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ه

گفتارپیش

این . تدوین شد1383نخستین بار در سال"تولید هايمصرف انرژي در فرآیندعیارم-آجر "استاندارد
و ) شرکت بهینه سازي مصرف سوخت(استاندارد بر اساس پیشنهادهاي رسیده و بررسی توسط وزارت نفت 

هاي مربوط براي اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در کمیته تصویب معیارهاي مصرف تایید کمیسیون
قانون برنامه پنجساله سوم 121ماده ) الف(ند مطابق مواد قانونی ب16/9/1389انرژي در وزارت نفت مورخ 

قانون برنامه چهارم 20تنفیذ شده در ماده ( توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران
قانون 3ینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ا.تصویب شدو مصوبات شوراي عالی استاندارد)توسعه 

به عنوان 1371موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه اصالح قوانین و مقررات 
. شوداستاندارد ملی ایران منتشر می

براي حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفت هاي ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم، استانداردهاي ایران 
ي که براي اصالح یا تکمیل این در مواقع لزوم مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت و هرگونه پیشنهاد

بنابراین براي .مورد توجه واقع خواهد شدهاستانداردها برسد در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط
.کردمراجعه به استانداردهاي ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدیدنظر آنها استفاده 

:فاده قرار گرفته است به شرح زیر استي که براي تهیه این استاندارد مورد استذمنبع و ماخ
:1389وزارت نفت، سال -شرکت آسیاوات مشاور سازمان بهینه سازي مصرف سوخت

تدوین معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژي حرارتی و الکتریکی در فرآیند تولید آجر ماشینی و "گزارش 
."فشاري



و

مقدمه

انواع انرژي در ایران، عدم کارائی فنی و اقتصادي مـصرف            محدودیت منابع فسیلی، رشد باالي مصرف ساالنه      
انرژي و هدر رفتن انرژي در فرآیندهاي مصرف و مـشکالت فزاینـده زیـست محیطـی ناشـی از آن، ضـرورت        

.وري انرژي را بیش از پیش آشکار ساخته استمدیریت مصرف انرژي و باال بردن بازده و بهره
تنفیذ شده در مـاده  ( ون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی    قان 121در این راستا بر طبق ماده       

جوئی، منطقـی کـردن مـصرف انـرژي و          ، دولت موظف است به منظور اعمال صرفه       )برنامه چهارم توسعه   20
محیط زیست نسبت به تهیه و تـدوین معیارهـا و مشخـصات فنـی مـرتبط بـا مـصرف انـرژي در                       حفاظت از 

کننـدگان،  هاي مصرف کننده انرژي، اقدام نماید، به ترتیبـی کـه کلیـه مـصرف              سیستم تجهیزات، فرایندها و  
ها ملزم به رعایت ایـن مشخـصات و معیارهـا           کنندگان این تجهیزات، فرایندها و سیستم     کنندگان و وارد  تولید
سـتاندارد و  اي متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت نفت، مؤسـسه ا    معیارهاي مذکور توسط کمیته   . باشند

.شودتحقیقات صنعتی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه صنعتی ذیربط تدوین می
پــس از تــصویب 5/3/81شــوراي عــالی اســتاندارد مــورخ یکــصد و دومــیناســاس مــصوبات همچنــین بــر 

وق الـذکر هماننـد     استانداردهاي مربوطه در کمیته مزبور، این استانداردها بر طبق آیین نامه اجرائی قانون فـ              
.استانداردهاي اجباري توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجرا خواهد شد
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معیار  مصرف انرژي در فرآیندهاي تولید-آجر

اربرد دامنه کهدف و 1
لف هدف از تدوین این استاندارد، تعیین معیار مصرف انرژي حرارتی، الکتریکی و کل در فرآیندهاي مخت

گیري میزان مصرف انرژي حرارتی، الکتریکی در این استاندارد نحوه ارزیابی و اندازه. باشدتولید انواع آجر می
.شودوکل در فرآیند تولید ارائه می

