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 ب 
  

  خدا به نام 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 قـات و تحقي اسـتاندارد  مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة كي بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

) رسـمي (اسـتانداردهاي ملـي    نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
   .دارد عهده به را ايران

بـه   29/6/90دومـين جلسـه شـوراي عـالي اداري مـورخ       و نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه
   .جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره سازمان ملي 

مؤسسـات   و مراكـز  نظـران  صـاحب  سـازمان ، كارشناسـان   از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   بـه شـرايط   توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با همگام يوكوشش شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

 ملـي  استانداردهاينويس  پيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد

 پيشـنهادها  و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در
كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه ياستانداردهاي نويس پيش

،  بـدين ترتيـب    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  ، تصـويب  درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملي استاندارد كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي دارداستان در شده نوشته مفاد اساس بر كه دنشو مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيلسازمان ملي استاندارد ايران  كه مربوط
 و (IEC)2المللي الكتروتكنيـك   بين كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

 كشـور  در(CAC)5 كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنها به عنوان و است (OIML)3قانوني  شناسي اندازه ليالمل بين سازمان

   آخـرين  از ، كشـور  خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شـرايط  بـه  توجـه  ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در . كند مي فعاليت
   .شودمي گيريبهره يالملل بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني ، علمي هاي پيشرفت

 و سالمت ، حفظ كنندگان مصرف از حمايت براي ، قانون در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند ميايران  سازمان ملي استاندارد
 از اجـراي بعضـي   ، اقتصـادي  و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  ، عمـومي  و فردي ايمني

. نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم اي /و كشور داخل توليدي محصوالت براي را اناير ملي استانداردهاي
 آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي ، كشور محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان 

 ، مشـاوره  در زمينة فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را
 و مراكـز  هـا  آزمايشـگاه  ، محيطـي زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  گواهي صدور و مميزي ، بازرسي ، آموزش

 نظـام  ضـوابط  اسـاس  بر را مؤسسات و ها انسازم گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون 

 هـا  آن عملكـرد  بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة ، الزم شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت

 انجـام  و رانبهـا گ فلـزات  عيار تعيين ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون  ، كاهاي المللي بين دستگاه ترويج . كند نظارت مي

  . است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 اردكميسيون فني تدوين استاند

  » معيار مصرف انرژي در فرآيندهاي توليد  - آهك «
  

  يا نمايندگي/ سمت و  :  رئيس
 ...محمد نژاد، حمدا
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 سازمان حفاظت محيط زيست
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  قزلباش، پريچهر
  )ليسانس فيزيك(

 سازمان ملي استاندارد ايران

   

 يان پيرمرد، عباسمحمد صالح
 )ليسانس مهندسي مكانيك(

 ت نيروروزا

    

  مرادي، عليرضا
  فوق ليسانس مهندسي سيستم هاي انرژي(

 شركت بهينه سازي مصرف سوخت

   

 مظلوم فارسي باف ، محسن   
  )دكتراي مهندسي شيمي(

 وزارت نفت
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  فهرست مندرجات
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صفحه

 ب استاندارد ملي آشنايي با سازمان
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 و 
  

 ش گفتاريپ

اين . . تدوين شد 1384سال نخستين بار در  »معيار مصرف انرژي در فرآيندهاي توليد   - آهك«  استاندارد
و تاييد ) شركت بهينه سازي مصرف سوخت(ت نفت استاندارد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي توسط وزار

ملي استاندارد  كميته اجالس چهارمين مورد تجديد نظر قرار گرفت و درهاي مربوط براي اولين بار كميسيون
قانون اصالح قوانين و  3نك اين استاندارد به استناد بند يك ماده يا .به تصويب رسيد 25/7/91مورخ انرژي 

به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر  1371ارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه مقررات موسسه استاند
  . شودمي

  . شده است 1384سال : 8665اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران به شماره 
  :منبع و ماخدي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته است به شرح زير است

، شركت "تدوين معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي در فرآيند توليد آهك "گزارش 
  .1390وزارت نفت،  -احداث كنترل مشاور سازمان بهنه سازي مصرف سوخت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ز 
  

  مقدمه
  

قتصادي مصرف انرژي محدوديت منابع فسيلي، رشد باالي مصرف ساالنه انواع انرژي در ايران، عدم كارائي فني و ا
در فرآيندهاي مصرف و مشكالت فزاينده زيست محيطي ناشي از آن، ضرورت مديريت مصرف  هدر رفتن انرژيو 

