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 نيروگاهي و صنعتي هاي مشعل انرژي برچسب و مصرف معيار استاندارد تدوين

 ماه 18برآورد مدت زمان اجرا: 

 اطالعات تحليل و گردآوري: اول فاز

 و دنیا در پروژه با مرتبط انرژی مصرف معیار و عملکردی مختلف های استاندارد بررسی و مطالعه - 1-1

 شامل ذینفعان با مشترک جلسات برگزاری نظران، صاحب پیشنهادات و نظرات ابهامات، ها، چالش گردآوری

 مربوطه استاندارد تدوین ضروری الزامات تعیین و مشاور مهندس توسط کنندگان، تولید و عملیاتی واحدهای

 .ها آالینده تولید و راندمان ظرفیت، نوع، نظر از کشور در مشعل تولید جدید های فناوری بررسی -1-2

 جهان در ها مشعل انرژی برچسب و انرژی مصرف های معیار و استانداردها فنی، اطالعات آوری جمع -1-3

 .ها مشعل آالیندگی های شاخص همراه به

 مربوطه محصوالت و نیروگاهی و صنعتی های مشعل خارجی و داخلی سازندگان اطالعاتی بانک ایجاد -1-4

 مصرف میزان استفاده، مورد مشعل انواع شامل) اطالعات خوداظهاری های فرم گردآوری و طراحی -1-5 

 فایل قالب در...(  و گرفته انجام انرژی سازی بهبنه اقدامات عملیاتی، شرایط مصرفی، انرژی های حامل

Excel کارفرما تأئید مورد فرمت با صنعتی مختلف واحدهای به ارسال و 

 بهره شرایط مشعل، های ظرفیت ها، مشعل انواع از فنی های بررسی و آماری جامعه تهیه منظور به -1-6

 غیر صنایع و( نیروگاهی کننده مصرف 6 حداقل) نیروگاهی صنعتی مختلف های بخش باید مشعل از برداری

 شامل) پتروشیمی و گاز نفت، صنایع و سیمان فوالد، و آهن سرامیک، آجر، شیشه، صنایع شامل نیروگاهی

 قرار میدانی بررسی مورد واحد، 3 حداقل یک هر از( پتروشیمی های مجتمع و گاز و نفت های پاالیشگاه

 . گیرد

 ظرفیت تولیدی، مشعل انواع شامل) اخیر سال سه اطالعات خوداظهاری های فرم گردآوری و طراحی -1-7

 مورد فرمت با مشعل کننده تولید واحدهای به ارسال و Excel فایل قالب در...(  و تولید میزان حرارتی،

 کارفرما تأئید



 تدوین برای مبنا ترین مناسب همچنین و هدف جامعه انتخاب و شده آوری جمع اطالعات آنالیز  -1-8

 . انرژی برچسب و عملکرد استاندارد

 با متناسب مشعل کاربرد نوع و مشعل ظرفیت سوخت، نوع مشعل، نوع براساس ها مشعل بندی طبقه -1-9

 کشور نیاز مورد اهداف به رسیدن و موجود وضعیت دنیا، بروز های بندی طبقه

 کارفرما تائید مورد فرمت براساس پروژه اول فاز نهایی گزارش ارائه و تهیه مستندسازی، -1-10

 نتايج تحليل و تجزيه و ها آزمون انجام: دوم فاز

 .انرژی برچسب تعیین عملکردهای آزمون برای داخل تولیدی محصوالت نمونه انتخاب -2-1

 مشعل سازندگان کنندگان تولید از بازدید دریافتی، اطالعات بر عالوه تولیدی محصوالت نمونه انتخاب برای

 .پذیرد صورت باید( مشعل کننده تولید 6 حداقل) صنعتی و نیروگاهی

 .ها مشعل آالیندگی های شاخص همراه به انرژی برچسب تعیین بر تاثیرگذار پارامترهای تعیین -2-2

 انتخابی های نمونه روی بر تست انجام و آزمون شرایط کردن آماده -2-3

 معیار و عملکردی مشخصات تعیین و آزمون از حاصل اطالعات پردازش و تحلیل تجزیه و بررسی -2-4

 .انرژی برچسب تدوین برای نیاز مورد انرژی مصرف

 هزینه پر و هزینه کم جمله از مختلف راهکارهای ارائه و انرژی جوییصرفه های پتانسیل شناسایی -2-5

 و فنی مطالعه آنها، بندیدسته و نیروگاهی و صنعتی های مشعل بازدهی افزایش و انرژی مصرف سازیبهینه

 قبیل از اقتصادی مناسب مدل بکارگیری نیز و فرضیات و جزئیات ذکر با شده ارائه راهکارهای اقتصادی

