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 بٍ وام خذا

 استاوذارد أران ٓملآشىأٓ با سازمان 

 اٗطاى، صٌقتٖ ٍ تحم٘مات اؾتاًساضز هؤؾؿٔ ضاتهمط ٍ لَاً٘ي اصالح لاًَى 3هازٓ  ٗه تٌس هَجة تِ اٗطاى اؾتاًساضز ٖهلؾاظهاى 

ِ  ضا )ضؾوٖ( اٗرطاى  ٖهلاؾتاًساضزّإ  ًكط ٍ تسٍٗي تق٘٘ي، وِ ٍؽ٘فٔ اؾت وكَض ضؾوٖ هطجـ تٌْا 1371 هاُ تْوي هصَب  تر

  .زاضز فْسُ

 ع ٍ هؤؾؿرات ور ًؾرطاى هطا صراحة  ،اضقٌاؾاى ؾراظهاى وة اظ وهط ٖفٌ ّٕا َى٘ؿ٘ووّإ هرتلف زض ي اؾتاًساضز زض حَظُٗتسٍ

، ٕس٘ر ظ تَلٍٗ تا تَجِ تِ قرطا  ٖهلقَز ٍ وَقكٖ ّوگام تا هصالح آگاُ ٍ هطتثظ اًجام هٖ ٍٕ التصاز ٕس٘، تَلٖ، پػٍّكٖفلو

ٌٌرسگاى،  وٌٌرسگاى، هصرط   وس٘صراحثاى حرك ٍ ًفرـ، قراهل تَل     ٔت آگاّاًرِ ٍ هٌصرفاً  وٍ تجاضٕ اؾرت ورِ اظ هكراض    ٕفٌاٍض

ٖ   ٍ غ٘ط ٖزٍلت ّٕا، ًْازّا، ؾاظهاىٖصٍ ترص ٖع فلوووٌٌسگاى، هطاصازضوٌٌسگاى ٍ ٍاضز َ  ف٘قرَز. پر  زٍلترٖ حاصرل هر ؽ ًٗر

افرت  ٗقرَز ٍ پرؽ اظ زض  ٖ هطتَط اضؾرا  هر   ّٕا َى٘ؿ٘وو ًٕفـ ٍ افضإتِ هطاجـ ش ٖاٗطاى تطإ ًؾطذَاّ ٖهل ٕاؾتاًساضزّا

( اٗطاى چراج ٍ  ٖ)ضؾو ٖهلتِ فٌَاى اؾتاًساضز  ،ةٗهطتثظ تا آى ضقتِ عطح ٍ زض صَضت تصَ ٖهل ٔت٘ووكٌْازّا زض ً٘ؾطّا ٍ پ

 قَز.ٖهٌتكط ه

ْ ٘ر٘ ت ضرَاتظ تق ًٗ٘ع تا ضفا صالحشٕهٌس ٍ  فاللِ ّٕا ِ هؤؾؿات ٍ ؾاظهاىو ٖٗؽ اؾتاًساضزّاًَٗ ف٘پ وٌٌرس  ٖ ِ هر ٘ر ي قرسُ ت

َ   ٖتطضؾ ،عطح ٖهلزضوو٘تِ  ٖ    اٗرطاى  ٖهلر  ة، ترِ فٌرَاى اؾرتاًساضز   ٍٗ زضصرَضت تصر ة، ٘ر ي تطتٗقرَز. ترس   چراج ٍ هٌتكرط هر

اؾرتاًساضز هطترَط    ٖهل ٔي ٍ زض وو٘تٗتسٍ 5 ضٓاٗطاى قوا ٖهلاؾتاًساضز  ضات همطِ تط اؾاؼ وقَز ٖه ٖتلم ٖهل ٖٗاؾتاًساضزّا

 سُ تاقس.٘ة ضؾٗتِ تصَ قَزٖ ل هى٘تكاٗطاى اؾتاًساضز  ٖهلزض ؾاظهاى ِ و

(ISO) اؾتاًساضز ٖالولل ي٘ؾاظهاى ت ٖاصل ٕطاى اظ افضاٗاز اؾتاًساض ٖهلؾاظهاى 
 2(IEC) الوللٖ الىتطٍتىٌ٘ره  وو٘ؿَ٘ى ت٘ي ،1

(OIML) قٌاؾٖ لاًًَٖ الوللٖ اًساظُ ٍ ؾاظهاى ت٘ي
ٖ  4اؾت ٍ تِ فٌَاى تٌْا ضاتظ 3 (CAC) وو٘ؿَ٘ى وسوؽ غرصاٗ