  .وري انرژي را بيش از پيش آشكار ساخته استانرژي و باال بردن بازده و بهره
جـوئي،  ر اعمـال صـرفه  دولت موظـف اسـت بـه منظـو    ، "اصالح الگوي مصرف انرژي"قانون در اين راستا بر طبق 

منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست نسبت به تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فنـي مـرتبط   
هاي مصرف كننده انرژي، اقدام نمايد، به ترتيبي كه كليه مصرفبا مصرف انرژي در تجهيزات، فرايندها و سيستم

ها ملـزم بـه رعايـت ايـن مشخصـات و      يزات، فرايندها و سيستمكنندگان اين تجهكنندگان و واردكنندگان، توليد
اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، مؤسسه استاندارد معيارهاي مذكور توسط كميته. معيارها باشند

  .شودو تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه صنعتي ذيربط تدوين مي
پس از تصويب استانداردهاي  5/3/81وبات يكصد و دومين شوراي عالي استاندارد مورخ همچنين بر اساس مص

الذكر همانند استانداردهاي اجباري مربوطه در كميته مزبور، اين استانداردها بر طبق آيين نامه اجرائي قانون فوق
  .توسط سازمان ملي استاندارد ايران اجرا خواهد شد
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  مصرف انرژي در فرآيندهاي توليدمعيار   - آهك
  

  هدف و دامنه كاربرد        1
آهـك بـراي كارخانجـات موجـود و     فرآيندهاي توليد ، تعيين معيار مصرف انرژي در هدف از تدوين اين استاندارد

ئـه  نـد توليـد ارا  يدر اين استاندارد نحوه ارزيابي و اندازه گيري ميزان مصرف انرژي در فرآ. جديداالحداث مي باشد
  .شودمي

  : گيرندبه شرح زير در دامنه كاربرد اين استاندارد قرار ميآهك فرآيندهاي توليد 
   ١آهك كلوخه - ١
   ٢آهك زنده پودر - ٢
  ٣ آهك هيدارته - ٣
  
  مراجع الزامي        2

. مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن ها ارجاع داده شده است
 . شودتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميبدين تر

ها و تجديدنظرهاي بعدي آن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه
ه در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده شد. موردنظر اين استاندارد ملي ايران نيست

 .هاي بعدي آنها مورد نظر استاست، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه

  : مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است استفاده از
روشهاي نمونه برداري از دولوميت و سنگ آهك و ساير ): 1364( 2291استاندارد ملي ايران شماره 2-1

 مواد همبسته

 آهك ساختماني) 1375( 270استاندارد ملي ايران شماره

روشهاي نمونه برداري، بازرسي، بسته بندي و نشانه 1378سال ( 4734استاندارد ملي ايران شماره  2-2
 گذاري محصوالت آهك و سنگ آهك

 ويژگيهاي آهك هيدراته براي مصارف بنائي) 1378سال ( 4735استاندارد ملي ايران شماره  2-3

وشهاي آزمون آناليز شيميائي سنگ آهك و آهك ر) 1378سال ( 4736استاندارد ملي ايران شماره  2-4
 زنده و آهك هيدراته

 ويژگي هاي آهك هيدراته پرداخت) 1378سال ( 4737استاندارد ملي ايران شماره  2-5

                                                 
1- Lump Quick Lime  
2- Fine Quick Lime  
3- Hydrated Lime  



٢ 
  

ويژگي هاي آهك هيدراته هيدروليك براي مصارف ) 1378سال ( 4738استاندارد ملي ايران شماره  2-6
 ساختماني

هاي آهك زنده، هيدراته و سنگ آهك براي  ويژگي) 1378سال ( 4739استاندارد ملي ايران شماره  2-7
 مصارف شيميائي

روشهاي آزمون فيزيكي آهك زنده، آهك هيدراته و ) 1379سال ( 5254استاندارد ملي ايران شماره  2-8
 سنگ آهك

 ها ويژگي –سنگ آهك ساختماني  - )1380سال ( 5695استاندارد ملي ايران شماره  2-9

 آهك زنده براي مصارف ساختماني  -)1380سال ( 5717 ستاندارد ملي ايران شماره 2-10

 مشخصات آهك لوميت و منيزيت -)1370سال ( 984ستاندارد ملي شماره  2-11

  
  اصطالحات و تعاريف    3

واژه هـا و   2در  بند استانداردهاي ملي ايران مندرج در اين استاندارد عالوه بر اصطالحات و تعاريف تعيين شده در
  : رودزير نيز بكار مي اصطالحات با تعاريف

