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»بسمه تعالی «  

 آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 

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

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

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران 
سعی بر این   .  موضوع صورت میگیرد   مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با         

است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن                      
تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان،   : آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل              

پیش نویس استانداردهای ملی جهت     .های دولتی باشد  بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمان        
نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات                  

) رسمی( وپیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی                   
 .چاپ و منتشر می شود

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

بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد              . استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد     
تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به             )) 5((ج در استاندارد ملی شماره      مندر

 .تصویب رسیده باشد

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

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

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

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

 .استاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید

همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه                     
مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست                     

مؤسسات را  محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و              
بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم،                        

ترویج سیستم بین المللی    . گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید              
نجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح      یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و ا          

 .استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد
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   و مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی والکتریکی هامعیار" سیوناعضاء کمی

 "تولید آهکفرآیند در 
 

 سمت یا نمایندگی         رئیس

 سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور       فریدون،ثقفیان

 ) لیسانس مهندسی الکترونیک(

 اعضا
 وزارت نیرو          حشمت اهللا اکبری

 )فوق لیسانس انرژی(

      مشاورسازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور        باقری، ضرغام

 )دکتری فیزیک(

 وسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران        م         پبروزبخت، نیره

 )           لیسانس مهندسی متالورژی(

 وزارت صنایع و معادن                روشن منش، مهدی

           )لیسانس مهندسی مکانیک(

 وزارت نفت      زروانی ، رامش 

 )لیسانس شیمی ( 

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی      سامانیان حمید

 ) سرامیک-لیسانس مواد(

 سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور      شاکری، امید

 )فوق لیسانس مهندسی سیستمهای انرژی(

 وزارت صنایع و معادن      فرشید شمسی، 

 )سانس مهندسی صنایعلی(

 زارت نیروو      عفت نژاد، رضا

 )    دکتری مهندسی برق(

 سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور      مرادی، علیرضا

 )لیسانس مهندسی مکانیک(

 وزارت صنایع و معادن      یگانی،فرشته    

                    )لیسانس مهندسی عمران(

 دبیر
 مان بهینه سازی مصرف سوخت کشورساز      نفیسی ، فرهاد

 )لیسانس مهندسی مکانیک(
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 مقدمه  پ
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  بخشهاى مختلف در فراىند توليد آهک-۴ ۴
 مصرف انرژى در فراىند توليد آهک -۵ ۵
 نحوه ارزىابى و اندازه گيرى مصرف انرژى حرارتى و الکترىکى -۶ ٨
  کارخانجات توليد آهک سنتى موجود "Et" معيار مصرف انرژى حرارتى -٧ ١١

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 
 

 گفتار پیش
 

که  "فرآیند تولید آهک  در  معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی          "استاندارد  
 سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور تهیه و تدوین شده و در جلسه                توسطپیش نویس آن    

 مطابق مواد قانونی بند    4/11/1384 کمیته تصویب معیارهای مصرف انرژی در وزارت نفت مورخ         
ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی            قانون برنامه پنج   121ماده  )  الف(

 3 ماده   1ایران و مصوبات شورای عالی استاندارد به تصویب رسیده است ، اینک به استناد بند                     
 1371قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه                

  .ایران منتشرمی گرددملی به عنوان استاندارد 

برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم،                           
 ایران در مواقع لزوم مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت و هر گونه                       مصوب استانداردهای

در هنگام تجدید نظر در کمیسیونهای       پیشنهادی که برای اصالح یا تکمیل این استانداردها برسد،            
 ایران باید    مصوب بنابراین برای مراجعه به استانداردهای     . گرفت خواهد   قرارمربوطه مورد توجه    

لذا با بررسی امکانات و مهارتهای موجود       . همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده نمود          
 :ده استاین استاندارد با استفاده از منابع زیر تهیه گردی

 آهک ساختمانی: 1375 سال270استاندارد ملی ایران شماره -1

روشهای نمونه برداری، بازرسی، بسته بندی      : 1378 سال   4734استاندارد ملی ایران شماره      -2
 و نشانه گذاری محصوالت آهک و سنگ آهک

 ویژگیهای آهک هیدراته برای مصارف بنائی: 1378 سال 4735استاندارد ملی ایران شماره  -3

روشهای آزمون آنالیز شیمیائی سنگ آهک و       : 1378 سال   4736تاندارد ملی ایران شماره     اس -4
 آهک زنده و آهک هیدراته

