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»بسمه تعالی «  
 آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 
است که عهده    مرجع رسمی کشور   جب قانون، تنها  تحقیقات صنعتی ایران به مو     و مؤسسه استاندارد 

 .میباشد) رسمی ( استانداردهای ملی  نشر وظیفه تعیین، تدوین و دار

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه،                   
وضوع صورت  صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با م             

سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به                    . میگیرد
: شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل                   

ی دولتی  تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانها              
پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی              .باشد

مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات وپیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح ودر                   
 .چاپ و منتشر می شود) رسمی( صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی 

داردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط              پیش نویس استان  
تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به                      

بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر           . عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد      
تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه          )) 5((در استاندارد ملی شماره     اساس مفاد مندرج    

 .تشکیل میگردد به تصویب رسیده باشد

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که                
خاص کشور، از آخرین     در تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای              

 .پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به                    
نان از کیفیت   منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمی             

محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای     
مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت           . عالی استاندارد اجباری نماید   

 .کشور، اجرای استاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید

همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه                
مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست               
محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و                   

سسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز                  مؤ
ترویج . شرایط الزم، گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید                

ام تحقیقات  سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انج                
 .کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد
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 اعضاء اصلی 
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 سازمان بهینه سازی مصرف        -وزارت نفت    
 سوخت کشور

 نفیسی، فرهاد
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 المهدی
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 ) لیسانس مهندسی برق ( 

 توحیدی ، ماشاءاهللا سازمان حفاظت محیط زیست
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 پیش گفتار

 
که  "ومینیم  آلمعیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی الکتریکی در فرآیندهای تولید              "استاندارد  

اصلی  هتهیه و تدوین شده و در جلس        وزارت نیرو    معاونت امور انرژی  به وسیله    پیش نویس آن  

مطابق مواد قانونی بند     15/06/1384مورخ  نیرو  کمیته تصویب معیارهای مصرف انرژی در وزارت        

ری اسالمی   قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهو           121ماده  )  الف(

 3 ماده   1ایران و مصوبات شورای عالی استاندارد به تصویب رسیده است ، اینک به استناد بند                     

 1371قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه                

  .به عنوان استاندارد رسمی ایران منتشرمی گردد

های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و           و پیشرفت  التبرای حفظ همگامی و هماهنگی باتحو     

خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که                   

برای اصالح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط                    

ین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین           بنابرا. مورد توجه قرار خواهد گرفت    

 .تجدید نظر آنها استفاده کرد

در تهیه وتدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه،                  

. وددر حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد ش               

 :منابع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است

 )مشاور ( ،  سازمان بهره وری انرژی ایران "تدوین معیار مصرف انرژی در صنعت آلومینیم" -1

 الف



 

 مقدمه

 درصد از کل مصرف انرژی در         94، حدود      )آلومینیم اولیه   ( کارخانجات تولید شمش آلومینیم    

 درحال حاضر از مصرف انرژی باالیی در        ،ر کشور د صنعت آلومینیم . مینیم را دارا هستند   صنعت آلو 

با توجه به یارانه های پرداختی دولت مربوط        . مقایسه با صنایع مشابه در دیگر کشورها برخوردارند       

داخل کشور ، محدودیت منابع سوخت فسیلی ، آلودگی             های نفتی در   به قیمت برق و فرآورده     

یطی ، رشد باالی مصرف ساالنه انواع انرژی در ایران و عدم کارآیی فنی و اقتصادی در                  زیست مح 

وری انرژی در این گروه از صنایع امری الزم          مصرف انرژی، مدیریت مصرف انرژی و افزایش بهره       

 .و ضروری است

 20اده  تنفیذی در م  (  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی             121بر طبق ماده    

، دولت موظف است به منظور اعمال        ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی         

جوئی ، منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست نسبت به تهیه و تدوین                       صرفه