3-1   

)SEC(مصرف ويژه انرژي 
1 

اين معيار يك معيار . مصرف ويژه انرژي عبارت از ميزان انرژي است كه به ازاي يك واحد توليد مصرف مي شود
  . جهاني است كه در تمام دنيا براي مقايسه ميزان مصرف انرژي كارخانجات مختلف پذيرفته شده است

ويژه انرژي  ، مصرفSECth)(بصورت سه شاخص مصرف ويژه انرژي حرارتي (SEC)مصرف ويژه انرژي 
  .شودبيان مي SECtot)(و مصرف ويژه انرژي كل SECe)(الكتريكي 

  
  .شده است در اين استاندارد فقط مصرف ويژه انرژي حرارتي و الكتريكي خط توليد تعيين -ادآوريي

  
3-1-1  

  SECth)(مصرف ويژه سوخت
مقدار مصرف ويژه . كندرا به ازاي واحد توليد بيان مي سوخت، ميزان مصرف سوختمصرف ويژه 

   . شودتوليدي بيان مي محصول آهك تنبر  مگاژولبر حسب  SECth)(سوخت
3-1-2  

  SECe)(مصرف ويژه برق
بر  SECe)( برقمقدار مصرف ويژه .  كندرا به ازاي واحد توليد بيان مي برق، ميزان مصرف برقويژه  مصرف

  . شودتوليدي بيان مي محصول آهكحسب كيلووات ساعت بر تن 
                                                 

1- Specific Energy Consumption 



٣ 
  

3-2  
  معيار مصرف انرژي الكتريكي

 .ه رعايت آن مي باشدحداكثر شاخص مصرف ويژه انرژي الكتريكي مي باشد كه واحد توليدي مجاز ب

3-3  
  معيار مصرف انرژي حرارتي

 .حداكثر شاخص مصرف ويژه انرژي حرارتي مي باشد كه واحد توليدي مجاز به رعايت آن مي باشد

3-4  
  ند موجوديفرآ

  .است برداري شده و در حال حاضر فعالفرآيند توليدي كه قبل از تصويب اين استاندارد بهره 
3-5  

  فرآيند جديداالحداث
  .نمايدفرآيند توليدي كه پس از تصويب اين استاندارد مجوز توليد دريافت  مي

3-6  
  كارخانه موجود

كه قبل از تصويب اين استاندارد بهره برداري شده و در حال حاضر  يكه از يك يا چند فرآينداست واحد توليدي 
  .باشد فعال مي

3-7  
  االحداث كارخانه جديد

يك يا چند فرآيند توليدي كه پس از تصويب اين استاندارد مجوز تاسيس دريافت كه از مي باشد ي دد توليواح
  .مي كند

3-8  
  دوره ارزيابي

  .برابر با يكسال كامل توليد واحد توليدي است بوده و انرژيمصرف  مدت زمان ارزيابي رعايت معيار 
3-9  

  خريد و فروش محصول ،اطالعات توليد
ده و فروخته شده هر واحد توليدي در هر دوره ارزيابي كه براساس ميزان محصول توليد شده خريداري ش 

  .هيئت مديره و مجمع عمومي آن واحد مي باشد صورتجلساتمستندات موجود مطابق با 
در هر صورت مقدار . ميزان محصول توليد شده بر اساس مقادير اعالم شده توسط كارخانه در نظر گرفته ميشود

الم مي شود مي بايستي با مقادير قيد شده در صورت هاي مالي مجمع آن كارخانه توليدي كه توسط كارخانه اع
  .كه به تاييد موسسات حسابرسي رسيده است مطابقت نمايد
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  آهكهاي مختلف در فرآيند توليد بخش      4
  .شوندهاي مختلف در فرآيند توليد آهك صنعتي به پنج بخش به شرح زير تقسيم بندي مي به طور كلي بخش

 
  دانه بندي مواد اوليه واحد خرد شدن و       4-2-1

درصـورت نيـاز بـه خردشـدن     . شودها دانه بندي ميدسنگ آهك ورودي، در سنگ شكن خرد شده و توسط سرن
 5هاي مناسب، معموال بين سنگ آهك در اندازه. شودبيشتر، محصول خروجي از سنگ شكن، در آسياب خرد مي