 ویژگی های آهک هیدراته پرداخت: 1378 سال 4737استاندارد ملی ایران شماره  -5

ویژگی های آهک هیدراته هیدرولیک برای      : 1378 سال   4738استاندارد ملی ایران شماره      -6
 تمانیمصارف ساخ

روشهای آزمون فیزیکی آهک زنده، آهک       : 1379 سال   5254استاندارد ملی ایران شماره       -7
 هیدراته و سنگ آهک

  ویژگیها–سنگ آهک ساختمانی : 1380 سال 5695استاندارد ملی ایران شماره  -8

 آهک زنده برای مصارف ساختمانی : 1380 سال 5717استاندارد ملی ایران شماره 
 
 
 

 
 ب



  

 مقدمه

ورده های نفتی در داخل کشور و یارانه پرداختی دولت و              افربهای  ه به   با توج 

رشد باالی مصرف ساالنه انواع انرژی در ایران،         همچنین محدودیت منابع فسیلی   

های نفتی در    ی فنی و اقتصادی مصرف انرژی، امکان صادرات فرآورده         یعدم کارا 

 با محیط    صورت صرفه جوئی واحدهای تولیدی، مسائل و مشکالت مرتبط             

زیست ناشی از مصرف غیر مجاز سوخت، مدیریت مصرف انرژی و باال بردن                

 .بازده و بهره وری انرژی در این دسته از صنایع به یک ضرورت تبدیل شده است

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت موظف است به                  121طبق ماده   

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

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

، به ترتیبی که کلیه مصرف کنندگان و وارد کنندگان این تجهیزات،             کندمصرف کننده انرژی، اقدام     

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

 ، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،        یروای متشکل از نمایندگان وزارت نفت، وزارت ن         

 . سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه ذیربط تدوین می شود

های مربوط در کمیته     پس از تصویب استاندارد    ،چنین بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد       هم

 همانند استانداردهای اجباری    ،ین نامه اجرائی قانون فوق الذکر      یمزبور، این استانداردها بر طبق آ      

  .توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به اجرا در خواهد آمد

 

 

 
 
 
 



  

 

 معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی 

 آهکدر فرایند تولید 

 

 اربرد دامنه ک     هدف و 1

   هدف 1-1

.  معیار مصرف انرژی در فرایندهای مختلف تولید آهک است         تعیینهـدف از تدوین این استاندارد،       

در ایـن اسـتاندارد نحوه ارزیابی و اندازه گیری میزان انرژی حرارتی و الکتریکی مصرفی در فرایند                  

 .شود تولید آهک مشخص می

    دامنه کاربرد1-2 

این فرایندها شامل تولید انواع     .  یندهای تولید آهک در دامنه کاربرد این استاندارد قرار می گیرند          فرا

 : آهک به شرح زیر می باشد

 (Lump Quick Lime)الف ـ آهک کلوخه 

 (Fine Quick Lime) آهک زنده پودر -ب

 ( Hydrated Lime ) آهک هیدارته-ج

 

      مراجع الزامی 2

بدین . است ر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده             مدارک الزامی زی  

 دارای تاریخ چاپ و     در مورد مراجع  . شوند ترتیـب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می         

با این وجود بهتر    . ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست          یـا تجدیـد نظر اصالحیه     

ها و تجدیدنظرهای مـدارک     ان ذیـنفع ایـن اسـتاندارد،  امکـان کاربرد آخرین اصالحیه            اسـت کاربـر   

١



  

در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و یا تجدید نظر،  آخرین      . الزامـی زیـر را مـورد بررسی قرار دهند         

 .یا تجدید نظر آن مدارک مورد نظر است/چاپ و 

 : زامی استاستفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد ال

روشهای نمونه برداری از دولومیت و سنگ       : 1364 سال   2291اسـتاندارد ملـی ایران شماره      -9

 آهک و سایر مواد همبسته

ا -10

 آهک ساختمانی: 1375 سال270ستاندارد ملی ایران شماره

ا -11

روشهای نمونه برداری، بازرسی، بسته بندی : 1378 سال   4734سـتاندارد ملـی ایران شماره       

 محصوالت آهک و سنگ آهکو نشانه گذاری 

ا -12

 ویژگیهای آهک هیدراته برای مصارف بنائی: 1378 سال 4735ستاندارد ملی ایران شماره 

ا -13

روشهای آزمون آنالیز شیمیائی سنگ آهک و       : 1378 سال   4736سـتاندارد ملی ایران شماره      

