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 به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و اس تاندارد  مؤسس ۀ  مق ررات  و ق وانین  اص ال   ق انون  1 م اد   کی   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و داستاندا  مؤسسۀ

اس تاندارداا    نش ر  و ت دوین  تعی ین،  وظیفه که کشوراست رسمی مرجع تنها3193 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

 . ددار عهده به را ایران( رسمی)ملی 

ب ه   25/9/58نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورا  عالی ادار  م ور   

 .ابالغ شده استجهت  اجرا  25/9/58مور   19414/289سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

 مؤسسات علمی، و مراکز نظران صاحب ،کارشناسان سازمان از مرکب فنی درکمیسیونها  مختلف اا  درحوزه استاندارد تدوین

 تولید ، فن اور   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام کوششی و شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی،

 و کنن دگان، ص ادرکنندگان  مص ر   تولیدکنن دگان،  شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و

 مل ی  ن وی  اس تاندارداا    پ ی   .شود می حاصل غیردولتی و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان،دوار

 پیشنهاداا و نظراا از دریافت پ  و شودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .دشو می منتشر و ایران چاپ (رسمی)ملی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در

 کنن د در  م ی  تهی ه  شده تعیین ضوابط رعایت با نیز صال  ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پی 

، ب دین ترتی ب   .ش ود  م ی  منتش ر  و چ اپ  ای ران  مل ی  اس تاندارد  عن وان  ب ه  ،تص ویب  ص ورت  در و بررسی و طر  ملی کمیتۀ

مل ی   کمیت ۀ  در و ت دوین  9 ش مار   ای ران  مل ی  اس تاندارد  در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .دباش رسیده تصویب به دادمی استاندارد ایران تشکیلسازمان ملی  مربوط که استاندارد

(ISO)استاندارد  المللی بین سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
2المللی الکتروتکنی ک   بین کمیسیون ،3

(IEC) 

1قانونی  شناسی اندازه المللی بین سازمان و
(OIML) 9ک دک  غ یایی    کمیسیون 5رابط تنها به عنوان و است

(CAC)  درکش ور 

 آخ رین  از ،کش ور  خ ا   نیازمن دیها   و کل ی  ش رایط  ب ه  توج ه  ض من  ای ران  مل ی  اس تاندارداا   درتدوین .کند می فعالیت

 .دشومی گیر بهره المللی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ،علمی اا  پیشرفت

 و س المت  ، حفظکنندگان مصر  از حمایت برا  ،قانوندر شده بینی پی  موازین بارعایت تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 از اج را  بعض ی   ،اقتص اد   و محیط ی  زیس ت  مالحظ ات  و محص وتت  کیفی ت  از اطمین ان  حص ول  ،عم ومی  و فرد  ایمنی

 اس تاندارد، اجب ار    ع الی  شورا  باتصویب وارداتی، اقالم ای /و کشور داخل تولید  محصوتت برا  را ایران ملی استاندارداا 

 و ص ادراتی  کاتا ا   اس تاندارد  اج را   ،کش ور  محص وتت  ب را   لملل ی ا ب ین  بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان. نماید

در  فع ال  مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین .نماید اجبار  را آن بند  درجه

و  ا ا  آزمایش گاه  ،محیطیزیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدور گواای و ممیز  ،بازرسی ،آموزش ،مشاوره زمینۀ

 ض وابط  اس اس  ب ر  را مؤسس ات  و اا سازمان اینگونه سازمان ملی استاندارد ایران ،سنج  وسایل (واسنجی)کالیبراسیون مراکز

 عملک رد  ب ر  و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ،تزم شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت نظام

 انج ام  و گرانبها عیارفلزات تعیین ،نج   وسایل (واسنجی)کالیبراسیون  ،کااای المللی بین دستگاه ترویج .کند نظارت می اا آن

 . تاس سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

 

                                                 
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 



 9313سال  9اصالحیه شماره: 93331استاندارد ملی ايران شمارۀ 

 

 د 

 

 استاندارداصالحیه  فنی تدوين سیونیمک

 « 9اصالحیه شماره   –معیار مصرف انرژي در فرآيندهاي تولید  –پااليشگاههاي نفت» 
 

 سمت و/ يا  نمايندگی رئیس

 علی، وکیلی
 (مدیریت تکنولوژ   دکتر)

 ساز  مصر  سوخت شرکت بهینه

  
  دبیر

 رضا، راد شادر 
 (اا  انرژ  مهندسی سیستمکارشناسی ارشد )

 ساز  مصر  سوخت شرکت بهینه

  

  اعضاء

 آویشن، مریم
 (کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست)
 

 سازمان حفاظت محیط زیست
 

  
 جبار ، وحید

 (مهندسی شیمی یکارشناس)
 ساز  مصر  سوخت شرکت بهینه

 

  
 خطاطی، محمدرضا

 (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)
 ساز  مصر  سوخت بهینهشرکت 

 
  

 گر، فربد ریخته
 (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)
 

سازمان ملی استاندارد صالحیت شده تأیید  شرکت بازرسی
 ایران

  
 زروانی، رام 

 (مهندسی شیمی کارشناسی)

 وزارت نفت

  
 شریفیان، حمیدرضا

 (اا  انرژ  سیستممهندسی ارشد  کارشناسی)

 ایران سازمان ملی استاندارد

  
 صالحی، ساقی

 (کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)

 ساز  مصر  سوخت شرکت بهینه
 

  
 صفر ، ساسان

 (اا  انرژ  کارشناسی ارشد مهندسی سیستم)

