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»بسمه تعالی «  

 آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 

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

 .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   . تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد       مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی،      

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     .علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد        بازرگانان، مراکز   
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                   
 .پ و منتشر می شودچا

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

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

 .تصویب رسیده باشد

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

 .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                    
ت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالم

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 

 . و درجه بندی آنرا اجباری نمایداستاندارد کاالهای صادراتی

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                     

 استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را       محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه       
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              
ش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح            یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنج    

 .استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد



 

 
 
 
 
 
 

 
 31585-163کرج ـ شهر صنعتی، صندوق پستی :  ایران صنعتی مؤسسه استاندارد و تحقیقات نشانی  

  14155-6139: ندوق پستی  ص–تهران ـ ضلع جنوبی میدان ونک :  مرکزی دفتر

 0261-2806031-8:  مؤسسه در کرجتلفن  

 0217-8879461-5:  مؤسسه در تهرانتلفن  

 021- 8887080-8887103 تهران ـ 0261-2808114کرج : دورنگار  

 0261-2807045:  دورنگار0261-2807045:  فروش ـ تلفنبخش  

 Standard @ isiri.or.ir:  نگارپیام  

 ریال 1625:ءبها  

 

 

 Headquarters :Institute Of Standards And Industrial Research Of IRAN 

P.O.Box:   31585-163 Karaj – IRAN 

 Tel.(Karaj):  0098 (261) 2806031-8 

 Fax.(Karaj):  0098 (261) 2808114 

Central Office :          Southern corner of  Vanak square , Tehran 

P.O.Box:   14155-6139 Tehran - IRAN 

 Tel.(Tehran):  0098(21)8879461-5  

 Fax.(Tehran): 0098 (21) 8887080,8887103 

 Email:   Standard @ isiri.or.ir 

 Price:   1625”RLS 

 
 



 

 
 
 
 

 معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی والکتریکی "کمیسیون استاندارد 

 " تولید شیشه جام و ظروف شیشه ایدر فرایند

 
 سمت یا نمایندگی         رئیس
 سازمان بهينه سازى مصرف سوخت کشور   ) ليسانس مهندسى الکترونيک( فرىدون،ثقفيان

 
 اعضاء 

 وزارت صنایع و معادن   )فوق لیسانس مهندسی صنایع( اعوانی ، مظفر

 رت نیرو وزا  )فوق لیسانس مهندسی انرژی (اکبری ،حشمت اهللا
 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  پورحبیبی،عبدالرحمن  (لیسانس مهندسی مکانیک)

 )فوق لیسانس مهندسی مکانیک(حقجو، بهنام 

 کشور سوخت مصرف سازی بهینه  مشاورسازمان 

 وزارت صنایع و معادن   )لیسانس مهندسی برق (رحیمها، مهران
 وزارت صناىع و معادن  ) معدنمهندسى اکتشاف و(رحمانى، فرهاد 

 وزارت نفت    )لیسانس شیمی( زروانی ، رامش
 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى   )ليسانى مهندسى مواد(سامانيان، حميد 
 سازمان بهينه سازى مصرف سوخت کشور   )دکترى مهندسى مکانيک(ستارى، سورنا 

 ت صناىع و معادنوزار  )فوق ليسانس مدىرىت بازرگانى(جمشيد  شبرنگ،
 فوق ليسانس مهندسى ( عرب، قاسمعلى

 سازمان بهينه سازى مصرف سوخت کشور     )سيستمهاى انرژى
 زارت نيروو  )    دکتراى مهندسى برق ( عفت نژاد ،رضا
 سازمان حفاظت محيط زىست   )    دکتراى مهندسى مکانيک (متصدى ، سعيد

  )فوق ليسانس مهندسى برق(نداف، پرهام 
 کشور سوخت مصرف سازى بهينه مشاورسازمان 

 دبیر
 سازمان بهينه سازى مصرف سوخت کشور   )ليسانس مهندسى مکانيک (نفيسى ، فرهاد



 