 آهک زنده و آهک هیدراته

ا -14

 ک هیدراته پرداختویژگی های آه: 1378 سال 4737ستاندارد ملی ایران شماره 

ا -15

ویژگی های آهک هیدراته هیدرولیک برای      : 1378 سال   4738سـتاندارد ملـی ایران شماره       

 مصارف ساختمانی



  

ا -16

ویژگیهای آهک زنده، هیدراته و سنگ آهک       : 1378 سال   4739سـتاندارد ملی ایران شماره      

 برای مصارف شیمیائی

ا -17

مون فیزیکی آهک زنده، آهک     روشهای آز : 1379 سال   5254سـتاندارد ملـی ایـران شـماره         

 هیدراته و سنگ آهک

  ویژگیها–سنگ آهک ساختمانی : 1380 سال 5695استاندارد ملی ایران شماره  -18

 آهک زنده برای مصارف ساختمانی : 1380 سال 5717استاندارد ملی ایران شماره  -19

 مشخصات آهک لومیت و منیزیت: 1370 سال 984استاندارد ملی شماره  -20

 

 ت و تعاریف      اصطالحا3

یا واژه ها با   / اصطالحات و  2در ایـن اسـتاندارد، عالوه بر تعاریف استانداردهای ملی مندرج در  بند               

 : به کار می روندتعاریف زیر 

 

  در فرایند تولید آهک (SECe)  و الکتریکی   (SECt) مصرف انرژی ویژه حرارتی 3-1

و مصرف انرژی ویژه    ) هک تولیدی گـیگاژول بـر تن آ       ((SECt)حرارتـی   مصـرف انـرژی ویـژه       

زان مصرف  در فرایند تولید آهک ، می (SECe))کـیلووات سـاعت بر تن آهک تولیدی  (الکتریکـی  

 . حرارتی را به ازای واحد تولید بیان می کند/انرژی الکتریکی

و به مصرف انرژی ویژه     "Ee"ریکی  به منظور سهولت، در این استاندارد، به مصرف انرژی ویژه الکت          

 .اطالق می شود  "Et"رارتی ح

 



  

 1 (SEC) کل مصرف انرژی ویژه  3-2

مصـــرف انـرژی ویـژه کـل در فرایند تولید آهک عبارت است از نسبت میزان مصــرف انرژی بر                

بصورت  گیگاژول بر تن      فرایند تولید آهک     درواحد مصرف انرژی ویژه کل      . میزان آهک تــولیدی  

 .شود بیان میمحصول 

را به ازاء واحد تولید بیان      ) برق و سوخت    ( یـژه کـل، مـیزان مصرف انرژی کل          مصـرف انـرژی و    

در فرایـند تولـید آهک این مقدار، از تقسیم میزان کل مصرف انرژی بر مقدار تولید آهک                  . مـی کـند   

 ..بدست می آید

 .اطالق می شود "E" به منظور سهولت در این استاندارد به مصرف انرژی ویژه کل

 

 آهک لف در فرایند تولید  بخشهای مخت4

بـه طور کلی بخشهای مختلف در فرایند تولید آهک صنعتی به پنج بخش به شرح زیر تقسیم بندی                   

 .می شوند

  واحد خرد شدن ودانه بندی مواد اولیه4-1

درصورت نیاز  . سـنگ آهـک ورودی، در سنگ شکن خرد شده و توسط سرندها دانه بندی می شود                

سنگ آهک در   . خروجـی از سـنگ شکن، در آسیاب خرد می شود          بـه خردشـدن بیشـتر، محصـول         

 . شود می  خرد،متر، بسته به کوره مورد استفاده  میلی200 تا 5های مناسب، معموال بین  اندازه

 پخت واحد 4-2

در ایـن واحـد، سـنگ آهـک در کوره های آهک در اثر حرارت حاصل از احتراق سوخت، کلسینه                     

کوره های پخت آهک در کشور عمدتا شامل    .  تولید می شود   آهک کلوخه شـده و محصول     ) پخـت (

 .سه نوع زیر است

 Rotary Kiln ) (الف ـ تولید آهک با کوره های افقی دوار 

                                                 
1 –Specific Energy consumption  



  

 ( vertical Shaft Kiln ) ب ـ تولید آهک با کوره های عمودی 

  (Parallel-Flow Regenerative Kiln)ب ـ تولیدآهک با کوره های دوقلوی عمودی ریژنراتیو 

 .واکنش پخت آهک بصورت زیر است

23 COCaOCaCO Heat + →+  
 آهک کلوخه            سنگ آهک+ دی اکسید کربن 

 . با توجه به نیاز مشتری، بخشی از آهک کلوخه تولیدی مستقیما وارد بازار می شود

 

