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 خدا نامبه 

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به يرانا صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 نشـر  و تـدوين  تعيـين،  وظيفـه  كـه  اسـت  كشـور  رسـمي  مرجـع  تنهـا  1371 مـاه  بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(استانداردهاي ملي 

 و مراكـز  نظـران  صـاحب  *كارشناسـان مؤسسـه   از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

بـه   توجـه  بـا  و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، مؤسسات علمي،

 توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و توليدي، فناوري شرايط

 حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگانصرفم

 مربـوط  فنـي  هـاي  كميسـيون  اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش .شود مي

 عنـوان  به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي ةكميت در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد

 تهيـه  شـده  تعيـين  ضـوابط  رعايـت  بـا  نيـز  ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين   .شـود  مـي  منتشـر  و چاپ ايران ملي ستانداردا عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي كنند دركميتة مي

 در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي ترتيب، استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط ملي استاندارد كميتة

المللـي   بـين  كميسـيون  1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران عتيصن تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 كميسـيون  4رابـط  تنهـا  به عنـوان  و است 3(OIML) قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و 2(IEC)الكتروتكنيك 

 و كلـي  شـرايط  بـه  توجـه  ضـمن  ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 5(CAC)كدكس غذايي 

 گيـري بهـره  المللـي  بـين  اسـتانداردهاي  و جهان صنعتي و فني علمي، هاي پيشرفت آخرين از كشور، خاص هاي نيازمندي

 .شود مي

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ

ـ  وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجراي كشور، محصوالت براي المللي نبي بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه. نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشيدن اطمينان براي همچنين. نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد

 مـديريت  هـاي  سيسـتم  صـدورگواهي  و مميـزي  بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات

 ايـن  اسـتاندارد  مؤسسـة  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،تزيس مديريت و كيفيت

 الزم، شـرايط  احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه

كاليبراسـيون   يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج. دكن نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة

 ملـي  اسـتانداردهاي  سـطح  ارتقـاي  براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(

 .است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 
2- International Electro technical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 
4- Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission 
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   استانداردتدوين  فني كميسيون 

 مصرف انرژي  معيارها و مشخصات فني« 

  »و الكتريكي در فرايند توليد روغن موتور حرارتي 

  

  سمت يا نمايندگي                                             رئيس

  سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور                       حمداهللامحمدنژاد، 

   )فوق ليسانس مهندسي نفت(

  

  دبير

 سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور                        نفيسي ، فرهاد

 )ندسي مكانيكليسانس مه(
 

  اعضاء

  وزارت نيرو                       اكبري ،حشمت اهللا

  )فوق ليسانس مهندسي انرژي(

  شركت توسعه و نوسازي صنايع و معادن                           بلوري، فريده

  )فوق ليسانس مهندسي برق(

  وزارت نفت                        زرواني ، رامش 

  )شيميمهندسي ليسانس (

  رشركت بهينه سازي مصرف سوختمشاو                      گودرزي، شادمهر

  )فوق ليسانس مهندسي شيمي(

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران                        عباسپور، شهناز

  )شيميمهندسي ليسانس (

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران                        قزلباش، پريچهر

  )ليسانس فيزيك كاربردي(

  زارت نيروو                    ، عباسپيرمرد محمدصالحيان

  )ليسانس مهندسي مكانيك(

  ملي پااليش و پخش فرآوردهاي نفتي شركت                        مهدوي، افشين

  )كارشناسي ارشد مهندسي شيمي(

  مشاورشركت بهينه سازي مصرف سوخت                      منوچهري، حسين 

 )فوق ليسانس مهندسي صنايع(

  سوخت كشورسازمان بهينه سازي مصرف                           ، بيتاوحيدنيا

  )فوق ليسانس مهندسي صنايع(
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  گفتار پيش

كه پيش  " مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي در فرايند توليد روغن موتور معيارها و مشخصات فني "استاندارد

سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور تهيه و تدوين شده و در جلسه كميته تصويب  سطتونويس آن 

ساله   قانون برنامه پنج 20مواد قانوني ماده با مطابق  30/11/1386 معيارهاي مصرف انرژي در وزارت نفت مورخ

