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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/

 

يوتيليتي در پااليشگاه هاي نفت، گاز، واحدهاي بازنگري استاندارد معيار مصرف انرژي 

 پتروشيمي

 ماه 18برآورد مدت زمان اجرا: 

 

 موجود اطالعات تحلیل و آوري جمع :اول فاز

 شماره به انرژي مصرف معیار ملی فعلی استاندارد نواقص و ابهامات ها، چالش بررسی و  مطالعه ستعالم،ا1-1

 عدم دالیل یا انرژي بازرسی هاي گزارش گردآوري و انرژي بازرسان و ذینفعان با جلسه تشکیل ،19581

 راهبرد و پیشنهاد ارائه و آنها بندي جمع و تحلیل موارد، بررسی انرژي، بازرسی اجراي

 یوتیلیتی واحدهاي و مركزي یوتیلیتی واحدهاي مشخصات اظهاري خود هاي فرم گردآوري و طراحی1-2

 پایگاه ایجاد و بندي جمع ، كارفرما نظر با مطابق كشور پتروشیمی هايمجتمع و گاز و نفت صنایع در مستقر

  Word و Excel فایل قالب در اطالعاتی

 سازنده، اطالعات ظرفیت، شامل)  تجهیزات فنی كامل مشخصات فرآیند، هاي نقشه و شرح شامل اطالعات

 مشخصات ،(سال 3 متغیر اطالعات حداقل بازه)  فرآیند عملیاتی و طراحی پارامترهاي و( كاركرد پارامترهاي

 پایش و ثبت داري، نگه و تعمیر و برداري بهره نحوه ،(كنتورها شامل) گیري اندازه و نمایش دستگاههاي

  كارفرما سوي از اعالمی موارد سایر و مصرف كاهش اقدامات و انرژي مدیریت سیستم استقرار نحوه اطالعات،

 مصرف معیار هاي شاخص تعیین ، 2-1 بند در شده آوري جمع هاي فرم از تحلیلی گزارش ارائه و بررسی1-3

 گرمایی الکتریکی، انرژي تبدیل راندمان محاسبه انرژي، جریان نمودارهاي ترسیم ، انرژي، و جرم موازنه ، انرژي

 عملیاتی و طراحی شرایط در( تفکیك به) انرژي تلفات برآورد و كل و

 پتروشیمی گاز، نفت، صنایع در استفاده مورد یوتیلیتی هايسیستم انواع خصوص در اطالعات گردآوري1-4

 Best Practice هايشاخص خصوص در اطالعات آوريجمع و( جهان سطح در) مركزي هايیوتیلیتی انواع و

 با سازگار و انرژي مصرف كارایی ارتقاء نوین فناوریهاي شناسایی ،(سیکل كل و تجهیزات تفکیك به) آنها

 آنها مشخصات ارائه و زیست محیط



 و بنیان دانش شركتهاي و داخلی یوتیلیتی تجهیزات سازندگان مشخصات لیست تهیه و شناسایی1-5

 آنها اطالعات گردآوري

 نظر با نهایی انتخاب و دالئل ذكر با  انرژي ممیزي انجام جهت( واحد 10 حداقل) هدف مجموعه پیشنهاد 1-6

 كارفرما تایید با ممیزي انجام زمانبندي برنامه ارائه و هدف مجموعه با توجیهی جلسه برگزاري  ، كارفرما

 منتخب واحدهاي در انرژي كارآیی بهبود راهکارهاي ارائه و انرژي ممیزي :دوم فاز

 ممیزي انجام به اقدام طرح، محدوده در شده قید منتخب یوتیلیتی واحدهاي در بایستمی مشاور فاز این در

 :نماید ذیل شرح به تفصیلی انرژي

 انرژي،پارامترهاي مصارف فنی، كامل مشخصات شامل اطالعات هاي فرم تکمیل و طراحی ، اولیه بازدید  2-1

 تکمیل و بندي جمع و كارفرما نظر مد موارد كلیه و داري نگه و تعمیر و برداري بهره نحوه طراحی، و عملیاتی

 Word و Excel فایل قالب در اطالعاتی پایگاه

 سال سازندگان، عملیاتی، و نامی هايظرفیت)برانرژي عمده تجهیزات...  و SLD و PFD هاينقشه شامل) 

 هاي حامل سایر مصرفی، هايسوخت تركیبات و(غیره و عملیاتی و طراحی راندمان كاركرد، ساعات ساخت،

 ثبت و نمایش نحوه ، گیري اندازه تجهیزات و كنتورها قرارگیري محل تولید، مقادیر و آنها میزان انرژي،

 ..( و  انرژي مصرف كاهش اقدامات انرژي، مدیریت سیستم استقرار مشخصات اطالعات،

 نقشه تهیه و گیرياندازه نقاط تعیین و الکتریکی حرارتی، انرژي مصرف با مرتبط پارامترهاي تعیین  2-2

(Plot Data)ارائه  و فرایند سازي شبیه و تحلیل شده، گیري اندازه پارامترهاي گذاري صحه و گیري،اندازه 

 شده گیري اندازه اطالعات مناسب

 مصرف دیاگرامهاي سنکی ترسیم و فرآیند سازي شبیه و( انرژي حامل تفکیك به)  انرژي و جرم موازنه  2-3

 و طراحی از انحراف میزان نمودن مشخص و عملیاتی و  طراحی حالت در كل و  حرارتی الکتریکی، انرژي

 آن دالیل

 جویی صرفه پتانسیل و زیستی محیط هاي آالینده كاهش میزان اجتناب، قابل انرژي تلفات برآورد  2-4

 بندي اولویت با انرژي مصرف سازي بهینه راهکارهاي ارائه  و تجمیعی و انرژي هاي حامل تفکیك به انرژي

