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 «بسمه تعالی »

 آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 

 است که عهده دار    مرجع رسمی کشور   یران به موجب قانون، تنها    تحقیقات صنعتی ا   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   . مرتبط با موضوع صورت میگیرد    مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه و        

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     .و سازمانهای دولتی باشد   بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها        
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

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

فاد بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس م             . 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                    
ازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای       تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونی          

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

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 

 .ری نمایداستاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجبا

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                     

مانها و مؤسسات را    محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه ساز           
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              
نبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح        یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرا        
 .استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد
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   و مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی والکتریکی هامعیار" کمیسیون استاندارد

 "در فرایند تولید قند و شکر 

 
 

 سمت یا نمایندگی         رئیس

 سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور       فریدون،ثقفیان

 ) لیسانس مهندسی الکترونیک(
 

 اعضاء
 وزارت صنایع و معادن     اعوانی ، مظفر

 )          فوق لیسانس مهندسی صنایع( 
 

 زارت نیروو    اکبری، حشمت اهللا 

 )    فوق لیسانس مهندسی انرژی(
 

 وسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانم    پورحبیبی،عبدالرحمن

 )           مهندسی مکانیک  (
 

 وزارت صنایع و معادن     رحیمها، مهران

           )        لیسانس مهندسی برق (
 

 وزارت نفت     زروانی ، رامش 

 )لیسانس شیمی ( 
 

 سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور     شاکری، امید

 )فوق لیسانس مهندسی سیستمهای انرژی(
 

 وزارت صنایع و معادن     فرشید شمسی، 

 )لیسانس مهندسی صنایع(
 



  

 کشور سوخت مصرف ازیس بهینه  مشاورسازمان              صادقیان، عمادالدین 

 )لیسانس مهندسی مکانیک(
 

کشور سوخت مصرف سازی بهینه  مشاورسازمان    میرشمس، علی محمد
                  

 )فوق لیسانس مهندسی برق(
 

سازمان بهینه سازی مصرف سوخت       وحیدنیا، بیتا
 کشور

 )فوق لیسانس مهندسی صنایع(
                      

 دبیر
 سازمان بهينه سازى مصرف سوخت کشور       فرهادنفيسى ،

 )ليسانس مهندسى مکانيک (
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 گفتار پیش

د تولید قند و     معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در فرآین             "استاندارد  

 سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور تهیه و تدوین شده و             توسطکه پیش نویس آن      " شکر

مواد با  مطابق   30/8/1384 در جلسه کمیته تصویب معیارهای مصرف انرژی در وزارت نفت مورخ           

نگی ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فره            قانون برنامه پنج    121ماده  )  الف(قانونی بند    

، اینک به   مورد تائید قرار گرفته است     جمهوری اسالمی ایران و مصوبات شورای عالی استاندارد           

 قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران                3 ماده   1استناد بند   

  . ایران منتشرمی گرددملی به عنوان استاندارد 1371مصوب بهمن ماه 

،  و خدمات   علوم ،هماهنگی با پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع          برای حفظ همگامی و     

 و هر گونه پیشنهادی که برای         شد ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد             ملی استانداردهای

 مربوط مورد    فنی ، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون      مطرح شود اصالح یا تکمیل این استانداردها      

ایران باید همواره از آخرین تجدید      ی  نابراین برای مراجعه به استانداردها     ب .گرفت خواهد   قرارتوجه  

لذا با بررسی امکانات و مهارتهای موجود این استاندارد با استفاده از منابع               . دکرها استفاده    نظر آن 

 :زیر تهیه گردیده است

 های مالس چغندر قند و نیشکر   ویژگی-1368 سال 319استاندارد ملی  -1

  اندازه گیری رطوبت شکر خام به روش خشک کردن-1380 سال 5194 ملی استاندارد -2

  شکر آئین کار تولید–6763استاندارد ملی  -3

 اندازه گیری درجه      - شکر و فراورده های شکری        -1381 سال    6897اسناندارد ملی     -4

  روش آزمون–پالریزاسیون شکر خام 

 ر ویژگیها و روش های آزمون شک-1378 سال 69استاندارد ملی  -5

 
 
 
 
 
 



  

 مقدمه
 
 