مورد تائيد تاندارد توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و مصوبات شوراي عالي اس چهارم

قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات  3ماده  1، اينك به استناد بند قرار گرفته است

   .ايران منتشرمي گردد مليبه عنوان استاندارد  1371صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

 ، استانداردهايو خدمات علوم ،يعبراي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنا

و هر گونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها  شدايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد  ملي

بنابراين براي مراجعه  .گرفتخواهد  قرارمربوط مورد توجه  فني ، در هنگام تجديد نظر در كميسيونمطرح شود

لذا با بررسي امكانات و . دكرها استفاده  بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنايران ي ملي به استانداردها

  :مهارتهاي موجود اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است

  

 " مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي در فرايند توليد روغن موتور معيارها و مشخصات فنيتدوين  "گزارش  - 1

  .1386-ي مصرف سوخت كشورسازمان بهينه ساز



 و 

  مقدمه

، چنين محدوديت منابع فسيلي ورده هاي نفتي در داخل كشور و يارانه پرداختي دولت و همافربهاي با توجه به 

ي فني و اقتصادي مصرف انرژي، امكان صادرات يرشد باالي مصرف ساالنه انواع انرژي در ايران، عدم كارا

ي واحدهاي توليدي، مسائل و مشكالت مرتبط با محيط زيست ناشي از يهاي نفتي در صورت صرفه جو وردهافر

مصرف غير مجاز سوخت، مديريت مصرف انرژي و باال بردن بازده و بهره وري انرژي در اين دسته از صنايع به 

  .يك ضرورت تبديل شده است

ت به منظور اعمال قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، دولت موظف اس 121بق ماده ط

نسبت به تهيه و تدوين معيارها و  ،ي، منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيستيصرفه جو

يندها و سيستم هاي مصرف كننده انرژي، اقدام نمايد، به افر مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات ،

ها ملزم به رعايت اين  ، فرآيندها و سيستمترتيبي كه كليه مصرف كنندگان و وارد كنندگان اين تجهيزات

، يرومعيارهاي مذكور توسط كميته اي متشكل از نمايندگان وزارت نفت، وزارت ن. مشخصات و معيارها باشند

  .ربط تدوين مي شود خانه ذي سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران،

پس از تصويب استانداردهاي مربوط در كميته مزبور، اين  ،وراي عالي استانداردچنين بر اساس مصوبات ش هم

همانند استانداردهاي اجباري توسط موسسه استاندارد و  ،الذكر نامه اجرائي قانون فوق ينياستانداردها طبق آ

  . تحقيقات صنعتي ايران به اجرا در خواهد آمد



 

  مصرف انرژي معيارها و مشخصات فني

  و الكتريكي در فرايند توليد روغن موتورحرارتي  

  

  هدف و دامنه كاربرد        1

در اين . معيار مصرف انرژي در فرايندهاي مختلف توليد روغن موتور است تعيينهدف از تدوين اين استاندارد، 

وغن موتور استاندارد، نحوه ارزيابي و اندازه گيري ميزان انرژي حرارتي و الكتريكي مصرفي در فرايند توليد ر

  .شود مشخص مي

  . روداين استاندارد، براي فرايندهاي توليد روغن موتور بكار مي

  

  مراجع الزامي        2

بدين . است شده داده ارجاع ها آن به ايران ملي استاندارد اين متن در كه است مقرراتي حاوي زير الزامي مدارك

  . شود مي محسوب ايران ملي استاندارد اين از جزئي مقررات آن ترتيب

آن  بعدي تجديدنظرهاي و ها اصالحيه باشد، شده داده ارجاع انتشار تاريخ ذكر با مدركي به كه صورتي در

شده  داده ارجاع ها آن به انتشار تاريخ ذكر بدون كه مداركي مورد در. نيست ايران ملي استاندارد اين موردنظر

 .است نظر مورد آنها يبعد هاي اصالحيه و تجديدنظر آخرين همواره است،

  :است الزامي استاندارد اين براي زير مراجع از استفاده

ويژگي ها و روشهاي آزمون روغن موتورهاي بنزيني و ديزلي سبك در : 1373سال  1343استاندارد ملي    1- 2