   واحد آسیاب محصول4-3

با توجه به نیاز    . ل خرد می شود   آهـک کلوخه تولیدی، جهت تولید آهک هیدراته، در آسیاب محصو          

  .مشتری، بخشی از آهک زنده تولیدی در آسیاب دیگری پودر شده و وارد بازار می شود

  واحد هیدراتور4-4

در هیدراتور با افزودن آب به . آهـک کلوخـه پـس از خرد شدن در آسیاب ، وارد هیدراتور می شود         

 .اته شدن آهک بصورت زیر استواکنش هیدر. آهک زنده، آهک هیدراته تولید می شود

).()( 22 WaterOHCaOHCaO Heat →+ − 
 آهک زنده+ آهک هیدراته                 آب 

  واحد سپراتور4-5

 .در سپراتور ناخالصیهای آهک هیدراته حذف شده و محصول نهائی آهک هیدراته تولید می شود

 

      مصرف انرژی در فرایند تولید آهک صنعتی 5

  گروه دسته بندی3 به 1 مطابق جدول تولـید آهک از نظر مصرف انرژی ویژه            فرایـندهای 

 : می شوند

 

 

  دسته بندی انواع فرایندهای تولید آهک با توجه به خصوصیات آنها -1جدول 



  

 گروه فرآیند خصوصیات فرایند

 1 کورههای عمودی

 2 کوره های دو قلوی عمودی ریژنراتیو

 3 کورههای افقی دوار

 

 عیار مصرف انرژی در کارخانجات موجود و جدیداالحداث آهک صنعتی م5-1

 معیار مصرف انرژی کارخانجات آهک صنعتی موجود 5-1-1

، مطابق جدول   )2-1بر طبق بند    (معـیار مصرف انرژی برای انواع محصوالت مختلف آهک صنعتی           

عی و برق برمبنای    ، گازطبی ) نفت کوره ( سوختهای مایع    کـل انـرژی مصرفی فرآیند شامل        بـرای     2

 . داده شده است1حداقل ارزش حرارتی سوختهای مایع و گاز 

  معیار مصرف انرژی در انواع فرایند های تولید آهک برای-2جدول 

 )نفت کوره و برق (  کل مصرف انرژی 
 مصرف ویژه انرژی کل

 )گیگاژول بر تن محصول(

 5گروههای فرآیند براساس بند 

 )1جدول (

Et ≤  5/45 1وه گر 

Et ≤  3/98  2گروه 

Et ≤  5/53  3گروه 

 

 
 

  معیار مصرف انرژی در انواع فرایند های تولید آهک برای-3جدول 

 )گازطبیعی و برق ( کل مصرف انرژی 
 مصرف  ویژه انرژی  کل

 )گیگاژول بر تن محصول(

 5گـروههای فرآیند براساس بند      
 )1جدول (

Et ≤  6/17  1گروه 

Et ≤  4/51  2گروه 

                                                 
معیار مصرف بر . مگاژول هر لیتر است91/39بی تی یوهر پوند معادل 18200حداقل ارزش حرارتی نفت کوره تحویلی به صنایع برابر با  -1

 . این ارزش حرارتی محاسبه شده استحجم سوخت مصرفی براساس. مبنای  حداقل ارزش حرارتی محاسبه شده است



  

Et ≤  6/27  3گروه 

 

اجرای ) اولین دوره زمانی  (  برای مرحله اول      3و  2معـیار های مصرف انرژی تعیین شده در جدول          

 .این استاندارد می باشد

 . مجاز نمی باشد3 و 2مصرف انرژی بیشتر از مقدار حداکثر در جداول 

شد و کیفیت محصوالت و مصرف       می با  90ارقام فوق براساس آهک کلوخه تولیدی با خلوص           -1یادآوری  

 ).  مراجعه شود2-6به بند  (سوخت کارخانجات در مقایسه با خلوص مزبور ارزیابی خواهد شد

 تا ابتدای 1386سالمـرحله اول اجـرای این استاندارد به مدت دو سال و از ابتدای اردیبهشت      -2 یـادآوری 

 .  تعیین می گردد1388اردیبهشت سال

 

برای کارخانه های     )  "Ee" و الکتریکی    "Et"حرارتی  ( معـیار مصـرف انـرژی کـل          5-2