: گیرندفرآیندهاي تولید آجر به شرح زیر در دامنه کاربرد این استاندارد قرار می
؛فرآیند تولید آجر فشاري-1
.تولید آجر ماشینی شامل آجر  نما و توکار مجوف، بلوك سقف و تیغه دیواريفرآیند -2

مراجع الزامی 2
. مدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن ها ارجاع داده شده است

. شودبدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می
ها و تجدیدنظرهاي بعدي آن در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیه

در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن ها ارجاع داده . موردنظر این استاندارد ملی ایران نیست
.استهاي بعدي آنها مورد نظرشده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیه

: مراجع زیر براي کاربرد این استاندارد الزامی استاستفاده از
ویژگی و روش آزمون آجر رسی: 1381سال7استاندارد ملی ایران شماره2-1
ها و روش هاي آزمون خاك رس جهت ساخت ویژگی: 1371سال1162استاندارد ملی ایران شماره    2-2

آجر
هـاي قـائم   آجرهاي سبک باربر و غیربـاربر بـا سـوراخ   : 1383سال  7121ان شماره   استاندارد ملی ایر  2-3
)ویژگی(
هـاي افقـی   آجرهاي رسی سبک غیربـاربر بـا سـوراخ   : 1383سال 7122استاندارد ملی ایران شماره   2-4
)ویژگی(
هاي هاي افقی، پنلآجر رسی سبک غیرباربر با سوراخ: 1383سال 7134استاندارد ملی ایران شماره 2-5

)روش آزمون(آجري رسی 
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اصطالحات و تعاریف 3
, 7هـاي شـماره ایـران بـه    استانداردهاي ملـی    در تعیین شده تعاریف  اصطالحات و   در این استاندارد عالوه بر      

:رودنیز بکار میواژه ها و اصطالحات با تعاریف زیر 7134و1162,7121,7122
3-1

SEC(1(نرژي مصرف ویژه ا

این معیار یک . مصرف ویژه انرژي عبارت از میزان انرژي است که به ازاي یک واحد تولید مصرف می شود
. معیار جهانی است که در تمام دنیا براي مقایسه میزان مصرف انرژي کارخانجات مختلف پذیرفته شده است

SEC)(ف ویژه انرژي حرارتیبصورت سه شاخص مصر(SEC)مصرف ویژه انرژي  thویژه انرژي ، مصرف
SEC)(مصرف ویژه انرژي کلو SECe)(الکتریکی  totشودبیان می.

3-1-1
SEC)(حرارتیمصرف ویژه انرژي th

مقدار مصرف . کندازاي واحد تولید بیان میمصرف ویژه انرژي حرارتی، میزان مصرف انرژي حرارتی را به 
SEC)(ویژه انرژي حرارتی th مصرف ویژه انرژي حرارتی با . شودژول بر تن آجر تولیدي بیان میمگابر حسب

.آیداستفاده از رابطه زیر بدست می

t
Hm

SEC Vf
th




:که در آن 
fm : ؛)نرمال متر مکعب ، کیلوگرم بر حسب لیتر ،(مصرف سوخت
VH: بر حسب مگاژول بر لیتر، مگاژول بر متر مکعب، مگاژول بر (ارزش حرارتی واحد سوخت مصرفی

؛)کیلوگرم 
ارزش حرارتی سوخت مصرفی، طبق اعالم رسمی مراجع ذیصالح و بر اساس ارزش حرارتی سوخت هر 

.شودگرفته میدر نظر منطقه

t : تنبر حسب (آجرمیزان تولید محصول(.

1- Specific Energy Consumption
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3 -1-2
SECe)(مصرف ویژه انرژي الکتریکی

مقدار مصرف .  کندمصرف ویژه انرژي الکتریکی، میزان مصرف انرژي الکتریکی را به ازاي واحد تولید بیان می
مصرف ویژه انرژي . شودتولیدي بیان میآجرتنبر حسب کیلووات ساعت بر SECe)(ویژه انرژي الکتریکی 

.آیدالکتریکی با استفاده از رابطه زیر بدست می

t
ESEC C

e 

:که در آن 
CE :؛)بر حسب  کیلووات ساعت ( انرژي الکتریکی مصرفی
t : تنبر حسب (آجرمیزان تولید محصول(.

