
 

 شرح خدمات 

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

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

 " 21/02/1400مورخ  57426بشماره م ب ت/

 

 هاي تقويت فشار و خطوط انتقال گاز طبيعيبازنگري استاندارد معيار مصرف انرژي در ايستگاه 

 ماه 16برآورد مدت زمان اجراي طرح: 

 شرح خمات طرح:

 اطالعات وتحليل گردآوري:  اول فاز -1

 ملی شماره به طبيعی گاز انتقال خطوط و تأسيسات انرژي مصرف معيار ملی استاندارد بررسی و مطالعه  -1-1

 مشمول عملياتی واحدهاي و انرژي بازرسان پيشنهادات و نظرات ابهامات، ها، چالش گردآوري و 13376 استاندارد

 و مشاور توسط عملياتی واحدهاي شامل ذینفعان با مشترک جلسات برگزاري انرژي، مصرف  ملی معيار استاندارد

 موجود استانداردهاي بازنگري ضروري موارد تعيين

 مورد الزامات بررسی. استاندارد هدف جامعه شناسایی و 13376 استاندارد شمول موارد بررسی و مطالعه  -1-2

 13376 استاندارد موثر بازنگري جهت نياز

 تامين نحوه احداث، سال جغرافيایی، موقعيت شامل)  اطالعات اوليه هاي فرم گردآوري و طراحی -1-3

 گونه هر و برداري بهره مشخصات فرآیند، کامل مشخصات آنها، مشخصات و مصرفی انرژي هاي حامل و گازطبيعی

 گاز انتقال خطوط و فشار تقویت و تقليل واحدهاي تفکيک به( انرژي مصرف با مرتبط اطالعات

 مصرفی، انرژي حاملهاي شده، منتقل گاز ميزان شامل) اطالعات خوداظهاري هاي فرم گردآوري و طراحی -1-4

 3 دوره در ماهانه بطور Excel فایل قالب در...(  سازي، بهينه اقدامات...( و آنتالپی فشار، دما،) عملياتی وضعيت



 بانک ارائه و مرتبط هاي تحليل ارائه و گاز انتقال خطوط و فشار تقویت و تقليل واحدهاي تفکيک به اخير ساله

 کارفرما تأئيد مورد فرمت با مربوطه اطالعاتی

 استاندارد ملی سازمان تأیيد مورد بازرسان توسط موجود و شده انجام انرژي بازرسی هاي گزارش گردآوري -1-5

 و انرژي تبدیل ضرایب  و حرارتی ارزش ورودي، اطالعات نمودن مشخص)  مربوطه هاي تحليل انجام و بررسی و

 (Excel فایل قالب در اطالعات مناسب ارائه و بندي دسته برچسب، تعيين نحوه

 فشار تقویت و تقليل مراکز عملياتی هاي شرکت ائی توسعه آتی هاي طرح مشخصات و اطالعات گردآوري -1-6

  لوله خطوط و گاز

 تقویت و تقليل واحدهاي تفکيک به دنيا در انرژي مصرف  Best Practice مقادیر بررسی و مطالعه -1-7

 گاز انتقال خطوط و فشار

 انرژي مميزي 4 حداقل انجام) حرارتی و الکتریکی انرژي مميزي انجام جهت هدف هاي مجموعه پيشنهاد -1-8

 6 و تفصيلی انرژي مميزي 4 حداقل انجام -فشار تقویت ایستگاههاي مجموعه در عبوري مميزي 10 و تفصيلی

 و دالئل ذکر با موجود استانداردهاي بازنگري براي( CGS فشار تقليل ایستگاههاي مجموعه در عبوري مميزي

 مجموعه با توجيهی جلسه برگزاري کارفرما، نظر و عملياتی هاي شرکت با مشترک جلسه اساس بر نهایی انتخاب

 کارفرما تأیيد با مميزي انجام زمانبندي برنامه ارائه و هدف

 کارشناسی نظرات دریافت و کارفرما توسط شده تعيين محل در استانداردها تفکيک به اول فاز گزارش ارائه -1-9