  DEF STAN 91-43/1سطح كيفيت 

موتورهاي بنزيني و ديزلي سبك در ويژگي ها و روشهاي آزمون روغن : 1375سال  584استاندارد ملي    2- 2

   DEF STAN 91-43/1سطح كيفيت 

ويژگي ها و روشهاي آزمون درون سوز بنزيني و ديزلي در سطح  :1373سال  3392استاندارد ملي    3- 2

    MIL-L-2104كيفيت 

  دماي قابليت پمپ شدن روغن موتور  بيني حد پيش :1372سال  3420استاندارد ملي    4- 2

  براي موتورهاي نوع بنزيني و ديزلي  3ويژگي هاي روغن موتور درجه : 1358سال  461ارد ملي استاند   5- 2

  

  اصطالحات و تعاريف        3

اصطالحات و ، 2در بند هاي معرفي شده در اين استاندارد عالوه بر اصطالحات و تعاريف تعيين شده در استاندارد

  :تعاريف زير نيز به كار مي روند

  1 (SEC)ي ويژه در فرايند توليد روغن موتور مصرف انرژ 1- 3

واحد . مصرف انرژي ويژه در فرايند توليد روغن موتور عبارت است از نسبت ميزان مصرف انرژي بر ميزان خوراك

مصرف انرژي ويژه در فرايند توليد روغن موتور، مجموع انرژي ويژه الكتريكي بر حسب كيلووات ساعت بر تن 

  .است)  GJ/Ton(بر حسب گيگاژول بر تن ) هاي فسيلي سوخت(نرژي حرارتيو ا) kwh/Ton(خوراك 

  
                                                
1- Specific Energy Consumption 



 2 

SEC)(و حرارتي SECe)( مصرف انرژي ويژه الكتريكي      1- 1- 3 t   در فرايند توليد روغن موتور)(SEC  

SEC)(و مصرف انرژي ويژه حرارتي SECe)(مصرف انرژي ويژه الكتريكي  t  در فرايند توليد روغن موتور، ميزان

  . حرارتي را به ازاي واحد خوراك بيان مي كند/مصرف انرژي الكتريكي

"به منظور سهولت، در اين استاندارد، به مصرف انرژي ويژه الكتريكي  eE رتي و به مصرف انرژي ويژه حرا"

" tE   .اطالق مي شود  "

  

  بخشهاي مختلف در فرايند توليد روغن موتور        4

  فرايند روغن سازي    1- 4

با توجه . است   1خوراك واحدهاي توليد روغن برشي از برج تقطير خأل پااليشگاه هاي نفت خام به نام لوب كات

و ) واكس ( به منبع اوليه نفت خام ، لوب كات مي تواند مقادير متفاوتي از مواد آروماتيك ، مواد سنگين موم 

به عالوه مقاديري از گوگرد ، نيتروژن ، و . بخش هايي از هيدروكربن هاي اشباع نشده را در خود داشته باشد

هر كدام از عوامل ياد شده جهت نيل به كيفيت . وجود دارداكسيژن به صورت تركيبات آلي نيز در خوراك 

  .استاندارد روغن هاي صنعتي ، بايد از لوب كات جدا شوند 

  مراحل جداسازي  2- 4

  .درمرحله اول فرايند روغن سازي ، مواد آروماتيك ، به وسيله حالل فورفورال جداسازي مي شود

و MEK)(كتن اتيل س در دماي پايين و بوسيله حالل متيلفرآيند پااليش روغن جدا سازي واك ،دوممرحله در 

  .تكنيك فيلتراسيون از روغن جدا مي گردد استفاده از با و ضد حالل تولوئن 

  2تصفيه هيدروژني   3 - 4

 ،هت از بين بردن هيدروكربن هاي اشباع نشدهجمحصول به دست آمده در بخش دوم فرايند روغن سازي 

آلي گوگردي، نيتروژني و نيز اكسيژني كه هم به صورت تركيب آلي و هم به صورت محلول وجود دارد  تركيبات

مي شوند و بدينوسيله  وارد بخش تصفيه هيدروژني مي شود جائيكه تمام عوامل ياد شده با هيدروژن تركيب

واحد تصفيه هيدروژني .مي شود و از ميزان خورندگي آن كاسته روغن پايدار تر شده ، ثبات رنگ آن باال مي رود 