 
 فهرست مندرجات صفحه
                گفتار پيش ب

 مقدمه  پ

                                                                        هدف -١ 1

  مراجع الزامى -٢ ١

  اصطالحات و تعارىف -٣ ٣

  بخشهاى مختلف در فراىند توليد شيشه-۴ ۴

  مصرف انرژى در فراىند توليد شيشه -۵ ۵

 شيوه ارزىابى و اندازه گيرى انرژى حرارتى و الکترىکى -۶ ١٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 گفتار پیش

ت فنی مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در فرایند تولید شیشه جام            معیارها و مشخصا  "استاندارد  
 سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور تهیه و          توسطکه پیش نویس آن      "و ظروف شیشه ای   

 5/7/1384 تدوین شده و در جلسه کمیته تصویب معیارهای مصرف انرژی در وزارت نفت مورخ              

ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و        قانون برنامه پنج   121ماده  )  الف( مواد قانونی بند      با مطابق
 و مصوبات شورای عالی      که در برنامه چهارم توسعه نیز نافذ است        فرهنگی جمهوری اسالمی ایران   

 قانون اصالح قوانین و مقررات        3 ماده   1 است ، اینک به استناد بند           مورد تائید قرار  استاندارد  
 ایران  ملی به عنوان استاندارد     1371ایران مصوب بهمن ماه     موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی       

  .منتشرمی گردد

،  و خدمات   علوم ،برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع               
 و هر گونه پیشنهادی که برای اصالح        شدتجدیدنظر خواهد     ایران در مواقع لزوم     ملی استانداردهای

مربوط مورد توجه   فنی  های   ، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون     مطرح شود نداردها  یا تکمیل این استا   
ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر        بنابراین برای مراجعه به استانداردهای    . گرفت خواهد   قرار
 لذا با بررسی امکانات و مهارتهای موجود این استاندارد با استفاده از منابع زیر               . دکرها استفاده    آن

 :تهیه گردیده است

 ها های آزمون شیشه جام برای ساختمان ها و روش  ویژگی-1375 سال 897استاندارد ملی  -1

 - مقاومت و تحمل شوک حرارتی     - ظـروف شیشـه ای     -1380 سـال    206اسـتاندارد ملـی      -2
 )تجدید نظر اول(روش آزمون 

 روش -لی مقاومت در برابر فشار داخ- ظروف شیشه ای  -1380 سال   207اسـتاندارد ملـی      -3
 )تجدید نظر اول(آزمون 

  بسته بندی شیشه و ظروف شیشه ای-1358 سال2138استاندارد ملی  -4

 ها  ویژگی-)ظروف سفره( ظروف شیشه ای غذاخوری – 2435استاندارد ملی  -5

  روش آزمون-)ظروف سفره( ظروف شیشه ای غذاخوری – 2436 استاندارد ملی  -6

ها و    ویژگی - ایمنی آبدیده حرارتی   -اختمانیهای س   شیشه -1383 سال 2385استاندارد ملی    -7
 روش آزمون

  اصطالحات و واژه های مورد استعمال در صنعت شیشه-1369 سال 2683استاندارد ملی  -8

  ابعاد شیشه مسطح مورد مصرف در آینه-1367 سال 2743استاندارد ملی  -9

ا -10
 یشهها و روشهای آزمون سیلیس در صنعت ش  ویژگی-1371 سال3199ستاندارد ملی 

 



 

 مقدمه

های نفتی در داخل کشور و یارانه پرداختی دولت و              وردهافربهای  با توجه به     

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

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

ائل و مشکالت مرتبط با محیط زیست       ی واحدهای تولیدی، مس   یجو صورت صرفه 

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    ،ه جوئی، منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست           منظور اعمال صرف  

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

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

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

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

 .ربط تدوین می شود خانه ذی  سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت

س از تصویب استانداردهای مربوط در کمیته        پ ،چنین بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد       هم

 همانند استانداردهای اجباری توسط     ،الذکر ی قانون فوق  ینامه اجرا  ینیمزبور، این استانداردها طبق آ    

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

 
 

 

 

 



 

 

 

 و الکتریکیمعیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی 

 جام و ظروف شیشه ای یند تولید شیشهدر فرا

 