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

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

های نفتی در    وردهای فنی و اقتصادی مصرف انرژی، امکان صادرات فر         یعدم کارا 

دی، مسائل و مشکالت مرتبط با محیط          ی واحدهای تولی   یصورت صرفه جو   

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                  121بق ماده   ط

 نسبت به تهیه    ،ی، منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست          یال صرفه جو  منظور اعم 

یندها و سیستم های    ا فرو تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهیزات ،              

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

معیارهای مذکور توسط کمیته    . ها ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند         یستمفرآیندها و س  

 ، 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

 پس از تصویب استانداردهای مربوط در کمیته        ،نداردچنین بر اساس مصوبات شورای عالی استا       هم

 همانند استانداردهای اجباری توسط     ،الذکر نامه اجرائی قانون فوق    ینیمزبور، این استانداردها طبق آ    

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

 

 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 و  الکتریکیمعیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی 

  در فرایند تولید قند و شکر

 اربرد دامنه ک     هدف و 1

   هدف 1-1

 معیار مصرف انرژی در فرایندهای مختلف تولید قند و شکر           تعیینهـدف از تدویـن این استاندارد،        

 انرژی حرارتی مصرفی در فرایند تولید در ایـن استاندارد، نحوه ارزیابی و اندازه گیری میزان     . اسـت 

 .شود قند و شکر مشخص می

    دامنه کاربرد1-2 

 . این استاندارد، فرایندهای تولید قند و شکر واحدهای چغندری و نیشکری را در برمی گیرد

 

      مراجع الزامی 2

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

 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  

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



  

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 

 : استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است

 های مالس چغندر قند و نیشکر   ویژگی-1368 سال 319استاندارد ملی  -6

  اندازه گیری رطوبت شکر خام به روش خشک کردن-1380 سال 5194استاندارد ملی  -7

  شکر آئین کار تولید–6763استاندارد ملی  -8

 انـدازه گیری درجه  - شـکر و فـراورده هـای شـکری      -1381 سـال    6897اسـناندارد ملـی      -9

  روش آزمون–پالریزاسیون شکر خام 

ا -10

  ویژگیها و روش های آزمون شکر-1378 سال 69رد ملی ستاندا

 

      اصطالحات و تعاریف 3

یا / ، اصطالحات و  2در ایـن اسـتاندارد، عـالوه بـر تعـاریف اسـتانداردهای ملـی ذکـر شده در بند                     

 :واژه های با تعاریف زیر به کار می روند

 1 (SEC)در فرایند تولید قند و شکر   مصرف انرژی ویژه3-1

انرژی ویژه در فرایند تولید قند و شکر عبارت است از نسبت میزان مصرف انرژی بر میزان                 مصرف  

فرایند تولید قند و شکر، مجموع انرژی ویژه الکتریکی بر          در  واحد مصرف انرژی ویژه     . قند و شکر  

 بر حسب) های فسیلی سوخت(و انـرژی حرارتی ) kwh/Ton (حسـب کـیلووات سـاعت بـر تـن      

 .است)  GJ/Ton(گیگاژول بر تن 

 در فرایند تولید قند و (SECt) و حرارتی (SECe)  مصـرف انـرژی ویـژه الکتریکـی     3-1-1

 (SEC) شکر

                                                 
1 Specific Energy Comsumption 



  

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

 . ندحرارتی را به ازای واحد تولید بیان می ک/زان مصرف انرژی الکتریکیقند و شکر، می

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

 .اطالق می شود  "Et"حرارتی 

 

      بخشهای مختلف در فرایند تولید قند و شکر 4

به دوازده مرحله تقسیم می شود که       های مختلف در فرایند تولید قند و شکر          بـه طـور کلـی، بخـش       

 :د ازعبارتن

   انتقال، تخلیه و سیلو کردن چغندر4-1

بـرای تخلـیه چغـندرهای حمـل شـده بـه کارخانه از سه روش تخلیه هیدرولیکی، پل ثابت تخلیه                     

پس از تحویل چغندر خریداری شده، عمل سیلو        . هیدرولیکـی و تخلـیه خشـک اسـتفاده مـی گردد           

 .کردن آن به دو روش هیدرولیکی یا خشک انجام می شود

 تغذیه کارخانه  4-2

ها به ابتدای فرایند تولید نیز به دو روش          تغذیـه کارخانـه توسـط چغندرهای سیلو شده و انتقال آن           