زض وكرَض   5

ي َٗض، اظ آذرط كر وذرال   ّٕرا ٕ اظهٌرس ٍ٘ ً ٖلر وظ ٗاٗطاى ضوي تررَجِ ترِ قرطا    ٖهل ٕي اؾتاًساضزّاٗوٌس. زض تسٍ فقال٘ت هٖ

 قَز. گ٘طٕ هٖ تْطُ ٖالولل ي٘ت ٕجْاى ٍ اؾتاًساضزّا ٍٖ صٌقت ٖ، فٌٖفلو ّٕا كطفت٘پ

وٌٌسگاى، حفرؼ ؾرالهت    ت اظ هصط ٗقسُ زض لاًَى، تطإ حوا ٌٖ٘ت ف٘ي پٗت هَاظٗتَاًس تا ضفاٖ طاى هٗاؾتاًساضز ا ٖهلؾاظهاى 

اظ  ٖتقضر  ٕ، اجرطا ٍٕ التصراز  ٖغر ٘هح ؿرت ٍٗ هالحؾرات ظ ت هحصرَتت  ٘ر فوٌ٘راى اظ  ٘، حصَ  اعوٍٖ فوَه ٕفطز ٖوٌٍٗ ا

 ٕٗا الالم ٍاضزاتٖ، تا تصَٗة قَضإ فرالٖ اؾرتاًساضز، اجثراض    اٗطاى ضا تطإ هحصَتت تَل٘سٕ زاذل وكَض ٍ ٖهلاؾتاًساضزّإ 

ٍ  ٖصرازضات  ٕاتّرا واؾرتاًساضز   ٕكرَض، اجرطا  وهحصرَتت   ٕترطا  ٖالوللر  ي٘تر  ٕتَاًس تِ هٌؾَض حفؼ تاظاضّرا ٖ. ؾاظهاى هوٌس

ّا ٍ هؤؾؿرات فقرا  زض    ٌٌسگاى اظ ذسهات ؾاظهاىو تِ اؾتفازُ ترك٘سىٌاى ٘ي تطإ اعو٘. ّوچٌوٌس ٕآى ضا اجثاض ٕتٌس زضجِ

ُ ٗ، آظهاٖغ٘هح ؿتٗت ظٗطٗت ٍ هس٘فو٘ت ٗطٗهس ّإؾ٘ؿتن ٖگَاّ ٍ صسٍض ٕع٘، هوٖهكاٍضُ، آهَظـ، تاظضؾ ٌٔ٘ظه ّرا ٍ   كرگا

ّا ٍ هؤؾؿات ضا تط اؾراؼ ضرَاتظ ًؾرام     گًَِ ؾاظهاى يٗاؾتاًساضز ا ٖهلؾاظهاى ؾاٗل ؾٌجف، ٍ (ال٘ثطاؾَ٘ى)وهطاوع ٍاؾٌجٖ 

ّرا  طز آىىر ّا افغا ٍ تط فولت تِ آى٘س صالحٌٗ٘اهٔ تأ٘ظ تظم، گَاّٗوٌس ٍ زض صَضت احطاظ قطا هٖ ٖاتٗطاى اضظٗت ا٘س صالحٗ٘تأ

 ٕاضتطزور مرات  ٘اض فلعات گطاًثْا ٍ اًجام تحم٘ي ف٘٘ؾٌجف، تق لٗاّا، ٍاؾٌجٖ ٍؾاٗى ٖالولل ي٘ج زؾتگاُ تٗوٌس. تطٍ ًٖؾاضت ه

 .اؾت ؾاظهاىي ٗف اٗاٗطاى اظ زٗگط ٍؽا ٖهل ٕؾغح اؾتاًساضزّا ٕاضتما ٕتطا

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 کمٕسًٕن فىٓ تذئه استاوذارد

 «معٕار مصرف اورژْ در فرأىذ تًلٕذ –آجر »

 سمت ي/ٔا محل اشتغال        : سٕرئ

 تٌِْ٘ ؾاظٕ هصط  ؾَذتقطوت         هحؿي ٗع،زتٍ

  (زوتطٕ هسٗطٗت تحطاى)

  : رٕدب

 قطوت تٌِْ٘ ؾاظٕ هصط  ؾَذت       هحوسضضا ٖ،ذغاع

  (٘وٖق ٖاضقس هٌْسؾ ٖواضقٌاؾ)