 اربرد دامنه ک     هدف و 1

   هدف 1-1

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

در ایـن اسـتاندارد شیوه ارزیابی و اندازه گیری میزان انرژی حرارتی مصرفی در فرایند تولید شیشه                  

 .ودش مشخص می

 

    دامنه کاربرد1-2 

فرایندهای زیر . ایـن اسـتاندارد، فرایـندهای تولـید شیشـه جام و ظروف شیشه ای را در بر می گیرد           

 . مشمول این استاندارد نیستند

 الف ـ فرایند تولید شیشه نسوز

 ب ـ فرایند تولید الیاف شیشه ای

 

      مراجع الزامی 2

. ها ارجاع داده شده است      که در متن این استاندارد به آن       مـدارک الزامـی زیـر حـاوی مقرراتی است         

 دارای تاریخ   در مورد مراجع  . بدیـن ترتیـب آن مقـررات جزئی از این استاندارد محسوب می شوند             

با این  . یـا تجدیـد نظر، اصالحیه ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست               /چـاپ و    

ستاندارد،  امکان کاربرد آخرین اصالحیه ها و تجدید نظرهای          نفع این ا   وجـود بهتر است کاربران ذی     

١



 

یا تجدید نظر،   / در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و      . مـدارک الزامـی زیر را مورد بررسی قرار دهند         

 .یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع شده مورد نظر است/ آخرین چاپ و 

 : د الزامی استاستفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندار

ا -11

 ها های آزمون شیشه جام برای ساختمان ها و روش  ویژگی-1375 سال 897ستاندارد ملی 

ا -12

 ها  ویژگی-ها  ظروف شیشه ای مخصوص مواد غذایی و آشامیدنی-1409ستاندارد ملی 

ا -13

 - مقاومـت و تحمل شوک حرارتی     - ظـروف شیشـه ای     -1380 سـال    206سـتاندارد ملـی     

 )اولتجدید نظر (روش آزمون 

ا -14

 روش  - مقاومت در برابر فشار داخلی     - ظروف شیشه ای   -1380 سال   207سـتاندارد ملـی     

 )تجدید نظر اول(آزمون 

ا -15

  بسته بندی شیشه و ظروف شیشه ای-1358 سال2138ستاندارد ملی 

ا -16

 ها  ویژگی-)ظروف سفره( ظروف شیشه ای غذاخوری – 2435ستاندارد ملی 

17-  

  روش آزمون-)ظروف سفره(ی غذاخوری  ظروف شیشه ا– 2436استاندارد ملی 

ا -18

ای برای تغذیه کودکان     های شیشه  هـای بطـری     ویژگـی  -1371 سـال  1499سـتاندارد ملـی     

 )شیشه شیر بچه ها(



 

ا -19

 ترین نقطه فروکش شیشه  روش آزمون نقطه تافتگی و بیش-229ستاندارد ملی 

 -تــی ایمنــی آبدیــده حرار-هــای ســاختمانی  شیشــه-1383 ســال2385اســتاندارد ملــی  -20

 ها و روش آزمون ویژگی

 اصـطالحات و واژه های مورد استعمال در صنعت          -1369 سـال    2683اسـتاندارد ملـی      -21

 شیشه

  ابعاد شیشه مسطح مورد مصرف در آینه-1367 سال 2743استاندارد ملی  -22

 ها و روشهای آزمون سیلیس در صنعت شیشه  ویژگی-1371 سال3199استاندارد ملی  -23

 

 یف      اصطالحات و تعار3

، اصطالحات و یا واژه ها      2در ایـن اسـتاندارد، عالوه بر تعاریف استانداردهای ملی ذکر شده در بند               

 : به کار می روندبا تعاریف زیر 

 1 (SEC)  مصرف انرژی ویژه در فرایند تولید شیشه3-1

مصـرف انـرژی ویـژه در فرایـند تولـید شیشه عبارت است از نسبت میزان مصرف انرژی بر میزان                     

واحد مصرف انرژی ویژه در فرایند تولید شیشه از نظر الکتریکی بر حسب             . شیشـه مـذاب تولـیدی     

 های فسیلی بر حسب کیلوکالری بر کیلوگرم       و از نظـر سوخت     2(MG)کـیلووات سـاعت بـر تـن         

(MG)  شود بیان می. 