  . شودره مورد استفاده، خرد ميمتر، بسته به كوميلي 200تا 
  پختواحد       4-2-2

شـده و  ) پخـت (در اين واحد، سنگ آهك در كوره هاي آهك در اثر حرارت حاصل از احتـرق سـوخت، كلسـينه    
  .كوره هاي پخت آهك در كشور عمدتا شامل سه نوع زير است. شودآهك كلوخه توليد ميمحصول 

  ١رالف ـ توليد آهك با كوره هاي افقي دوا

   ٢ب ـ توليد آهك با كوره هاي عمودي

   ٣ب ـ توليد آهك با كوره هاي دو قلوي عمودي ريژنراتيو
  .واكنش پخت آهك بصورت زير است

23 COCaOCaCO Heat  
 

  آهك كلوخه            سنگ آهك+ دي اكسيد كربن 
  . شودبا توجه به نياز مشتري، بخشي از آهك كلوخه توليدي مستقيما وارد بازار مي

  واحد آسياب محصول     4-2-3
با توجه به نياز مشتري، بخشي . شودآهك كلوخه توليدي، جهت توليد آهك هيدراته، در آسياب محصول خرد مي

   .شوداز آهك زنده توليدي در آسياب ديگري پودر شده و وارد بازار مي
  واحد هيدراتور     4-2-4

در هيدراتور با افزودن آب به آهك زنده، آهـك  . شودآهك كلوخه پس از خرد شدن در آسياب ، وارد هيدراتور مي
  .واكنش هيدراته شدن آهك بصورت زير است. شودهيدراته توليد مي

).()( 22 WaterOHCaOHCaO Heat    
  آهك زنده+ آهك هيدراته                 آب 

  واحد سپراتور     4-2-5
  .شودهاي آهك هيدراته حذف شده و محصول نهائي آهك هيدراته توليد مي الصيدر سپراتور ناخ

  
  

                                                 
1- Rotary Kiln 
2- vertical Shaft Kiln 
3- Parallel- Flow Regenerative Kiln 
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  گروه بندي و معيار مصرف انرژي در كارخانجات توليد آهك        5
  بندي فرآيندهاي توليد آهكگروه       5-1

  . شوندفرآيندهاي توليد آهك براي تدوين معيار مصرف انرژي بصورت جدول زير دسته بندي مي
  

  گروه بندي فرآيندهاي توليد آهك براي تعيين معيار مصرف انرژي) :  1(جدول

 شرح فرآيند فرآيند گروه

 )مرتس ( داراي كوره دوقلوي عمودي ريژنراتيو  1گروه 

 داراي كوره عمودي 2گروه  

 داراي كوره افقي دوار  3گروه  

  
  معيار مصرف سوخت در فرآيندهاي توليد آهك    5-2

  .  براي فرآيندهاي توليد آهك بصورت جدول زير مي باشد معيار مصرف سوخت
  توليد آهك موجود و جديد االحداثمعيار مصرف سوخت فرآيندهاي ) :  2( جدول

  گروه
 )1بر اساس جدول ( 

  )%90مگاژول بر تن محصول كلوخه معادل با خلوص (معيار مصرف سوخت 
  كارخانجات جديداالحداث  كارخانجات موجود

 3.75 1گروه 

  6  2گروه    3.6

  6.5  3گروه  

  
ذكر نشده است نيز كماكان معيار مصرف سوخت واحدهاي جديد  1هاي توليد آهك كه در جدول  براي ساير تكنولوژي -يادآوري 

  .خواهد بود 2االحداث برابر با معيار مندرج در جدول 
  
  معيار مصرف برق در فرآيندهاي توليد آهك   5-3

  .  فرآيندهاي توليد آهك بصورت جدول زير مي باشد معيار مصرف برق براي
  توليد آهك موجود  و جديد االحداثمعيار مصرف برق فرآيندهاي ) :  3( جدول

  گروه
 )1بر اساس جدول (  

  )%90كيلوواتساعت بر تن محصول كلوخه معادل با خلوص (معيار مصرف برق  

  كارخانجات جديداالحداث  كارخانجات موجود
 30 1گروه 

 45 2گروه   20

 30  3گروه  
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بنابراين درصورت توليد . معيارهاي مصرف برق مندرج در جدول فوق بر اساس محصول كلوخه ارائه شده است  -1يادآوري 
  .افزوده خواهد شد% 10محصول آهك هيدراته، معيارهاي فوق 