شو، و   هیدرولیکـی و خشـک صـورت مـی گـیرد و در طـول مسـیر انـتقال چغندرها، عمل شست             

 .شود  ها نیز انجام می  آن  گیری ازگیری و سنگ علف

   واحد آسیاب4-3

 .درمی آید) خالل(های باریک ه  صورت رشتبهند چغندر قدر این واحد، 

   واحد دیفوزیون4-4

 .در این قسمت، ساکاروز توسط دستتگاه دیفوزیون، از حفره ها استخراج می گردد



  

  مسیر تفاله خروجی از دیفوزیون4-5

ـ   5/7 حدود در واقع تنها است، آبشود حاوی مقدار زیادی می  خارج   یـون  کـه از دیفوز    ییـ  ا ه ه تفال

تفاله خروجی   در اکثر کارخانه ها.بنابراین الزم است که آن را پرس کردو درصـد مـاده خشک دارد      

نوع تفاله  . گیری و سپس در تفاله خشک  کن به طور کامل خشک می گردد              ابـتدا در پـرس تفاله، آب      

ام خشـک ممکـن است پرک، مفتولی یا بلوک باشد و مصارف تفاله چغندر، به طور عمده خوراک د           

 .است

 )پرشوالژ، شوالژ و کربناتاسیون(  واحد تصفیه شربت 4-6

 و فرو نشاندن    PHاین عمل برای تنظیم     . در ایـن مـرحله، ابتدا به شربت شیر، آهک اضافه می شود            

 گاز  از کربناتاسیون برای حذف مواد ناخالصدر. هـا در مرحله کربناتاسیون انجام می شود     ناخالصـی 

 حال خاصیت   عین فوق تشکیل شده است در       شیوهکربنات کلسیمی که به     . شودمی  کربنیک استفاده   

 به عنوان عامل    بنابراینبـرای قسـمت اعظـم مواد غیر قندی و مواد رنگی دارد،              را  جـذب سـطحی     

خود ی های    صاف شده کربناتاسیون اول که از ناخالص       شربت. می شود تصـفیه کنـنده نـیز وارد عمل         

 دوم این آهک حل شده در کربناتاسیون        است و  آهک حل شده      شده است هنوز حاوی مقداری     جدا

 نیایند، الزم   وجودکـه رسوبات مزاحم در مراحل بعدی ساخت شکر به             آن بـرای . کـند مـی   رسـوب   

 شربت مذکور را بار دیگر      ،منظوربدین  . است که شربت کربناتاسیون دوم کامالً زالل و شفاف باشد         

 .می نامند اطمینانکمیلی و یا صافی کنند و این عمل را صاف کردن ت صاف می

  مرحله سولفیتاسیون4-7

ها  ویژگیاین  دارای  سولفیتاسیون  . صورت می گیرد   سولفیتاسیون   عملبعـد از مـرحله کربناتاسـیون،        

  گردد اما موجب پایداری شربت در برابر گرما می           نمی موجب تصفیه شربت     سولفیتاسیون) 1 (:است

 از شربت جدا    ولیدهند،  مـی   د را در سولفیتاسـیون از دسـت          رنگـی، رنـگ خـو      مـواد ) 2(شـود و    



  

 ،PHبودن  می کند ولی به علت پایین        بهترسولفیته کردن شربت رنگ را      بـه طور کلی،     . نمـی شـوند   

 .نیست از آن همیشه امکان پذیر استفاده

  واحد تبخیر4-8

ده آب آن انجام     با بخار کردن قسمت عم     که است تغلیظ کردن شربت تصفیه شده       تبخـیر،  از   هـدف 

 ،شربت و بخار  تبخیر چند بدنه ای، از یک سری بدنه تشکیل شده است که برای عبور                واحد .گیردمی  

 به طور معمول، بریکس شربت در       .شوند مختلفی طراحی می  شیوه های    به    و انده  به همدیگر وصل شد   

 . درصد افزایش می یابد65 تا 55این واحد تا حدود 

 )طباخی(سیون   واحد کریستالیزا4-9

در این  . می شود  کریستالیزاسیونهای پخت در واحد      شربت خروجی از بدنه آخر تبخیر وارد آپارات       

ساکارز به صورت بلورهای شکر از      ابـتدا شـربت بـه حالـت فوق اشباع در می آید و سپس                 ،واحـد 