  (حطٍ  الفثا ة٘تِ تطت ٖ)اؾاه : اعضا

 ؾاظهاى هلٖ اؾتاًساضز اٗطاى        اتَئٖ، اٗطج

 لسضت( -هٌْسؾٖ تطق ٖواضقٌاؾ)

 قطوت تٌِْ٘ ؾاظٕ هصط  ؾَذت        آظازهْط، فلٖ

 (ٕاضقس هتالَضغ ٖ)واضقٌاؾ

  ٍٕ تْطُ ٍض ٗطپص ٗستجس ّإٕ ؾاظهاى اًطغ       هحوس ٘اض،اوثطٕ ؾ
 تطق ٕاًطغ     لسضت( -تطق ٖاضقس هٌْسؾ ٖواضقٌاؾ)

 ؾاظهاى تطًاهِ ٍ تَزجِ        َٗؾف ٖ،تْوٌ

 فوطاى( ٖاضقس هٌْسؾ ٖ)واضقٌاؾ

 ٍظاضت صٌقت، هقسى ٍ تجاضت        تٌسپٖ، فوطاى

 هح٘ظ ظٗؿت( -اضقس ق٘وٖ ٖ)واضقٌاؾ

 قطوت تٌِْ٘ ؾاظٕ هصط  ؾَذت        جطاح٘اى، هطٗن

 اضقس هٌْسؾٖ هىاً٘ه( ٖ)واضقٌاؾ

   ٘اٍاتآؾ ٖقطوت هٌْسؾ       ضٍه٘عازُ، احؿاى
 قٌاؾٖ( ظه٘ي ٖ)واضقٌاؾ

  ٍظاضت ًفت        ظضٍاًٖ، ضاهف 
 ق٘وٖ( ٖواضقٌاؾ)

 ٗطاىاؾتاًساضز ا ٖؾاظهاى هل       حو٘سضضا قطٗف٘اى،
 (ٕاًطغ ّإ ٘ؿتنؾ ٖاضقس هٌْسؾ ٖ)واضقٌاؾ

 ٍظاضت صٌقت، هقسى ٍتجاضت        احؿاى ٖ،ققاف

 (ٕاًطغ ّإ ٘ؿتنؾ ٖ)واضقٌاؼ اضقس هٌْسؾ



 1397 سال :(1)اصالحٍٕ شمارٌ  7965أران شمارِ  ملٓاستاوذارد 
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 سمت ي/ٔا محل اشتغال     (حطٍ  الفثا ة٘تِ تطت ٖ)اؾاه : اعضا

 حفاؽت هح٘ظ ظٗؿتؾاظهاى        فسالتٖ، اتَالفضل 
 هٌْسؾٖ هح٘ظ ظٗؿت( واضقٌاؾٖ اضقس)

  ؾاظهاى هلٖ اؾتاًساضز اٗطاى       لعلثاـ، پطٗچْط
 ف٘عٗه( ٖ)واضقٌاؾ

 ٍظاضت صٌقت، هقسى ٍ تجاضت       گل٘جاًٖ، هحؿي
 )واضقٌاؼ هٌْسؾٖ هقسى(

 ٘اٍاتآؾ ٖقطوت هٌْسؾ       ه٘طقوؽ، فلٖ هحوس
 هٌْسؾٖ تطق لسضت( واضقٌاؾٖ اضقس)

  تطق ٕاًطغ ٍٕ تْطُ ٍض ٗطپص ٗستجس ّإٕ ؾاظهاى اًطغ        ٘اىظازُ، و ًجف
 (ٕاًطغ واضقٌاؾٖ اضقس)

 ؾاظهاى هلٖ اؾتاًساضز اٗطاى        ًؾطٕ، حؿي

 هٌْسؾٖ وكاٍضظٕ( ٖواضقٌاؾ)

 ّإ تجسٗس پصٗط ٍ تْطُ ٍضٕ اًطغٕ تطق ؾاظهاى اًطغٕ        ٍثَلٖ فطز، هًَا
 هٌْسؾٖ هىاً٘ه( )واضقٌاؾٖ اضقس

 : راستارٔي

 ؾاظهاى هلٖ اؾتاًساضز اٗطاى       لعلثاـ، پطٗچْط

  )واضقٌاؾٖ ف٘عٗه(
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   گفتار پٕش

تا فٌَاى  1389: ؾا   7965هطتَط تِ اؾتاًساضز هلٖ اٗطاى قواضٓ  1اٗي اصالح٘ٔ اؾتاًساضز، اصالحِ٘ قواضُ 

اؾاؼ پ٘كٌْازّإ زضٗرافتٖ ٍ تٌرا ترِ ضرطٍضت     اؾت وِ تط « ٘ستَل ّٕاٌٗسازض فط ٕهصط  اًطغ ٘اضهق -آجط»