 تازه احداث 

به صورت زیر تعیین    )  برق وسوخت ( احداث، معیار مصرف انرژی کل    ه های تازه    در مـورد کارخان   

 :گردد می

 

 

  احداث های تازهمعیار مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در مورد کارخانه : 4جدول 

 مصرف ویژه انرژی کل 

 )آهکاژول بر تنگیگ(

 

Et ≤ 78/3  کلیه تکنولوژیها 

 

 می باشد و کیفیت محصوالت و مصرف 90ارقام فوق براساس آهک کلوخه تولیدی با خلوص   -1یادآوری 

 .سوخت کارخانجات در مقایسه با خلوص مزبور ارزیابی خواهد شد



  

ریف شده در جدول قرار  در مـورد خطـوط تولـید کـه جـزء هیچـیک از انـواع فرایندهای تع                  -2یادآوری 

گـیرند،  تعییـن معـیار مصرف انرژی بر اساس نزدیک ترین تکنولوژی فرایند تولیدی به آن در نظر گرفته                      نمـی 

 .شود می

 آن گـروه از کارخانجـات جدیداالحـداث کـه تـا تصویب و ابالغ  این معیار مجوز احداث         - 3یـادآوری   

 و با درنظر گرفتن مصرف انرژی       4بر مبنای جدول    ) ازطبیعییا گ / سوخت مایع   (اند معیار مصرف انرژی      گرفته

 .ویژه حرارتی سوخت های مصرفی محاسبه می گردد

  کارخانجـات جدیداالحـداث کـه بعـد از تصویب و ابالغ این معیار مجوز احداث کارخانه را        -4یـادآوری   

 . خود می باشندنمایند ملزم به استفاده از گازطبیعی برای تولید  انرژی حرارتی درخواست می

 

       شیوه ارزیابی و اندازه گیری مصرف انرژی 6 

ارزیابـی و انـدازه گـیری مصـرف انـرژی حرارتی و الکتریکی در هر فرایند تولید آهک به صورت                     

 .بهترین زمان ترجیحی ماههای پایانی هر سال می باشد. ساالنه انجام  میگیرد

یا الکتریکی  /لکتریکی ویژه می بایستی انرژی حرارتی       یا ا /برای تعیین میزان مصرف انرژی حرارتی       

مصـرف شده کل در طی یک سال تعیین شده و بر میزان آهک تولید شده کل در همان زمان تقسیم                     

 .گردد

 در یکسال ) حرارتی و الکتریکی (  شیوه  اندازه گیری و محاسبه مصرف انرژی کل 6-1

در بخشـهای مخـتلف هر فرایند       )لکتریکـی حرارتـی و ا   (بـرای تعییـن مـیزان مصـرف انـرژی کـل             

بر، از ابتدای دوره     تولیدآهک میبایستی کنتورهای اندازه گیری در هر یک از بخشهای مختلف انرژی           

میزان انرژی حرارتی و الکتریکی مصرفی در پایان سال و          . نصب شده باشد  ) ابتدای سال   (مورد نظر   

 این کنتورها و با توجه به اسناد و مدارک موجود در هـنگام ارزیابـی و اندازه گیری بر اساس مقادیر      

 .در واحد تولیدی از قبیل قبوض مربوط به انواع سوخت برای مدت یکسال تعیین می شود

 .مصرف انرژی کل از رابطه زیر تعیین می شود



  

 مصرف برق× 6/3 2+ن سوخت مصرفی  میزا1 )مترمکعب/لیتر(×  ارزش حرارتی سوخت) مترمکعب/مگاژول هر لیتر(
 میزان مصرف

 انرژی کل
(Gj) 

=
1000 

و مگاژول  ) برای سوختهای مایع    (  در رابطه فوق ارزش حرارتی سوخت بر حسب مگاژول بر لیتر            

 .است) برای گاز طبیعی ( بر متر مکعب 

بـه منظور اطمینان از عملکرد صحیح این کنتورها، ضروری است گواهی کالیبراسیون از مراکز                 -1یـادآوری   

 .بر در مورد هر کنتور وجود داشته باشدمعت

توصـیه مـی شـود ارزیابـی و انـدازه گـیری مقادیر انرژی مصرفی نشان داده شده توسط این                       -2یادآوری 

مرکز ارزیابی کننده نیز میتواند در بازه های        . کنتورها در فواصل زمانی مناسب توسط واحد تولیدی ثبت گردد         

 .از این گونه وسایل اندازه گیری بازدید و نظارت نماید)  ماه یکباربه طور مثال هر سه(زمانی مناسب 

