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 :خالصه اسناد مناقصه پروژه
 " هاي گازيتوربين براي  تدوین استاندارد معيار مصرف سوخت "

 

 :شرح کار پروژه 
 

 مطالعه، بررسي و گردآوري اطالعات شامل:اول : فاز  -1

براي جمع آوري و ثبت ها و غيره ها، چك ليستطراحي و تهيه فرمها )یا نرم افزارهاي تحت شبکه یا هر روش دیگر(، پرسشنامه -الف 

 هاي گازيبردار توربيناز شرکتهاي سازنده و بهره هاآمار و اطالعات توربين

 

هاي تحت پوشش دامنه کاربرد استاندارد هاي گازي مجموعهبردار توربينبرگزاري جلسات با مسئولين شرکتهاي سازنده و بهره -ب  

سازي مصرف سوخت، سازمان ملي کميته تدوین استاندارد شامل شرکت بهينههاي گازي و همچنين اعضاي مصرف سوخت توربين

هاي نفت و نيرو، سازمان محيط زیست و معرفي شرکت متبوع و ارائه توضيحات استاندارد، شرکتها و معاونتهاي ذیربط در وزارتخانه

 کافي در خصوص روش و مراحل اجراي پروژه

 
هاي گازي صنعتي، ي مشتمل بر اطالعات عمومي مربوط به کاربرد، مشخصات فني توربينهاي گازتهيه گزارش شناخت توربين -ج 

موجود در جهان براي کاهش مصرف سوخت در  (best practice)و بهترین روشهاي  (best technologies)بهترین تکنولوژیها 

نظير کالس توربين، گرید یا برچسب انرژي توربين ها از لحاظ مصرف سوخت با معيارهایي بندي توربينهاي گازي، نحوه دستهتوربين

 )درصورت وجود(

 

هاي گازي مستقر در ایران،شامل جدول ميزان مصرف سوخت براي تهيه گزارشي مستندي از وضعيت موجود مصرف سوخت توربين -د

مصرف کننده سوخت )که طبيعتاً نوع توربين گازي صنعتي موجود در کشور به ترتيب، از بيشترین مصرف کننده تا کمترین  30حداقل 

بطوري که این جدول، حداقل  ميزان مصرف سوخت هر نوع توربين، تابع توان اسميتوربين و تعداد هر نوع توربين در کشورخواهد بود(،

نوع ميزان مصرف سوخت کلي،  داراي ستونهاي برند، تعداد موجود در کشور،شرکت و کشور سازنده، توان اسمي، کالس کاري توربين،

هاي گازي موجود در کشور را پوشش دهد. در این بردار بوده و همه محدوده توانهاي توربينصنعت بهره کاربري، تعداد و نوع محور،

ها با رنگ جداگانه،  هاي ساخت داخل نيز به انتهاي فهرست مذکور اضافه شود بطوري که این توربينراستا الزم است همه انواع توربين

 ده باشند.کامال مشخص ش

 
هاي ساخت ردیف اول جدول ميزان مصرف سوخت )جدولي که در مرحله قبل تهيه شده است( بعالوه توربين 10انتخاب حداقل  -ه 

مشتمل بر جداول،  هاي منتخباطالعات و مشخصات عملکردو راندماناین توربين داخل انتهاي فهرست فوق و تهيه گزارشي مستند از

یا سازنده یا  OEMهاي عملکرد و راندمان،ضرایب تصحيح براي شرایط عملياتي و غيره،با رجوع به کتب، جزوات و مراجع سازنده منحني

 و غيره، در هریك از شرایط: (data sheet)، کاتالوگها،دیتا شيتها OEMتعميرکار غير 

 

 استفاده از سوخت مایع و گاز -

 لف سال )با حداکثر اختالف دما(دو موقع مخت -

 اقليم گرم و مرطوب، معتدل و سرد 3حداقل  -

 بردار(محدوده ميان باري مختلف و بار ماکزیمم )یا بارهاي مياني مشخص شده از طرف سازنده یا بهره 2حداقل  -

 تعداد و سابقه تعميرات جزئي(عمر و سابقه تعميرات مختلف توربين )شامل ساعات کارکرد، تعداد استارت، تعداد اورهال،  -
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دریافت اطالعات مستند )شاامل   و برداريهاي منتخب در حال بهرههاي نصب توربينانجام بازدیدهاي ميداني به تعداد کافي از سایت -و