 ٕاًطغاجالؾِ٘ وو٘تٔ هلٖ اؾتاًساضز  ٘يٍ ّكتو ٗىصسّإ هطتَط تِْ٘ ٍ تسٍٗي قسُ ٍ زض تَؾظ وو٘ؿَ٘ى

لاًَى اصالح لَاً٘ي  3قس. اٌٗه اٗي اصالحِ٘ اؾتاًساضز تِ اؾتٌاز تٌس ٗه هازٓ  ٗةتصَ 25/10/1397هَضخ  

، تِ فٌَاى اصالح٘ٔ اؾرتاًساضز  1371تحم٘مات صٌقتٖ اٗطاى، هصَب تْوي هاُ ٍ  اؾتاًساضزٍ همطضات هؤؾؿِ 

 قَز.هلٖ اٗطاى هٌتكط هٖ

ؾراذتاض ٍ قرَ٘ٓ    -)اؾتاًساضزّإ هلٖ اٗرطاى  5اؾتاًساضزّإ هلٖ اٗطاى تط اؾاؼ اؾتاًساضز هلٖ اٗطاى قواضٓ 

ّإ هلٖ ٍ جْراًٖ زض ظهٌ٘رِ   تحَتت ٍ پ٘كطفت تاحفؼ ّوگاهٖ ٍ ّواٌّگٖ  تطإقًَس. ًگاضـ( تسٍٗي هٖ

پ٘كرٌْازٕ ورِ    س قس ٍ ّطٌلعٍم تجسٗسًؾط ذَاّ صَضتاٗطاى زض  هلٖصٌاٗـ، فلَم ٍ ذسهات، اؾتاًساضزّإ 

  هطترَط ترسٍٗي  اٗري اؾرتاًساضزّا اضائرِ قرَز، ٌّگرام تجسٗرسًؾط زض وو٘ؿرَ٘ى فٌرٖ          تىو٘لتطإ اصالح ٍ 

تٌاتطاٗي، تاٗس ّوَاضُ اظ آذطٗي تجسٗسًؾط اؾرتاًساضزّإ هلرٖ اٗرطاى اؾرتفازُ      طفت.گ لطاض ذَاّس تَجِ هَضز

 وطز.

 هٌاتـ ٍ هآذصٕ وِ تطإ تِْ٘ ٍ تسٍٗي اٗي اصالح٘ٔ اؾتاًساضز هَضز اؾتفازُ لطاض گطفتِ تِ قطح ظٗط اؾت:

ْ   ٖٗآجط ترا واضفطهرا   ٗـزض صٌا ٕاًطغ ٘عٕهو تگعاضقا-1 ِ قرطوت ت ت قرطو  َ٘ؾرَذت زض آضقر   ٕؾراظ  ٌ٘ر
 ؛٘اٍاتآؾ ٖهٌْسؾ

 ؛ٗطاىاؾتاًساضز ا ٖاًجام گطفتِ تَؾظ ؾاظهاى هل ّٕاٖ تاظضؾ اتگعاضق -2

 .ٍ اصفْاى ٗعزآجط  ٖصٌف ّٕا هكىالت هغطح قسُ تَؾظ اًجوي -3
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 ٕذتًل ٔىذمصرف در فرا معٕار –آجر 

: ؾرا   7965افوا  اصالحات تِ قطح ظٗط زض هتي اؾتاًساضز هلٖ اٗرطاى قرواضُ    ،اصالحِ٘ي ٗي اّٗس  اظ تسٍ

  تاقس. هٖ 1389

 َذف ي دامىٍ کاربرد      1

 ، پاضگطا  اٍ  حص  ٍ پاضاگطا  ظٗط جاٗگعٗي هٖ قَز:1در بىذ 

ٖ ٍ الىتط ّٖس  اظ تسٍٗي اٗي اؾتاًساضز، تق٘٘ي هق٘اض هصط  ٍٗػُ اًرطغٕ حطاضتر  » ترِ صرَضت هجرعا، زض     ٗىر

تاقس. زض اٗي اؾتاًساضز ًحَُ اضظٗاتٖ ترط   فطآٌٗسّإ هرتلف تَل٘س اًَاؿ آجط هاقٌٖ٘ ٍ آجط ؾٌتٖ )زؾتٖ( هٖ