های مصرف   با مصرف انرژی در تجهیزات ، فرآیندها و سیستم           معیارها و مشخصات فنی مرتبط     

ژی ، اقدام نماید ، به ترتیبی که کلیه مصرف کنندگان و وارد کنندگان این تجهیزات ،                      کننده انر 

معیارهای مذکور توسط    .  ها ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند             فرآیندها و سیستم   

ای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو ، وزارت نفت ، مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی                   کمیته

 .شود زمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه ذیربط تدوین میایران ، سا

همچنین بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد پس از تصویب استانداردهای مربوط در                 

کمیته مزبور ، این استانداردها بر طبق آئین نامه اجرایی قانون فوق الذکر همانند استانداردهای                     

 .ت صنعتی ایران به اجرا در خواهد آمد اجباری توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقا

 



 

معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی الکتریکی در فرآیندهای تولید 

 آلومینیم

 

  هدف و دامنه کاربرد   1

  هدف  1-1

در فرآیندهای مختلف تولید    الکتریکی  هدف از تدوین این استاندارد، تعیین معیار مصرف انرژی            

گیری میزان   در این استاندارد نحوه ارزیابی و اندازه       . باشد می) ولیهآلومینیم ا     ( شمش آلومینیم 

 .شود   ارائه می) آلومینیم اولیه( شمش آلومینیم تولید مصرفی در فرآیند الکتریکی انرژی 

 دامنه کاربرد  1-2

در دامنه کاربرد این استاندارد قرار می        ،  )آلومینیم اولیه ( تولید شمش آلومینیوم   مختلف   فرآیندهای

 . یرندگ

 

     مراجع الزامی   2

. ها ارجاع داده شده است      مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آن               

در مورد مراجع دارای تاریخ      . شود بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می            

معهذا بهتر  . دارک مورد نظرنیست  ها و تجدید نظرهای بعدی این م       یا تجدید نظر، اصالحیه   / چاپ و 

ها و تجدیدنظرهای مدارک الزامی      است کاربران ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصالحیه        

یا تجدید نظر، آخرین چاپ     / در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و       . زیر را مورد بررسی قرار دهند     

 .نظر استیاتجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد / و

 :استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است

 طبقه بندی و ترکیب شیمیائی شمشهای آلومینیوم:  1354 سال 1593 استاندارد ملی ایران – 1



 

 

     اصطالحات و تعاریف 3

 .روند ها با تعاریف زیر به کار می یا واژه/در این استاندارد، اصطالحات و  

 1 (SECe)ف انرژی  الکتریکی ویژه در فرآیند تولید شمش آلومینیوم   مصر3-1

، عبارت  )آلومینیم اولیه   (  در فرآیند تولید شمش آلومینیوم     (SECe) ویژه    الکتریکی مصرف انرژی 

این مقدار با   . محصول آلومینیوم تولیدی   است از نسبت میزان مصرف انرژی الکتریکی بر میزان           

ست می آید و واحد آن برحسب کیلووات ساعت بر کیلو گرم آلومینیوم                استفاده از رابطه زیر بد     

 .شود  تولیدی بیان می

 )KWh( انرژی الکتریکی مصرفی 
(SECe) = Kg(  KWh/Kg ( محصول آلومینیم تولیدی 

 

 ) آلومینیم اولیه(   بخشهای مختلف در فرآیند تولید شمش 3-2

 .، معموالً دارای چهار بخش اصلی زیر است)ولیه آلومینیم ا( فرآیند تولید شمش آلومینیم

  آند سازی- 1

 )الکترولیز (  احیاء - 2

  گری  ریخته- 3

  تکمیل و تولید محصول نهائی-4

   آندسازی3-2-1

آند در کارگاه   . در فرآیند تولید آلومینیم از روش الکترولیز، استفاده از آندهای کربنی ضروری است             

ک نفتی، قیر صنعتی و آندهای مستعمل و سپس پخت آن در کوره                آندسازی با مخلوط کردن ک     

