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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 معيار مصرف انرژي در خطوط انتقال نفت خام و فرآورده هاي نفتي
 

هاي تدوين و بازنگري استانداردهاي معيار پروژهمشخصات كلي، اهداف و محدوده كاري وان، عن*

 :هاي فرآيند و تجهيزات انرژي بر در بخش صنعتمصرف انرژي و برچسب مصرف انرژي درحوزه
 

کردن  يسازي مصرف انرژي و منطقيي و گسترش اقدامات بهينهجواعمال صرفهيکي از موارد بسيار مهم در : مقدمه

تدوين و بازنگري استانداردهاي معيار مصرف انرژي و برچسب مصرف انرژي ، صنعتدر بخش  يمصرف انرژ

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

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

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  باشدزنگري استانداردها ميبه تدوين و با

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

دهاي اجباري انرژي و ارائه به مراجع تهيه معيارها و مشخصات فني و استاندار " 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. ("ات و آيين نامه هاي مربوطکنندگان انرژي، طبق مقرر

 

 ريال( ونميلي6710)اعتبار مصوب:  
 اي،جاده ريلي، نقل و حمل از استفاده مانند متعددي هايراه نفتي هايفرآورده و خامنفت انتقال جهت: شرح كلي

 طوريکه به. است فزايشا به رو لوله خطوط از استفاده جهان در امروزه. دارد وجود لوله خطوط با انتقال و دريايي

 اطمينان، ضريب بودن باال در توانمي را امر اين علت. گيردمي صورت طريق اين از دنيا نفت انتقال سوم دو تقريباً

 در. دانست هاروش ساير به نسبت کم هزينه و باال ظرفيت با انتقال امکان جغرافيايي، شرايط لحاظ به محدوديت عدم

 با که بوده مطرح هميشه نفت انتقال خطوط از صرفه به استفاده چگونگي و سازيبهينه ثبح ويژه، اهميت اين کنار

 اطالعات، و آمار آوريجمع اساس همين بر. شود منتقل نفت مقدار بيشترين ممکن، انرژي و هزينه حداقل صرف

 شناسايي و بررسي جهت انتقال خطوط مطالعه در موجود هايديدگاه و حاکم روابط موثر، پارامترهاي شناسايي

 بهينه کارکرد شرايط در همواره لوله خطوط الزم، استانداردهاي تدوين با تا است برخوردار فراواني اهميت از سيستم

 که است انرژي مديريت استاندارد موارد از نفتي هايفرآورده و نفت انتقال شبکه در انرژي استاندارد. شوند داشته نگه
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 را مختلف هايسامانه در انرژي جريان بازده ارتقاي هايفرصت و دارد انرژي جريان ارزيابي در مندنظام نگرشي

  .کندمي مشخص را آن ارزيابي معيارهاي و شناسايي

 آن اجراي اهميت و پروژه اجراي از هدف -1

 هدفديده است. تدوين گر 1390، در سال 13377ها و خطوط انتقال نفت خام به شماره ملي استاندارد تلمبه خانه

 فشار تقليل هايايستگاه و لوله خطوط ها،خانهتلمبه در انرژي مصرف مديريت و کارايي ارتقاء استاندارد اين تدوين از

 درخواست به توجه بامورد اصالح قرار گرفته است.  1395اين استاندارد در سال  .استبوده  نفتي هايفرآورده و نفت

 و جلسات به توجه با همچنين و موجود استاندارد بازنگري فوري و مبرم نياز بر مبني ايران استاندارد ملي سازمان

 جمله از. باشد مي ضروري حاضر استاندارد بازنگري ايران، نفت مخابرات و لوله خطوط شرکت با شده انجام مکاتبات

 : باشد مي ذيل نظير مواردي شامل باشد داشته بازنگري به نياز حاضر استاندارد گردد مي باعث که مواردي

 برچسب از استفاده بجاي و نبوده انتقال خطوط و ها خانه تلمبه ارزيابي براي مناسبي شاخص انرژي برچسب -

 . نمود استفاده استاندارد جديد ويرايش در SEC انرژي ويژه مصرف از توان مي انرژي،

 دبي ميزان ارتفاع، تغييرات دما، ازقبيل هاييفاکتور االمکان حتي که شوند اصالح ايي گونهه ب مدنظر هاي شاخص -

 . گردد شامل را لوله خطوط به ارسالي فرآورده نوع و

 آن اجراي که باشد مي آمده بدست اطالعات تحليل و ها خانه تلمبه در انرژي مميزي انجام به نياز باال موارد اعمال -

 .بود خواهد پروژه انجام هاي هزينه تأمين و مربوطه پروژه تعريف به نياز

 

 محدوده كاري -2

مطالعه و بررسي نواقص و ابهامات استاندارد موجود و پيشنهاد تعيين شاخص هاي گردآوري و تحليل اطالعات،  -

 هاي موجود و ساير کشورهااي بين وضعيت تکنولوژي تلمبه خانهاستاندارد با قابليت اجرا، مطالعه مقايسه

و ارائه راهکارهاي  انرژي مصرف کاهش ، شناسايي پتانسيلنتايج تحليل و جزيهت ، مميزي انرژي،ها آزمون انجام -

  آنها اقتصادي و فني سنجي امکان همراه بهبود کارائي انرژي به

 تحليل جريان انرژي، بازنگري استاندارد معيار مصرف انرژي، اطالع رساني و ترويج استاندارد بازنگري شده -

 

 سازمان كارفرمايي :  *

 نه سازي مصرف سوخت يبهشرکت 

 

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

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

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

 در روند ارزيابي کيفيو باالتر   60اخذ امتياز  -

 و باالتر در روند ارزيابي فني  60اخذ امتياز  -

 4/0ير امتياز فني: ثضريب تا -

 