تاوان اسامي،   ها شامل مالك توربين، برند، شرکت و کشور سازنده، موجود( از مشخصات توربينيه رونوشت از مدارک و الگ شيتهاي ته

برداري یا کاربري )باراي پما ، کمسرساور یاا ژنراتاور(، آدرس و      کالس کاري توربين، ميزان مصرف سوخت، تعداد و نوع محور، نوع بهره

شماره تماس، نفر یا نفرات ذیربط، تاریخ بازدید و غيره جهت تهيه گزارشي مستندي از اطالعاات و مشخصاات عملکارد و رانادمان ایان      

 شرایط عملياتي و غيره، در هریك از شرایط: هاي عملکرد و راندمان،ضرایب تصحيحمشتمل بر جداول، منحني منتخبهاي توربين

 
 استفاده از سوخت مایع و گاز - 

 دو موقع مختلف سال )با حداکثر اختالف دما( -

 اقليم گرم و مرطوب، معتدل و سرد 3حداقل  -

 بردار(ماکزیمم )یا بارهاي مياني مشخص شده از طرف سازنده یا بهرهمحدوده ميان باري مختلف و بار  2حداقل  -

 عمر و سابقه تعميرات مختلف توربين )شامل ساعات کارکرد، تعداد استارت، تعداد اورهال، تعداد و سابقه تعميرات جزئي( -

 

کند، استخراج اطالعات استفاده نميها نظير حالتي که توربين از سوخت دوم درصورت جاري نبودن برخي حالتهاي کاربرد توربين

 مربوطه از مقاالت و کتب منتشره، محاسبه و تحليل و یا سایر مدارک و مستندات مثبته با ارائه مرجع امکانسذیر است(

 

در حد هاي منتخب تهيه گزارش مستند از انجام بازدید و بررسي نحوه انجام آزمایش راندمان انرژي انواع کاربرد هر یك از توربين -ز

افزاري، منابع مورد نيازي همچون هواي فشرده، آب، روغن، برق، استارتر و غيره و امکان و همچنين ازادوات، امکانات فيزیکي و نرم

شمار گيري و غيره که در بازدیدها مشاهده شده است. )با توجه به تعداد انگشتسيستمهاي مورد استفاده در آزمایش، وسایل اندازه

توربين موجود در کشور، همه آنها باید بازدید و بررسي شوند( و مقایسه موارد مذکور باروش ذکر شده درکدها،  آزمایشگاههاي

)کد  ASME PTC 22و همچنين با استاندارد ( manufacturer specifications or practice)هاي سازنده استانداردها و یا اسسك

 هاي گازي انجمن مهندسي مکانيك آمریکا(، تست عملکرد توربين

 
و ارائه نمایشي گزارش به اعضاي کميته تدوین استاندارد )کميته  با نظر کارفرما مستندسازي، تهيه گزارش نهایي فاز اول پروژه -ح 

 راهبري پروژه(

 

 سوخت شامل: محاسبه، تحليل، استدالل و تعيين معيارهاي مصرف فاز دوم: -2

هاي منتخب از لحاظ مصرف سوخت، با معيارهایي نظير کالس توربين، گرید یا برچسب بندي توربينبندي و دستهارائه طبقه -الف 

 با استفاده از نتایج حاصل از اجراي فاز اول پروژه، با نظر و تأیيد کارفرما انرژي توربين

 

هاي عملکرد و بندي نتایج مذکور و تهيه جداول، منحنيپروژه و ارائه گزارشي از جمعبررسي و تحليل نتایج حاصل از فاز اول  -ب

ضرایب تصحيح و غيره، براي هریك از  راندمان،بهترین نقطه کارکرد توربين از لحاظ راندمان حرارتي و محدوده مجاز راندمان حرارتي،

شود و نيازي به دسته بندي مجدد خب در بند الف این فاز مشخص ميهاي منتهاي منتخب )قبالً برچسب انرژي هریك از توربينتوربين

 ها و سایر مشخصات هر توربين نيست( در هریك از شرایط:آن در منحني

 

 استفاده از سوخت مایع و گاز -

 دو موقع مختلف سال )با حداکثر اختالف دما( -

 اقليم گرم و مرطوب، معتدل و سرد 3حداقل  -

 بردار(ان باري مختلف و بار ماکزیمم )یا بارهاي مياني مشخص شده از طرف سازنده یا بهرهمحدوده مي 2حداقل  -