 ساز  مصر  سوخت شرکت بهینه
 

  
 قزلباش، پریچهر

 (کارشناسی فیزیک)
 سازمان ملی استاندارد ایران

  
 محمدصالحیان، عباس

 (مهندسی مکانیککارشناسی )

 وزات نیرو

  
  ويراستار

 قزلباش، پریچهر
 (کارشناسی فیزیک)

 سازمان ملی استاندارد ایران
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 پیش گفتار

ب ا   3145س ال  : 31195مار  مربوط به اس تاندارد مل ی ای ران ش      3این اصالحیۀ استاندارد، اصالحیه شماره 

اس ت ک ه ب ر اس اس پیش نهاداا       « معیار مصر  انرژ  در فرآینداا  تولی د  –پاتیشگااها  نفت »عنوان 

اجالس یه کمیت ۀ   ................... اا  مربوط تهیه و تدوین ش ده و در  دریافتی و بنا به ضرورت توسط کمیسیون

صالحیه استاندارد به استناد بند یک  اینک این ا. تصویب شد................. مور  ................................ ملی استاندارد 

، به 3193و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه  استانداردقانون اصال  قوانین و مقررات مؤسسه  1ماد  

 .شودعنوان اصالحیۀ استاندارد ملی ایران منتشر می

س اختار و ش یو     -ای ران  استاندارداا  ملی) 9استاندارداا  ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمار  

اا  ملی و جه انی در زمین ه   تحوتت و پیشرفت باحفظ امگامی و اماانگی  برا . شوندتدوین می( نگارش

د ش د و ارپیش نهاد  ک ه    نلزوم تجدیدنظر خواا صورتایران در  ملیصنایع، علوم و خدمات، استاندارداا  

 توجهمورد مربوطتدوین م تجدیدنظر در کمیسیون فنی این استاندارداا ارائه شود، انگا تکمیلبرا  اصال  و 

 .بنابراین، باید امواره از آخرین تجدیدنظر استاندارداا  ملی ایران استفاده کرد .رفتگ قرار خوااد

 :منبع و مأخی  که برا  تهیه و تدوین این اصالحیۀ استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر  زیر است

ش رکت مل ی    اماانگی و نظ ارت ب ر تولی د   مابین مدیریت جلسات فنی و کارشناسی فی صورتنتایج  -

 ساز  مصر  سوخت  اا  نفتی و شرکت بهینه پاتی  و پخ  فرآورده
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 معیار مصرف انرژي در فرآيندهاي تولید – پااليشگاههاي نفت

 (9اصالحیه شماره )

 :گردد می اعمال ،3145سال : 31195شماره استاندارد ملی درزیر  تغییرات

 ISO 50001:2011الملل ی   اس تاندارد ب ین   ب ه  EN 16001استاندارد ( مراجع الزامی) 2بند  3صفحه در  -3

 . گردد اصال  می

 :گردد یادآور  زیر اضافه می، API درجه (4-1)بند  2صفحه در  -2

 API، از درج ه  (نفت خ ام و میعان ات گ از    ) ورود  خوراکدر صورت وجود چندین جریان  -يادآوري

 . شود استفاده می خوراکاا   معادل ترکیب جریان

 : گردد ، متن بصورت زیر اصال  مینر  پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی( 32-1)بند  1صفحه در  -1

نر  پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی بر اساس درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی مربوط ه و امچن ین   

 .گردد مطابق فرمول زیر محاسبه می ،درصد خوراک عبور  از آن واحد

 :گردد بصورت زیر اصال  می 3یادآور  ( 2-9)بند  9در صفحه  -5

شود،  نیز مانند دیگر واحداا  عملیاتی در نظر گرفته می  مصرفی در واحداا  جانبیانرژ   -9يادآوري

گرمای  مخازن،  ،(FGR)بازیافت گازاا  مشعل واحد مانند واحد تولید اسید،  انرژ  موارد  که شامل

مانن د پم پ آب تغیی ه    )، تجهیزات کمکی بویلر در واحد آب، ب رق و بخ ار    ، لوله بخاراا  مخازن پمپ

( ا ا  کننده، گرمای  و برق مورد نی از س اختمان   اا  برج خنک اا و پمپ فن ، تصفیه آب اتالفی ، بویلر

 . باشد می

بص ورت زی ر اص ال      (3)معادل ه  ، (     )میزان مصر  انرژ  ویژه حرارتی ( 3-5-9)بند  4صفحه در  -9

 : گردد می

      
           

      
 

 (.2-5-9)شود به  اصال  می( 2-2-9)بند  4در صفحه  -9

 (.1-5-9)شود به  اصال  می( 1-2-9)بند  5در صفحه  -9

                                                 
1 Offsites 
2 Steam Tracing 
3 Boiler Feed Water (BFW) 
4 Waste Water Treatment 
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مورد پارامتراا  مرتبط با توضیحات ، (      ) میزان مصر  انرژ  ویژه کل( 1-2-9)بند  5صفحه در  -4

 :گردد اصال  می زیر بصورت( 1)استفاده در رابطه 

  )بر تن مصر  انرژ  ویژه کل بر حسب گیگاژول         

   
 ؛(

  )حرارتی بر حسب گیگاژول بر تن مصر  انرژ  ویژه        

   
 ؛(

   )مصر  انرژ  ویژه الکتریکی بر حسب مگاوات ساعت بر تن       

   
 ؛(

  ) ضریب تبدیل مصر  انرژ  الکتریکی برحسب گیگاژول به مگاوات ساعت  1/38

   
با احتساب  (

 .راندمان تبدیل نیروگاای است

 :گردد یادآور  زیر اضافه می، (      )ژه کل میزان مصر  انرژ  وی (1-2-9)بند  5در صفحه  -5

در میزان مصر  انرژ  وی ژه حرارت ی   ( در صورت وجود)سوخت معادل بخار خریدار  شده  -1يادآوري

 .در نظر گرفته شود(      )

م تن آن  حی  و  3، جدول (معیار مصر  انرژ  برا  پاتیشگااها  نفت موجود) 3-9 بند 5صفحهدر  -38

 : گردد می بصورت زیر جایگزین

درج ه  موج ود در کش ور ب ه ص ورت فرم ول زی ر و ب ر اس اس          ها معیار مصر  انرژ  برا  پاتیشگاا

 :باشد پاتیشگاه می پیچیدگی انرژ 
      

 : که در آن

Y  ورود خوراک  بر تن بر حسب گیگاژول معیارمصر  انرژ (  

   
 ؛(

X      پاتیشگاه درجه پیچیدگی انرژ. 