   شیوه اندازه گیری و محاسبه میزان آهک تولیدی در یکسال 6-2

بـا توجـه بـه دشـواری هـای انـدازه گیری مستقیم، میزان آهک تولیدی بر اساس مقادیر اعالم شده        

 .شود توسط تولیدکننده در نظر گرفته می

بایستی با مقادیر قید شده در دفاتر مالیاتی و اسناد           شود، می  ه توسط سازنده اعالم می    مقـدار تولـید ک    

مالک عمل میزان   . موجـود در واحـد تولـیدی و آمـار وزارت صـنایع و معادن مطابقت داشته باشد                 

 .مقادیر قید شده در دفاتر مالیاتی می باشد

، و همچنین تنوع    ) ک هیدراته آهـک کلوخه ، آهک زنده و آه       ( بعلـت تـنوع محصـوالت تولـیدی         

درصـد خلـوص آهـک تولـیدی در کارخانجـات ، کـل محصوالت آهک تولیدی در هر کارخانه با                  

تبدیل شده و  بعنوان میزان      )  درصد   90با درصد خلوص    ( اسـتفاده از روابـط زیر به کلوخه معادل          

 .تولید کارخانه مذکور برای محاسبه مصرف ویژه انرژی در نظر گرفته می شود

میزان آهک کلوخه 
با خلوص ( معادل  = مجموع  

آهک  + میزان 
آهک  5600 

× 90 

                                                 
 .مصرف سوخت مایع برحسب لیتر و مصرف گازطبیعی برحسب مترمکعب اندازه گیری می شود  1

 . ضرب می شود6/3مصرف برق برحسب کیلووات ساعت اندازه گیری می شود که برای تبدیل به مگاژول در عدد  2



  

کلوخه  و     %)90
زنده 
 تولیدی

هیدراته  
 تولیدی

74 × درصد خلوص  آهک 
 کلوخه تولیدی

ــوص      ــد خلـ درصـ
 آهک کلوخه تولیدی

 

 E   شیوه  محاسبه مصرف انرژی ویژه 6-3

هر فرایند تولید آهک از حاصل تقسیم مصرف انرژی         ) برق و سوخت    ( مصـرف انـرژی ویـژه کل        

بر میزان آهک   )  محاسبه می شود   1 -6که بر طبق بند     (آن در یکسال مصرف     ) برق و سوخت    ( کـل 

تعیین )  محاسبه می شود2-6کـه بـر طبق بند       ( کلوخـه تولـیدی معـادل آن در همـان دوره زمانـی              

 .گردد می

 

 انرژی در یک سالمصرف      
 (E) مصرف ویژه انرژی کل= 

           آهک تولیدی در یک سال
 

 3 یا   2محاسبه شده مطابق با جدول       وضـعیت مصـرف ویژه انرژی کل هر کارخانه بر اساس مقدار           

 .تعیین و اعالم می گردد

 

  کارخانجات تولید آهک سنتی موجود "Et"      معیار مصرف انرژی حرارتی 7

 برای مصرف نفت کوره و گاز طبیعی تعیین         5ق جدول   سـهمیه مصـرف انـرژی آهـک سـنتی، مطاب          

  .شود می

 ویژه کارخانجات تولید آهک سنتیسهمیه مصرف انرژی : 5جدول 

 مصرف گازطبیعی

 )مترمکعب بر تن آهک (

 مصرف نفت کوره 

 )لیتر بر تن آهک(

 

Vt ≤ 140 Vt ≤ 140 سهمیه و حد مجاز مصرف 



  

فتی موظف است تنها به کارگاههائی که از وزارت صنایع و           شـرکت ملی پخش فرآورده های ن       -1یـادآوری   

معادن و وزارت جهاد کشاورزی مجوز تولید دریافت نموده و نیز دارای دفتر و محل کار هستند سوخت تعیین                

 .شده تحویل نماید

میزان تولید محصول براساس تولید مندرج در دفاتر مالیاتی جهت تعیین میزان مصرف سوخت               -2یـادآوری   

 .مالک عمل قرار می گیرد) 3-5بند(یژه و

 . به مدت دو سال می باشد1387مرحله اول اجرای این استاندارد از ابتدای بهمن سال -3یادآوری 

شـرکت ملـی گاز ایران و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی موظف هستند که از تحویل                    -4ی  یـادآور 

 .ء این معیار احداث می شوند خودداری نمایدسوخت به کارگاههای آهک سنتی  جدیدی که پس از اجرا