 عمر و سابقه تعميرات مختلف توربين )شامل ساعات کارکرد، تعداد استارت، تعداد اورهال، تعداد و سابقه تعميرات جزئي( -
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 هاي تصحيح مربوطه ارائه شود(، پم  و کمسرسور(، ضرایب یا منحني)درصورت تأثير نوع کاربري بر راندمان توربين، )کاربردهاي ژنراتور

 
بهترین نقطه کارکرد توربين از لحاظ راندمان حرارتي و محدوده  هاي عملکرد و راندمان،تعيين و ارائه گزارشي از جداول، منحني -ج 

 3برچسبهاي انرژي، کالسهاي کاریو توان اسمي مختلف از  هاي نامشخص با براي توربين ضرایب تصحيح و غيره، مجاز راندمان حرارتي،

 مگاوات در هریك از شرایط:  400مگاوات تا 

 استفاده از سوخت مایع و گاز -

 دو موقع مختلف سال )با حداکثر اختالف دما( -

 اقليم گرم و مرطوب، معتدل و سرد 3حداقل  -

 بردار(بارهاي مياني مشخص شده از طرف سازنده یا بهرهمحدوده ميان باري مختلف و بار ماکزیمم )یا  2حداقل  -

 عمر و سابقه تعميرات مختلف توربين )شامل ساعات کارکرد، تعداد استارت، تعداد اورهال، تعداد و سابقه تعميرات جزئي( -

 

 هاي تصحيح مربوطه ارائه شود()درصورت تأثير نوع کاربریبر راندمان توربين، )کاربردهاي ژنراتور، پم  و کمسرسور(، ضرایب یا منحني

 

هاي ساخت داخل که پس از اجباري شدن طراحي و ارائه برچسب انرژي مورد تأیيد سازمان ملي استاندارد و مناسب براي توربين -د

با استفاده  هااستاندارد، توليد خواهند شد با توجه به برچسب انرژي تعيين شده در مراحل قبلي این پروژهبراي کالسهاي مختلف توربين

المللي ها از لحاظ مصرف سوخت و راندمان مورد استفاده توسط سازندگان  بينبندي توربيناز بررسي برچسبهاي انرژي یا هرگونه دسته

 همچون زیمنس

 

ژنراتور،  هاي منتخب براي کاربردهايگيري براي آزمایش راندمان انواع توربينانواع، مشخصات فني و وضعيت ادوات اندازه تعيين -ه

 پم  و کمسرسور در هریك از شرایط:

 استفاده از سوخت مایع و گاز -

 دو موقع مختلف سال )با حداکثر اختالف دما( -

 اقليم گرم و مرطوب، معتدل و سرد 3حداقل  -

 بردار(محدوده ميان باري مختلف و بار ماکزیمم )یا بارهاي مياني مشخص شده از طرف سازنده یا بهره 2حداقل  -

 عمر و سابقه تعميرات مختلف توربين )شامل ساعات کارکرد، تعداد استارت، تعداد اورهال، تعداد و سابقه تعميرات جزئي( -

 
که براي تست همچنين ارائه روش انجام تست، شرایط تست، فرمولهاي مورد استفاده، روش اعمال بار، محاسبات، تحليلها و غيره بطوري 

هاي مذکور چه درحالت اي وجود نداشته باشد و بتوان مصرف سوخت و راندمان را براي توربينمجهول و ناگفتهها هيچ انواع توربين

 کوپل شده و یا در حالت کوپل نشده بدست آورده و با معيارهاي ارائه شده مقایسه نمود.

 

گذاري الزم هاي منتخب با محاسبه ميزان سرمایهينارائه راهکارهاي عملي براي افزایش بازده حرارتي )راندمان انرژي( هریك از تورب -و

 براي انجام این کار

 

تهيه فایل نرم افزاري اکسل مورد استفاده براي بازرسان انرژي، داراي قابليت محاسبه خودکار راندمان در شرایط مختلف توربين با  -ز

 قبول دیگر( استفاده از وارد نمودن اطالعات پایه کارکرد توربين )یا نرم افزار قابل

 

مستندسازي، تهيه گزارش نهایي فاز دوم پروژه با نظر کارفرما و ارائه نمایشي گزارش به اعضاي کميته تدوین استاندارد )کميته  -ح

 راهبري پروژه(
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 تدوین استاندارد معيار مصرف سوخت شامل:فازسوم:  -3