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

 در فرایند تولید    (SECe) و مصرف انرژی ویژه الکتریکی     (SECt) حرارتی   مصـرف انـرژی ویـژه       

 . حرارتی را به ازای واحد تولید بیان می کند/زان مصرف انرژی الکتریکیشیشه، می

                                                 
1 Specific Energy Consumption 
2 Melting Glass شیشه مذاب 



 

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

 .اطالق می شود  "Et"حرارتی 

بـه دلـیل وجـود کوره های مختلف در یک کارخانه، مصرف انرژی ویژه حرارتی و الکتریکی به      -1یـادآوری   

 .شود ازای واحد تولید در همان کوره ارزیابی می



 

 های مختلف در فرایند تولید شیشه       بخش4

رح زیر تقسیم بندی    هـای مخـتلف در فرایـند تولید شیشه به پنج بخش به ش              بـه طـور کلـی بخـش       

 .می شوند

  آماده سازی مواد اولیه 4-1

، مرحله ای از فرایند تولید است که در آن، مواد اولیه            (Batch)آمـاده سازی مواد اولیه و تهیه دسته         

های وزنی مشخص، با یکدیگر مخلوط       الزم جهـت تولـید محصـول نهایـی مـورد نظـر بـا نسـبت                

 .لیس با کیفیت باال، سنگ آهک و کربنات کلسیمسی: مواد اصلی عبارتند از. می گردند

  ذوب 4-2

ذوب مواد، بسته به    . گردد مـواد مخلـوط شـده در مرحله آماده سازی دسته، به کوره ذوب منتقل می               

کامل . گیرد هایی با انواع مختلف و در ابعاد مختلف صورت می          مقـدار و نوع شیشه تولیدی در کوره       

ابد که در مذاب تولیدی، هیچ ماده بلورین دیگری باقی نمانده           ی شدن مرحله ذوب هنگامی تحقق می     

 .باشد

  تصفیه مذاب4-3

تصـفیه، ترکیـب فرایـند فیزیکـی و شـیمیایی است که در محفظه ذوب اتفاق می افتد و در طی آن،                       

هـای ایجاد شده در هنگام اختالط شیشه مذاب موجود در کوره و مواد اولیه ورودی                 تمامـی حـباب   

 .چنین مذاب به مخلوطی همگن تبدیل می شود  مذاب خارج و همبه کوره، از

  شکل دهی محصول4-4

پـس از مـرحله تصـفیه، شیشـه مـذاب بـه منظور انجام عملیات بعدی، به مرحله شکل دهی منتقل                      

شـکل دهـی محصـول مـرحله ای از فرایـند  تولید است که در آن شکل نهایی محصول               . مـی شـود   

های شـکل دهی، بستگی کاملی به نوع شیشه تولیدی و شکل            فرایـند . تولـیدی مشـخص مـی شـود       



 

دهی  گیری، شکل دهی دستی، شکل     این مرحله با فرایندهای مختلفی مانند قالب      .محصول نهایی دارد  

 .ای و یا دیگر فرایندهای موجود صورت می گیرد صفحه

  عملیات پس از شکل دهی4-5

. هنوز نیازمند علمیات خاصی هستند    بسـیاری از محصـوالت شیشـه ای پـس از شکل گیری نهایی               

عملـیات پـس از شـکل دهـی مـذاب شیشـه، شامل فرایندهایی می شود که برخی خواص فیزیکی                 

 :این عملیات شامل موارد زیر است. محصول شیشه ای را تغییر می دهد

 (Annealing)عملیات حرارتی تنش زذایی  

 (Tempering) عملیات حرارتی سختی زدایی 

 (Laminating) محصول شیشه ایالیه گذاری  

 (Coating) پوشش دهی محصول شیشه ای 

 

      مصرف انرژی در فرایند تولید شیشه 5

دو روش  به   از نظـر مصرف انرژی ویژه حرارتی و الکتریکی            جـام،  فرایـندهای تولـید شیشـه      1-5