 و مدت میان مدت،كوتاه تفکیك به شده ارائه راهکارهاي اقتصادي تحلیل و پرهزینه و هزینه كم راهکارهاي

 كارفرما تأیید با گذار تأثیر اقتصادي پارامترهاي كلیه گرفتن نظر در با آنها اقتصادي فنی تحلیل و مدت بلند

 انرژي هايحامل قیمت تغییرات اساس بر اقتصادي هايمدل حساسیت تحلیل و

 ابزار و فشرده هواي و هیدروژن نیتروژن، بخار، برق، آب، شامل)  یوتیلیتی واحد هر تولید هزینه برآورد   2-5

 مصوب قیمتهاي سناریو دو با تولید هزینه از سوخت سهم و( عملیاتی و گذاري سرمایه تفکیك به -دقیق

 و  تولید، جهانی متداول هاي فناوري و نوین فناوریهاي با آن مقایسه و سوخت صادراتی قیمتهاي و سوخت

 افزوده ارزش به انرژي یارانه میزان نسبت برآورد و مجاور واحدهاي به یوتیلیتی واحد هر فروش قیمتهاي

 حاصله

 



 وآموزش استاندارد بازنگري :سوم فاز

 الکتریکی حرارتی، تفکیك به  انرژي مصرف معیار شاخص ارزیابی محاسباتی روش و متدولوژي تدوین3-1

 فرم هدف، مجموعه اطالعات اساس بر الکتریکی، حرارتی، تفکیك به انرژي مصرف معیار شاخص تعیین3-2

 انرژي مصرف استاندارد معیار شاخص پیشنهاد و  شده تدوین متدولوژي مبناي بر بازرسی و خوداظهاري هاي

 استاندارد معیار شاخص از انحراف میزان نمودن مشخص و جدیداالحداث و موجود فرآیندهاي انواع براي

 پیشنهادي

 مستقیم همکاري با آن اجرایی ودستورالعمل انرژي مصرف معیار استانداردهاي بازنگري نویس پیش تهیه3-3

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

 پیشنهادي اصالحات انجام و استاندارد تدوین نهایی و كارشناسی جلسات

 فرمت تحت بازرسی گزارشهاي ارائه و مربوطه استاندارد بازرسی اجرایی هاي دستورالعمل تدوین و تهیه3-4

 بازرسی اجراي نحوه بر نظارت و پایش در سهولت و تسریع قابلیت با Excel فایل قالب در یکسان

 در خوراک و سوخت محاسبات فرم و جدیداالحداث واحدهاي خوراک و سوخت كمیته هاي فرم تنظیم3-5

 جدیداالحداث واحدهاي به سوخت تخصیص در سهولت و تسریع قابلیت با Excel فایل قالب

 و استاندارد ملی سازمان( تدوین دست در) سامانه در بازرسی اطالعات ثبت فرمت و دستورالعمل تهیه 3-6

 سوخت میزان و استاندارد از معیار انحراف میزان شامل سامانه از نیاز مورد خروجی گزارشهاي فرمتهاي تهیه

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

  انرژي مصرف الگوي اصالح قانون 14 ماده

  شامل یوتیلیتی واحدهاي در انرژي مدیریت سیستم كامل استقرار جهت الزم الزامات تدوین و تهیه3-7

 تفکیك به سازمانی وظایف شرح و سازمانی ساختار پیشنهاد -

 مستمر پایش و ثبت شامل انرژي مدیریت سیستم استقرار اجرایی دستورالعملهاي تدوین نحوه پیشنهاد -

 وضعیت بهبود انرژي، مدیریت خصوص در شده انجام اقدامات و انرژي مصرف روند سازي مستند اطالعات،

  انرژي كارایی ارتقاء و عملکرد بهبود هدف با  برداري بهره نحوه و نگهداري و تعمیر  مانیتورینگ،

 آن ادواري اجراي زمانی برنامه و انرژي فنی ممیزي انجام جهت نیاز مورد الزامات حداقل  -

 ها تکنسین و كاركنان انرژي، مدیران نیاز مورد آموزشهاي محتوي و عناوین -

 انرژي مدیریت سیستم كامل استقرار جهت نیاز مورد افزارهاي سخت و افزارها نرم نوع -

 زمانی برنامه و( استقرار مراحل تفکیك به) انرژي مدیریت سیستم كامل استقرار هزینه -

 انرژي مدیریت سیستم كامل استقرار نتیجه در سوخت مصرف كاهش پتانسیل برآورد -

 

 واحدهاي براي آموزشی/توجیهی جلسات برگزاري و رسانی اطالع و آموزشی جزوات و ها كتابچه تهیه3-8

 كلیه و استانداردها اجراي چگونگی و تدوین روند درخصوص ذیربط مسئولین و انرژي بازرسان صنعتی،



 آموزشی /توجیهی جلسات مدعوین و كارفرما پرسنل جهت( آموزشی پکیج و پذیرایی شامل) الزم تسهیالت

  كارفرما تایید با و تابعه هاي شركت یا نفت وزارت به متعلق فضاهاي در

 با تولید فرآیند هر براي كشور انرژي مصرف شاخص متوسط میزان مقایسه شامل مدیریتی گزارش تهیه3-9

 سوخت مصرف كاهش پتانسیل برآورد ،(BP)  جهانی تکنولوژي بهترین و جهانی متوسط استاندارد، متوسط

 تامین نحوه و نیاز مورد گذاري سرمایه برآورد استاندارد، اجراي صورت در و راهکارها كامل اجراي صورت در

  PowerPoint فایل و Word فایل قالب در راهبردها و چالشها نیاز، مورد مالی منابع

 كارفرما توسط شده اعالم قالبهاي در پروژه نهایی گزارش ارائه و تهیه3-10