 «تاقس. ٖتِ عَض جساگاًِ ه ٗىٍٖ الىتط ٖهصط  اًطغٕ حطاضت ٘اضاؾاؼ هق

 الحات ي تعارٔفطاص     3

 مصرف ئژٌ اورژْ کل  3-1-3

 تٌس قَز:ظٗطاٗي  طاٗة تثسٗلضظٗط جاٗگعٗي فطهَ  ٍ ٍ ضطٗة تثسٗل ّا  فطهَ   ،3-1-3زٔربىذ 

  

(1)        
                

 
 

(2)                         

 وِ زض آى:

)تطحؿة  ٖحطاضت ٕؾافت( تِ اًطغ ٘لٍَات)تط حؿة و ٗىٖالىتط ٕاؾتاًساضز اًطغ ٗلتثس ٗةضط 10.54

 .اؾت ٘طٍگاًّٖ ٗلهگاغٍ ( تا احتؿاب ضاًسهاى تثس

 ديرٌ ارزٔابٓ 3-9

هست ظهاى اضظٗاتٖ ضفاٗت هق٘اض هصط  ٍٗػُ اًطغٕ تَزُ ٍ تطاتط تا ٗىؿا  واهل قوؿرٖ  »، جولِ 9-3زٔربىذ 

س ٍاحس اهل تَل٘هست ظهاى اضظٗاتٖ ضفاٗت هق٘اض هصط  اًطغٕ تَزُ ٍ تطاتط تا ٗىؿا  و»جاٗگعٗي جولِ « اؾت

 قَز.« تتَل٘سٕ اؾ

 آجر ٕذتًل ٔىذَاْ مختلف در فرآ بخش 4

تركرْإ  »جراٗگعٗي فثراضت   « )زؾرتٖ(  ّإ هرتلف زض فطاٌٗس تَل٘س آجط ؾٌتٖ ترف»فٌَاى  ،2-4زٔربىذ 

 زض فٌَاى ظٗطتٌس قَز.« آجط فكاضٕ ٘ستَل ٌٗسهرتلف زض فطآ

جراٗگعٗي جولرِ   « قرَز.  ترف تِ قطح ظٗط تمؿ٘ن هٖ چْاضفطاٌٗس تَل٘س آجط ؾٌتٖ تِ »، جولِ 2-4بىذ زٔر

 قَز.« .قًَسٖ تٌسٕ ه ٘نتمؿ ٗطآجط فكاضٕ تِ چْاض ترف تِ قطح ظ ٘ستَل ٌٗسفطآ ٖتِ عَض ول»
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 آمادٌ سازْ گل 4-2-1

جراٗگعٗي  « هَاز اٍلِ٘ قاهل ذان ٍ آب تِ صَضت زؾتٖ تا ٗىسٗگط هرلَط هٖ قَز»جولِ  ،1-2-4زٔربىذ 

ًررَؿ   ٗريقرَز . زض ا ٖذان اظ هقسى تِ ٍاحس ّوگي ؾاظٕ هٌتمل قسُ ٍ تا آب هرلَط ه ِ٘هَاز اٍل»جولِ 

 قَز.« گ٘طزٖ هطحلِ آهازُ ؾاظٕ گل صَضت ه ٗهزض  فوَها واضذاًرِ

 گٕرْ قالب 4-2-2

جاٗگعٗي جولِ « زض اٗي لؿوت گل تِْ٘ قسُ تِ ضٍـ زؾتٖ لالة گ٘طٕ هٖ قَز »جولِ  ،2-2-4زٔربىذ 

 ٗرا ٍ  ٖلالثْرإ زؾرت   ٘لِقسُ اؾت، ترِ ٍؾر   ِ٘هَاز ذام تْ ٘ابوِ زض ٍاحس آؾ ِ٘لؿوت ، هَاز اٍل ٗيزض ا »

 قَز.« قًَسٖ ه قىل زّٖ پطؼ

 پخت 4-2-4

ّإ زؾتٖ پرترِ هرٖ    تِ ٍؾ٘لِ وَضُ زضاٗي ٍاحس،آجطّإ ذكه قسُ زضَّإ آظاز»جولِ  ،4-2-4زٔربىذ 

وَضُ ّرإ فكراضٕ پرترِ     ٘لٍِاحس، آجطّإ ذكه قسُ زض َّإ آظاز تِ ٍؾ ٗيزض ا»جاٗگعٗي جولِ « قَز

 قَز.« سقًَٖ ه

 آجر ٕذتًل ٔىذَاْمصرف اورژْ ي گريٌ بىذْ فرآ ٕارمع 5

ٗي عجراٗگ « هق٘اضهصط  ٍٗػُ اًطغٕ زضفطآٌٗسّإ هَجَز تَل٘رس آجرط ؾرٌتٖ )زؾرتٖ(    »، فثاضت 1-5زٔربىذ 