  .درتمام پااليشگاه هاي توليد روغن كشور وجود ندارد

  3سيستم اختالط  4 - 4

شده در حد استانداردهاي روغن هاي صنعتي، قابل استفاده باشد ، بايد به تصفيه هيدروژني  براي اينكه محصول

بنابراين بخش بعدي فرايند توليد روغن .  ه نمودآن مواد افزودني الزم را با توجه به نوع كاربرد نهايي روغن اضاف

سيستم اختالط روغن است كه با استفاده از ميكسرهاي متفاوت مواد افزودني الزم به روغن افزوده مي 

بعضي از انواع روغن هارا مي توان بدون ارسال به بخش تصفيه هيدروژني مستقيما ازواحد موم زدائي به .شود

  .، ارسال نموداختالط بخش 

بازيابي مي  در بخش آروماتيك زدايي پس از آنكه حالل فورفورال مواد آروماتيك را از روغن جدا كرد، مجدداً 

آن قسمت از فورفورال  اًٌشود و با جدا سازي مواد آروماتيك بخش اعظم آن مجددا بكار گرفته مي شود و نتيجت

  .فورفورال تازه ، جايگزين مي گرددكه بازيابي آن مقدورنبوده و هدر رفتن آن اجباري است توسط 

                                                
1 - Lube Cut 
2 - Hydro finishing 
3 - Blending 
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مواد تولوئن و كتن كه در فرايند موم گيري بكار مي روند به مانند فورفورال بازيابي مي شوند و تنها آن قسمت 

  .كه قابل بازيافت نيست توسط كتن و تولوئن تازه جايگزين مي گردد

ه هيدروژني ، موم زدايي، بازيابي در اين قسمت از گزارش هر كدام از بخش هاي آروماتيك زدايي، تصفي

فورفورال و همچنين بازيابي كتن و تولوئن، با جزئيات بيشتري تشريح مي شود و با توجه به اينكه بخش اختالط  

  .پيچيدگي چنداني ندارد، تنها در ادامه گزارش به آن پرداخته مي شود

  فرايند فورفورال     1- 4- 4

در اين واحد مواد آروماتيك موجود در . ي روغن ، واحد فورفورال است اولين واحد فرايندي در پااليشگاه ها 

   ،يا باالتر، انجام F ْ200عمليات آروماتيك زدايي در دماي . ، از روغن،جدا مي شود 1خوراك پااليشگاه در برج

  . پذيردمي

روغن و عاري از  فاز غني از  2اين عمليات يك عمليات جداسازي مايع از مايع است كه محصول باالي برج 

  . آروماتيك مي باشد و محصول پايين برج فاز غني از فورفورال و حاوي مواد آروماتيك است

عالوه بر روغن مقدار اندكي فورفورال را با خود به همراه مي برد و الزم است كه فورفورال را محصول باالي برج 

و در كوره گرم و سپس راهي برج عريان  F  ْ400د تا حدومحصول باالي برج بدين منظور ابتدا . از آن جدا نمود

محصول پايين برج . برجي كه در آن بخار از سيني پايين تزريق مي شود. مي شودمحصول باالي برج كننده  

محصوالت عاري از مواد  آروماتيك و فورفورال است كه پس از سرد شدن تا محصول باالي برج   ،عريان كننده

  . ارسال مي گرددمحصول باالي برج مخازن نگهداري  حدود دماي محيط به سمت

  .اكستركت شامل فورفورال و مواد  آروماتيك بوده و وارد سيستم بازيافت فورفورال ميگردد

  MEK)(واحد موم زدايي     2- 4- 4

در . زدايي مي شودروغني كه در واحد فورفورال مواد آروماتيك آن جدا شده به عنوان خوراك وارد واحد موم 

  .به عنوان حالل و از تولوئن به عنوان ضد حالل استفاده مي شود MEK)(اين واحد از متيل اتيل كتن 

در . بدين معني كه روغن در فاز كتن حل مي شود و تولوئن از حل شدن واكس در فاز كتن جلوگيري مي كند 

سرمايش مورد  .و با عمليات فيلتراسيون واكس از روغن جدا ميگرددواحد موم زدايي در درجه حرارت پايين  

