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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

  بازنگري استاندارد مصرف انرژي در صنايع آهن و فوالد
 

هاي تدوين و بازنگري استانداردهاي معيار پروژهحدوده كاري مشخصات كلي، اهداف و معنوان، *

 :هاي فرآيند و تجهيزات انرژي بر در بخش صنعتمصرف انرژي و برچسب مصرف انرژي 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 ، نعتصدر بخش  يمصرف انرژ

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

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

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  باشدبه تدوين و بازنگري استانداردها مي

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

به مراجع تهيه معيارها و مشخصات فني و استانداردهاي اجباري انرژي و ارائه  " 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. ("کنندگان انرژي، طبق مقررات و آيين نامه هاي مربوط

 
 ميليون ريال( 11000) اعتبار مصوب:  

، پروژه مميزي انرژي و تدوين استاندارد مصرف انرژي در صنايع آهن و فوالد کشور انجام 1386در سال شرح کلي: 

اين استاندارد بازنگري گرديد.لذا در نظر است با استفاده از نتايج حاصله و همکاري واحدهاي  1392شد و در سال 

پروژه بازنگري استاندارد مصرف انرژي در صنايع فوالد در دستور کار قرار گيرد. صنعت فوالد يکي از پر  صنعتي،

باشد. براي توليد هر تن فوالد محصول بدون در نظر گرفتن فرآوري مواد اوليه و بر کشور ميترين صنعت انرژيمصرف

مورد نياز است در نتيجه شدت مصرف انرژي اين معادل متر مکعب گاز طبيعي انرژي  750تا  650جابجايي حدود 

ميليون تن  25حدود ، به 1397توليد فوالد خام کشور در سال بر است. محصول بيشترين مقدار در بين صنايع انرژي

کل مصرف انرژي صنعت فوالد کشور )حرارتي و  .ميليون تن محصوالت فوالدي رسيد 5/17و  شمش فوالد 
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شود. بر اساس سند چشم انداز توليد فوالد، يليارد مترمکعب معادل گاز طبيعي برآورد ميم 151الکتريکي( بالغ بر 

افزايش دهد  1404ميليون تن در سال، تا  55وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نظر دارد تا سقف توليد فوالد را به 

اهد يافت. با توجه به تجاري ميليارد متر مکعب افزايش خو 30که در نتيجه مصرف ساالنه اين صنعت به بيش از 

شدن فن آوري هاي نوين و عدم تمايل صنايع به سرمايه گذاري در مقوله انرژي، با ادامه روند فعلي و مصرف حداقل 

 10درصد از حد متوسط جهاني، پيش بيني مي شود ميزان هدر رفت انرژي ساليانه اين صنعت تا حدود  30بيش از 

 بيعي افزايش يابد.ميليارد متر مکعب معادل گاز ط

 آن اجراي اهميت و پروژه اجراي از هدف -1

تاندارد معيار مصرف انرژي در صنعت آهن و فوالد)براي کارخانه هاي موجود و کارخانه هاي الف( بازنگري تدوين اس

تازه تاسيس( و سنجش انطباق واحدهاي توليدي با معيارهاي استاندارد مصرف انرژي و اجراي مواد قانوني مربوطه در 

 1770قانون اصالح الگوي مصرف به شماره 

 ينه سازي مصرف انرژي به منظور دستيابي به مقادير معيارهاي استاندارد حاصلههاي بهب( ارائه راهکارها و برنامه

ج(ارائه نتايج استاندارد تدوين شده به واحدهاي صنعتي مربوطه به منظور آشنايي با اين استاندارد و ترويج رعايت 

 معيارهاي مندرج در آن

 محدوده كاري -2

 ه است:محدوده کاري پروژه در چهار فاز تعريف گرديد -

آوري هاي مميزي انرژي در صنايع آهن و فوالد و انجام بازديدها و جمعهاي اوليه گزارش: مطالعات، بررسيفاز اول

 اطالعات الزم

-هاي مربوطه توسط واحدهاي موجود تکميل ميآوري اطالعات طراحي و تنظيم و فرمهاي جمعدر اين فاز، ابتدا فرم

گردد. سپس فرآيندهاي توزيع و جريان هاي جديداالحداث دريافت ميمجتمع گردد. همچنين اطالعات مربوط به

شوند. بعد از آن پارامترها و بندي ميموادو .. مورد بررسي قرار گرفته و تجهيزات از حيث مصرف انرژي طبقه

يريت گردد. ساختار سيستم مدکننده انرژي استخراج ميهاي انرژي بري هريک از تجهيزات عمده مصرفشاخص

انرژي در کارخانه ها بررسي گرديده و در صورت اجراي راهکار، اثرات زيست محيطي و کاهش مصرف انرژي آن پايش 

 گردد.مي

 هاي الزم: مميزي انرژي و انجام بررسيفاز دوم

سهم مصرف  ها پردازش و تحليل گرديده وگيريريزي شده و نتايج اندازهگيري تعيين و برنامهدر اين فاز نقاط اندازه

و يا انديس انرژي تعيين و ميزان انحراف  secگردد. در نهايت انرژي هر تجهيز نسبت به واحد و کارخانه محاسبه مي

 شود.آنها با مقادير طراحي و مقادير جهاني آنها مقايسه مي

 آوري شده، تدوين استاندارد و ارائه راهکار: تحليل اطالعات جمعفاز سوم

جويي شناسايي ردآوري شده ، شرايط توليد و پارامترهاي موثر بر آن تحليل و پتانسيلهاي صرفهبر اساس اطالعات گ

شود. تفاوت شرايط کنوني و شرايط سازي مصرف انرژي و مطالعه فني و اقتصادي آنهاارائه ميشده و راهکارهاي بهينه
                                                           

ميليارد مترمکعب معادل گاز طبيعي )بدون احتساب  3ميليارد متر مکعب گاز طبيعي، انرژي الکتريکي حدود  11گاز طبيعي به ميزان حدود  1

 ب گاز طبيعيميليارد مترمکع 3/1ضريب نيروگاهي(، کک به ميزان معادل 
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استاندارد واحدهاي موجود و جديداالحداث  بهينه تعيين و متدولوژي تدوين استاندارد در ممجموعه هاي هدف ارائه و

 گردد.بازنگري مي

 سازي آنتدوين دستورالعمل اجراي استاندارد، تصويب و نهاييفاز چهارم: 

شده و طراحي فرمهاي آوريدر اين فاز پيش نويس استاندارد بازنگري شده و روشهاي تجزيه و تحليل اطالعات جمع

 گردد تا در کميته کارشناسي بازنگري استاندارد بررسي گردد.ئه ميدريافت اطالعات واحدهاي صنعتي ارا

 . 

 سازمان كارفرمايي :  *

 نه سازي مصرف سوخت يشرکت به

 

 اعتبارات مالي  *
 05/04/1400مـور   2213-34196شمارهمصوبه  11الي  1هاي يفمطابق با ردو  ه اي( ياز محل منابع داخلي)سرما

  فت ايرانهيات مديره محترم شرکت ملي ن

 شرايط احراز صالحيت:   *
بندي در زمينه مشاوره سازمان برنامه و هاي تاييد صالحيت و رتبهگواهينامهقرار داشتن در فهرست مشاوران داراي  -

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

 فيدر روند ارزيابي کيو باالتر   60اخذ امتياز  -

 و باالتر در روند ارزيابي فني  60اخذ امتياز  -

 4/0ير امتياز فني: ثضريب تا -

  