تدوین استاندارد مرکب از کارفرما، سازمان ملي استاندارد، شرکتها و معاونتهاي انجام تعامل الزم با کارفرما به نمایندگي از کميته  -الف 

هاي نفت و نيرو، سازمان محيط زیست و غيره و تعيين بخشهاي مختلف متن استاندارد مصرف سوخت، تهيه و ذیربط در وزارتخانه

 نگارش متون تکميلي شامل مقدمه و غيره

 

هاي نامشخصدر هاي منتخب و توربينت )راندمان( و برچسب انرژي )یا سوخت( براي توربينتدوین استاندارد معيار مصرف سوخ -ب

 محدوده دامنه کاربرد استاندارد براساس نتایج حاصله از اجراي فاز اول و دوم پروژه

 

به دليل ابعاد بزرگ و  هاربينتهيه پيشنهادیه براي تعریف آزمایشها و آزمایشگاههاي مرجع در این پروژه خاص زیرا هر یك از انواع تو -ج

ها را در یك آزمایشگاه مرجع توان مانند تجهيزات دیگر همه توربيناي که دارند نيازمند آزمایشگاه مختص به خود هستند و نميپيچيده

 تست نمود.

 

آزمایشگاه مربوطه به همراه هاي منتخب، در محل برگزاري دوره آموزش عملي شامل انجام تست راندمان حرارتي یکي از توربين -د

 آموزش مباني و نحوه انجام تست براي افراد تعيين شده توسط کارفرما

 

نویس استاندارد و نهایي سازي آن با نظر کارفرما و تهيه و ارائه جزوه آموزشي کامل و بازبيني نهایي و اعمال اصالحات الزم روي پيش -ه

ها، نحوه انجام محاسبات، گيري، نحوه کاربرد منحنيها، شرایط وسایل اندازهگيرياندازه جامع مربوط به نحوه انجام تست، نحوه انجام

 نحوه انجام تصحيحات شرایط مختلف استاندارد و عملياتي

 

 3مستندسازي، تدوین گزارش کلي انجام پروژه مشتمل بر تمامي مستندات و مدارک پشتيبان انجام پروژه، نتایج حاصله و غيره در -و

و ارائه نمایشي گزارش نهایي پروژه به با نظر کارفرما EXCELو WORDافزارهايسخه فيزیکي و دو نسخه الکترونيکي در قالب نرمن

 کميته تدوین استاندارداعضاي 

 

 با نظر EXCELو WORDافزارهايو دو نسخه الکترونيکي در قالب نرم نسخه فيزیکي 3تهيه گزارش مدیریتي از انجام پروژه در  -ز

 کارفرما

 
  

 : شرایط خصوصی قرارداد 

 مهندس مشاورموظف است پس از ابالغ قرارداد افراد کليدي موثر پروژه را جهت تأیيد به کارفرما معرفي نماید. (1

مهندس مشاور موظف است در صورت تشخيص کارفرما فعاالنه در جلسات )کارشناسي، جلسات کميته تدوین اساتاندارد، ارائاه    (2

 حضور یابد.گزارش و غيره( 

گاردد  هاي هادف، مهنادس مشااورمتعهد ماي    به منظور نظارت بر حسن اجراي پروژه و بازدید کارشناسان کارفرما در مجموعه (3

 روز عهده دار شود.-نفر 20خدمات مرتبط با بازدید از واحدهاي صنعتي هدف را متناسب با استانداردهاي وزارت نفت به ميزان 

شناسان مهندس مشاور از جمله بليط هواپيما، رفات و آماد باه منااطل عمليااتي، اقامات، غاذا و        هاي مرتبط با کارکليه هزینه (4

 باشد.هاي متفرقه مربوطه در طول اجراي پروژه بعهده مهندس مشاور ميهرگونه هزینه

ریزي شاده  برنامهمهندس مشاور باید عالوه بر گزارش فازهاي پروژه، در تمام طول مدت قرارداد گزارش ماهيانه پيشرفت پروژه  (5

ریزي به منظور فعاليتهاي مااه آیناده، فعاليتهااي    و واقعي مورد تأیيد کارفرما به همراه فعاليتهاي انجام شده در طول ماه، برنامه

)یاا نارم افازار مشاابه ماورد تأیياد       Word،Power Point،MS Projectداراي تاخير و دالیل آن را در قالب نارم افزارهااي  
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 به کارفرما ارائه نماید.S-Curveه کارفرما( به همرا

مهندس مشاور باید کليه اطالعات کسب شده در طول پروژه را محرمانه تلقي کرده و براي هميشه از انتشار آنها یا ارائه به غيار   (6

 از کارفرما بدون مجوز رسمي از کارفرما خودداري نماید.