 .تولید می شود

 )الکترولیز (   احیاء 3-2-2

                                                 
1 - Specific Energy Consumption 



 

مواد اولیه شامل پودر آلومینا، کریولیت و       . واحد احیاء، بخش اصلی در فرآیند تولید آلومینیم  است         

عبور جریان  ( لکترولیزمواد افزودنی در داخل دیگ احیا ریخته شده و پس از ذوب، در اثر فرآیند ا                

 آلومینیم ) برق مستقیم از مذاب 

بخش احیاء عمده ترین بخش مصرف کننده انرژی در فرآیند تولید شمش              . شود خالص تولید می  

 . آلومینیم است

 گری   ریخته3-2-3

سپس . گری منتقل می شود     آلومینیم تولیدی در بخش احیاء، به کورهای نگهدارنده بخش ریخته            

ری از مذاب انجام شده وبا افزایش مواد افزودنی، آلیاژ مورد نظر ساخته شده و در نهایت                  بردا نمونه

 .گری می شود بصورت شمش های آلومینیم ریخته

   تکمیل و تولید محصول نهائی3-2-4

در این بخش ابتدا در کوره های عملیات حرارتی، همگن سازی برخی از محصوالت که نیاز به                     

بندی  سپس شمشهای آلومینیم در ابعاد مختلف برش و بسته         .  انجام می شود  عملیات حرارتی دارند  

 .شود شده و محصول نهائی تولید می

 

  در فرآیندهای  تولید شمش آلومینیوم  الکتریکی  معیار مصرف انرژی4

 بندی انواع فرآیندهای تولید شمش آلومینیوم موجود در کشور   گروه4-1

 . شوند بندی می در دو گروه به شرح زیر دسته موجود در کشور ، فرآیندهای تولید شمش آلومینیم

  کیلو آمپر 70  فرآیند با تکنولوژی 1

  کیلو آمپر 170 فرآیند با تکنولوژی  2

 :در هر یک از دو گروه فوق دو معیار مصرف انرژی بصورت زیر ارائه می شود

 ی معیار مصرف انرژی برای مجموع دو بخش احیاء و ریخته گر-الف



 

 )شامل کلیه بخشهای مصرف کننده انرژی فرآیند (  معیار مصرف انرژی برای کل فرآیند -ب

 

آلومینیم (   معیار مصرف انرژی  الکتریکی در فرآیندهای تولید شمش آلومینیوم               4-2

 موجود ) اولیه 

 معیارهای مصرف انرژی الکتریکی برای فرآیندهای تولید شمش آلومینیم موجود در کشور بصورت            

  . مجاز نمی باشد1بیشتر از مقدار حداکثر در جدول ، مصرف انرژی الکتریکی ویژه .  است1جدول 

 

 معیار مصرف انرژی الکتریکی در انواع فرآیندهای تولید شمش آلومینیم – 1جدول 
 موجود در کشور

 (Kwh/kg)  الکتریکیمعیار مصرف انرژی

 1386-1385 1389-1387  به بعد1390
گروه )1-4رجوع شود به بند ( نوع  فرآیند 

16,5 ≤ SECe 18 ≤ SECe 18,2 ≤ SECe 
 مجموع دو بخش احیاء و -الف

 گری ریخته

16,8 ≤ SECe 18,2 ≤ 
SECe  

18,5 ≤ SECe 
شامل کلیه بخشهای (  کل فرآیند -ب

 )مصرف کننده انرژی فرآیند 

فرآیند با 
  70تکنولوژی 
 کیلو آمپر

1 

15,5 ≤ SECe 17.5 ≤ 
SECe  

18 ≤ SECe  
 مجموع دو بخش احیاء و -الف

 گری ریخته

15,8 ≤ SECe 17,8 ≤ 
SECe  

18,5 ≤ SECe 
شامل کلیه بخشهای (  کل فرآیند -ب

 )مصرف کننده انرژی فرآیند 

فرآیند با 
  170تکنولوژی 
 کیلو آمپر

2 

 
 معیار مصرف انرژی الکتریکی الف و ب         ، باید هر دو   )آلومینیم اولیه   (  فرآیندهای تولید شمش       1یادآوری

