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 بسمه تعالي
بـدون ترديـد مبـاني و       . باشند  اند و از كارائي مطلوبي برخوردار مي        اي يافته   امروزه استانداردها مفاهيم گسترده   

هاي علمي و فني يك توليد خوب، تجارت سـالم و مـصرف مطمـئن مـستلزم رعايـت اسـتانداردها                       زيرساخت
 خـويش را مـديون نظـام استانداردسـازي          هـاي   باشد بنحويكه كشورهاي توسعه يافته، موفقيت و پيشرفت         مي
  .خوشبختانه تعاليم غني اسالمي نيز حكايت از اهميت و حساسيت مقوله استاندارد دارد.دانند مي

 براستي كه خداوند براي هر چيز حد و اندازه نهـاده            " جعلَ اهللاُ لِكُلِّ شَيءٍ قَدراً         قَد" در قرآن كريم آمده است      
پيـشوايان  . ه هاي مختلفي از قرآن كريم به اشكال مختلف مورد تأكيد قرار گرفته اسـت              اين امر در سور   . است

  :نقل شده است) ص(اند تا آنجا كه از پيامبر گرامي اسالم  اي داشته دين ما نيز بر اين معنا توجه ويژه
"       ب ،نَعص ه، فَاِنَّ الناس الَيشائونَ كَمنْعالً، فاَتْقِنْ صمع لْتماِذا ع نَعص فقولون كَيغـررالحكم و دررالكلـم  ("ل ي (

پرسند چقدر كار كردي بلكه       وقتي كاري را انجام دادي آن را نيكو و استوار انجام بده به درستي كه مردم نمي                
به عنوان پيـشواي مـسلمين جهـان نيـز در سـاعات      ) ع(و علي . انجام دادي) با چه كيفيتي(گويند چگونه   مي

قـدر مـسلم فرهنـگ غنـي دينـي و           . "اوصيكم به تقوي اهللا و نظم امركم      ": فرمايد  ركتش مي پاياني حيات پر ب   
سابقه درخشان تمدن در ايران، دستيابي به جديدترين استانداردها و رعايت آن به عنوان عامل مؤثر در عرصه                 

  . ملي مي باشدرقابت پيچيده اقتصادي سهل و آسان خواهد نمود گرچه انجام اين مهم نيازمند اراده و عزم
  

  ):ساتصا(آشنائي با سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، طبق قانون تنها مرجع رسمي كشور براي تـدوين اسـتانداردهاي                 

المللـي   ، كميـسيون بـين  ) ISO(از طرفي با توجه به عضويت در سازمان بين المللي استاندارد        . ملي مي باشد  
در تــدوين اســتانداردهاي ) OIML(شناســي قــانوني  و ســازمان بــين المللــي انــدازه) IEC(الكتروتكنيــك 

در كـشور فعاليـت     ) CAC(المللي مشاركت و نقش دارد و به عنوان تنها رابط كميسيون كدكس غـذائي                 بين
  .كند مي

را داشته باشند آنها    ) شبه استاندارد (براي اينكه واحدهاي توليدي و خدماتي بتوانند استانداردهاي خاص خود           
  .كند را راهنمائي مي

گيرد و از نظـرات        براي تدوين استانداردها از افراد ذينفع و ذيربط اعم از حقيقي و حقوقي كمك مي               "ساتصا"
كند و همچنين از نظرات متخصصين، صاحب نظـران           خبرگان در بخش صنعت، خدمات و تجارت استفاده مي        

  : نمايد تا شود و در اين راستا تالش مي مند مي ه بهرهو اساتيد دانشگا
هاي اقتصادي در عرضه رقابت ملي و جهـاني           عملكردي متعهدانه و سازمان يافته در مواجهه با چالش         -

  داشته باشد؛
  استانداردهاي ملي ايران عادالنه، مسئوالنه و كارآمد تدوين شود؛ -
هاي بهينه ارزيابي انطبـاق از هـيچ كوشـشي            فعاليتدر آموزش، ترويج و اجراي استانداردهاي ملي و          -