و فرایندهای   2 و غیرفلوت و دو کوره ریژنراتوری و رکوپراتوری        1فلـوت بـا کـوره های ریژنراتوری       

 به شرح زیر    1  مطابق جدول  تولـید ظـروف شیشـه ای به دو کوره رکوپراتوری و کوره ریژنراتوری             

 : می شوند دسته بندی

 

 ها  دسته بندی انواع فرایندهای تولید شیشه جام و مظروف با توجه به خصوصیات آن-1جدول 

 ردیف خصوصیات فرایند

 1 تولید شیشه مظروف با کوره ریژنراتوری

 2 تولید شیشه مظروف با کوره رکوپراتوری

                                                 
 .ش گرمایش هوای احتراق استفاده می کندکوره ای که برای بازیافت حرارت گازهای حاصل از احتراق، از ریژنراتور به منظور پی  1
 .کوره ای که برای بازیافت حرارت گازهای حاصل از احتراق، از رکوپراتور به منظور پیش گرمایش هوای احتراق استفاده می کند 2



 

 3 تولید شیشه جام به روش غیرفلوت با کوره ریژنراتوری 

 4 تولید شیشه جام به روش غیرفلوت با کوره رکوپراتوری

 5 تولید شیشه جام به روش فلوت با کوره ریژنراتوری

 

 های تولید شیشه و گروه بندی انواع فرایند   "Et"معیار مصرف انرژی حرارتی   5-2

، )1-5بر طبق بند    (معـیار مصـرف انرژی برای انواع دسته های مختلف فرایندهای تولید شیشه جام               

 مقادیر .شود  برای مصرف گاز طبیعی تعیین می 3 برای مصرف نفت کوره و جدول        2مطـابق جدول    

 ، سوخت و نیز معادل حجم مصرفی    1مصـرف انـرژی ویژه حرارتی بر مبنای حداقل ارزش حرارتی            

 .معین شده است

 معیارها  و  رتبه های مصرف انرژی حرارتی در انواع فرایند های تولید شیشه جام برای -2جدول 

 مصرف نفت کوره

  استاندارد مصرف

 )1-5بند (نوع فرایند  مصرف ویژه انرژی حرارتی  حجم معادل سوخت مصرفی  

  )ه مذابکیلو کالری بر کیلوگرم شیش ( لیتر بر تن شیشه مذاب

Vt ≤ 441  Et ≤  4200 شیشه غیرفلوت  کوره ریژنراتوری 

Vt ≤  535 Et ≤  5100 شیشه غیرفلوت کوره رکوپراتوری 

V t ≤  231 Et ≤  2200 شیشه فلوت 

 معیارها  و  رتبه های مصرف انرژی حرارتی در انواع فرایند های تولید شیشه جام برای -3جدول 

 مصرف گازطبیعی

   مصرفاستاندارد

 )1-5بند (نوع فرایند مصرف ویژه انرژی حرارتی حجم معادل سوخت مصرفی  

  )کیلو کالری بر  کیلوگرم شیشه مذاب ( مترمکعب بر تن شیشه مذاب

Vt ≤ 467  Et ≤  4200 شیشه غیرفلوت کوره ریژنراتوری 

Vt ≤  567 Et ≤  5100 شیشه غیرفلوت کوره رکوپراتوری 

                                                 
معیار مصرف . یتر استکیلو کالری بر ل9533بی تی یو بر پوند، معادل 18200حداقل ارزش حرارتی نفت کوره تحویلی به صنایع برابر با  -1

 کیلوکالری بر 8/8998 بی تی یو بر مترمکعب، معادل 35710ارزش حرارتی گازطبیعی . بر مبنای  حداقل ارزش حرارتی محاسبه شده است
 .مترمکعب است



 

V t ≤  244 Et ≤  2200 شیشه فلوت 

 

، )1-5طبق بند(های مختلف فرایندهای تولید ظروف شیشه ای   معـیار مصرف انرژی برای انواع دسته      