  .نياز توسط سيكل تبريد تامين ميگردد

سيكل هاي تبريد در تمام فرايند هاي كشور مشابهت ندارند و به عنوان مثال هم از سيكل هاي تبريد جذبي 

   .ونياك كار مي كنند استفاده شده استآمونياك و هم از سيكل هاي تبريد كه با كمپرسورهاي پروپان و يا گاز آم

  بازيافت روغن موم گيري شده    3- 4- 4

يكي از محصوالت واحد موم زدايي ، فاز مايعي است كه شامل مقادير زيادي از كتن و تولوئن به همراه روغن موم 

  .اين جريان به عنوان خوراك ، وارد بخش بازيافت كتن و تولوئن مي شود. گيري شده است

جداسازي در پااليشگاه هاي روغن كشور . ن واحد كتن و تولوئن از روغن موم گيري شده جدا مي شونددر اي 

  . طي چند مرحله متوالي گرمايش و كاهش فشار انجام مي شود "معموال

، در نفت بهران با استفاده از مبدل هاي نوع 3فلش دراماين مرحله از فرايند در ايرانول ، با استفاده از كوره و 

و حرارت بخار انجام مي  فلش درامكه با بخار گرم مي شوند و در نفت پارس با مبدل هاي حرارتي و   4كتل

                                                
1 - Extractor 
2 - Raffinate 
3- Flash drum 
4- Kettle  
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فاز بخار حاصل شده شامل تولوئن و كتن توسط مبدل هاي حرارتي سرد  1تبخير ناگهانيدر هر مرحله از . پذيرد

  .رددو كندانس مي شود و به مخزن يا مخازن جمع آوري حالل خشك ارسال مي گ

  2اسالك واكسبازيافت    4- 1- 4

اصل از بخش فيلتراسيون، به همراه خود، مقداري تولوئن و كتن دارد كه در اين بخش ح اسالك واكس

بدين صورت كه طي چند مرحله متوالي گرمايش و . از دو ماده مذكور انجام مي پذيرد اسالك واكسجداسازي 

  . جدا مي كنند اسالك واكسكرده و از  بتدريج تولوئن و كتن را تبخير تبخير ناگهاني

فاز بخار  تبخير ناگهانيبعد از هر مرحله . در پااليشگاه هاي كشور متفاوت است تبخير ناگهانينحوه گرم كردن و 

  . شامل تولوئن و كتن سرد و كندانس مي شود و به سمت مخزن يا مخازن جمع آوري حالل ارسال مي شود

  ي فرايند تصفيه هيدروژن   1-5- 4

خوراك واحد تصفيه هيدروژني ، روغن موم گيري شده اي است كه ابتدا با گاز هيدروژن مخلوط و سپس توسط 

جريان خروجي از كوره شامل روغن و هيدروژن وارد . گرم مي شود F°600مبدل حرارتي  و كوره تا حدود 

غن پايه به بخش بلندينگ ارسال محصول  واحد تصفيه هيدروژني بعنوان رو. راكتور  تصفيه هيدروژني مي شود 

  .ميگردد

  

  مصرف انرژي در فرايند توليد روغن موتور        5

  مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي در فرايند توليد روغن موتور كارخانه هاي موجود   5-1

  مصرف انرژي ويژه كارخانجات موجود -1جدول 

 
  گريد روغن

  

  

  مصرف ويژه انرژي 

  گيگاژول بر تن خوراك

SAE10 HVI 48/3 

MVI 86/2  

SAE20 HVI 59/3 

MVI  09/3  

SAE30 HVI 87/3  

MVI  42/3  

SAE40 HVI 66/4  

MVI  59/3  

  

براي  10الي  1معيار مصرف انرژي براي انواع دسته هاي مختلف فرايند هاي توليد روغن موتور، مطابق جداول 

   .شود مصرف گازطبيعي و انرژي الكتريكي تعيين مي

  

اجراي اين استاندارد در نظر ) اولين دوره زماني(براي مرحله اول  1معيار هاي مصرف انرژي تعيين شده در جدول     1ادآوريي

  .گرفته شده اند

                                                
1-Flashing 
2- Slack Wax 
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  .مصرف انرژي بيش از مقدار جدول مجاز نيست    2يادآوري 
  . گردد تعيين مي  1/6/1391تا  1/6/1389مرحله اول اجراي اين استاندارد به مدت دو سال از     3يادآوري 