  .باشندمي 3و  2مصرف انرژي مندرج در  جداولكارخانجات موجود و جديداالحداث ملزم به رعايت معيارهاي    -2يادآوري 
در نظر  ارزش حرارتي سوخت مصرفي، طبق اعالم رسمي مراجع ذيصالح و بر اساس ارزش حرارتي سوخت هر منطقه  -3يادآوري 
  .شودگرفته مي
- ده از رابطه زير تعيين  ميباشند، معيار مصرف انرژي با استفادر كارخانجاتي كه داراي چند فرآيند توليد مختلف مي  -4يادآوري 

  .شود

 : 1رابطه 
 ∑i (iمعيار مصرف انرژي فرآيند × i ظرفيت واقعي توليد در فرآيند(

  معيار مصرف انرژي=
   ∑i  ( i ظرفيت واقعي توليد در فرآيند(
ا چنـد فرآينـد جديـد االحـداث نماينـد،      اندازي يك ي برداري از فرآيندهاي موجود، اقدام به راه در مورد كارخانجاتي كه عالوه بر بهره

بديهي است در رابطه مذكور بـا توجـه بـه نـوع فرآينـدهاي موجـود و       . شود معيار مصرف انرژي با استفاده از رابطه فوق محاسبه مي
  .جديداالحداث، معيارهاي مصرف انرژي مربوطه استفاده خواهد شد

  
گيرند، تعيين معيار مصرف واع فرآيندهاي تعريف شده در جدول قرار نميدر مورد خطوط توليد كه جزء هيچيك از ان  -5يادآوري 

  .انرژي بر اساس نزديك ترين تكنولوژي فرآيند توليدي به آن در نظر گرفته مي شود
  
  هاي توليد آهك معيار مصرف سوخت در كارگاه      6

  . هاي توليد آهك بصورت جدول زير است معيار مصرف سوخت براي كارگاه
  

  هاي سنتي توليد آهك معيار  مصرف سوخت در كارگاه)  4(جدول 

  )%90مگاژول بر تن محصول كلوخه معادل با خلوص (معيار مصرف سوخت   گروه

  8.5  هاي توليد كننده آهك كارگاه

  
  . خواهد بود 4هاي آهك بر اساس جدول  سهميه مصرف انرژي كارگاه    -1يادآوري 
هائي كه از وزارت صنايع و معـادن و وزارت جهـاد    هاي نفتي موظف است تنها به كارگاه شركت ملي پخش فرآورده    -2يادآوري 

  .كشاورزي مجوز توليد دريافت نموده و نيز داراي دفتر و محل كار هستند سوخت تعيين شده تحويل نمايد
هاي  يل سوخت به كارگاهشركت ملي گاز ايران و شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي موظف هستند كه از تحو    -3يادآوري 

  .آهك جديدي كه پس از اجراء اين معيار احداث مي شوند خودداري نمايد
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  نحوه ارزيابي رعايت معيار مصرف انرژي      7
 1- 7در يك دوره ارزيابي براساس روابط مندرج در بندهاي  سوخت و برق براي اين منظور الزم است مصرف ويژه

مقايسه  6و   5 هاي مندرج در بند كارگاه/آن كارخانه سوخت و برقمصرف  تعيين شده و با معيارهاي 2-7و 
  .گردد

  نحوه اندازه گيري و محاسبه ميزان محصول آهك توليدي   7-1
توليدي، بر اساس مقادير اعالم شده  محصول آهكبا توجه به دشواري هاي اندازه گيري مستقيم، ميزان وزن 

بايستي با شود، مياعالم مي كارخانهمقدار توليد كه توسط در هر صورت  . شوددر نظر گرفته مي كارخانهتوسط 
آن كارخانه كه به تائيد موسسات حسابرسي رسيده  هاي مالي مصوب مجمع عموميصورتمقادير قيد شده در 

   .مطابقت نمايدآمار وزارت صنايع و معادن است، و همچنين 
، و همچنين تنوع درصد خلوص آهـك  ) نده و آهك هيدراتهآهك كلوخه ، آهك ز( بعلت تنوع محصوالت توليدي 

بـا  ( توليدي در كارخانجات ، كل محصوالت آهك توليدي در هر كارخانه با استفاده از روابط زير به كلوخه معادل 
تبديل شده و  بعنوان ميزان توليد كارخانه مذكور براي محاسبه مصرف ويژه انـرژي در  ) درصد  90درصد خلوص 