 مربوطه تصحيحات انجام و

  

 واحدهاي در انرژي کارآیی بهبود راهکارهاي ارائه و عبوري و تفصيلی انرژي مميزي انجام:  دوم فاز  -2

 منتخب

 آنها انجام مراحل تشریح و عبوري و تفصيلی انرژي مميزي متدولوژي شامل کار انجام متدولوژي ارائه -2-1

 جریانهاي و سيستم مرز نمودن مشخص و PFD، SLD، UFD، P&ID هاي نقشه بررسی و گردآوري -2-2

 و مربوطه نمودارهاي ترسيم ، سيستم داخل در مواد و انرژي جریان توزیع و سيستم از خروجی و ورودي انرژي

 فرآیند شرح ارائه



 کارخانه) ویژه برگهاي داده و فنی مشخصات بررسی و انرژي کننده مصرف تجهيزات ليست گردآوري -2-3

 طراحی، و عملياتی راندمان طراحی، و عملياتی پارامترهاي ظرفيت، برداري، بهره مدت نصب، زمان مدل، سازنده،

 حيث از تجهيزات بندي طبقه و( Vendor datasheet) سازنده توسط شده داده فنی اطالعات برگه مرور ،....(

 (HML List)انرژي مصرف

 در شده اعمال تغييرات بارز، تجهيزات کارکرد ميزان توقف، آمار برداري، بهره وضعيت بررسی و گردآوري -2-4

 و بارز تجهيزات کيفيت کنترل و بازرسی و تجهيزات و واحد نگهداري و تعمير برنامه و برداري بهره مدت طول

 .اطالعات تحليل و بندي دسته و مشخص زمانی دوره یک در انرژي مصرف در گذار تاثير موارد سایر

 سوخت طبيعی، گاز شامل) فرآیندها از خروجی و ورودي انرژي هاي حامل ميزان اطالعات گردآوري -2-5

 بصورت)  عملياتی و طراحی حالت در...(  و خلوص درصد فشار،آنتالپی، دما،) آنها مشخصات و...(  و برق، مایع،

 تفکيک به( شده خریداري یا مجتمع داخل در) آن تامين نحوه نمودن مشخص و( اخير ساله 3 دوره طی ماهانه

 Excel فایل قالب در اطالعات مناسب ارائه و فشار تقليل و تقویت مراکز

 اخير، ساله 3 دوره طی ماهانه بصورت عملياتی و طراحی حالت در توليدي محصوالت ميزان گردآوري -2-6

 کارفرما تأیيد مورد فرمت با Excel فایل قالب در اطالعات مناسب ارائه و بندي دسته

 آنها اثربخشی ميزان و گذشته سال 3 طی فرآیندها در انرژي مصرف جویی صرفه اقدامات گردآوري -2-7

 و سایت در مجزا گيرياندازه نقاط تعيين و نياز مورد گيري اندازه تجهيزات تعيين جهت فرآیندها بررسی -2-8

 گيرياندازه نقاط ارائه براي( Plot Data) نقشه تهيه و کنترل اتاق در موجود اطالعات هماهنگی با

 انرژي مصرف با مرتبط پارامترهاي گيرياندازه انجام و گيرياندازه پرتابل ادوات کاليبراسيون گواهی ارائه -2-9

 احتراق، از حاصل محصوالت دماي گيري اندازه احتراق، خروجی گازهاي ترکيبات آناليز شامل) الکتریکی و حرارتی

-1 بند با مطابق هدف هاي مجموعه در...( و تجهيزات الکتریکی جریان و ولتاژ ورودي، سوخت دبی سطوح، دماي

 شده گيري اندازه اطالعات مناسب ارائه و تحليل و شده گيري اندازه پارامترهاي گذاري صحه خدمات، شرح 8

 ها، توربين) حرارتی بخش در تجهيزات عملکردي وضعيت تحليل و ها گيرياندازه نتایج تحليل و پردازش -2-10