  

  مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي در فرايند توليد روغن موتور كارخانه هاي تازه تاسيس     5-2

  

هايي هستند كه از تاريخ تصويب و ابالغ به بعد، گشايش اعتبار خواهند  تازه احداث كارخانههاي   منظور از كارخانه     يادآوري

  .داشت

  نجات تازه تاسيسمصرف انرژي ويژه كارخا -1جدول 

 
  گريد روغن

  

  

  مصرف ويژه انرژي

  گيگاژول بر تن خوراك
  فن آوري هيدروكراكينگ  به جاي فورفورال MPفن آوري 

SAE10 HVI 78/2  

45/2 

MVI 29/2  

SAE20 HVI 87/2  

MVI  47/2 

SAE30 HVI  10/3  

MVI  74/2  

SAE40 HVI 98/3  

MVI  87/2  

  

  

  

  يابي و اندازه گيري مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي شيوه ارز        6

الكتريكي در هر فرايند توليد روغن موتور به صورت فصلي انجام / ارزيابي و اندازه گيري مصرف انرژي حرارتي

  . گيرد مي

الكتريكي مصرف شده كل در طي دوره زماني تعيين /براي تعيين ميزان مصرف انرژي ويژه بايستي انرژي حرارتي

  .ده و بر ميزان كل خوراك در همان زمان تقسيم گرددش

  اندازه گيري و محاسبه مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي در يك سال   شيوه      1- 6

هاي مختلف هر فرايند توليد روغن موتور بايستي  براي تعيين ميزان مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي در بخش

نصب ) ابتداي سال(بر، از ابتداي دوره مورد نظر  هاي مختلف انرژي كنتورهاي اندازه گيري در هر يك از بخش

ميزان انرژي حرارتي و الكتريكي مصرفي در پايان فصل و هنگام ارزيابي و اندازه گيري بر اساس . شده باشد

هاي مربوط به انواع سوخت  مقادير اين كنتورها و با توجه به اسناد و مدارك موجود در خوراك، از قبيل قبض

  .شود تعيين مي) فصلي(براي دوره زماني مشخص 
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به منظور اطمينان از عملكرد صحيح اين كنتورها، ضروري است گواهي كاليبراسيون از مراكز معتبر در مورد هر      1يادآوري 

  .كنتور وجود داشته باشد

توسط اين كنتورها در فواصل زماني توصيه مي شود ارزيابي و اندازه گيري مقادير انرژي مصرفي نشان داده شده     2يادآوري 

به طور مثال هر سه ماه يك (هاي زماني مناسب  تواند در بازه مركز ارزيابي كننده نيز مي. مناسب توسط واحدي توليدي ثبت گردد

  .از اين گونه وسايل اندازه گيري بازديد و نظارت كند) بار

  

  وليدي در يك سال اندازه گيري و محاسبه ميزان روغن موتور ت  شيوه      2- 6

  .شود مقدار خوراك بر اساس مقادير اعالم شده توسط توليد كننده در نظر گرفته مي

شود، بايستي با مقادير قيد شده در دفاتر و اسناد موجود در واحد  مقدار خوراك كه توسط سازنده اعالم مي

  .توليدي مطابقت كند

  

 SECشيوه محاسبه مصرف انرژي ويژه        3- 6

رژي ويژه توليد واحدهاي مختلف كارخانه روغن موتور به ترتيب از حاصل تقسيم مصرف انرژي حرارتي مصرف ان

  .گردد آن واحد در يك دوره زماني مشخص بر ميزان محصول توليدي همان واحد در همان دوره زماني تعيين مي

  مصرف انرژي واحد توليدي در يك سال
  SECمصرف انرژي ويژه واحد توليدي = 

  ان خوراك در همان واحد در يك سالميز

  

  .مقدار مصرف انرژي ويژه بر حسب گيگاژول بر تن خوراك بيان مي شود

  

   
براي ارزيابي وضعيت كارخانه مقدار محاسبه شده براساس فرمول فوق با معيار تعيين شده انرژي ويژه حرارتي     يادآوري

  .شود مقايسه مي گردد استاندارد محاسبه مي كارخانه كه براساس ميزان خوراك كارخانه و مصرف سوخت

  