 به  ،غلیظهای شربت    یناخالصبا ادامه عمل کریستالیزاسیون، غلظت       وگردد  می  شـربت غلـیظ جـدا       

، )مالس( قند آن گرفته شده است       ، محلولی که تا سر حد امکان      ،و در پایان  افـزایش می یابد     تدریـج   

ـ  همان خالص تر باشد، به     هر چقدر شربت غلیظ ورودی به واحد کریستالیزاسیون          .آید دسـت می  ه    ب

  .ص تر خواهند بوددست آمده خاله اندازه بلورهای شکر ب

  مالس  واحد قند گیری از4-10

در مـالس به دست آمده هنوز مقداری قند وجود دارد که در کارخانه هایی که دارای واحد قندگیری   

بازیافت می شود و ) به طور معمول،ً روش استفن(های مختلف  از مـالس را هستند این قند به روش    

 .به فرایند برمی گردد



  

  واحد سانتریفوژ4-11

های پخت است  ن به وجود آمده است و محصول آپارات       شـربت بسیار غلیظ که بلورهای شکر در آ        

 شامل بلورهای شکر    تنهاقسمت جامد که    . از دو قسمت تشکیل یافته است     نـام دارد و      یتیماسـکو 

 است و حاوی تمامی     نشده بخار   ، و قسـمت مایع که شامل آبی است که در دستگاه پخت            مـی شـود   

 یا باپس. و بخش از یکدیگر جدا می گردد در عمل سانتریفوژ، این د.استمـواد غیرقـندی و شـکر        

 . نام دارد مالس پساب نهایی . شود  ها برگردانده می بخش غیر کریستالی ماسکوییت، دوباره به آپارت

   واحد شکر خشک کنی4-12

را  ، شرایط الزم نگهداری      از انبار کردن   پیشکه شکر به خوبی نگهداری شود الزم است            آن بـرای 

ـ      ،شـرایط باشـد و ایـن      دارا    سخت  تر از شرایط نگهداری آن        ای  صـورت فله  ه   هـنگام انـبارداری ب

 .طور کلی شکر باید خشک و سرد باشده و بدرکیسه است 

 

      مصرف انرژی در فرایند تولید قند و شکر 5

از نظـر دوره کارکـرد بـرای مصـرف انرژی ویژه حرارتی و              ،  فرایـندهای تولـید قـند و شـکر         1-5

 : می شوند  گروه دسته بندی6، به 1 ولطبق جدالکتریکی 

 ها  دسته بندی انواع فرایندهای تولید قند و شکر با توجه به خصوصیات آن-1جدول 

 ردیف خصوصیات فرایند

 1 تولید شکر دوره بهره برداری

 2 تولید شکر دوره تصفیه

 3 تولید شکر پخت قند

 4 واحد شکر خشک کنی

 5 تولید شکر قندگیری از مالس

 6 تفاله خشک کنی

هـای یـک و دو با فرض فعال بودن واحد شکر خشک کنی و واحد تفاله خشک کنی و                       ردیـف   -1یـادآوری   

 .غیرفعال بودن واحد قندگیری از مالس در نظر گرفته شده اند



  

 .. درصد است20  در واحد تفاله تر تولیدی، حداکثر مقدار ماده خشک -2یادآوری 

تولید شکر دوره بهره برداری و دوره        (1 جدول   2 و   1های   ی  نیشکری، ردیف   در کارخانـه هـا     -3یـادآوری   

 . فعالند و مصارف انرژی سایر واحدها منظور نمی گردد) تصفیه

 

 و گروه بندی انواع فرایند های تولید قند و شکرSEC) (معیار مصرف انرژی ویژه   5-2

 2کرد تولید قند و شکر در جدول        معیار مصرف انرژی، برای انواع دسته های مختلف دوره های کار          

و نیز معادل حجم    1 مقادیـر مصـرف انـرژی ویژه بر مبنای حداقل ارزش حرارتی              .شـود  تعییـن مـی   

معـیار تعییـن شـده شـامل مصرف برق فرایندهای تولیدی نیز              .مصـرفی سـوخت داده شـده اسـت        