  دريغ ننمايد؛
 ها از اعتبار نام و نشان ساتصا صيانت كند؛ با نظارت بر هماهنگي فعاليت -

به تدوين استاندارد به صورت فراگير در گستره صنعت، خدمات، تجـارت، مـديريت و حـوزه انـساني                    -
 توجه نمايد؛

 .سازي اطمينان حاصل نمايد تانداردهاي اس از مشاركت ذينفعان در فعاليت -

شـكوفائي اقتـصادي و رفـاه ملـي از طريـق ارتقـاء كيفيـت محـصوالت ايرانـي از              : و در مجموع ميتوان گفـت     
 .باشد هاي بلند خانواده بزرگ استاندارد در سطح كشور مي آرمان

ها و مراكز     ، آزمايشگاه اي، مميزي   هاي بازرسي فني، مشاوره     نمايد با تأييد صالحيت شركت       تالش مي  "ساتصا"
هاي خود، گـسترش و تعميـق         هاي علمي، فني و اجرائي كشور براي انجام بهينه مأموريت           آموزشي، از ظرفيت  

هاي ايجاد شده براي سازماندهي و نهادينه  سازي در سطح ملي استفاده نمايد و از انجمن ها و تشكل         استاندارد
  .كردن فرهنگ استاندارد سازي حمايت كند



د 

 مصرف انرژي  معيارها و مشخصات فني« سيون فني تدوين استانداردكمي
 »در فرآيند توليد اوراق فشرده چوبي 

  يا نمايندگي/وسمت   رئيس
  بختيار، محسن

  )فوق ليسانس اقتصاد( 
  سرپرست معاونت امور انرژي وزارت نيرو

    
    دبير 

  صادق زاده، سيد محمد
  )دكتراي مهندسي برق( 

  ونت امور انرژي معا- وزارت نيرو

    
    اعضاء اصلي

 شاطرزاده يزدي، محسن
  )دكتراي مهندسي مواد ( 

  وزارت صنايع و معادن

  عفت نژاد، رضا
  )دكتراي مهندسي برق( 

   معاونت امور انرژي- وزارت نيرو

  متصدي، سعيد
  )دكتراي مهندسي مكانيك( 

  سازمان حفاظت محيط زيست

  موهبتي، طاهر
  )ليسانس مهندسي عمران( 

  وسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانم

  نفيسي، فرهاد
  )ليسانس مهندسي مكانيك( 

 سازمان بهينه سازي مصرف سوخت -وزارت نفت 
  كشور

    
    اعضاء كارشناسي

  اسفندياري،علي محمد
  )فوق ليسانس مديريت محيط زيست(

  وزارت صنايع و معادن

  آقاجاني، عبدالعظيم
  ) ليسانس حقوق (

  نفي كارفرمايان صنايع چوب ايرانانجمن ص

  اكبري، حشمت اهللا
  )فوق ليسانس مهندسي انرژي ( 

   معاونت امور انرژي- وزارت نيرو

  اميني، فرخ
  )فوق ليسانس مهندسي مكانيك ( 

   پژوهشگاه نيرو- وزارت نيرو



ه 

  رضائي، حمزه
  )ليسانس مهندسي برق ( 

   توانير- وزارت نيرو

  زرواني، رامش
  )ليسانس شيمي ( 

  وزارت نفت

  نژاد، محبوبه  زماني
  )فوق ليسانس مهندسي مكانيك (

   پژوهشگاه نيرو- وزارت نيرو

  فر، شهاب   شاهين
  )فوق ليسانس مهندسي مكانيك ( 

   پژوهشگاه نيرو- وزارت نيرو

  قزلباش، پريچهر
  )ليسانس مهندسي مكانيك (

  وسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانم

  ضا گل دائي پور،غالمر
  ) ليسانس مهندسي برق( 

  انجمن صنفي كارفرمايان صنايع چوب ايران

  عدالتي، ابوالفضل
  )فوق ليسانس محيط زيست(

  سازمان حفاظت محيط زيست

  علي طبري، فرنود
  )ليسانس مهندسي صنايع چوب و كاغذ (

  انجمن صنفي كارفرمايان صنايع چوب ايران

  مكاري زاده، وهاب
  )كانيك فوق ليسانس مهندسي م( 

   پژوهشگاه نيرو- وزارت نيرو

  
                       