 بازگشت نرخ و دوره هزینه تنزیل، تورم، نرخ قبیل از) اقتصادی مختلف عوامل گرفتن درنظر با کامفار

 فایل ارائه ضمن مرتبط عوامل سایر و( سرمایه استهالک طول در انرژی قیمت تغییرات تأثیر اعمال سرمایه،

 .راهکارها ارائه در موثر فرضیات تغییر با ویرایش و محاسبه قابلیت و اکسل فرمت با مربوطه محاسباتی های

 کارفرما تائید مورد فرمت براساس پروژه دوم فاز نهایی گزارش ارائه و تهیه مستندسازی، -2-6

 خصوص در ترويج و رساني اطالع انرژي، برچسب و مصرف معيار استاندارد تدوين: سوم فاز

 شده تدوين استاندارد

 انرژی برچسب تعیین برای انرژی مصرف معیار شاخص ارزیابی محاسباتی روش و متدولوژی تدوین -3-1

 مورد هایتکنولوژی دیگر و مشابه هایتکنولوژی با آنها مقایسه و موجود های تکنولوژی بررسی -3-2

 و تولید پروسه و سیستم پایداری حفظ امکان بررسی با جایگزینی امکان و پیشرفته هایکشور در استفاده



 مصرف مطلوب مقدار تعیین و( Gap Analysis)انرژی مصرف بهینه شرایط و کنونی شرایط تفاوت تحلیل

 انرژی

 شاخص همراه به انرژی برچسب و انرژی مصرف معیار استانداردهای تدوین نویس پیش تهیه -3-3

 های قالب در ایران استاندارد ملی سازمان مستقیم همکاری با آن اجرایی دستورالعمل و آالیندگی استاندارد

 ( 5شماره فرمت) سازمان آن تایید مورد و پیشنهادی

 و استاندارد ملی سازمان( تدوین دست در) سامانه در بازرسی اطالعات ثبت فرمت و دستورالعمل تهیه -3-4

 میزان و استاندارد از معیار انحراف میزان شامل مزبور، سامانه از نیاز مورد خروجی های گزارش فرمت تهیه

 ها مشوق همچنین و 26 ماده مصوب نامه آیین آخرین با مطابق متعلقه جرائم میزان و مصرفی مازاد سوخت

  انرژی مصرف الگوی اصالح قانون 14 ماده مطابق

 جهت یکسان فرمت تهیه و انرژی مدیریت زمینه در استاندارد، اجرای دستورالعمل تدوین و تهیه -5-3

 و پایش در سهولت و تسریع قابلیت با یکسان فرمت تحت بازرسی های گزارش ارائه و انرژی بازرسی انجام

 کارفرما تأئید مورد فرمت با Excel فایل قالب در بازرسی اجرای نحوه بر نظارت

 انجام الزم، دفاعیات و توضیحات ارائه ، استاندارد تدوین کمیته کارشناسی و فنی جلسات تشکیل -3-6

 استاندارد تدوین نویس پیش نمودن نهایی و استاندارد نویس پیش در نظر مد اصالحات

 های مشعل برای کشور انرژی مصرف شاخص متوسط میزان مقایسه شامل مدیریتی گزارش تهیه-3-7

 پتانسیل برآورد ،(BP) جهانی تکنولوژی بهترین و جهانی متوسط استاندارد، متوسط با نیروگاهی و صنعتی

 گذاری سرمایه برآورد استاندارد، اجرای صورت در و راهکارها کامل اجرای صورت در سوخت مصرف کاهش

 فایل و Word فایل قالب در راهبردها و ها چالش نیاز، مورد مالی منابع تامین نحوه و نیاز مورد

PowerPoint فایل قالب در مربوطه محاسباتی های فایل ارائه و Excel تغییر با ویرایش قابلیت با 

 .موثر فرضیات

 واحدهای برای آموزشی/توجیهی جلسات برگزاری و رسانی اطالع و آموزشی جزوات و ها کتابچه تهیه -3-8

 اجرای چگونگی و تدوین روند درخصوص ذیربط مسئولین و انرژی بازرسان نیروگاهی، و صنعتی و تولیدی

 جلسات مدعوین و کارفرما پرسنل جهت( آموزشی پکیج و پذیرایی شامل) الزم تسهیالت کلیه و استانداردها

 80 میزان به و کارفرما تایید با و تابعه های شرکت یا نفت وزارت به متعلق فضاهای در آموزشی /توجیهی

 روز – نفر

 کارفرما توسط شده اعالم قالبهای در پروژه نهایی گزارش ارائه و تهیه -3-9