 .می گردد

 تولید قند و شکر معیارها  و  رتبه های مصرف انرژی در انواع فرایند های -2جدول 

 )چغندری و نیشکری (

 مصرف انرژی ویژه

 دوره کارکرد )گیگاژول بر تن شکر تولیدی (

 
 نوع محصول

Et ≤ 27.6  شکر تولیدی دوره بهره برداری 

Et ≤  13.3 شکر تولیدی دوره تصفیه 

Et ≤  1.3 شکر تولیدی پخت قند 

Et ≤  0.4 واحد شکر خشک کنی  شکر تولیدی

Et ≤ 3.1  شکر تولیدی قندگیری از مالس 

Et ≤  2.7 20ماده خشک (تفاله تر تولیدی  تفاله خشک کنی(% 

 

معـیار مصـرف انـرژی بـرای انـواع دسته های مختلف فرایند های تولید ظروف قند و شکر، مطابق          

 مقادیر  .شود ، بـرای مجموع مصرف نفت کوره یا گاز طبیعی و انرژی الکتریکی تعیین می              2جـدول   

 .رف انرژی ویژه بر مبنای حداقل ارزش حرارتی داده شده استمص

                                                 
ارزش حرارتی .  مگاژول بر لیتر است91/31بی تی یو بر پوند، معادل    18200ت کوره تحویلی به صنایع برابر با        حداقـل ارزش حرارتی نف     -1

 . گیگاژول است0036/0یک کیلووات ساعت برق .  مگاژول بر مترمکعب است68/37 بی تی یو بر مترمکعب معادل 35710گازطبیعی 



  

ـ   -1یـادآوری    تولید شکر دوره بهره برداری و دوره        (1 جدول   2 و   1هـای    نیشـکری ردیـف   ه هـای    در کارخان

 . فعالند و مصارف انرژی سایر واحدها منظور نمی گردد) تصفیه

مطابق با معیار پیشنهادی    ) ره یا گازطبیعی و برق    معادل لیتر نفت کو   ( میزان انرژی مصرفی ساالنه      -2 یادآوری

 :برابر است با: xبرای یک کارخانه 

)  7/2 (E -)  1/3 ( +D )4/0- 3/1 (C) + 3/13 (B) + 6/27 (A 

 :فرمول ذکر شده، بیانگر تولید محصول در واحدهای مختلف به شرح زیر است

A  کل تولید قند و شکر از چغندر یا نیشکر 

B  قند و شکر از شکر خام کل تولید 

C  میزان قند کله تولیدی از شکر 

D   تولید قند از طریق قندگیری از مالس 

E  تولید تفاله خشک 

 

اجرای این  ) اولین دوره زمانی  (معیار های مصرف انرژی تعیین شده در جدول، برای مرحله اول             -3یـاد آوری  

 . در نظر گرفته شده انداستاندارد

 .ژی بیش از مقدار جدول مجاز نیست مصرف انر-4یادآوری 

  به مدت دو سال 1386مرحله اول اجرای این استاندارد به مدت دو سال و از ابتدای مهرماه سال  -5 یادآوری

 . گردد تعیین می) 1388ابتدای مهرماه (

 :رددگ در مورد کارخانه های تازه احداث، معیار مصرف انرژی حرارتی به صورت زیر تعیین می -6 یادآوری

 معیار مصرف انرژی در انواع فرایند های تولید قند و شکر کارخانه های تازه احداث -2جدول 

 )چغندری و نیشکری(

 ارزش انرژی ویژه

)گیگاژول بر تن شکر تولیدی (
 دوره کارکرد

 نوع محصول

Et ≤  13.8 شکر تولیدی دوره بهره برداری 

Et ≤   6.65 شکر تولیدی دوره تصفیه 



  

Et ≤   0.65 شکر تولیدی پخت قند 

Et ≤   0.2 شکر تولیدی قندگیری از مالس 

Et ≤  1.55 شکر تولیدی شکر خشک کنی 

Et ≤   1.35 20ماده خشک (تفاله تر تولیدی  تفاله خشک کنی(% 

 

ایش  به بعد، گش   15/9/1384تازه احداث کارخانه هایی هستند که از تاریخ           های    منظور از کارخانه   -1یـادآوری   

 .اعتبار خواهند داشت

که پس از تصویب و ابالغ این استاندارد، مجوز         ) تولید قند و شکر   (کارخانـه هـای تازه احداثی        -2یـادآوری   