و 

  پيش گفتار

 كه پـيش نـويس آن      "اوراق فشرده چوبي  معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي در فرآيند توليد           "استاندارد
كميتـه تـصويب معيارهـاي    اصـلي   هتهيه و تـدوين شـده و در جلـس    وزارت نيرو معاونت امور انرژي به وسيله   

 قانون برنامه پنجساله    121ماده  ) الف  (مطابق مواد قانوني بند      15/6/1385مورخ  نيرو   انرژي در وزارت     مصرف
سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـالمي ايـران و مـصوبات شـوراي عـالي اسـتاندارد بـه                      

 موسـسه اسـتاندارد و       قـانون اصـالح قـوانين و مقـررات         3 مـاده    1تصويب رسيده است، اينك به استناد بنـد         
  . به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشرمي گردد1371تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

هاي ملي و جهاني در زمينـه صـنايع، علـوم و خـدمات،               براي حفظ همگامي و هماهنگي باتحوالت و پيشرفت       
ه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميـل        استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگون           

. اين استانداردها ارائه شود، در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مـورد توجـه قـرار خواهـد گرفـت                     
 .بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد

 است كه ضمن توجه به شرايط موجـود و نيازهـاي جامعـه، در حـد                 در تهيه وتدوين اين استاندارد سعي شده      
منبع و مأخذي   . امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود             

  :كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است
، پژوهشگاه  "اليه، روكش چوبي و فيبر      چوب، تخته   خرده  تدوين معيار مصرف انرژي در صنعت توليد تخته       " -1

  1385نيرو، گروه انرژي و مديريت مصرف، 



ز 

  مقدمه

 
با توجه به سهم قابل توجه بخش صنعت در مصرف انرژي، مديريت مصرف انـرژي در ايـن بخـش از اهميـت                       

ي مجموعـه صـنعت از   بااليي برخوردار بوده و صنعت توليد اوراق فشرده چوبي نيز به عنوان يكي از زيربخشها           
(  قانون برنامـه سـوم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي                121بر طبق ماده    . باشد  اين امر مستثني نمي   

، دولت موظف است به منظـور       ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي        20تنفيذي در ماده    
ط زيست نسبت به تهيه و تدوين معيارهـا و          جوئي، منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محي         اعمال صرفه 

هاي مصرف كننده انرژي، اقدام نمايد،      مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات، فرآيندها و سيستم          
ها ملزم بـه رعايـت ايـن         كنندگان و واردكنندگان اين تجهيزات، فرآيندها و سيستم         به ترتيبي كه كليه مصرف    
اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفـت،          يارهاي مذكور توسط كميته    مع  .مشخصات و معيارها باشند   

  .شود مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه ذيربط تدوين مي
 همچنين بر اساس مصوبات شوراي عالي استاندارد پس از تصويب استانداردهاي مربوط در كميته مزبور، ايـن                

استانداردها بر طبق آئين نامه اجرايي قانون فوق الذكر همانند استانداردهاي اجباري توسط مؤسسه استاندارد               
  .و تحقيقات صنعتي ايران به اجرا در خواهد آمد
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  معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي
   در فرآيند توليد اوراق فشرده چوبي

  
  هدف و دامنه كاربرد     1

تاندارد، تعيين معيار مصرف انرژي در فرآينـدهاي مختلـف توليـد اوراق فـشرده چـوبي      هدف از تدوين اين اس 
گيـري ميـزان انـرژي مـصرفي در          در اين اسـتاندارد نحـوه ارزيـابي و انـدازه          . باشد  موجود و جديداالحداث مي   