 

از ت اری    س ال  3پ   از  باشد که  می( افت صدم نود و) 59/8برابر با فرمول باتدر  aضریب  -9يادآوري

 .تغییر خوااد کرد (افت دام) 9/8به ضریب  این اصالحیه اجرا  اجبار 

 ای ن اص الحیه قاب ل محاس به     2-بو  3-جداول ب مطابقدرجه پیچیدگی انرژ  پاتیشگاه  -2يادآوري

 . است

پاتیشگاه  در ار از این معادله برابر با حداکثر مقدار مجاز مصر  انرژ  ویژه کلعدد حاصل  -3يادآوري

 . از این معیار باشدمساو  یا کمتر مصر  انرژ  ویژه کلباید  و مقدار واقعیبوده 

 در (در حالت نرمال) گاز طبیعی (LHV) حرارتی خالصمقادیر مصر  انرژ  بر مبنا  ارزش  -4يادآوري

 . شود نظر گرفته می

ح ی  و   2، ج دول  (تازه تأسی معیار مصر  انرژ  برا  پاتیشگااها  نفت ) 2-9 بند 38 صفحهدر  -33

 : گردد بصورت زیر جایگزین میمتن آن 

درج ه  در کشور به صورت فرمول زی ر و ب ر اس اس     ها  تازه تأسی معیار مصر  انرژ  برا  پاتیشگاا

 :باشد پاتیشگاه می پیچیدگی انرژ 
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 : که در آن

Y   ورود معیار مصر  انرژ  بر حسب گیگاژول بر تن خوراک (  

   
 ؛(

X      پاتیشگاه درجه پیچیدگی انرژ. 
 

ای ن اص الحیه قاب ل محاس به      2-و ب 3-درجه پیچیدگی انرژ  پاتیشگاه مطابق ج داول ب  -9يادآوري

 .است

که مجوز س اخت آن پ   از تص ویب    ها  نفت تازه تأسی  ویژه در پاتیشگاا مصر  انرژ  -2يادآوري

گردد، باید مساو  یا کمتر از مصر  انرژ  ویژه محاسبه شده از فرم ول ب ات ب ر     صادر میاین استاندارد 

ع دم رعای ت    در غیر این صورت کارخانه مشمول ق وانین  .باشد پاتیشگاهحسب درجه پیچیدگی انرژ  

 . خوااد بود مشمول مقررات استاندارد اجبار دارداا  ملی ضوابط استان

 :گردد عنوان پیوست ب اصال  می 32صفحه در  -32

 درجه پیچیدگی انرژ  ار واحد عملیاتی و کل پاتیشگاه ( اطالعات تکمیلی)پیوست ب 

 :گردد متن پیوست ب بصورت زیر اصال  می 32صفحه در  -31

ورود  و درجه پیچیدگی انرژ  ا ر واح د عملی اتی در     خوراک APIدر این قسمت ارتباط میان درجه 

آورده  2-و نحوه محاسبه درجه پیچیدگی انرژ  پاتیش گاه در ج دول ب   3-نفت در جدول ب  پاتیشگاه

 .شده است

خوراک ورود  بین اعداد مندرج در جدول باشد، درج ه   APIدرجه  چنانچه 3-جدول بدر  -9يادآوري

یابی تا دو رقم  حاصل از دروناعداد . شودیابی محاسبه  پیچیدگی انرژ  ار واحد عملیاتی به روش درون

  .شودگرد  زیربه روش اعشار 

رق م   حی  و یک عدد ب ه پنج باشد، اعداد سوم به بعد  یا مساو رقم سوم بعد از اعشار بزرگتر اگر ( الف

 (.   گرد کردن به بات)شود  میدوم بعد از اعشار اضافه 

رقم سوم بعد از اعشار کوچکتر از پنج باشد، اعداد سوم به بعد ح ی  و رق م دوم بع د از اعش ار     اگر ( ب

 (.   گرد کردن به پایین)ماند  بدون تغییر باقی می

ایدروژن، بازیافت گوگرد و تص فیه  ظرفیت ار واحد عملیاتی بجز واحداا   2-در جدول ب -2يادآوري

. گ ردد  ا ا  دیگ ر محاس به م ی     شود و بر اساس آن س تون  بر حسب واحد بشکه در روز داده می آمین،

در ج دول درج   ایدروژن، بازیافت گوگرد و تص فیه آم ین   فرآینداا  تولیدظرفیت  مرتبط باواحداا  

 . شده است

شامل واحد تصفیه ( CRU)بستر ثابت (/CCR)یا مداوم چنانچه واحد تبدیل کاتالیستی با اح -3يادآوري

و  3-جداول ب 5ردیف )باشد، صرفا از درجه پیچیدگی حالت ترکیبی دو واحد ( NHT)نفتا با ایدروژن 