 . تولید دریافت کنند تنها باید از گازطبیعی استفاده کنند

 ابتدای مهرماه  سال  تا1386مرحله اول اجرای این استاندارد به مدت دو سال و از ابتدای مهرماه  -3یادآوری 

 . گردد  تعیین می1388

 

ـ    3-4 های مصرف انرژی باید     کـه دارای چـند خط تولید مختلف هستند، گروه         ه هایـی    در کارخان

البته برای چنین کارخانه هایی می توان       . برای هر یک از انواع فرایند به طرز مجزا تعیین و اعالم شود            

و در نتیجه یک گروه مصرف       رارتی ویژه آن کارخانه   یـک مقدار واحد برای میزان مصرف انرژی ح        

 .انرژی تعیین کرد

یـک از انواع فرایندهای تعریف شده در جدول قرار            در مـورد خطـوط تولـید کـه جـزء هـیچ             - 1یادآوری 

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

 .شود نظر گرفته می

 

        شیوه ارزیابی و اندازه گیری مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی6

الکتریکی در هر فرایند تولید قند و شکر به صورت          / ارزیابـی و اندازه گیری مصرف انرژی حرارتی       

 . فصلی انجام می گیرد

الکتریکی مصرف شده کل در طی      /بـرای تعییـن مـیزان مصـرف انرژی ویژه بایستی انرژی حرارتی            

 .زمانی تعیین شده و بر میزان شکر تولید شده کل در همان زمان تقسیم گردددوره 



  

 

   شیوه  اندازه گیری و محاسبه مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در یک سال 6-1

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

بر، از ابتدای دوره مورد  های مختلف انرژی ری در هر یک از بخششـکر بایستی کنتورهای اندازه گی  

میزان انرژی حرارتی و الکتریکی مصرفی در پایان فصل و          . نصـب شـده باشد    ) ابـتدای سـال   (نظـر   

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

تعیین ) فصلی(ض مربوط به انواع سوخت برای دوره زمانی مشخص          واحـد تولـیدی، از قبـیل قـبو        

 .شود می

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

 .معتبر در مورد هر کنتور وجود داشته باشد

مصرفی نشان داده شده توسط این کنتورها       توصـیه می شود ارزیابی و اندازه گیری مقادیر انرژی            -2یـادآوری   

تواند در   مرکز ارزیابی کننده نیز می    . در فواصـل زمانـی مناسب توسط واحدی تولیدی ثبت گردد          

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

 .نظارت کند

 

 میزان شکر تولیدی در یک سال   شیوه  اندازه گیری و محاسبه 6-2

بـا توجه به دشواری های اندازه گیری مستقیم، میزان شکر تولیدی در فرایند تولید شکر، بر اساس                   

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

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

 .واحد تولیدی مطابقت کند

 

 Et   شیوه محاسبه مصرف انرژی ویژه حرارتی6-3



  

مصرف انرژی ویژه حرارتی تولید قند و شکر به ترتیب از حاصل تقسیم مصرف انرژی حرارتی آن                 

 .در یک دوره زمانی مشخص بر میزان قند و شکر تولیدی در همان دوره زمانی تعیین می گردد

 (Et) ژه حرارتی ویانرژی مصرف =  مصرف انرژی حرارتی  در یک سال     
           شکر تولیدی در یک سال

 

نفت ( بر حسب گیگاژول بر شکر تولیدی و یا معادل آن لیتر              Et مقدار مصرف انرژی حرارتی ویژه    

 .بر تن شکر تولیدی بیان می شود) گازطبیعی(و یا مترمکعب ) کوره

 
 

 Ee انرژی ویژه الکتریکی  نحوۀ  محاسبه مصرف 6-4

مصـرف انرژی ویژه الکتریکی تولید قند و شکر به ترتیب از حاصل تقسیم مصرف انرژی الکتریکی               

 .آن در یک دوره زمانی مشخص بر میزان شکر تولیدی در همان دوره زمانی تعیین می گردد

 (Ee) مصرف انرژی ویژه الکتریکی =  مصرف انرژی الکتریکی در یک سال     
              شکر تولیدی در یک سال

 

 بـر حسـب کـیلووات ساعت بر تن شکر تولیدی بیان     Ee مقـدار مصـرف انـرژی الکتریکـی ویـژه         

 .می شود
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