  .شود فرآيندهاي توليد اوراق فشرده چوبي ارائه مي
، تخته فيبـر سـخت و       )نئوپان  ( چوب  خرده  يندهاي توليد تخته  فرآيندهاي توليد اوراق فشرده چوبي شامل فرآ      

در ايـن اسـتاندارد   . گيرنـد   در دامنه كـاربرد ايـن اسـتاندارد قـرار مـي     MDF(1( متوسط چگاليتخته فيبر با  
  .باشد مد نظر مي ) MDF(  متوسطچگاليمحصول نئوپان، فيبر سخت و فيبر با 

  
  مراجع الزامي     2

. ها ارجاع داده شده است  مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنمدارك الزامي زير حاوي
 . شود بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي

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

  .هاي بعدي آنها مورد نظر است شده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه
  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

 تختـه خـرده چـوب بـاوزن         –چوب و فرآورده هاي آن       : 1381سال 2492 ايران   استاندارد ملي    2-1
  ويژگيها-مخصوص متوسط

  چوب بندي تخته خرده طبقه : 1374سال 3725استاندارد ملي ايران   2-2
  )نو تخته ها(تعريف و طبقه بندي تخته خرده چوبها  : 1348سال 558استاندارد ملي ايران   2-3
ي سـخت و نيمـه سـخت بـراي          ها   تخته -تخته فيبرها     :1371سال 2153استاندارد ملي ايران      2-4

  مصارف عمومي
, آزمـون , اويژگيهـ , تعريـف  - ويژگيهـاي تختـه فيبـر       :1373سـال  2491استاندارد ملي ايـران       2-5

  گذاري نشانه
  بندي تخته فيبرها تعريف و طبقه  : 1372سال 557استاندارد ملي ايران   2-6
 ويژگيهـا و    – تختـه فيبـر      – اوراق فـشرده     – چـوب   : 1383 سـال  7416يـران   استاندارد ملي ا    2-7

  روشهاي آزمون
  
  

                                                 
1- Medium Density Fiber Board  
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   اصطالحات و تعاريف    3
 و  557 2491،  2153،  558،  3725،  2492تاندارد عـالوه بـر تعـاريف اسـتانداردهاي ملـي ايـران              در اين اسـ   

  .كار مي رود ها با تعاريف زير به يا واژه/ اصطالحات و، 7416
  
  1 (SECt)مصرف انرژي ويژه     3-1

         فيمصرف انرژي ويژه در فرآيند توليد اوراق فشرده چـوبي عبـارت اسـت از نـسبت ميـزان كـل انـرژي مـصر                        
مصرف انرژي ويژه بر حسب گيگاژول بـر هـر          . بر ميزان محصول توليدي   ) مجموع انرژي الكتريكي و حرارتي    ( 

براين اساس در فرآيند توليد اوراق فـشرده چـوبي، مـصرف انـرژي              . شود متر مكعب محصول توليدي بيان مي     
  .آيد ويژه با استفاده از رابطه زير بدست مي

t
EHm

SEC eVf
t

)0036.0(×+×
=

  
  :كه در آن 

mf :  ؛) نرمال متر مكعب ، كيلوگرم  بر حسب ليتر ،( مصرف سوخت 
HV :  بر حسب ( ارزش حرارتي واحد سوخت مصرفيGj/lit ،Gj/Nm3 و Gj/Kg( ؛  
Ee : ؛)بر حسب كيلووات ساعت ( انرژي الكتريكي مصرفي  

t :  ؛)بر حسب متر مكعب (ميزان توليد محصول  
  ) بر حسب گيگاژول ( به انرژي حرارتي ) بر حسب كيلووات ساعت( نرژي الكتريكيضريب تبديل ا= 0036/0

  
در  ارزش حرارتي سوخت مصرفي، طبق اعالم رسمي مراجع ذيصالح و بر اساس ارزش حرارتي سـوخت هـر منطقـه    :يادآوري 