در صورت اعالم ظرفیت واحداا  میکور به صورت جداگانه، درج . گردد در محاسبات استفاده می( 2-ب

در این حالت، درجه پیچیدگی واحد تب دیل کاتالیس تی ب ا    . است محاسبات واحداا بصورت مجزا الزامی
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بستر ثابت از کسر درجه پیچیدگی واحد تصفیه نفتا با ایدروژن از درج ه پیچی دگی حال ت    /احیا مداوم

 .گردد ترکیبی دو واحد محاسبه می

 .شود بصورت جدول مربوطه در زیر اصال  می 35و  31صفحات در  3-بجدول  -35

 . گردد بصورت جدول مربوطه در این متن اصال  می 39ه صفحدر  2-جدول ب -39
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 عملیاتیورودي و درجه پیچیدگی انرژي هر واحد  خوراک APIمیان درجه ارتباط  9-بجدول 

 

 واحد عملیاتی

API ورودي خوراک 
20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 

 درجه پیچیدگی انرژي واحدهاي عملیاتی

 0.63 0.64 0.66 0.67 0.69 0.70 0.72 0.73 0.75 0.76 0.78 (Atmospheric Distillation)  تقطیر در جو

 0.79 0.79 0.80 0.80 0.80 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 0.82 (Vacuum Distillation)تقطیر در خأل 

 0.82 0.82 0.82 0.82 0.83 0.83 0.83 0.83 0.84 0.84 0.84 (Visbreaking) کاهش گرانروي

شااملواحد   بستر ثابت/تبديل کاتالیستی با احیا مداوم/ اکتانايزر

 (OCT/CCR/CRU includes NHT) تصفیه نفتا با هیدروژن
3.40 3.41 3.42 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49 3.50 3.51 

 2.48 2.49 2.50 2.51 2.52 2.52 2.53 2.54 2.55 2.56 2.57 (Hydrocracking/Isomax)آيزوماکس / شكست هیدروژنی

 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.30 0.30 0.30 (Kerosene Hydrotreating) تصفیه نفت سفید با هیدروژن

 1.65 1.66 1.67 1.67 1.68 1.68 1.69 1.69 1.70 1.70 1.71 (LPGPlant) گاز مايع

 1.85 1.86 1.86 1.87 1.88 1.88 1.89 1.90 1.90 1.91 1.91 (Hydrogen)هیدروژن 

 0.45 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.47 0.47 0.47 (Offsites)واحدهاي جانبی 

 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 (Diesel Hydrotreating) تصفیه ديزل با هیدروژن

 (بصورت واحد مجزا)تصفیه نفتا با هیدروژن 

(Naphtha Hydrotreating/NHT) 
0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.37 0.37 0.37 0.37 

 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69 2.70 2.71 2.72 2.72 2.73 2.74 (Coking) سازي کك

 2.04 2.04 2.05 2.06 2.06 2.07 2.08 2.08 2.09 2.10 2.10 (Alkylation) آلكیالسیون

 4.82 4.83 4.85 4.86 4.88 4.90 4.91 4.93 4.94 4.96 4.97 (FCC) تبديل کاتالیستی بستر سیال

 6.44 6.46 6.48 6.50 6.52 6.54 6.56 6.58 6.61 6.63 6.65 (RFCC) هاي سنگین تبديل کاتالیستی بستر سیال برش

 2.74 2.75 2.76 2.77 2.78 2.78 2.79 2.80 2.81 2.82 2.83 (Isomerization) ايزومريزاسیون

 تصفیه با هیدروژن ديزل واحد تقطیر در خال

(VGO Hydrotreating) 
0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 

 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 (Bitumen) قیرسازي

 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 (SRU/SRP/Claus)بازيافت گوگرد 

 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 (Amine Gas Treating) تصفیه آمین

 السی بستر کاتالیستی ديلگوگردزدايی بنزين تب

(Prime G/CGH/GPTU) 
0.67 0.67 0.67 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.69 0.69 0.69 

 6.69 6.71 6.74 6.76 6.78 6.80 6.82 6.85 6.87 6.89 6.91 (Aromatics) آروماتیك

 3.73 3.74 3.75 3.77 3.78 3.79 3.80 3.82 3.83 3.84 3.85 (Lubes) سازي روغن

 1.65 1.66 1.67 1.67 1.68 1.68 1.69 1.69 1.70 1.70 1.71 (Pentane Recovery) بازيافت پنتان

 1.65 1.66 1.67 1.67 1.68 1.68 1.69 1.69 1.70 1.70 1.71 (Hexane Recovery) بازيافت هگزان

 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.37 0.37 0.37 0.37 (Naphtha/Kerosene Merox)نفت سفید /امراکس نفت

 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.37 0.37 0.37 0.37 (LPG Merox) مراکس گاز مايع

 1.47 1.48 1.48 1.49 1.49 1.50 1.50 1.51 1.51 1.52 1.52 (RCD) هاي سنگین نفت گوگردزدايی از برش

 1.65 1.66 1.67 1.67 1.68 1.68 1.69 1.69 1.70 1.70 1.71 (Solvent) (در صورت سبك بودن حالل)حالل 

 1.65 1.66 1.67 1.67 1.68 1.68 1.69 1.69 1.70 1.70 1.71 (Benzene Extraction) بنزناستخراج 

 0.67 0.67 0.67 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.69 0.69 0.69 (Gasoline Treating) تصفیه بنزين

 1.65 1.66 1.67 1.67 1.68 1.68 1.69 1.69 1.70 1.70 1.71 (Propylene Recovery) بازيافت پروپیلن
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 یه پیچیدگی انرژي هر واحد عملیاتورودي و درج خوراک APIمیان درجه ارتباط  9-جدول بادامه 

 