3 -1-3
SEC)(مصرف ویژه انرژي کل tot

SEC)(مصرف ویژه انرژي کل tot به ازاي واحد ) مجموع انرژي الکتریکی و حرارتی( میزان کل مصرف انرژي
SEC)(مقدار مصرف ویژه انرژي کل . کندتولید را بیان می totتولیدي بیان تن آجرحسب مگاژول بر بر

آیدمصرف ویژه انرژي کل با استفاده از رابطه زیر بدست می. شودمی

t
EHm

SEC CVf
tot

8.10


:که در آن 
fm : ؛)نرمال متر مکعب ، کیلوگرمبر حسب لیتر ،( مصرف سوخت
VH:بر حسب مگاژول بر لیتر، مگاژول بر متر مکعب، مگاژول بر (رتی واحد سوخت مصرفی ارزش حرا

؛)کیلوگرم
ارزش حرارتی سوخت مصرفی، طبق اعالم رسمی مراجع ذیصالح و بر اساس ارزش حرارتی سوخت هر 

.شوددر نظر گرفته میمنطقه
CE :؛)ساعتبر حسب  کیلووات ( انرژي الکتریکی مصرفی
t : ؛)تنبر حسب (آجرمیزان تولید محصول
بـر حـسب    ( بـه انـرژي حرارتـی       ) بر حسب کیلووات ساعت   ( ضریب تبدیل استاندارد انرژي الکتریکی    : 8/10

.با احتساب راندمان تبدیل نیروگاهی است) مگاژول 

.انرژي ویژه حرارتی و الکتریکی نیز تعیین نمودتوان مصرف ویژه انرژي کل را از مجموع مصرف همچنین می

SECtot = SECe ×10.8 + SECth
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3 -2
معیار مصرف انرژي الکتریکی

بیش از آن مجاز الکتریکیکه مصرف انرژيآجرحداکثر مصرف ویژه انرژي الکتریکی در فرآیندهاي تولید 
.باشدنمی

3 -3
معیار مصرف انرژي حرارتی

بیش از آن مجاز حرارتیکه مصرف انرژيآجرانرژي حرارتی در فرآیندهاي تولید حداکثر مصرف ویژه 
.باشدنمی

3 -4
معیار مصرف انرژي کل

مجموع انرژي الکتریکی و (که مصرف انرژي کل آجرحداکثر مصرف ویژه انرژي کل در فرآیندهاي تولید 
.باشدبیش از آن مجاز نمی) حرارتی

3 -5
فرآیند موجود

.برداري شده و در حال حاضر فعال استتولیدي که قبل از تصویب این استاندارد بهرهفرآیند
3 -6

فرآیند جدیداالحداث
.نمایدفرآیند تولیدي که پس از تصویب این استاندارد مجوز تاسیس دریافت می

3 -7
کارخانه موجود 

.ه استشود که از یک یا چند فرآیند موجود تشکیل شدبه واحد تولیدي اطالق می
3 -8

االحداث کارخانه جدید
.واحد تولیدي که از یک یا چند فرآیند جدیداالحداث تشکیل شده است

3 -9
دوره ارزیابی 

.بوده و برابر با یکسال کامل تولید واحد تولیدي استانرژي مدت زمان ارزیابی رعایت معیار مصرف 
3 -10

اطالعات تولید 
.هر دوره ارزیابی استمیزان محصول تولید شده کارخانه در 
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هاي مختلف در فرآیند تولید آجربخش4
هاي مختلف در فرآیند تولید آجر ماشینیبخش4-1

.شوندبخش به شرح زیر تقسیم بندي میچهارماشینی به به طور کلی فرآیند تولید آجر
آماده سازي گل4-1-1

این فرایند با توجـه بـه   . با آب مخلوط می شودمواد اولیه خاك از معدن به واحد همگن سازي منتقل شده و       
.یا چند مرحله انجام می شودیککیفیت و جنس خاك کارخانه در 