  .نظر گرفته مي شود
  
    فرآيند توليد انواع اوراق فشرده چوبي3-2
  )ئوپان ن( چوب خرده  تخته3-2-1

آالت هيزمي، كاتين     هاي درختان ميوه، چوب     سلولزي مانند سر شاخه   ليگنو  براي تهيه نئوپان از منابع مختلف       
اين منابع پس از ورود به واحد توليدي در خـردكن يـا             . شود  آالت غيرجنگلي و نيز باگاس استفاده مي        و چوب 
بت آنها به مقدار مناسب رسانده شـده و     كن رطو   سپس در خشك  . شود   خردشده و به چيپس تبديل مي      2چيپر

 هماننـد در كنـار      ذرات درشـت حـذف و       ذراتدر اين مرحله خاكه، غبـار و        . شوند  بندي مي   وارد مرحله درجه  
 زني استفاده شده و ذرات آغـشته        كن براي چسب    در مرحله بعد از يك دستگاه مخلوط      . گيرند  يكديگر قرار مي  

مرحله تـشكيل كيـك يكـي از مراحـل مهـم و             . شوند  ب هدايت مي  چو  به چسب به مرحله تشكيل كيك خرده      
  اين كيـك  . شود  ريز تشكيل مي    كيك به صورت يك اليه، سه اليه و تدريجي توسط دستگاه اليه           . اساسي است 

                                                 
1 - Specific Energy Consumption 
2 -  Chipper 
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هـا از پـرس، در        پس از خروج تختـه    . شود  براي پليمر شدن چسب مصرفي و فشرده شدن ذرات وارد پرس مي           
  . شود بندي انجام مي زني و درجه بري و سنباده ده و پس از آن كنارهكننده، سرد ش دستگاه خنك

  
  تخته فيبر سخت   3-2-2

ايـن  . باشـد   هاي درختان ميوه و چوب آالت غيرجنگلي مـي          منابع توليد تخته فيبر سخت عمدتاً هيزم و شاخه        
 غربال(شوند    بندي مي   منابع ابتدا در چيپر خرد شده و پس از حذف خاكه و غبار و ساير ضايعات، ذرات درجه                 

ذرات بسيار ريز . گردند  ذرات درشت دوباره به خردكن بر مي      . آيند  معموالً سه نوع ذرات به دست مي      ) شوند  مي
پس از ذخيره، ذرات چوب تحت تاثير بخار آب با دما و فـشار  . شوند  شوند و ذرات مناسب ذخيره مي       حذف مي 

در ايـن دسـتگاه كـه       . شـوند    منتقل مـي   1 نرم شده و به دفيبراتور     گيرند و لينگنين موجود در آنها       باال قرار مي  
رشـته    چوبهاي نرم شده از يكـديگر جـدا و رشـته            دار است، الياف موجود در خرده       داراي دو ديسك دوار دندانه    

. شـوند   هاي الياف از يكديگر جـدا مـي          منتقل شده و دسته    2خمير به دست آمده به دستگاه رافيناتور      . شود  مي
در اينجا برخي از مـواد افزودنـي      . شود  صل از اين مرحله به مخزن خمير رفته و غلظت آن تنظيم مي            خمير حا 

پـس از ايـن     . شـود   ر ورقه تر تخته نيز آماده و آبگيري مـي         يينردر فورد . شود  براي كاهش آب به آن اضافه مي      
هـاي آمـاده شـده از پـرس،          در نهايت پس از خارج كردن تخته      . شود  مرحله، ورقه تر تخته فيبر وارد پرس مي       

هايي منتقل    هاي تخته فيبر و افزودن استحكام آنها به گرمخانه          شوند و براي كاهش رطوبت ورقه       بري مي   اندازه
ها از گرمخانه در اتاقهـاي مخـصوصي كـه رطوبـت معينـي دارنـد قـرار داده           پس از خروج اين تخته    . شوند  مي
بندي از نظر كيفيت سطح و عرضه به بازار            آخرين مرحله درجه   . درصد برسد  8 تا   6شوند تا رطوبت آنها به        مي
  . باشد مي