 واحد عملیاتی

API ورودي خوراک 
25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 

 درجه پیچیدگی انرژي واحدهاي عملیاتی

 0.79 0.81 0.82 0.84 0.85 0.87 0.88 0.89 0.91 0.92 0.94 (Atmospheric Distillation)  تقطیر در جو

 0.82 0.82 0.83 0.83 0.83 0.83 0.84 0.84 0.84 0.84 0.85 (Vacuum Distillation)تقطیر در خأل 

 0.85 0.85 0.85 0.85 0.86 0.86 0.86 0.86 0.87 0.87 0.87 (Visbreaking) کاهش گرانروي

شااملواحد   بستر ثابت/تبديل کاتالیستی با احیا مداوم/ اکتانايزر

 (OCT/CCR/CRU includes NHT) تصفیه نفتا با هیدروژن
3.53 3.54 3.55 3.56 3.57 3.58 3.59 3.60 3.62 3.63 3.64 

 2.57 2.58 2.59 2.60 2.61 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 (Hydrocracking/Isomax)آيزوماکس / شكست هیدروژنی

 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 (Kerosene Hydrotreating) تصفیه نفت سفید با هیدروژن

 1.71 1.72 1.73 1.73 1.74 1.74 1.75 1.75 1.76 1.76 1.77 (LPGPlant) گاز مايع

 1.92 1.93 1.93 1.94 1.94 1.95 1.96 1.96 1.97 1.98 1.98 (Hydrogen)هیدروژن 

 0.47 0.47 0.47 0.47 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.49 (Offsites)واحدهاي جانبی 

 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 (Diesel Hydrotreating) تصفیه ديزل با هیدروژن

 (بصورت واحد مجزا)تصفیه نفتا با هیدروژن 

(Naphtha Hydrotreating/NHT) 
0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 

 2.75 2.76 2.77 2.78 2.79 2.79 2.80 2.81 2.82 2.83 2.84 (Coking) سازي کك

 2.11 2.12 2.12 2.13 2.14 2.14 2.15 2.16 2.16 2.17 2.18 (Alkylation) آلكیالسیون

 4.99 5.01 5.02 5.04 5.05 5.07 5.09 5.10 5.12 5.13 5.15 (FCC) تبديل کاتالیستی بستر سیال

 6.67 6.69 6.71 6.73 6.75 6.78 6.80 6.82 6.84 6.86 6.88 (RFCC) هاي سنگین تبديل کاتالیستی بستر سیال برش

 2.84 2.85 2.86 2.87 2.87 2.88 2.89 2.90 2.91 2.92 2.93 (Isomerization) ايزومريزاسیون

 تقطیر در خال تصفیه با هیدروژن ديزل واحد

(VGO Hydrotreating) 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 

 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 (Bitumen) قیرسازي

 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 (SRU/SRP/Claus)بازيافت گوگرد 

 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 (Amine Gas Treating) آمینتصفیه 

 السی بستر کاتالیستی ديلگوگردزدايی بنزين تب

(Prime G/CGH/GPTU) 
0.69 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.71 0.71 0.71 0.71 0.72 

 6.93 6.96 6.98 7.00 7.02 7.05 7.07 7.09 7.11 7.13 7.16 (Aromatics) آروماتیك

 3.86 3.88 3.89 3.90 3.91 3.93 3.94 3.95 3.96 3.98 3.99 (Lubes) سازي روغن

 1.71 1.72 1.73 1.73 1.74 1.74 1.75 1.75 1.76 1.76 1.77 (Pentane Recovery) بازيافت پنتان

 1.71 1.72 1.73 1.73 1.74 1.74 1.75 1.75 1.76 1.76 1.77 (Hexane Recovery) بازيافت هگزان

 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 (Naphtha/Kerosene Merox)نفت سفید /امراکس نفت

 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 (LPG Merox) مراکس گاز مايع

 1.53 1.53 1.54 1.54 1.55 1.55 1.56 1.56 1.57 1.57 1.58 (RCD) هاي سنگین نفت گوگردزدايی از برش

 1.71 1.72 1.73 1.73 1.74 1.74 1.75 1.75 1.76 1.76 1.77 (Solvent) (در صورت سبك بودن حالل)حالل 

 1.71 1.72 1.73 1.73 1.74 1.74 1.75 1.75 1.76 1.76 1.77 (Benzene Extraction) استخراج بنزن

 0.69 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.71 0.71 0.71 0.71 0.72 (Gasoline Treating) تصفیه بنزين

 1.71 1.72 1.73 1.73 1.74 1.74 1.75 1.75 1.76 1.76 1.77 (Propylene Recovery) بازيافت پروپیلن

 

  



 9313سال  9اصالحیه شماره: 93331استاندارد ملی ايران شمارۀ 

 

9 

 

 

 یه پیچیدگی انرژي هر واحد عملیاتورودي و درج خوراک APIمیان درجه ارتباط  9-جدول بادامه 

 

 واحد عملیاتی

API ورودي خوراک 
31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 33.5 34.0 34.5 35.0 35.5 36.0 

 درجه پیچیدگی انرژي واحدهاي عملیاتی

 0.95 0.96 0.98 0.99 1.00 1.02 1.03 1.04 1.06 1.07 1.08 (Atmospheric Distillation)  تقطیر در جو

 0.85 0.85 0.85 0.86 0.86 0.86 0.86 0.87 0.87 0.87 0.87 (Vacuum Distillation)تقطیر در خأل 

 0.88 0.88 0.88 0.88 0.89 0.89 0.89 0.89 0.90 0.90 0.90 (Visbreaking) کاهش گرانروي