شکل دهی 4-1-2
به وسیله اکسترودر و یا پـرس خـشک   مواد اولیه که در واحد آسیاب مواد خام تهیه شده است،در این واحد، 

.شکل دهی می شوند

خشک کردن 4-1-3
کـن تـونلی و یـا اتـاقکی انجـام      ایـن کـار در خـشک   .د، آجرهاي شکل داده شده خشک می شود      در این واح  

.شودمی
پخت4-1-4

.در این واحد، آجرهاي خشک شده به وسیله کوره هاي تونلی، هوفمن  پخته می شوند

هاي مختلف در فرآیند تولید آجر فشاريبخش4-2
.شوندار بخش به شرح زیر تقسیم بندي میفشاري به چهبه طور کلی فرآیند تولید آجر

آماده سازي گل4-2-1
کارخانـه  نـوع  در ایـن  . مواد اولیه خاك از معدن به واحد همگن سازي منتقل شده و با آب مخلوط می شـود      

.  عموما در یک مرحله آماده سازي گل صورت میگیرد
قالب گیري4-2-2

هاي دستی و یا پرس به وسیله قالبمواد خام تهیه شده است،مواد اولیه که در واحد آسیابدر این قسمت ، 
.شونددهی میشکل

خشک کن4-2-3
.هاي ساخته در مرحله قبل بوسیله گرماي خورشید و در فضاي باز خشک می شوندخشت

پخت4-2-4
.شونددر این واحد، آجرهاي خشک شده در هواي آزاد به وسیله کوره هاي فشاري پخته می

معیار مصرف انرژي و گروه بندي فرآیندهاي تولید آجر5
تولیدآجر فشاري هاي موجود یندآفردر معیار مصرف انرژي 5-1

هاي مختلف آجر فشاري در استانفرآیندهاي موجود تولیدبراي  حرارتی، الکتریکی و کل      معیار مصرف انرژي  
.باشدمی1مطابق جدول 
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، الکتریکی و کلحرارتیمصرف انرژي معیار -1جدول 
فرآیندهاي موجود تولید آجر فشاريبراي 

معیار مصرف انرژي در فرآیندهاي موجود تولیدآجر ماشینی5-2
هـاي  معیار مصرف انرژي حرارتی، الکتریکی و کل براي فرآیندهاي موجـود تولیـد آجـر ماشـینی  در اسـتان                    

. باشدیم3و 2مختلف مطابق جداول 

بدون خشک کن - موجود آجر ماشینیفرآیندهاي موجوددر ، الکتریکی و کلحرارتیمعیار مصرف  انرژي-2جدول 