  .ه مي شودنظر گرفت
  
 آهك  خلوص درصد : 2رابطه 

 آهك زانيم  5600[×  يديتول كلوخه
 دراتهيه

  يديتول
+

  مجموع
  كلوخه آهك
 زنده و
  يديتول

[=
 كلوخه آهك زانيم

 خلوص با(  معادل
 آهك  خلوص درصد  90  %) 90

  يديتول كلوخه
×74 

  
ود را در فاصله زماني هر دوره ارزيابي، حداكثر ظرف مدت يكماه پس از كارخانه موظف است اطالعات ميزان توليد خ  -يادآوري 

چنانچه ظرف مهلت معين شده كارخانه ميزان توليد خود را اعالم . پايان هر دوره ارزيابي، كتباً به موسسه استاندارد تحويل نمايد
  .رات استاندارد اجباري خواهد بودننمايند، كارخانه مشمول قوانين عدم رعايت ضوابط استانداردهاي ملي مشمول مقر

  
  نحوه اندازه گيري و محاسبه مصرف سوخت و برق   7-2

از قبيل  آهك، بر اساس مدارك و مستندات صادره از مراجع ذيصالحتوليد يك واحد  سوخت و برقميزان مصرف 
  .شودتعيين مي ارزيابي،براي دوره ) برق و سوخت(هاي انرژي انواع حاملقبوض مربوط به 

  
  سوختنحوه اندازه گيري و محاسبه مصرف   7-2-1

 آهـك با توجه به اينكه ميزان رطوبت مواد اوليه و همچنين دماي محيط بر مصرف سـوخت در كورههـاي توليـد    
بصـورت   آهـك تاثير گذار است، لذا تاثير اين دو پارامتر بر مصرف ويژه سوخت كارخانجـات و كارگاههـاي توليـد    

. در هنگام ارزيابي و تعيين مصرف ويژه سوخت آنها در نظر گرفته خواهد شـد  ،وخته سژمصرف وي تعديلضرايب 
  .مي باشد 7رت جدول و ضرايب تاثير دماي محيط بصو 6تاثير رطوبت مواد بصورت جدول  جدول ضرايب
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  .آيدبا استفاده از رابطه زير بدست مي سوختمصرف ويژه 
  

(  : 3 رابطه
100

1()
100

1( iiVf
th

TH

t

Hm
SEC 


  

  
  :كه در آن 

mf  : ؛)نرمال متر مكعب ، كيلوگرم بر حسب ليتر ،( مصرف سوخت  
HV : ؛)بر حسب مگاژول بر ليتر، مگاژول بر متر مكعب، مگاژول بر كيلوگرم (ارزش حرارتي واحد سوخت مصرفي  

در  ارزش حرارتي سوخت مصرفي، طبق اعالم رسمي مراجع ذيصالح و بر اساس ارزش حرارتي سوخت هر منطقه
  .شوده مينظر گرفت

  
t : تنبر حسب ( خلوص% 90آهك كلوخه معادل ميزان توليد محصول (.  
  

Hi  : ناشي از رطوبت مواد اوليه ) بر حسب درصد ( ضريب تعديل مصرف ويژه سوخت  
 6جدول با استفاده از ميزان متوسط بارندگي ساليانه منطقه استقرار واحد توليدي و بر اساس  Hiضريب تعديل 

وب سايت سازمان هواشناسي كشور مرجع تعيين اطالعات متوسط بارندگي ساليانه مناطق . تعيين مي گردد
  .خواهد بود

  
Ti  : ناشي از متوسط دماي محيط ) بر حسب درصد ( ضريب تعديل مصرف ويژه سوخت  

تعيين مي  7بر اساس جدول  با استفاده از متوسط دماي ساليانه منطقه استقرار واحد توليدي و Tiضريب تعديل 
  .وب سايت سازمان هواشناسي كشور مرجع تعيين متوسط دماي ساليانه مناطق خواهد بود. گردد
 

در نظر  اعالم رسمي مراجع ذيصالح و بر اساس ارزش حرارتي سوخت هر منطقه طبقارزش حرارتي سوخت مصرفي،  -1يادآوري
ركت گاز در هر منطقه، موظف اند مشخصات سوخت مصرفي از قبيل ارزش شركت پخش فرآورده هاي نفتي و ش. شودگرفته مي