شااملواحد   بساتر ثابات  /تبديل کاتالیستی با احیا مداوم/ اکتانايزر

 (OCT/CCR/CRU includes NHT) تصفیه نفتا با هیدروژن
3.65 3.66 3.67 3.68 3.69 3.70 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 

 2.66 2.67 2.68 2.69 2.70 2.70 2.71 2.72 2.73 2.74 2.75 (Hydrocracking/Isomax)آيزوماکس / شكست هیدروژنی

 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 (Kerosene Hydrotreating) تصفیه نفت سفید با هیدروژن

 1.77 1.78 1.79 1.79 1.80 1.80 1.81 1.81 1.82 1.82 1.83 (LPGPlant) گاز مايع

 1.99 1.99 2.00 2.01 2.01 2.02 2.02 2.03 2.04 2.04 2.05 (Hydrogen)هیدروژن 

 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 (Offsites)واحدهاي جانبی 

 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.34 (Diesel Hydrotreating) تصفیه ديزل با هیدروژن

 (بصورت واحد مجزا)تصفیه نفتا با هیدروژن 

(Naphtha Hydrotreating/NHT) 
0.38 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 

 2.85 2.86 2.86 2.87 2.88 2.89 2.90 2.91 2.92 2.93 2.93 (Coking) سازي کك

 2.18 2.19 2.20 2.20 2.21 2.22 2.22 2.23 2.24 2.24 2.25 (Alkylation) آلكیالسیون

 5.17 5.18 5.20 5.21 5.23 5.24 5.26 5.28 5.29 5.31 5.32 (FCC) تبديل کاتالیستی بستر سیال

 6.90 6.92 6.95 6.97 6.99 7.01 7.03 7.05 7.07 7.09 7.12 (RFCC) هاي سنگین تبديل کاتالیستی بستر سیال برش

 2.94 2.95 2.96 2.97 2.97 2.98 2.99 3.00 3.01 3.02 3.03 (Isomerization) ايزومريزاسیون

 تصفیه با هیدروژن ديزل واحد تقطیر در خال

(VGO Hydrotreating) 
0.36 0.36 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 

 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 (Bitumen) قیرسازي

 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 (SRU/SRP/Claus)بازيافت گوگرد 

 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 (Amine Gas Treating) تصفیه آمین

 السی بستر کاتالیستی ديلگوگردزدايی بنزين تب

(Prime G/CGH/GPTU) 
0.72 0.72 0.72 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73 0.74 0.74 0.74 

 7.18 7.20 7.22 7.24 7.27 7.29 7.31 7.33 7.35 7.38 7.40 (Aromatics) آروماتیك

 4.00 4.01 4.02 4.04 4.05 4.06 4.07 4.09 4.10 4.11 4.12 (Lubes) سازي روغن

 1.77 1.78 1.79 1.79 1.80 1.80 1.81 1.81 1.82 1.82 1.83 (Pentane Recovery) بازيافت پنتان

 1.77 1.78 1.79 1.79 1.80 1.80 1.81 1.81 1.82 1.82 1.83 (Hexane Recovery) بازيافت هگزان

 0.38 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 (Naphtha/Kerosene Merox)نفت سفید /امراکس نفت

 0.38 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 (LPG Merox) مراکس گاز مايع

 1.58 1.59 1.59 1.60 1.60 1.60 1.61 1.61 1.62 1.62 1.63 (RCD) هاي سنگین نفت گوگردزدايی از برش

 1.77 1.78 1.79 1.79 1.80 1.80 1.81 1.81 1.82 1.82 1.83 (Solvent) (در صورت سبك بودن حالل)حالل 

 1.77 1.78 1.79 1.79 1.80 1.80 1.81 1.81 1.82 1.82 1.83 (Benzene Extraction) استخراج بنزن

 0.72 0.72 0.72 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73 0.74 0.74 0.74 (Gasoline Treating) تصفیه بنزين

 1.77 1.78 1.79 1.79 1.80 1.80 1.81 1.81 1.82 1.82 1.83 (Propylene Recovery) بازيافت پروپیلن
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 ه پیچیدگی انرژي هر واحد عملیاتیورودي و درج خوراک APIمیان درجه ارتباط  9-جدول بادامه 

 

 واحد عملیاتی

API ورودي خوراک 
36.5 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 39.5 40.0 40.5 41.0 41.5 

 واحدهاي عملیاتیدرجه پیچیدگی انرژي 

 1.10 1.11 1.12 1.13 1.15 1.16 1.17 1.18 1.20 1.21 1.22 (Atmospheric Distillation)  تقطیر در جو

 0.88 0.88 0.88 0.89 0.89 0.89 0.89 0.90 0.90 0.90 0.90 (Vacuum Distillation)تقطیر در خأل 

 0.90 0.91 0.91 0.91 0.92 0.92 0.92 0.92 0.93 0.93 0.93 (Visbreaking) کاهش گرانروي

شااملواحد   بساتر ثابات  /تبديل کاتالیستی با احیا مداوم/ اکتانايزر

 (OCT/CCR/CRU includes NHT) تصفیه نفتا با هیدروژن
3.77 3.78 3.79 3.81 3.82 3.83 3.84 3.85 3.86 3.87 3.88 

 2.75 2.76 2.77 2.78 2.79 2.79 2.80 2.81 2.82 2.83 2.84 (Hydrocracking/Isomax)آيزوماکس / شكست هیدروژنی

 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 (Kerosene Hydrotreating) تصفیه نفت سفید با هیدروژن

 1.84 1.84 1.85 1.85 1.86 1.86 1.87 1.87 1.88 1.88 1.89 (LPGPlant) گاز مايع

 2.05 2.06 2.07 2.07 2.08 2.09 2.09 2.10 2.10 2.11 2.12 (Hydrogen)هیدروژن 

 0.50 0.50 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.52 0.52 0.52 (Offsites)واحدهاي جانبی 

