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زمينه تدوين و بازنگري استانداردهاي معيار واجد صالحيت در مشاوران  و انتخاب  شناسايي گزارش شناخت

 صنعت  مصرف انرژي و برچسب مصرف انرژي  درحوزه هاي فرآيند و تجهيزات انرژي بر در بخش

 مشعل های صنعتی و نيروگاهی انرژی برچسب و تدوين استاندارد معيار مصرف
 

 

های تدوين و بازنگری استانداردهای معيار پروژهات كلي، اهداف و محدوده كاري مشخصعنوان، *

 :های فرآيند و تجهيزات انرژی بر در بخش صنعتمصرف انرژی و برچسب مصرف انرژی درحوزه
 

کردن  سازي مصرف انرژي و منطقييي و گسترش اقدامات بهينهجواعمال صرفهيکي از موارد بسيار مهم در : مقدمه

تدوين و بازنگري استانداردهاي معيار مصرف انرژي و برچسب مصرف انرژي ، صنعتدر بخش  يرف انرژمص

همچنين با تدوين برچسب انرژي ،  باشد.بر در بخشهاي صنعت و کشاورزي ميهاي فرآيند و تجهيزات انرژيدرحوزه

ق با استانداردها و معيارها هدايت و بازار توليد، عرضه و مصرف محصول مورد نظر به سمت توليد با کيفيت و منطب

زمينه رقابت در توليد محصوالت با کيفيت وکاهش اتالف انرژي خواهد شد و منجر به انتخاب صحيح مصرف کننده

نه سازي مصرف سوخت مکلف يضمن اينکه به  لحاظ قانوني نيز شرکت به گردد.باال ومنطبق با استانداردها مهيا مي

از جمله اين موارد،  مواد مرتبط در قانون اصالح الگوي مصرف )قانون  باشدانداردها ميبه تدوين و بازنگري است

اساسنامه شرکت بهينه  6ماده   8و  5مطابق با استاندارد مصوب و بند  هايي(، جهت اعمال جرائم و مشوق1770

ري انرژي و ارائه به مراجع تهيه معيارها و مشخصات فني و استانداردهاي اجبا " 6ماده  5سازي مصرف سوخت) بند 

مديريت، نظارت و بازرسي و اقدام الزم در " 6ماده  8، بند  ".ذيربط براي تصويب و همکاري الزم براي اجراي آنها

زمينه مميزي انرژي، بهينه سازي مصرف انرژي و اجـــراي راهکارهاي بهينه سازي مصرف انرژي توسط مصرف 

 مي باشد. ("نامه هاي مربوط کنندگان انرژي، طبق مقررات و آيين

 

 ريال( ونميلي 6740) اعتبار مصوب:  
 استفاده حرارتي انرژي به سوخت تبديل منظور به احتراقي سيستم ترين اساسي عنوان به مشعل : شرح كلي

 اين از دارد وجود گرمايشي و احتراقي هاي سيستم ها آن در که نيروگاهي و بزرگ و کوچک صنايع اکثر در. شودمي

. شود مي استفاده غيره و صنعتي هيترهاي و ها کوره بويلرها، مانند تجهيزاتي نياز مورد شعله تامين براي تجهيز

 فلزات، ذوب و فوالد نيروگاهي، پتروشيمي، پااليشگاهي، صنايع جمله از صنايع اغلب در که گفت توان مي امروزه

 بهره مانند زيادي داليل به متاسفانه که شود مي ستفادها مشعل از صنايع ديگر تاسيسات و شيشه آهک، گچ، سيمان،

 خسارتهاي ها مشعل نبودن استاندارد و بد  تنظيم همه از تر مهم و نامناسب نگهداري و تعميرات غلط، برداري

 و باال اضافي هواي درصد ناکامل، احتراق هوا، و سوخت نامناسب اختالط نظير عواملي. شويم مي متحمل را هنگفتي
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 حرارتي راندمان باال، سوخت مصرف با مشعل هاي سيستم شود مي باعث  CO و NOx نظير هاي آالينده يدتول

 . کنند کار مطلوب حد از بيش هاي آالينده توليد و پايين

 اند، داده اختصاص بخود را صنايع در انرژي مصرف از توجهي قابل سهم که تجهيزاتي عنوان به توان مي را ها مشعل

 ها مشعل راندمان بهبود با لذا باشد، مي زياد صنايع در آن از استفاده گستره اينکه به توجه با همچنين. نمود قلمداد

 .آورد بدست را انرژي مصرف در بسياري جوئي صرفه توان مي

 

 آن اجرای اهميت و پروژه اجرای از هدف-1

 : باشد مي الزامي ذيل دالئل به هينيروگا و صنعتي هاي مشعل تجهيزات در انرژي برچسب استاندارد تدوين

 تجهيزات از يکي مشعل که پذيرد مي صورت احتراق بخش در عمدتاً نيروگاهي و صنعت بخش در انرژي مصارف -

 .باشد مي آن مهم

 در رفته بکار هايمشعل در وهوا سوخت اختالط مناسب کنترل سيستم وجود عدم و راندمان بودن پايين بدليل -

 .هستيم شاهد را بيشتري هاي آالينده توليد و نرژيا تلفات صنايع،

 آالينده و باشد داشته گيري چشم افزايش مشعل راندمان تا است شده باعث دنيا در مشعل هاي فناوري پيشرفت -

 به نياز داخل توليد هاي مشعل راندمان ارتقاء براي لذا. باشيم شاهد داخل توليد فناوري به نسبت را کمتري هاي

 .شود مي احساس پيش از بيش انرژي برچسب معيار و رداستاندا

 امکان اجرايي هاي دستگاه به و بوده کشور سطح در انرژي مصرف و منابع مديريت به کمک طرح اين اجراي از هدف

 به صنعتي هاي مشعل داخلي توليدات در انرژي مصرف چگونگي بر انرژي برچسب اطالعات از استفاده با که دهد مي

 .باشند داشته نظارت مصرف، مديريت و ترلکن منظور

 محدوده كاری -2

تحليل هاي موجود و ساير کشورها و اي بين وضعيت تکنولوژي مجتمعمطالعه مقايسه، اطالعات تحليل و گردآوري -

 اطالعات گردآوري شده

هکارهاي بهبود کارائي و ارائه را انرژي مصرف کاهش ، شناسايي پتانسيلنتايج تحليل و تجزيه و هاآزمون انجام -

  آنها اقتصادي و فني سنجي امکان همراه انرژي به

 شده تدوين استاندارد خصوص در ترويج و رساني اطالع انرژي، و برچسب مصرف معيار استاندارد تدوين  -

 

 سازمان كارفرمايي :  *

 نه سازي مصرف سوخت يشرکت به

 

 اعتبارات مالي  *
 05/04/1400مـور   2213-34196شـماره مصوبه  11الي  1هاي يفمطابق با رد و( ه ايياز محل منابع داخلي)سرما

  هيات مديره محترم شرکت ملي نفت ايران
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 شرايط احراز صالحیت:   *
بندي در زمينه مشاوره سازمان برنامه و هاي تاييد صالحيت و رتبهگواهينامهقرار داشتن در فهرست مشاوران داراي  -

 و با تخصص بهينه سازي انرژي و ارائه گواهينامه معتبر در گروه انرژي بودجه

 در روند ارزيابي کيفيو باالتر   60اخذ امتياز  -

 و باالتر در روند ارزيابي فني  60اخذ امتياز  -

 4/0ير امتياز فني: ثضريب تا -