هاي توليدي و سازمان استاندارد اعالم ماهه دوم سال به مجموعه 6ماهه اول و بار ديگر در  6حرارتي و آناليز سوخت را يكبار طي 
  .نمايد

انه و  متوسط دماي يسال يزان بارندگينباشد، م يستگاه هواشناسيا يدارا يديكه محل استقرار واحد تول يدر صورت  - 2يادآوري
  .شودينظر گرفته م آن واحد در يبرا  يستگاه هواشناسين  شهر و ايكتريساليانه نزد
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  د آهكيل مصرف ويژه سوخت ناشي از رطوبت مواد در كارخانجات توليب تعديضر)  5(جدول 
  انهيسال يبارندگ زانيم

  )متر يليم(
  ) H ( سوخت ژهوي مصرف ليتعد بيضر

  )درصد( 
 1.2 850باالتر از 

800 1.12  

750  1.04 

700 0.96 

650 0.88 

600 0.8 

550  0.72 

500  0.64 

450  0.56 

400  0.48 

350  0.4 

300  0.32 

250  0.24 

200  0.16 

150  0.8 

100  0 
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  د آهكيانجات تولانه در كارخيسال يناشي از متوسط دما يل شاخص حرارتيب تعديضر)  6(جدول 
  متوسط دماي ساليانه 

  )درجه سليسيوس(
  ) H( ضريب تعديل مصرف ويژه سوخت 

  )درصد(
25 0  

23 0.02  

21  0.04  

19 0.06 

17 0.08 

15 0.1 

13  0.12 

11  0.14 

9  0.16 

7  0.18 

5  0.2 

3  0.22 

1  0.24 

1-  0.26 

3-  0.28 

5-  0.3 

  
  برقه مصرف نحوه اندازه گيري و محاسب   7-2-2

  .آيدبا استفاده از رابطه زير بدست مي برقمصرف ويژه 

  : 4 رابطه
t

E
SECe C  

  :كه در آن 
EC  :بر حسب كيلووات ساعت ( مصرفي برق(  

t : تنبر حسب ( خلوص% 90آهك كلوخه معادل ميزان توليد محصول (.  
  

در صـورتي كـه فاصـله كنتـور هـاي بـرق بـيش از يـك         . ارف برق ، ورودي كارخانه مي باشدمبناي اندازه گيري مص    -يادآوري 
نحـوه محاسـبه ميـزان تلفـات     . كيلومتر از ورودي كارخانه باشد ميزان تلفات خط بايد از مقادير اندازه گيري شده بـرق كسـر شـود   