 مقادیر .شود  برای مصرف گاز طبیعی تعیین می 5 برای مصرف نفت کوره و جدول        4مطـابق جدول    

 سوخت   و نیز معادل حجم مصرفی     1مصـرف انـرژی ویـژه حرارتی بر مبنای حداقل ارزش حرارتی           

 .داده شده است

 معـیارها ی مصـرف انـرژی حرارتـی در انـواع فرایند های تولید ظروف شیشه ای برای                    -4جـدول   

 مصرف نفت کوره

  استاندارد مصرف

حجم معادل سوخت مصرفی    )1-5بند (نوع فرایند  مصرف ویژه انرژی حرارتی

  )کیلو کالری بر کیلوگرم شیشه مذاب ( )لیتر بر تن شیشه مذاب(

Vt ≤  713  Et ≤  6800 کوره رکوپراتوری 

Vt ≤   414 Et ≤  3950 کوره ریژنراتوری 

 

 معیارها  و  رتبه های مصرف انرژی حرارتی در انواع فرایند های تولید ظروف شیشه ای -5جدول 

 برای مصرف گازطبیعی

  استاندارد مصرف

حجم معادل سوخت مصرفی    )1-5بند (ایند نوع فر مصرف ویژه انرژی حرارتی

مترمکعب بر تن شیشه 

 مذاب

 )کیلو کالری بر کیلوگرم شیشه مذاب (
 

Vt ≤  756  Et ≤  6800 کوره رکوپراتوری 

Vt ≤   439 Et ≤  3950 کوره ریژنراتوری 

) اولین دوره زمانی  ( برای مرحله اول     5 الی   2معـیار هـای مصـرف انـرژی تعییـن شـده در جداول               

 . در نظر گرفته شده انداجرای این استاندارد

                                                 
معیار مصرف . ر استکیلو کالری بر لیت9533بی تی یو بر پوند معادل 18200 حداقل ارزش حرارتی نفت کوره تحویلی به صنایع برابر با - 1

 کیلوکالری 8/8998 بی تی یو بر مترمکعب معادل 35710ارزش حرارتی گازطبیعی . بر مبنای  حداقل ارزش حرارتی محاسبه شده است  
 استبر مترمکعب 



 

 . مجاز نیست5 الی 2تر از مقدار حداکثر در جداول  مصرف انرژی بیش

1386  تا پایان سال        1385مـرحله اول اجـرای این استاندارد به مدت دو سال و از ابتدای سال                 -1 یـادآوری 

  .گردد تعیین می

 :گردد حرارتی به صورت زیر تعیین میدر مورد کارخانه های تازه احداث معیار مصرف انرژی   -2یادآوری 

  شیشه  معیار مصرف انرژی حرارتی در مورد کارخانه های تازه احداث-6جدول 

 مصرف ویژه انرژی حرارتی

)کیلو کالری بر کیلوگرم شیشه مذاب(  

 

Et ≤  1900 شیشه جام به روش فلوت 

Et ≤  2500 ظروف شیشه ای با کوره ریژنراتوری 

از ابتدای  ( ر مصرف سوخت برای کارخانه های تازه احداث برای یک دوره زمانی یک ساله               معیا  - 1یـادآوری   

 . در نظر گرفته شده است ) 1386 تا ابتدای سال 1385سال 

 این استاندارد، مجوز تولید دریافت کنند        تصویب و ابالغ       کارخانـه های تازه احداثی که پس از         -2 یـادآوری 

 .م به روش فلوت خواهند بودتنها مجاز به تولید  شیشه جا

کارخانـه هـای تازه احداث ظروف شیشه ای که پس از تصویب و ابالغ  این استاندارد، مجوز                     -3 یـادآوری 

 .تولید دریافت کنند تنها مجاز به استفاده از کوره ریژنراتوری خواهند بود

ه پس از تصویب و ابالغ این       ک) تولید شیشه جام و ظروف شیشه ای      ( کارخانه های تازه احداثی      -4 یـادآوری 

 . استاندارد، مجوز تولید دریافت کنند تنها باید از گازطبیعی استفاده کنند

های مصرف انرژی باید     در کارخانـه هایـی کـه دارای چـند خط تولید مختلف هستند، گروه                5-3