 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.35 0.35 (Diesel Hydrotreating) تصفیه ديزل با هیدروژن

 (بصورت واحد مجزا)تصفیه نفتا با هیدروژن 

(Naphtha Hydrotreating/NHT) 
0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.41 0.41 0.41 

 2.94 2.95 2.96 2.97 2.98 2.99 3.00 3.00 3.01 3.02 3.03 (Coking) سازي کك

 2.26 2.26 2.27 2.28 2.28 2.29 2.30 2.30 2.31 2.32 2.32 (Alkylation) آلكیالسیون

 5.34 5.36 5.37 5.39 5.40 5.42 5.44 5.45 5.47 5.48 5.50 (FCC) تبديل کاتالیستی بستر سیال

 7.14 7.16 7.18 7.20 7.22 7.24 7.26 7.29 7.31 7.33 7.35 (RFCC) هاي سنگین تبديل کاتالیستی بستر سیال برش

 3.04 3.05 3.06 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 (Isomerization) ايزومريزاسیون

 تصفیه با هیدروژن ديزل واحد تقطیر در خال

(VGO Hydrotreating) 
0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39 0.39 

 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 (Bitumen) قیرسازي

 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 (SRU/SRP/Claus)بازيافت گوگرد 

 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 (Amine Gas Treating) تصفیه آمین

 السی بستر کاتالیستی ديلگوگردزدايی بنزين تب

(Prime G/CGH/GPTU) 
0.74 0.74 0.75 0.75 0.75 0.75 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 

 7.42 7.44 7.46 7.49 7.51 7.53 7.55 7.58 7.60 7.62 7.64 (Aromatics) آروماتیك

 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.20 4.21 4.22 4.23 4.25 4.26 (Lubes) سازي روغن

 1.84 1.84 1.85 1.85 1.86 1.86 1.87 1.87 1.88 1.88 1.89 (Pentane Recovery) بازيافت پنتان

 1.84 1.84 1.85 1.85 1.86 1.86 1.87 1.87 1.88 1.88 1.89 (Hexane Recovery) بازيافت هگزان

 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.41 0.41 0.41 (Naphtha/Kerosene Merox)نفت سفید /امراکس نفت

 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.41 0.41 0.41 (LPG Merox) مراکس گاز مايع

 1.63 1.64 1.64 1.65 1.65 1.66 1.66 1.67 1.67 1.68 1.68 (RCD) هاي سنگین نفت گوگردزدايی از برش

 1.84 1.84 1.85 1.85 1.86 1.86 1.87 1.87 1.88 1.88 1.89 (Solvent) (در صورت سبك بودن حالل)حالل 

 1.84 1.84 1.85 1.85 1.86 1.86 1.87 1.87 1.88 1.88 1.89 (Benzene Extraction) استخراج بنزن

 0.74 0.74 0.75 0.75 0.75 0.75 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 (Gasoline Treating) تصفیه بنزين

 1.84 1.84 1.85 1.85 1.86 1.86 1.87 1.87 1.88 1.88 1.89 (Propylene Recovery) بازيافت پروپیلن
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 ه پیچیدگی انرژي هر واحد عملیاتیورودي و درج خوراک APIمیان درجه ارتباط  9-جدول بادامه 

 

 واحد عملیاتی

API ورودي خوراک 

42.0 42.5 43.0 45.0 47.0 49.0 50.0 

 درجه پیچیدگی انرژي واحدهاي عملیاتی

 1.23 1.24 1.26 1.30 1.35 1.39 1.42 (Atmospheric Distillation)  تقطیر در جو

 0.91 0.91 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 (Vacuum Distillation)تقطیر در خأل 

 0.93 0.94 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 (Visbreaking) کاهش گرانروي

شاملواحد تصفیه  بستر ثابت/تبديل کاتالیستی با احیا مداوم/ اکتانايزر

 (OCT/CCR/CRU includes NHT) نفتا با هیدروژن
3.90 3.91 3.92 3.96 4.01 4.05 4.08 

 2.84 2.85 2.86 2.89 2.93 2.96 2.98 (Hydrocracking/Isomax) آيزوماکس/ شكست هیدروژنی

 0.33 0.33 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 (Kerosene Hydrotreating) تصفیه نفت سفید با هیدروژن

 1.90 1.90 1.91 1.93 1.95 1.97 1.98 (LPGPlant) گاز مايع

 2.12 2.13 2.13 2.16 2.18 2.21 2.22 (Hydrogen)هیدروژن 

 0.52 0.52 0.52 0.53 0.53 0.54 0.54 (Offsites)واحدهاي جانبی 

 0.35 0.35 0.35 0.35 0.36 0.36 0.36 (Diesel Hydrotreating) تصفیه ديزل با هیدروژن

 (بصورت واحد مجزا)تصفیه نفتا با هیدروژن 

(Naphtha Hydrotreating/NHT) 
0.41 0.41 0.41 0.42 0.42 0.43 0.43 

 3.04 3.05 3.06 3.09 3.13 3.16 3.18 (Coking) سازي کك

 2.33 2.34 2.34 2.37 2.40 2.43 2.44 (Alkylation) آلكیالسیون

 5.51 5.53 5.55 5.61 5.67 5.74 5.77 (FCC) تبديل کاتالیستی بستر سیال

 7.37 7.39 7.41 7.50 7.58 7.67 7.71 (RFCC) هاي سنگین تبديل کاتالیستی بستر سیال برش