  .براساس استعالم از شركت هاي برق منطقه خواهد بود



١١ 
  

  پيوست الف
  )اطالعاتي(

 چك ليست اطالعات عمومي و دستورالعمل بازرسي



١٢ 
  

 فرم بازرسي معيار مصارف انرژي در كارخانجات توليد آهك
شماره
 :خط

 ..................................:سال بازرسي   

   :نام كارخانه  اطالعات عمومي كارخانه 

   :آدرس  و تلفن  1

  
خط
 توليد

نوع آهك
 توليدي 

اتن در روز ي
 توليد ساليانه

سال راه اندازي 
 ) :بهره برداري(

 گروه  استاندارد فرآيند توليدي

 :ظرفيت نامي توليد  2

1         

2         

3         

4         

 :خط مورد بررسي  3

1-3 
معيار استاندارد 

 :حرارتي 
Mj/ton   

  2-3 
معيار استاندارد

 : برق 
kWh 
/ton   

3-3 
معيار استاندارد 

 : كل 
Mj /ton   

 اطالعات مصارف انرژي 
شش ماه اول 

 ...سال 

شش ماهه دوم 
 ...سال 

 توضيحات

       واحد نوع مصارف انرژي

       kWh ... مصرف  برق 4

 مصارف سوخت فسيلي 5

       Nm3/Sm3 گاز

       lit مازوت

       litگازوئيل

         ساير

6 
شماره/زش حرارتي سوخت مصرفيار

 استعالم
Kcal/…       

 اطالعات توليد ، 
شش ماه اول 

 ...سال 

شش ماهه دوم 
 ...سال 

 توضيحات

       تن توليد آهك كلوخه 7

       تن )پودر(توليد آهك زنده  8

       تن توليد آهك هيدراته 9

       تن كل توليد10

       تن )لوخهك% 90(كل توليد معادل   11



١٣ 
  

 تعيين شاخص هاي ويژه انرژي مصرفي
شش ماه اول 

 ...سال 

شش ماهه دوم 
 ...سال 

 توضيحات

12
شاخص محاسبه شده  انرژي 

 حرارتي
Mj/ton       

13
شاخص محاسبه شده  انرژي 

 الكتريكي
kWh /ton       

       Mj /ton شاخص محاسبه شده  انرژي كل14

   % بت مواد ضريب تعديل  رطو15

   % :ضريب تعديل دماي محيط 16

       Mj/ton مصرف ويژه انرژي حرارتي نهايي  17

         kWh /ton مصرف ويژه انرژي الكتريكي  نهايي  18

       Mj /ton مصرف ويژه انرژي كل19

20

 :ميزان انحراف حرارتي . خير    .      بلي    .ده است معيار ويژه انرژي حرارتي را رعايت نمو...... اين واحد توليدي در سال 

معيار ويژه انرژي الكتريكي  را رعايت نموده است......اين واحد توليدي در سال 
. 

 :ميزان انحراف الكتريكي . خير    .      بلي   

      :شركت بازرسي كننده    

 : نام و نام خانوادگي  بازرس  
 :اء امض

 :تاييد  كننده 
مهر و امضاي مجاز 

  شركت

    :سمت    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٤ 
  

  براي بازرسي فني انرژي دستورالعمل اجرايي

 3معيـار مصـرف بـرق، از جـداول     .  استاندارد استخراج مـي گـردد   2معيار مصرف سوخت، از جداول :  3-بند
  . استاندارد استخراج    مي گردد

حد توليدي در دوره ارزيابي بر اساس قبوض برق و يـا اسـتعالم رسـمي از شـركتهاي     مصرف برق وا:   4-بند 
  .برق استخراج مي گردد

هاي مايع و يا استعالم  مصرف سوخت واحد توليدي در دوره ارزيابي بر اساس قبوض گاز و سوخت: 5- بند
  .هاي نفتي  استخراج مي گردد هاي گاز و پخش فرآورده رسمي از شركت

رزش حرارتي سوخت مصرفي، طبق اعالم رسمي مراجع ذيصالح و بر اساس ارزش حرارتي سوخت ا:   6- بند
  .شوددر نظر گرفته مي هر منطقه

ميزان وزن محصول آهك توليدي، بر اساس مقادير اعـالم شـده توسـط كارخانـه در نظـر       : 9،  7،8 -هايبند
بايستي با مقادير قيد شـده در  شود، ميم ميدر هر صورت مقدار توليد كه توسط كارخانه اعال.  شودگرفته مي

هاي مالي مصوب مجمع عمومي آن كارخانه كه به تائيد موسسات حسابرسي رسيده است، و همچنـين  صورت
  آمار وزارت صنايع و معادن مطابقت نمايد

  .تعيين مي گردد 9و   8، 7كل توليد از مجموع بندهاي : 10-بند
 8، 7استاندارد و بر اساس اطالعات بندهاي  2خلوص با ستفاده از رابطه % 90ميزان كلوخه معادل :  11 -بند
  . تعيين مي گردد 9و 

  . استاندارد استخراج مي گردد 5طوبت مواد از جدول رضريب تعديل : 12-بند
  . استاندارد استخراج مي گردد 6محيط از جدول  يضريب تعديل دما: 13-بند
 13و  12،  11، 5استاندارد و بر اساس اطالعات بنـدهاي   3ه از رابطه مصرف ويژه سوخت بر استفاد: 14 -بند

  .  تعيين مي گردد
تعيـين مـي    11، و 4استاندارد و بر اساس اطالعات بنـدهاي   4مصرف ويژه برق بر استفاده از رابطه : 15 -بند

  .  گردد
)  14بنـد  (ف ويـژه سـوخت   درصورتيكه مصـر . تعيين مي گردد  16/  15و بندهاي  3با مقايسه بند : 16-بند

باشد، واحد توليدي معيار مصـرف سـوخت را رعايـت    ) 3بند (واحد توليدي بيشتر از معيار مصرف سوخت آن 
  واحد توليدي بيشـتر از معيـار مصـرف بـرق آن    )  15بند (همچنين درصورتيكه مصرف ويژه برق . نكرده است

  .كرده استباشد، واحد توليدي معيار مصرف برق را رعايت ن) 3بند (

 