 قَز.« فكاضٕ ٘سآجطهَجَز تَل ٌٗسّإهصط  اًطغٕ زض فطآ ٘اضهق »فثاضت 

ؾرٌتٖ هغراتك    هق٘اضهصط  ٍٗػُ اًطغٕ حطاضتٖ ترطإ فطآٌٗرسّإ هَجرَز تَل٘رس آجرط     »جولِ  ،1-5زٔربىذ 

ٖ    هٖ 1جسٍ  جراٗگعٗي جولرِ   « قرَز.  تاقس. زض فطاٌٗس تَل٘س آجطّإ ؾٌتٖ اظ اًطغٕ الىتطٗىرٖ اؾرتفازُ ًور

 آجط فكاضٕ زض اؾتاًْإ هرتلف ٘سهَجَز تَل ٌٗسّإٍ ول تطإ فطآ ٗىٖالىتط ٖ،هصط  اًطغٕ حطاضت ٘اضهق»

 قَز.« تاقسٖ ه 1جسٍ   هغاتك

هصرط  اًرطغٕ زض    ٘راض هق»ٗي فثاضت عجاٗگ« هق٘اض هصط  اًطغٕ زض فطاٌٗسّإ هَجَز»، فثاضت 2-5زٔربىذ 

 قَز.« ٌٖ٘هاق ٘سآجطهَجَز تَل ٌٗسّإفطآ

ّرإ   ترطإ فطآٌٗرسّإ هَجرَز زضاؾرتاى     ٖطٗىٍ الىت ٖهق٘اض هصط  ٍٗػُ اًطغٕ حطاضت»، جولِ 2-5زٔربىذ 

ٖ الىتط ٖ،هصرط  اًرطغٕ حطاضتر    ٘راض هق»جاٗگعٗي جولِ « تاقس هٖ 1هرتلف هغاتك جسٍ   ٍ ورل ترطإ    ٗىر

 .قَز« . تاقسٖ ه 3ٍ  2هغاتك جساٍ   هرتلف زض اؾرتاى ّرإ ٌٖ٘آجرط هاقر ٘رسهَجرَز تَل ٌٗسّإفطآ
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 جاٗگعٗي قَز.« 1جسٍ  »حص  ٍ « 2 ٍ 1 جسٍ »، 5بىذ 

 -در فرأىذَاْ آجر مًجًد )در حال بُرٌ بردارْ ( حرارتٓ ي الکترٔکٓ معٕار مصرف  اورژْ -1جذيل 

 بذين خشك که 

 وام استان ردٔف

معٕار مصرف 

 اورژْ حرارتٓ

 )هگا غٍ  تط تي (

معٕار مصرف اورژْ 

 الکترٔکٓ

 ؾافت تط تي( )و٘لٍَات

1 

 -اضزت٘ل -قطلٖ آشضتاٗجاى -غطتٖ آشضتاٗجاى

– هطوعٕ -قوالٖ ذطاؾاى -ٍترت٘اضٕ چْاضهحا 

-وطزؾتاى-لعٍٗي -جٌَتٖ ذطاؾاى -ضضَٕ ذطاؾاى

 ّوساى -لطؾتاى -گلؿتاى-وطهاًكاُ

3000 SECth ≤  
 )زاضإ وَضُ تًَلٖ(

48 ≤  SECe 

4500 SECth ≤  
 )زاضإ وَضُ ّافوي(

5/52 ≤  SECe 

2 

 -ذَظؾتاى -تْطاى -تَقْط -اٗالم -اصفْاى

-وطهراى -لرن  -فراضؼ  -ٍتلَچؿرتاى  ؾ٘ؿتاى -ؾوٌاى

 ٗعز -ّطهعگاى-هاظًسضاى -گ٘الى-ٍتَٗطاحوس وْى٘لَِٗ

2800 SECth ≤  
 )زاضإ وَضُ تًَلٖ(

48 ≤  SECe 

4200 SECth ≤  
 )زاضإ وَضُ ّافوي(

5/52 ≤  SECe 

 ظًجاى 3

3200 SECth ≤  
 )زاضإ وَضُ تًَلٖ(

48 ≤  SECe 

4800 SECth ≤  
 )زاضإ وَضُ ّافوي(

5/52 ≤  SECe 
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 جاٗگعٗي قَز. «2جسٍ  »حص  ٍ  «3جسٍ  » ،2-5زٔربىذ 