  )MDF( متوسط چگاليتخته فيبر با    3-2-3
بر خالف تخته فيبر سخت از چـوب آالت هيزمـي اسـتفاده             ) MDF( متوسط   چگاليبراي تهيه تخته فيبر با      

بـه  . شـود   هاي قطور اسـتفاده مـي       هاي كم قطر و سرشاخه      شود و بيشتر از مقطوعات جنگلي به شكل تنه          نمي
  درصـد و از چوبهـاي      70از چوبهـاي سـبك بـه نـسبت          ) MDF( متوسـط    چگاليمنظور توليد تخته فيبر با      

شوند و    اين چوبها به صورت جداگانه به خردكن انتقال داده مي         . گردد   درصد استفاده مي   30سنگين به نسبت    
 درصد خرده چـوب سـخت بـه         30درصد چوب نرم و      70خرده چوبها به نسبت     . گردند  بندي مي   سپس درجه 

شوند و پس از آن به مخزن پيش بخاردهي رفته و در مجـاورت بخـار آب بـا دمـاي                       واحد شستشو منتقل مي   
پس از آن در ديگ پخت تحت فشار و دماي باال پخته شـده و بـه                 . گيرند  گراد قرار مي     درجه سانتي  70حدود  
اين خمير پس از اضافه كردن چسب       . شوند  اف از هم جدا و رشته رشته مي       در اين مرحله الي   . روند   مي 3ريفانير

 درصد، الياف خشك شده به مخازن       14 تا   13پس از رسيدن رطوبت الياف به حدود        . شود  وارد خشك كن مي   
شـود و ضـخامت    پس از طي اين مراحل كيك تشكيل شده و وارد مرحله پيش پرس مي  . يابد  خمير انتقال مي  
دست آمده وارد پرس اصلي شده و تحت فـشار و             پس از اين مرحله، محصول به     . يابد  اهش مي كيك به نصف ك   

                                                 
1- Defibrator 
2- Rafinator  
3 - Refinor 
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  و زني   سنباده ،بري   اندازه ،بري  هاي به دست آمده از اين مرحله خنك شده و كناره            تخته.گيرد  دماي باال قرار مي   
  . شود عرضه مييندهاي الزم است كه در نهايت محصول به دست آمده به بازار آبندي آخرين فر درجه

  
  بندي فرآيندهاي توليد اوراق فشرده چوبي معيارهاي مصرف انرژي و گروه   4
  بندي فرآيندهاي توليد اوراق فشرده چوبي گروه   4-1

  .باشد  مي1بصورت جدول  1راق فشرده چوبي با توجه به بند بندي فرآيندهاي توليد او گروه
  

  شرده چوبيبندي فرآيندهاي توليد اوراق ف گروه : 1جدول 
  
  
  
  
  
 
  
  معيار مصرف انرژي براي فرآيندهاي توليد اوراق فشرده چوبي موجود  4-2

  .باشد  مي2ي موجود، بصورت جدولمعيار مصرف انرژي براي فرآيندهاي توليد اوراق فشرده چوب
  

  معيار مصرف انرژي در انواع محصوالت چوبي براي واحدهاي توليدكننده موجود كشور: 2جدول 
   انرژيمصرفمعيار 

  گروه فرآيند )بر حسب گيگاژول بر متر مكعب محصول توليدي (  
  سال سوم  سال دوم  سال اول   )1-4رجوع شود به بند ( 