چنین البـته می توان برای      . بـرای هـر یـک از انـواع فرایـند بـه طـرز مجـزا تعییـن و اعـالم شـود                       

و در نتیجه یک     کارخانـه هایی، یک مقدار واحد برای میزان مصرف انرژی حرارتی ویژه آن کارخانه             

 .گروه مصرف انرژی تعیین کرد

گیرند،     یک از انواع فرایندهای تعریف شده در جدول قرار نمی          در مورد خطوط تولید که جزء هیچ        -1یادآوری 

 .شود  ترین تکنولوژی فرایند تولیدی به آن در نظر گرفته میتعیین معیار مصرف انرژی بر اساس نزدیک



 

 

 در فرایند تولید شیشه  "Ee" معیار مصرف انرژی الکتریکی 5-4

 ،  7، مطابق جدول    )1-5طبق بند   (معـیار مصـرف انـرژی الکتریکـی بـرای فرایند تولید شیشه جام               

  .شود تعیین می



 

 واع فرایند های تولید شیشه جام  معیارها ی مصرف انرژی الکتریکی در ان-7جدول 

 مصرف ویژه انرژی الکتریکی

 )کیلووات ساعت بر تن شیشه مذاب (

 )1-5بند (نوع فرایند 

Ee ≤  100     غیرفلوت کوره ریژنراتوری 

Ee ≤  100    غیرفلوت کوره رکوپراتوری 

Ee ≤  110     شیشه فلوت 

 

 ای  یکی در انواع فرایند های تولید ظروف شیشه معیارها و رتبه های مصرف انرژی الکتر-8جدول 

 مصرف ویژه انرژی الکتریکی

 )کیلووات ساعت بر تن شیشه مذاب (

 )1-5بند (نوع فرایند 

Ee ≤  570 کوره رکوپراتوری 

Ee ≤  440     کوره ریژنراتوری 

 

 . مصارف برق کوره های رکوپراتوری همراه با مصرف برق بوستر است -1 یادآوری

اجرای ) اولین دوره زمانی  ( برای مرحله اول     8 و   7 ار های مصرف انرژی تعیین شده در جدول       معـی 

 .این استاندارد مشخص شده اند

 . مجاز نیستند8 و 7تر از مقدار حداکثر در جداول  مصرف انرژی الکتریکی بیش

 تعیین 1386 تا پایان سال 1385سال مرحله اول اجرای این استاندارد به مدت دو سال و از ابتدای  -1 یادآوری

 . گردد می

 :گردد در مورد کارخانه های تازه احداث معیار مصرف انرژی الکتریکی به صورت زیر تعیین می  -2یادآوری 



 

 معیار مصرف انرژی الکتریکی در مورد کارخانه های تازه احداث: 9جدول 

 معیار مصرف انرژی ویژه  الکتریکی رتبه مصرف انرژی حرارتی

 )یلووات ساعت بر تن مذاب شیشهک( 

 Ee ≤  95 شیشه جام به روش فلوت

 Ee ≤  300 ظروف شیشه ای با کوره ریژنراتوری

 

از ( معیار مصرف انرژی الکتریکی برای کارخانه های تازه احداث برای یک دوره زمانی یک ساله                - 1یادآوری  

 . است ) 1386 تا ابتدای سال 1385ابتدای سال 

احداثی که پس از تصویب و ابالغ  این استاندارد، مجوز تولید دریافت نمایند               های تازه    کارخانه – 2یـادآوری   

 .تنها مجاز به تولید  شیشه جام به روش فلوت خواهند بود

  کارخانه های تازه احداث ظروف شیشه ای که پس از اجرای این استاندارد، مجوز تولید دریافت                  -3 یادآوری

 . استفاده از کوره ریژنراتوری خواهند بودکنند تنها مجاز به

 

  ) Et(      شیوه ارزیابی و اندازه گیری مصرف انرژی ویژه حرارتی 6

ارزیابـی و انـدازه گـیری مصرف انرژی حرارتی در هر فرایند تولید شیشه، به صورت فصلی انجام                    