هااي گاازي باراي    باردار تاوربين  ي به شرکتهاي سازنده یا بهاره دریافت مجوز و هماهنگيهاي الزم براي هرگونه ورود یا دسترس (7

تواناد در ایان زميناه باه     آوري اطالعات و غيره به عهده و با مسئوليت مهندس مشاور بوده و کارفرما در صورت امکان ماي جمع

 مهندس مشاور کمك نماید.

راي پروژه باید با مکاتبه رسامي و همااهنگي باا    هرگونه بازدید و مأموریت فني توسط کارشناسان مهندس مشاور در راستاي اج (8

 کارفرما صورت پذیرد.

 نفرات سازمان پروژه مهندس مشاور باید در طول اجراي پروژه حضور داشته و در پروژه فعاليت نمایند. (9

قصه گر همکاري سال سابقه در زمينه موضوع مناقصه )قرارداد( داشته و بطور تمام وقت با منا 15مدیر پروژه باید حداقل داراي  (10

 نماید.

کارکنان کليدي موثر پروژه نيز باید حداقل، داراي شرایط مندرج در جدول ارزیابي فني بازرگاني را داشته و پس از تأیيد مادیر   (11

پروژه توسط کارفرما، به کارفرما معرفي شده و تایيد آنها اخذ شود. بدیهي است هرگونه تغيير در ترکياب افاراد پاروژه بایاد باه      

 د کارفرما برسد.تأیي

ارائه برنامه آموزشي و سرفصل هاي مورد نظر جهت آموزش به ذینفعان همراه با ارائه ليست اسامي مدرسان و رزومه کاري آنها  (12

 الزامي است.
 

 جدول زمانبندي انجام پروژه 

 

آن طبل جدول بندي زمانپيش بيني برنامه که  ماه درنظر گرفته شده است 12 ، حداکثرمدت زمان کل انجام پروژه

 .باشدزیر مي

 فعاليت
مدت 

زمان 

 )ماه(

 ماه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             6 مطالعه، بررسي و گردآوري اطالعات -1فاز 
             8 محاسبه، تحليل، استدالل و تعيين معيارهاي مصرف سوخت -2فاز 
             4 تدوین استاندارد مصرف سوخت -3فاز 

 
 

 :نحوه پرداخت 

هاي باالسري، بيمه، انواع ماليات،سود و غيره باشد و قيمت اجراي هاي مشاور بعالوه هزینهمبلغ پيشنهادي باید شامل کليه هزینه

 هر فاز از پروژه به صورت جدول زیر درنظر گرفته شده است:
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درصد نسبت به 

 کل قيمت

 برآورد دستمزد

 )ميليون ریال(  
 ردیف شرح

 1 مطالعه، بررسي و گردآوري اطالعات -1فاز   40حداکثر 

 2 محاسبه، تحليل، استدالل و تعيين معيارهاي مصرف سوخت -2فاز   30حداکثر 

 3 تدوین استاندارد مصرف سوخت -3فاز   

 جمع   100

پرداخت به نسبت، و از پرداختهاي صورت پس از پيش پرداخت، بقيه پرداختها بر اساس پيشرفت پروژه بوده و مبلغ پيش 

 وضعيتهاي پروژه کسر خواهد شد.

 

: به منظور نظارت بر حسن اجراي پروژه و بازدید مدیران و کارشناسان کارفرما، مشاور باید کليه خدمات مرتبط با بازدید از تذکر

اردهاي ایمني روز،  محل اقامت، غذا و حمل و واحدهاي صنعتي هدف از قبيل تأمين بليط هواپيما/اتومبيل/قطار مجهز به استاند

ميليون  10روز حداکثر -درصد مبلغ قرارداد فيمابين به ازاي هر نفر 8نقل محلي را متناسب با استانداردهاي وزارت نفت تا سقف 

د دیده شود. این مبالغ هاي مذکور،جزو مبلغ قرارداد بوده و در مبلغ قرارداد پروژه بایریال تأمين نماید. بدیهي است کليه هزینه

 پرداختي توسط مشاور، با ارائه اسناد مالي مربوطه، قابل بازپرداخت به مشاور خواهد بود.

 


	خلاصه اسناد مناقصه توربين