 متناسب کليدي هاي شاخص و بر انرژي تجهيزات انرژي مصرف کارایی محاسبه و الکتریکی بخش و....(  و هيترها

 .انرژي تلفات ميزان و( بهينه و موجود وضعيت) تفکيک به تجهيز هر با



 مصرف دیاگرامهاي سنکی ترسيم و فرآیند سازي شبيه و( انرژي حامل تفکيک به)  انرژي و جرم موازنه -2-11

  مناسب تحليل و ارائه اخير، ساله 3 دوره طی عملياتی و  طراحی حالت در کل و  حرارتی الکتریکی، انرژي

 و Gap کاهش و بهبود هاي پتانسيل تعيين منظور به مختلف فرآیندهاي Exergy و Pinch تحليل -2-12

Gap Analysis . 

 توليد، ميزان شده، منتقل گاز الکتریکی، حرارتی، انرژي هاي حامل مصرف مشخصات و ميزان بررسی -2-13

 آن نمودن بهينه راهکارهاي ارائه و  طراحی از انحراف دالیل ارائه و عملياتی و طراحی حالت در ها آالینده انتشار

. 

 در فرآیند مجدد اندازي راه و اوليه اندازي راه جهت حرارتی و الکتریکی بتفکيک نياز مورد انرژي تعيين -2-14

 ....  و توليد مشکالت ، گاز قطعی اساسی، تعميرات زمان جمله از مختلف شرایط

 پارامتر نمودن مشخص و آنها حساسيت تحليل و انرژي مصرف در تاثيرگذار پارامترهاي تمامی تعيين -2-15

 تاثيرات این نمودن بهينه راهکارهاي ارائه و آنها پذیري تاثير ميزان و انرژي مصرف در موثر هاي

 با متناسب تجميعی و انرژي هاي حامل تفکيک به انرژي جویی صرفه پتانسيل و انرژي تلفات برآورد -2-16

 با بارز تجهيزات در انرژي مصرف سازي بهينه راهکارهاي ارائه و... (  و حرارت بازیافت شامل) توليدي محصوالت

  شده ارائه راهکارهاي اقتصادي - فنی تحليل و پرهزینه و هزینه کم راهکارهاي بندي اولویت

 صنعتی مجتمع در انرژي مصرف بهتر ثبت جهت ابزاردقيق هاي سيستم و کنتورها نصب محل تعيين -2-17

 هاي مجموعه سازي بهينه راهکارهاي اجراي و عبوري و تفصيلی مميزي انجام خصوص در گزارش ارائه -2-18

 با نياز مورد تصحيحات انجام و نظرات دریافت و ذینفعان حضور با کارفرما توسط شده تعيين هاي محل در هدف

 کارفرما تأیيد

 وآموزش انرژي مصرف استاندارد بازنگري: فازسوم -3

 الکتریکی حرارتی، تفکيک به SEC انرژي مصرف معيار شاخص ارزیابی محاسباتی روش و متدولوژي تدوین -3-1

 تعميرات گاز، قطعی)  فرآیند نرمال غير شرایط گرفتن نظر در با کشور موجود واحدهاي شرایط به توجه با کل و

 تجهيزات، راندمان افت اقليمی، شرایط) انرژي مصرف در موثر پارامترهاي تاثير و...(  و توليد مشکالت اساسی،

 ....(  و ورودي گاز مشخصات



 در استفاده مورد هايتکنولوژي دیگر و مشابه هايتکنولوژي با آنها مقایسه و موجود تکنولوژي بررسی -3-2

 شرایط تفاوت تحليل و توليد پروسه و سيستم پایداري حفظ امکان بررسی با جایگزینی امکان و پيشرفته هايکشور

 انرژي مصرف مطلوب مقدار تعيين و( Gap Analysis) انرژي مصرف بهينه شرایط و کنونی

 مطالعه آنها، بنديدسته و انرژي مصرف سازيبهينه راهکارهاي و انرژي جوییصرفه پتانسيلهاي شناسایی -3-3