 . می گیرد

رتی مصرف شده کل در طی دوره    بـرای تعیین میزان مصرف انرژی حرارتی ویژه بایستی انرژی حرا          

 .زمانی، تعیین و بر میزان شیشه مذاب تولید شده کل در همان زمان تقسیم گردد

 



 

 سال      شیوه اندازه گیری و محاسبه مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در یک6-1

ه های مختلف هر فرایند تولید شیش      بـرای تعییـن میزان مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در بخش           

بر، از ابتدای دوره مورد نظر  های مختلف انرژی بایسـتی کنـتورهای اندازه گیری در هر یک از بخش         

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

ود در واحد   ارزیابـی و انـدازه گیری بر اساس مقادیر این کنتورها و با توجه به اسناد و مدارک موج                  

 .شود تعیین می) فصلی(تولیدی، از قبیل قبوض مربوط به انواع سوخت برای دوره زمانی مشخص 

بـه مـنظور اطمیـنان از عملکرد صحیح این کنتورها، ضروری است گواهی کالیبراسیون از مراکز                  -1یـادآوری   

 .معتبر در مورد هر کنتور وجود داشته باشد

ابی و اندازه گیری مقادیر انرژی مصرفی نشان داده شده توسط این کنتورها     توصـیه مـی شود ارزی      -2یادآوری 

تواند در بازه های     مرکز ارزیابی کننده نیز می    . در فواصـل زمانـی مناسـب توسـط واحدی تولیدی ثبت گردد            

 .از این گونه وسایل اندازه گیری بازدید و نظارت کند) بار به طور مثال هر سه ماه یک(زمانی مناسب 

 

 سال   شیوه اندازه گیری و محاسبه میزان شیشه مذاب تولیدی در یک6-2

با توجه به دشواری های اندازه گیری مستقیم، میزان شیشه مذاب تولیدی در فرایند تولید شیشه، بر                  

 .شود اساس مقادیر اعالم شده توسط تولید کننده در نظر گرفته می

بایستی با مقادیر قید شده در دفاتر و اسناد موجود در            شود،   مقـدار تولید که توسط سازنده اعالم می       

 .واحد تولیدی مطابقت کند

 

 

 Et   شیوه محاسبه مصرف انرژی ویژه حرارتی6-3

مصـرف انـرژی ویژه حرارتی تولید شیشه به ترتیب از حاصل تقسیم مصرف انرژی حرارتی آن در                  

 .ره زمانی تعیین می گرددیک دوره زمانی مشخص بر میزان شیشه مذاب تولیدی در همان دو



 

 در یک سالحرارتی مصرف انرژی      

                 شیشه مذاب تولیدی در یک سال
Et = 

 

 بر حسب کیلوکالری بر کیلوگرم شیشه مذاب تولیدی و یا            Et مقـدار مصـرف انـرژی حرارتی ویژه       

 .معادل آن لیتر بر تن شیشه مذاب تولیدی بیان می شود

، محاسبه و با توجه به نوع فرایند، مطابق Et ی حرارتی هر فرایند بر اساس مقدار  گـروه مصرف انرژ   

 . تعیین و اعالم می گردد6 تا 2با جدول 

 

 Ee   شیوه محاسبه مصرف انرژی ویژه الکتریکی6-4

مصـرف انـرژی ویـژه الکتریکی تولید شیشه به ترتیب از حاصل تقسیم مصرف انرژی الکتریکی آن             

 .ی مشخص بر میزان شیشه مذاب تولیدی در همان دوره زمانی تعیین می گردددر یک دوره زمان

 در یک سالالکتریکی مصرف انرژی      

                 شیشه مذاب تولیدی در یک سال
Ee = 

 بر حسب کیلووات ساعت بر کیلوگرم شیشه مذاب تولیدی           Ee مقـدار مصرف انرژی حرارتی ویژه     

 .بیان می شود

، محاسبه و با توجه به نوع فرایند،        Ee  انـرژی الکتریکـی هـر فرایند بر اساس مقدار          گـروه مصـرف   

 . تعیین و اعالم می گردد9 تا 7مطابق با جدول 