 که خشك داراْ  -آجر مًجًد درفرآٔىذَاْ حرارتٓ ي الکترٔکٓ اورژْ معٕار مصرف -2جذيل 

 وام استان ردٔف

معٕار مصرف 

 اورژْ حرارتٓ

 )هگا غٍ  تط تي(

معٕار مصرف اورژْ 

 الکترٔکٓ

 ؾافت تط تي( )و٘لٍَات

1 
 -اضزت٘ل -آشضتاٗجاى قطلٖ -آشضتاٗجاى غطتٖ

 وطزؾتاى -لعٍٗي

3700 SECth ≤  
 )زاضإ وَضُ تًَلٖ(

55 ≤  SECe 

5550 SECth ≤  
 )زاضإ وَضُ ّافوي(

5/67 ≤  SECe 

2 
ؾ٘ؿتاى ٍ  -ؾوٌاى -هطوعٕ -ّوساى -وطهاًكاُ

 لن -فاضؼ -تلَچؿتاى

3600 SECth ≤  
 )زاضإ وَضُ تًَلٖ(

55 ≤  SECe 

5400 SECth ≤  
 )زاضإ وَضُ ّافوي(

5/67 ≤  SECe 

3 

 -تْطاى -تَقْط -اٗالم  -لطؾتاى -گلؿتاى

 -گ٘الى-چْاضهحا  ٍ ترت٘اضٕ -وطهاى -ذَظؾتاى

 -ٗعز -ّطهعگاى -وْى٘لَِٗ ٍ تَٗط احوس -هاظًسضاى

ذطاؾاى  -اصفْاى -ذطاؾاى قوالٖ -ظًجاى

 ذطاؾاى جٌَتٖ -ضضَٕ

3400 SECth ≤  
 )زاضإ وَضُ تًَلٖ(

55 ≤  SECe 

5100 SECth ≤  
 )زاضإ وَضُ ّافوي(

5/67 ≤  SECe 

 جاٗگعٗي قَز. «3جسٍ  »حص  ٍ  «4جسٍ  » ،3-5زٔربىذ 

 تًلٕذآجر جذٔذاالحذاث درفرآٔىذَاْ حرارتٓ ي الکترٔکٓ اورژْ معٕارمصرف -3جذيل 

 وام استان ردٔف

معٕار مصرف 

 اورژْ حرارتٓ

 )هگا غٍ  تط تي(

معٕار مصرف اورژْ 

 الکترٔکٓ

 ؾافت تط تي( )و٘لٍَات

1 

 -اٗالم -اضزت٘ل -آشضتاٗجاى قطلٖ -آشضتاٗجاى غطتٖ

ذطاؾاى  -ذطاؾاى قوالٖ -چْاضهحا  ٍ ترت٘اضٕ

 -لعٍٗي -ظًجاى -ذطاؾاى جٌَتٖ -ضضَٕ

 -هاظًسضاى -وْى٘لَِٗ ٍ تَٗطاحوس -وطزؾتاى

 ّوساى -هطوعٕ

2000 SECth ≤  48 ≤  SECe 

2 

 -ؾوٌاى -ذَظؾتاى -تْطاى -تَقْط -اصفْاى

 -وطهاى -لن -فاضؼ -ؾ٘ؿتاى ٍ تلَچؿتاى

 ٗعز-ّطهعگاى-لطؾتاى -گلؿتاى -گ٘الى -وطهاًكاُ

1900 SECth ≤  48 ≤  SECe 
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 ٕذآجرتًل ٔذاالحذاثجذ ٔىذَاْمصرف اورژْ در فرآ ٕارمع  5-3

ٖ ٍ الىتط ٖحطاضتر  ٕواضذاًجات هَجَز هلعم تِ ضفاٗت هق٘اض هصط  اًرطغ »، جولِ 4ٔادآيرْ هٌرسضج زض   ٗىر

آجط هلعم ترِ   ٘ساضذاًِ ّإ تَلو »جاٗگعٗي جولِ « ( هٖ تاقٌس.ِ٘)اصالح قسُ زض هتي اصالح 2ٍ  1جساٍ  

 قَز.« تاقٌس هٖ ٍ ول ٗىٖالىتط ٖ،اًطغٕ حطاضت ٗػُهصط  ٍ ٘اضّوعهاى ّط ؾِ هق ٗتضفا

 قَز. ، جولِ ظٗط جاٗگعٗي ول پاضاگطا  ه6ٖبىذ 

 ًحَُ اضظٗاتٖ ضفاٗت هق٘اض هصط  اًطغٕ)فٌَاى تٌس(     6

زض ٗه زٍضُ اضظٗاتٖ تط اؾاؼ ضٍاتظ هٌسضج  ٗىٍٖ الىتط ٖتطإ اٗي هٌؾَضتظم اؾت هصط  ٍٗػُ اًطغٕ حطاضت»