1  SECt ≤ 84/2  SECt ≤ 75/2  SECt ≤ 2/67 

2  SECt ≤ 5/10  SECt ≤ 04/10  SECt ≤ 9/66 

3  SECt ≤ 18/7  SECt ≤ 99/6  SECt ≤ 6/8 

  
  . خواهد بود1386آغاز مرحله اول اجراي اين استاندارد از اول مهرماه  :يادآوري

  
  معيار مصرف انرژي براي فرآيندهاي توليد اوراق فشرده چوبي جديد االحداث  4-3

  .باشد  مي3رف انرژي براي فرآيندهاي توليد اوراق فشرده چوبي جديد االحداث، بصورت جدولمعيار مص
  
  

 نوع فرآيند  گروه فرآيند

  )نئوپان ( چوب خرده توليد تخته  1
  توليد تخته فيبر سخت  2
ــه   3 ــا توليــد تخت ــر ب   متوســطچگــاليفيب

MDF
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  معيار مصرف انرژي براي واحدهاي جديداالحداث توليدكننده اوراق فشرده چوبي: 3جدول 
  گروه فرآيند

   )1-4رجوع شود به بند ( 
   انرژيمصرفمعيار 

 ) )بر حسب گيگاژول بر متر مكعب محصول توليدي( 

1  SECt ≤ 2/15 

2  SECt ≤ 5/6 

3  SECt ≤ 6/42 

واحدهاي جديد االحداث به واحدهاي توليدي اطالق ميگردد كه پس از تصويب ايـن اسـتاندارد مبـادرت بـه خريـد                      : يادآوري
  .ماشين آالت و احداث خط توليد مي نمايند

  
  گيري مصرف انرژي  نحوه ارزيابي و اندازه  5

بهترين زمـان ترجيحـي     . گيرد  ي عملكرد مصرف انرژي در واحد به صورت ساالنه انجام مي          گير  ارزيابي و اندازه  
  .باشد هاي پاياني هر سال مي ماه
  در يك سال) حرارتي و الكتريكي(گيري و محاسبات مصرف انرژي  نحوه اندازه   5-1

قبـوض سـوخت و     براي ارزيابي مصرف انرژي در يك واحد توليدي، از مستندات رسمي مصرف انرژي شـامل                
در واحـدهاي   . شـود   هاي ذيصالح و مستندات رسمي توليـد اسـتفاده مـي            برق مصرفي صادره از سوي سازمان     

گيـري در هـر يـك از          توليدي كه داراي چندين فرآينـد توليـد مجـزا هـستند، ميبايـستي كنتورهـاي انـدازه                 
  .فرآيندهاي توليد نصب شده باشد

  
رد صحيح اين كنتورها ،ضروري است گواهي كاليبراسيون از مراكز معتبـر در مـورد               به منظور اطمينان از عملك       1يادآوري 

  .هر كنتور وجود داشته باشد
 توصيه مي شود ارزيابي و اندازه گيري مقادير انرژي مصرفي نشان داده شـده توسـط ايـن كنتورهـا در فواصـل          2يادآوري 

به طـور مثـال هـر    (كننده نيز ميتواند در بازه هاي زماني مناسب مركز ارزيابي . زماني مناسب توسط واحدي توليدي ثبت گردد 
  از اين گونه وسايل اندازه گيري بازديد و نظارت نمايد) سه ماه يكبار

  
  گيري و محاسبه ميزان توليد اوراق فشرده در يك سال نحوه اندازه   5-2

. شـود  يدكننده درنظر گرفته مـي مقدار توليد هر يك از محصوالت چوبي، براساس مقادير اعالم شده توسط تول 
شود بايد با مقادير قيد شده در دفاتر و اسناد موجود در واحـدهاي   اين مقدار كه از سوي توليدكننده اعالم مي    

  .توليدي مطابقت نمايد
  )SECt (  نحوه محاسبه مصرف انرژي ويژه   5-3

) 1-5براساس بند   (رارتي و الكتريكي    با استفاده از مقادير ساليانه مصرف انرژي ح       ) SECt(مصرف انرژي ويژه    
 محاسـبه  1-3بطه منـدرج در بنـد   او براساس ر) 2-5براساس بند ( اوراق فشرده چوبي  و مقادير ساليانه توليد     

  .شود مي


