي و انرژي مميزي انجام :دوم فاز

 الکتريکال براي H , M ارزش با HML ليست درصد 20 بر مبتني گيرياندازه نقاط و محل تعيين و ريزي برنامه -1

 (كارفرما تاييد با) حرارتي هايكننده مصرف تمامي و

 گيرياندازه پرتابل ادوات كاليبراسيون گواهي ارائه -2

  مختلف تجهيزات و هاواحد از برداري ديتا و گيرياندازه-3

 هواي سيستم) مکانيك بخش در تجهيزات عملکردي وضعيت تحليل و ها گيرياندازه نتايج تحليل و پردازش -4

 انرژي اتالف مقادير و. . .(  و بخار و حرارت سوخت، مواد، جريان فشرده،



 توليد قبيل از) الکتريکي بخش در تجهيزات عملکردي وضعيت تحليل و هاگيرياندازه نتايج تحليل و پردازش-5

  انرژي اتالف مقادير و( Utility) تأسيسات، انرژي، توزيع و

 كارخانه و واحد به نسبت( H) تجهيز هر انرژي مصرف سهم محاسبه -6

 انرژي هايحامل انواع گيرياندازه تجهيزات نصب جهت نياز مورد هايمحدوده تعيين -7

  انرژي هاي حامل انواع( كنتور) گيرياندازه تجهيزات كاليبراسيون وضعيت و ليست ارائه و بررسي -8

 سطوح از انرژي اتالف ميزان و عايق بدون سطوح تعيين و شناسايي و تأسيسات عايقکاري وضعيت بررسي -9

 عايق بدون

 فرآيندي خطوط در موجود هايسيستم زير عملکردي وضعيت تحليل -10

 ترسيم و مختلف فرآيندهاي در انرژي هايانديس و انرژي و جرم هايجريان بر موثر هايمولفه شناخت  -11

 مجموعه هر مختلف واحدهاي و هامجموعه كل براي سنکي دياگرام

 ارائه و موثر پارامترهاي گرفتن نظر در با فرآيند هر( SEC) مصرفي حرارتي و الکتريکي ويژه انرژي تعيين  -12

 حساسيت آناليز

 آنها از هريك تأثير ميزان تعيين و گذار اثر پارامترهاي تحليل و سيستم زير و سيستم انرژي انديس تعيين -13

 . . .( و فرآيندي انساني، فاكتورهاي ورودي، گاز دماي و آناليز و دود دماي و آناليز دبي، سرعت، فشار، دما، مانند)

  مربوطه جداول در آنها ارائه و مختلف هايسيستم زير و هاسيستم در طراحي مقادير از انحراف تعيين -14

 فوالد و آهن صنايع ساير با گوناگون فرآيندهاي در فوالد و آهن واحدهاي بري انرژي و انرژي انديس مقايسه -15

 (مهندسي هايديدگاه كردن لحاظ با) دنيا

 خروجي داغ گازهاي و احتراق شرايط همچنين و انرژي اتالف مراكز تحليل و شناسايي -16

 (الکترونيکي نسخه و كاغذي نسخه بصورت) دوم فاز گزارش ارائه و بندي جمع -17

 

 



 راهکار ارائه و استاندارد تدوين شده، آوريجمع اطالعات تحليل: سوم فاز

  توليد بر موثر پارامترهاي و توليد شرايط تحليل-1

 آنها بنديدسته و انرژي مصرف سازيبهينه راهکارهاي و انرژي جوييصرفه پتانسيلهاي شناسايي-2

 بکارگيري نيز و اقتصادي عوامل براي فرضيات و جزئيات ذكر با شده ارائه راهکارهاي اقتصادي و فني مطالعه-3

 تنزيل، تورم، نرخ قبيل از) كارفرما توسط اقتصادي عوامل از ايپاره -Comfar/Retscreen قبيل از مناسب مدل