نام استانردیف
معیار مصرف 
انرژي حرارتی

)ژول بر تن مگا(

معیار مصرف انرژي 
الکتریکی

)ساعت بر تن اتوکیلو( 

معیار مصرف انرژي کل
)ژول بر تن مگا(

)داراي کوره تونلی(
48≤SECe3520≤SECtot

)داراي کوره هوفمن( 1

- اردبیل-آذربایجان شرقی- ربایجان غربیآذ
- مرکزي -خراسان شمالی-چهارمحال و بختیاري

-قزوین-خراسان جنوبی-خراسان رضوي
همدان-لرستان-گلستان-کرمانشاه-کردستان

3000≤SECth

35≤SECe3380≤SECtot

)داراي کوره تونلی(
48≤SECe3320≤SECtot

)داراي کوره هوفمن(
2

- خوزستان- تهران-بوشهر-ایالم- اصفهان
کرمان-قم- فارس- سیستان و بلوچستان- سمنان

-مازندران- گیالن-کهکیلویه و بویر احمد
یزد- هرمزگان

2800≤SECth

35≤SECe3180≤SECtot

)داراي کوره تونلی(
48≤SECe3720≤SECtot

)داراي کوره هوفمن(
SECth≥3200نزنجا3

35≤SECe3580≤SECtot

نام استانردیف
معیار مصرف انرژي 

حرارتی
)ژول بر تن مگا(

معیار مصرف انرژي 
الکتریکی

)ساعت بر تن اتوکیلو( 

معیار مصرف انرژي 
کل

)ژول بر تن مگا(

1

- اردبیل-آذربایجان شرقی- آذربایجان غربی
-چهارمحال و بختیاري-بوشهر-یالما

خراسان - خراسان رضوي-خراسان شمالی
- قم- قزوین- فارس-زنجان-جنوبی

کهکیلویه و -لرستان - کرمانشاه- کردستان 
-هرمزگان- مرکزي-مازندران-بویر احمد

یزد-همدان

2400≤SECth20≤ SECe2620≤ SECtot

2
-سمنان- خوزستان-تهران- اصفهان

-گیالن-کرمان-سیستان و بلوچستان
گلستان

2200≤SECth20≤SECe2420≤ SECtot
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، الکتریکی و کلمعیار مصرف انرژي حرارتی- 3جدول 
داراي خشک کن-آجر ماشینیفرآیندهاي موجوددر 

نام استانردیف
معیار مصرف انرژي 

حرارتی
)ر تن ژول بمگا(

معیار مصرف انرژي 
الکتریکی

ساعتاتوکیلو( 
)بر تن 

معیار مصرف انرژي کل
)ژول بر تنمگا(

)داراي کوره تونلی(
48≤SECe4220≤SECtot

)داراي کوره هوفمن( - اردبیل-آذربایجان شرقی- آذربایجان غربی1
SECth≥3700کردستان- قزوین

45≤SECe4200≤SECtot

)داراي کوره تونلی(
48≤SECe4120≤SECtot

)داراي کوره هوفمن(
سیستان و -سمنان- مرکزي-همدان- کرمانشاه2

SECth≥3600قم-فارس-بلوچستان

45≤SECe4100≤SECtot

)داراي کوره تونلی(
48≤SECe3920≤SECtot

)داراي کوره هوفمن( 3

-تهران-بوشهر-ایالم- لرستان-گلستان
- یالنگ-چهارمحال و بختیاري-کرمان- خوزستان
-یزد- هرمزگان- کهکیلویه و بویر احمد-مازندران

خراسان -اصفهان- خراسان شمالی-زنجان
خراسان جنوبی-رضوي

3400≤SECth

45≤SECe3890≤SECtot

یداالحداث تولیدآجرمعیار مصرف انرژي در فرآیندهاي جد5-3
هاي مختلف  معیار مصرف انرژي حرارتی، الکتریکی و کل براي فرآیندهاي جدیداالحداث تولید آجر در استان             

.باشدمی4مطابق جدول 
معیار مصرف انرژي حرارتی، الکتریکی و کل در فرآیندهاي جدیداالحداث تولید  آجر ماشینی-4جدول 

نام استانردیف
معیار مصرف 

ي حرارتیانرژ
)ژول بر تن مگا(

معیار مصرف انرژي 
الکتریکی

ساعتاتوکیلو( 
)بر تن 

معیار مصرف انرژي 
کل

)ژول بر تن مگا(

1

- ایالم- اردبیل-آذربایجان شرقی- آذربایجان غربی
خراسان -خراسان شمالی-چهارمحال و بختیاري

- کردستان- قزوین-زنجان- خراسان جنوبی-رضوي
همدان- مرکزي-مازندران-ویر احمدکهکیلویه و ب

2000≤SECth48≤SECe2520≤SECtot

2
-سمنان-خوزستان-تهران- بوشهر- اصفهان

کرمانشاه -کرمان-قم- فارس-سیستان و بلوچستان
یزد-هرمزگان -لرستان- گلستان-گیالن-

1900≤SECth48≤SECe2420≤SECtot
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آجـر  تولیـد  یب این استاندارد نباید هیچگونه مجوزي جهت احداث و یـا افـزایش ظرفیـت واحـدهاي                 از تاریخ تصو  1یادآوري

.صادر گرددو یا کوره هاي هوفمنفشاري

.باشندمی3و 2، 1ل واجدعایت معیارهاي مصرف انرژي مندرج در کارخانجات موجود ملزم به ر2یادآوري 

.باشندمی4ل وجدبه رعایت معیارهاي مصرف انرژي مندرج در ملزمجدیداالحداثکارخانجات 3یادآوري 