 این استاندارد را در زمان تعیین شده اعمال معیار، رعایت نمایند

 

  معیار مصرف انرژی  الکتریکی در فرآیندهای تولید شمش آلومینیوم جدیداالحداث4-2

 جدیداالحداث،) آلومینیم اولیه    ( معیار مصرف انرژی برای فرآیندهای تولید شمش آلومینیوم           

 .باشد  کیلوواتساعت بر کیلوگرم آلومینیم تولیدی می5/13حداکثر 



 

 معیار مصرف انرژی الکتریکی در فرآیندهای تولید شمش آلومینیم جدید –2جدول 
 االحداث

 5معیار مصرف انرژی الکتریکی  در فرآیندهای جدید االحداث در 
 (Kwh/kg) سال آتی   

 

13,5 ≤ SECe  خته گریمجموع دو بخش احیاء و ری 

واحدهای جدید االحداث به واحدهای تولیدی اطالق میگردد که پس از تصویب این استاندارد                 1یادآوری

 .می نمایندجدید اندازی خط تولید  مبادرت به راه

 

 گیری مصرف انرژی ویژه    نحوۀ ارزیابی و اندازه5

گیرد بهترین زمان    ه انجام می  گیری مصرف انرژی ویژه در هر فرآیند بصورت ساالن         ارزیابی و اندازه  

بایستی، انرژی   برای تعیین میزان مصرف انرژی ویژه می      . ترجیحی ماههای پایانی هر سال می باشد      

در طی یک سال اندازه گیری شده و بر میزان کل محصول تولید شده در همان                ) برق( مصرف شده   

 .گردد  زمان تقسیم 

 در یکسال ) برق (ژی گیری و محاسبه مصرف انر   نحوۀ اندازه5-1

رجوع ( برای تعیین میزان مصرف انرژی الکتریکی در هر گروه از فرآیندهای تولید شمش آلومینیم              

، میبایستی کنتورهای اندازه گیری در هر یک از بخشهای مختلف انرژی بر                 ) 1-4شود به بند     

یکی مصرفی در پایان    میزان انرژی الکتر  . نصب شده باشد  ) گری و تکمیل   سازی، احیاء، ریخته   آند(

سال و در هنگام ارزیابی و اندازه گیری بر اساس مستندات رسمی مصرف انرژی شامل قبوض برق                 

مصرفی صادره از سوی سازمانهای ذیربط و با توجه به مقادیر کنتورهای اندازه گیری برای مدت                   

 .یک سال تعیین می شود

 
کنتورها ،ضروری است گواهی کالیبراسیون از مراکز  به منظور اطمینان از عملکرد صحیح این  1یادآوری 

 .معتبر در مورد هر کنتور وجود داشته باشد



 

 توصیه می شود ارزیابی و اندازه گیری مقادیر انرژی مصرفی نشان داده شده توسط این                      2یادآوری 
تواند در بازه   مرکز ارزیابی کننده نیز می    . کنتورها در فواصل زمانی مناسب توسط واحدی تولیدی ثبت گردد          

 از این گونه وسایل اندازه گیری بازدید و نظارت نماید) به طور مثال هر سه ماه یکبار(های زمانی مناسب 
 

 گیری و محاسبه میزان آلومینیم تولیدی در یکسال    نحوۀ اندازه5-2

ط میزان آلومینیم تولیدی هر فرآیند تولید شمش آلومینیم ، بر اساس مقادیر اعالم شده توس                       

بایستی با   شود می  مقدار تولید که توسط تولیدکننده اعالم می        . شود تولیدکننده در نظر گرفته می     

 .مقادیر قید شده در دفاتر و اسناد موجود در واحد تولیدی مطابقت نماید

 