 مناسب مدل بکارگيري نيز و اقتصادي عوامل براي فرضيات و جزئيات ذکر با شده ارائه راهکارهاي اقتصادي و فنی

 نرخ و دوره هزینه تنزیل، تورم، نرخ قبيل از) کارفرما توسط اقتصادي عوامل از ايپاره و کامفار مانند قبيل از

 طراحی ارائه و مرتبط عوامل سایر و( سرمایه استهالک طول در انرژي قيمت تغييرات تأثير اعمال سرمایه، بازگشت

 کارفرما انتخاب به راهکار 3 مفهومی

 هدف، مجموعه اطالعات اساس بر کل و الکتریکی حرارتی، تفکيک به انرژي مصرف معيار شاخص تعيين -3-4

 انرژي مصرف استاندارد معيار شاخص پيشنهاد و شده تدوین متدولوژي مبناي بر بازرسی و خوداظهاري هاي فرم

SEC مقادیر و آماري علمی، روشهاي از استفاده با گاز انتقال وخطوط فشار تقویت و تقليل واحدهاي تفکيک به  

Practice Best ، استاندارد معيار شاخص از انحراف ميزان نمودن مشخص و  انرژي مصرف کاهش پتانسيل 

 پيشنهادي

 مستقيم همکاري با آن اجرایی دستورالعمل و انرژي مصرف معيار استانداردهاي بازنگري نویس پيش تهيه -3-5

 در حضور ،(5شماره فرمت) سازمان آن پيشنهادي قالبهاي در ایران صنعتی تحقيقات و استاندارد ملی سازمان

 نهایی و استاندارد نویس پيش در نظر مد اصالحات انجام الزم، دفاعيات و توضيحات ارائه کارشناسی، جلسات

  استاندارد بازنگري نویس پيش نمودن

 :شامل عملياتی واحدهاي در انرژي مدیریت سيستم کامل استقرار جهت الزم الزامات تدوین و تهيه -3-6

 اجرایی دستورالعملهاي تدوین نحوه پيشنهاد تفکيک به سازمانی وظایف شرح و سازمانی ساختار پيشنهاد •

 اقدامات و انرژي مصرف روند سازي مستند اطالعات، مستمر پایش و ثبت شامل انرژي مدیریت سيستم استقرار

 هدف با  برداري بهره نحوه و نگهداري و تعمير  مانيتورینگ، وضعيت بهبود انرژي، مدیریت خصوص در شده انجام

 اجراي زمانی برنامه و انرژي فنی مميزي انجام جهت نياز مورد الزامات حداقل انرژي کارایی ارتقاء و عملکرد بهبود

 سخت و افزارها نرم نوع ها تکنسين و کارکنان انرژي، مدیران نياز مورد آموزشهاي محتوي و عناوین آن ادواري

 به) انرژي مدیریت سيستم کامل استقرار هزینه انرژي مدیریت سيستم کامل استقرار جهت نياز مورد افزارهاي

 زمانی برنامه و( استقرار مراحل تفکيک



 در خوراک و سوخت محاسبات فرم و جدیداالحداث واحدهاي خوراک و سوخت کميته هاي فرم تنظيم  -3-7

 کارفرما تأیيد مورد مجدد اندازي راه و اوليه اندازي راه توليد، فرآیند نرمال شرایط تفکيک به Excel فایل قالب

 صنعتی، واحدهاي براي آموزشی هاي دوره برگزاري و رسانی اطالع و آموزشی جزوات و ها کتابچه تهيه -3-8

 شده تعيين هاي محل در استانداردها اجراي چگونگی و بازنگري روند درخصوص ذیربط مسئولين و انرژي بازرسان

 روز – نفر 80 ميزان به و کارفرما توسط

 کارفرما توسط شده اعالم قالبهاي در پروژه نهایی گزارش ارائه و تهيه -3-9