ملزم به رعایت همزمان هر سه معیار مصرف ویژه انرژي حرارتی، الکتریکی و کلآجرکارخانه هاي تولید 4یادآوري 
.باشندمی

در تی سوخت هر منطقهارزش حرارتی سوخت مصرفی، طبق اعالم رسمی مراجع ذیصالح و بر اساس ارزش حرار5یادآوري 
.شودنظر گرفته می

شرکت پخش فرآورده هاي نفتی و شرکت گاز در هر استان موظف به ارائه مشخصات سـوخت مـصرفی از قبیـل                      6یادآوري  
.ارزش حرارتی و آنالیز سوخت به کارخانه درخواست کننده در کوتاهترین زمان ممکن می باشد

معیار مصرف انرژي با استفاده از رابطه زیر تعیین     باشند، تولید مختلف میفرآینداي چند در کارخانجاتی که دار7یادآوري 
.شودمی

∑i(iمعیار مصرف انرژي فرآیند ×i ظرفیت واقعی تولید در فرآیند(

∑i ) کارخانهiظرفیت واقعی تولید محصول (
مصرف انرژيمعیار=

اندازي یک یا چند فرآیند جدید االحداث نمایند،        برداري از فرآیندهاي موجود، اقدام به راه      بهره در مورد کارخانجاتی که عالوه بر     
بدیهی است در رابطه مذکور با توجه به نوع فرآینـدهاي موجـود و    . شودمحاسبه می  فوقمصرف انرژي با استفاده از رابطه        معیار

.استفاده خواهد شد4و 3تا1جداول جدیداالحداث، به ترتیب معیارهاي مصرف انرژي مندرج در 

گیرند، تعیین معیار در مورد خطوط تولید که جزء هیچیک از انواع فرآیندهاي تعریف شده در جدول قرار نمی8یادآوري 
.مصرف انرژي بر اساس نزدیک ترین تکنولوژي فرآیند تولیدي به آن در نظر گرفته می شود

صرف انرژينحوه ارزیابی رعایت معیار م6
براي این منظور الزم است مصرف ویژه انرژي حرارتی، الکتریکی و کل کارخانه در یک دوره ارزیابی براساس 

تعیین شده و با معیارهاي مصرف انرژي حرارتی، 2-6و 1-6و با توجه به بندهاي 1-3روابط مندرج در بند 
.مقایسه گردد5الکتریکی و کل آن کارخانه مندرج در بند 

الکتریکیونحوه اندازه گیري و محاسبه مصرف انرژي حرارتی 1- 6
و مستندات صادره از مداركآجر، بر اساس تولید یک کارخانه الکتریکیومیزان مصرف انرژي حرارتی

تعیین ارزیابی،براي دوره ) برق و سوخت(هاي انرژي انواع حاملاز قبیل قبوض مربوط به مراجع ذیصالح
.شودمی
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تولیدي محصول آجرنحوه اندازه گیري و محاسبه میزان 2- 6
تولیدي، بر اساس مقادیر اعالم شده آجرمحصول با توجه به دشواري هاي اندازه گیري مستقیم، میزان وزن 

-میشود، اعالم میکارخانهمقدار تولید که توسط در هر صورت . شوددر نظر گرفته میکارخانهتوسط 
آن کارخانه که به تائید موسسات هاي مالی مصوب مجمع عمومیصورتقید شده در بایستی با مقادیر 

.مطابقت نمایدآمار وزارت صنایع و معادن حسابرسی رسیده است،  و همچنین 

کارخانه موظف است اطالعات میزان تولید خود را در فاصله زمانی هر دوره ارزیابی، حداکثر ظرف مدت یکماه پس یادآوري
چنانچه ظرف مهلت معین شده کارخانه میزان تولید خود را . ایان هر دوره ارزیابی، کتباً به موسسه استاندارد تحویل نمایداز پ

.اجباري خواهد بودمشمول مقررات استاندارداستانداردهاي ملیضوابط اعالم ننمایند، کارخانه مشمول قوانین عدم رعایت 