 3.14 3.15 3.15 3.19 3.23 3.26 3.28 (Isomerization) ايزومريزاسیون

 تصفیه با هیدروژن ديزل واحد تقطیر در خال

(VGO Hydrotreating) 
0.39 0.39 0.39 0.39 0.40 0.40 0.41 

 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 (Bitumen) قیرسازي

 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 (SRU/SRP/Claus)بازيافت گوگرد 

 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 (Amine Gas Treating) تصفیه آمین

 السی بستر کاتالیستی ديلگوگردزدايی بنزين تب

(Prime G/CGH/GPTU) 
0.77 0.77 0.77 0.78 0.79 0.80 0.80 

 7.66 7.69 7.71 7.80 7.88 7.97 8.02 (Aromatics) آروماتیك

 4.27 4.28 4.30 4.34 4.39 4.44 4.47 (Lubes) سازي روغن

 1.90 1.90 1.91 1.93 1.95 1.97 1.98 (Pentane Recovery) بازيافت پنتان

 1.90 1.90 1.91 1.93 1.95 1.97 1.98 (Hexane Recovery) بازيافت هگزان

 0.41 0.41 0.41 0.42 0.42 0.43 0.43 (Naphtha/Kerosene Merox) نفت سفید/امراکس نفت

 0.41 0.41 0.41 0.42 0.42 0.43 0.43 (LPG Merox) مراکس گاز مايع

 1.69 1.69 1.70 1.72 1.74 1.76 1.77 (RCD) هاي سنگین نفت گوگردزدايی از برش

 1.90 1.90 1.91 1.93 1.95 1.97 1.98 (Solvent) (در صورت سبك بودن حالل)حالل 

 1.90 1.90 1.91 1.93 1.95 1.97 1.98 (Benzene Extraction) بنزن استخراج

 0.77 0.77 0.77 0.78 0.79 0.80 0.80 (Gasoline Treating) تصفیه بنزين

 1.90 1.90 1.91 1.93 1.95 1.97 1.98 (Propylene Recovery) بازيافت پروپیلن
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 محاسبه درجه پیچیدگی انرژي پااليشگاه نفتنحوه  2-جدول ب 
 

 واحد عملیاتی
 خوراک ورودي به واحد 

 ( بشكه در روز)
 نرخ پیچیدگی انرژي واحد عملیاتی %درصد خوراک عبوري از واحد عملیاتی 

 =درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر  (Atmospheric Distillation) تقطیر در جو

 =درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر   (Vacuum Distillation)تقطیر در خأل 

 =درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر   (Visbreaking)کاهش گرانروي
بساتر ثابات   /تبديل کاتالیستی با احیا ماداوم / اکتانايزر

 واحد تصفیه نفتا با هیدروژن شامل

(OCT/CCR/CRU includes NHT) 

 =درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر  

 آيزوماکس/ شكست هیدروژنی

(Hydrocracking/Isomax) 
 =درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر  

 تصفیه نفت سفید با هیدروژن

(Kerosene Hydrotreating) 
 =درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر  

 =درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر   (LPGPlant) گاز مايع

MSCFD)ایدروژن تولید   = (Hydrogen)هیدروژن 
 =درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر  (    

 =درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر  خوراک ورود  به واحد تقطیر = (Offsites)واحدهاي جانبی 

 ديزل با هیدروژنتصفیه 

(Diesel Hydrotreating) 
 =درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر  

 (بصورت واحد مجزا)تصفیه نفتا با هیدروژن 

(Naphtha Hydrotreating/NHT) 
 =درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر  

 =درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر   (Coking) سازي کك

 =درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر   (Alkylation) آلكیالسیون

 =درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر   (FCC) تبديل کاتالیستی بستر سیال
 هاي سنگین تبديل کاتالیستی بستر سیال برش

(RFCC) 
 =درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر  

 =درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر   (Isomerization) ايزومريزاسیون
 تصفیه با هیدروژن ديزل واحد تقطیر در خال

(VGO Hydrotreating) 
 =درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر  
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 واحد عملیاتی
 خوراک ورودي به واحد 

 ( بشكه در روز)
 نرخ پیچیدگی انرژي واحد عملیاتی %درصد خوراک عبوري از واحد عملیاتی 

 =درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر   (Bitumen) قیرسازي

 =درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر  t/h (SRU/SRP/Claus)بازيافت گوگرد 

MSCFD (Amine Gas Treating) تصفیه آمین
 

 =درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر  
 السی بستر کاتالیستی ديلگوگردزدايی بنزين تب

(Prime G/CGH/GPTU)   درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر= 

 =درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر   (Aromatics) آروماتیك

 =درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر   (Lubes) سازي روغن

 =درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر   (Pentane Recovery) بازيافت پنتان

 =درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر   (Hexane Recovery) بازيافت هگزان
 نفت سفید/امراکس نفت

(Naphtha/Kerosene Merox)   درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر= 

 =درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر   (LPG Merox) مراکس گاز مايع

 =درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر   (RCD) اا  سنگین نفت گوگردزدایی از برش

 =درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر   (Solvent) (در صورت سبك بودن حالل)حالل 

 =درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر   (Benzene Extraction) استخراج بنزن

 =درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر   (Gasoline Treating) تصفیه بنزين

 =درجه پیچیدگی انرژ  واحد عملیاتی ×درصد خوراک عبور  از واحد عملیاتی  = خوراک ورود  به واحد عملیاتی ÷خوراک ورود  به واحد تقطیر   (Propylene Recovery) بازيافت پروپیلن

 مجموع نرخ پیچیدگی انرژي واحدهاي عملیاتی =درجه پیچیدگی انرژي پااليشگاه   
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