 عوامل ساير و( سرمايه استهالك طول در انرژي قيمت تغييرات تأثير اعمال سرمايه، بازگشت نرخ و دوره هزينه

 مرتبط

 كارفرما انتخاب به راهکار 3 مفهومي طراحي ارائه•

 هايكشور در استفاده مورد هايتکنولوژي ديگر و مشابه هايتکنولوژي با آنها مقايسه و موجود تکنولوژي بررسي-4

 توليد پروسه و سيستم پايداري حفظ امکان بررسي با جايگزيني امکان و پيشرفته

 مصرف مطلوب مقدار تعيين و( Gap Analysis)انرژي مصرف بهينه شرايط و كنوني شرايط تفاوت تحليل-5

 انرژي

 نوع اقليمي، و هوايي و آب شرايط كردن لحاظ با)  هدف هاي¬مجموعه در استاندارد بازنگري متدولوژي ارائه-6

 ...( و اوليه مواد تجهيزات، فرآيند،

 مصرف زمينه در دنيا روز هايآوريفن گرفتن نظر در با فوالد و آهن جديداالحداث واحدهاي استاندارد بازنگري-7

 انرژي بهينه

 اجرايي منظور به بزرگ واحدهاي براي انرژي مبناي خط تعيين) موجود صنعتي واحدهاي استاندارد بازنگري-8

 شرايط حسب بر تصحيح ضرايب كردن لحاظ با( كوچکتر واحدهاي براي SEC و انرژي سازيبهينه بازار شدن

 تغييرات يا و نبودند موجود قبالً كه فرآيندهايي جهت شاخص نمودن لحاظ و مؤثر پارامترهاي ساير و اقليمي

 . است آمده بوجود آنها در ايعمده

 مقادير از انحراف داليل ارايه و مربوطه استاندارد مقادير با فرآيندها از يك هر شاخص متوسط مقادير مقايسه-9

 فرآيند هر در جويي صرفه موجود هايپتانسيل و استاندارد



  زيست محيط پااليش در سازي بهينه راهکارهاي و استاندارد اجراي اثرات ارزيابي-10

  كارفرما توسط آنها محتوي تاييد و پروژه موضوع با مرتبط آموزشي وجزوات هاكتابچه تهيه-11

 به متعلق فضاهاي در روز 2 مدت به كارفرما و مشاور كارشناسان و اساتيد حضور با آموزشي دوره برگزاري-12

 (است شده ديده پيشنهادي قيمت در آن به مربوط هزينه) كارفرما تأييد با و تابعه هايشركت يا نفت وزارت

 الکترونيکي نسخه و كاغذي نسخه بصورت سوم فاز گزارش ارائه-13

 آن سازينهايي و تصويب استاندارد، اجراي دستورالعمل تدوين :چهارم فاز

 در مشاور حضور) استاندارد بازنگري كارشناسي كميته به ارائه جهت شده بازنگري استاندارد نويسپيش ارائه -1

 استاندارد نويس پيش در احتمالي تغييرات و الزم دفاعيات و توضيحات ارائه و اصلي و كارشناسي جلسات كليه

 (الزاميست

 وارد از بعد كه ايبگونه( اكسل) بازرسي افزار نرم تهيه و شده آوريجمع اطالعات تحليل و تجزيه روشهاي ارايه -2

 را كل و حرارتي الکتريکي، ويژه انرژي افزار نرم پارامترها، ساير و توليد ميزان و انرژي مصرف اطالعات كردن

 .نمايد محاسبه

 استاندارد نمودن اجرايي براي صنعتي واحدهاي از( هاليست چك) اطالعات دريافت فرمهاي ارايه و طراحي -3

 استاندارد ملي سازمان جاري هايرويه با مطابق استاندارد نهايي فرمت ارايه -4

 الکترونيکي نسخه و كاغذي نسخه بصورت چهارم فاز گزارش ارائه -5

  مديريتي گزارش خالصه ارائه -6