ٖ ٍ الىتط ٖتق٘٘ي قسُ ٍ تا هق٘اض هصط  اًطغٕ حطاضت 2-6ٍ  1-6تٌسّإ ظٗطٍ تا تَجِ تِ  1-3تٌس ظٗطزض   ٗىر

 «هماٗؿِ قَز. 5آى واضذاًِ هٌسضج زض تٌس 

 تِ قطح ظٗط تِ هتي اؾتاًساضز اضافِ قَز: 8ٍ  7تٌسّإ 

ترِ همرساض    ِ٘اصرالح  ٗري اتالك ا ٗد، اظ تاض 2ٍ  1اضائِ قسُ زض جساٍ    ٕهصط  اًطغ ٘اضهق ٗطهماز ِ٘ول 7

 .ٗاتسٖ واّف ه 3% ٘اًِؾال

ذكت ذام، ذكه  ٘سوِ قاهل تَل ِ٘اظ هطاحل اٍل ٘ستَل اٌٗسول فط 7965 هلٖ اٗطاى قواضُ اؾتاًساضز 8

ٍ  ٘ل)هاظٍت، گاظٍئ ٗـهصط  ؾَذت ها ٘عاى. لصا هگ٘طزٖ تطه زض ٘سذظ تَل ٕضا تا اًتْا قَزٖ ه ٘طُوطزى ٍ غ

 ٘رل اؾرتفازُ اظ گاظٍئ  ترا پطؼ ورِ   ّٕا لالة ٕ. چطتىاضقَززض هحاؾثات لحاػ  ٗسهطاحل تا ٗي( زض ول اغ٘طُ

ًورٖ  لحراػ   ٕاًرطغ  ّٕا اؾتاًساضز تَزُ ٍ لصا زض هحاؾثات هصط  حاهلاٗي ذاضج اظ هحسٍزُ  پصٗطزٖ اًجام ه

هصط  ؾَذت  ٘عاىتِ هحاؾثِ ه ٘اظٕتَزُ ٍ ً ٘ستَل فطاٌٗسذاضج اظ  ٘سٕ. حول ٍ ًمل ذان تِ ٍاحس تَلقَز

 .تاقسٖ ذصَل ًو ٗيزض ا
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ب

خدانامبه 
ایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀباآشنایی

و استانداردمؤسسۀمقرراتوقوانیناصالحقانون3مادةیکبندموجببهایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
استانداردهاي نشروتدوینتعیین،وظیفهکهاستکشوررسمیمرجعتنها1371ماهبهمنمصوبایران،صنعتیتحقیقات

.داردعهدهبهراایران) رسمی(ملی 
مؤسسات ومراکزنظرانصاحب*کارشناسان مؤسسهازمرکبفنیهايکمیسیوندرمختلفهايحوزهدراستانداردتدوین
تولیدي، به شرایطتوجهباوملیمصالحباهمگاموکوششیشودمیانجاممرتبطوآگاهاقتصاديوتولیديپژوهشی،علمی،
کنندگان، مصرفتولیدکنندگان،شاملنفع،وحقصاحبانمنصفانۀوآگاهانهمشارکتازکهاستتجاريوفناوري

نویس پیش.شودمیحاصلدولتیغیرودولتیهايسازماننهادها،تخصصی،وعلمیکزمراکنندگان،واردوصادرکنندگان
از دریافتپسوشودمیارسالمربوطفنیهايکمیسیوناعضايونفعذيمراجعبهنظرخواهیبرايایرانملیاستانداردهاي

وایران چاپ)رسمی(ملی استانداردعنوانهبتصویبصورتدروطرحرشتهآنبامرتبطملیکمیتۀدرپیشنهادهاونظرها
.شودمیمنتشر
کنند میتهیهشدهتعیینضوابطرعایتبانیزذیصالحومندعالقههايسازمانومؤسساتکهاستانداردهایینویسپیش

ترتیب، بدین.شودمیمنتشروچاپایرانملیاستانداردعنوانبهتصویب،درصورتوبررسیوطرح، ملیدرکمیتۀ
ملی کمیتۀدروتدوین5شمارةایرانملیاستاندارددرشدهنوشتهمفاداساسبرکهشودمیتلقیملیاستانداردهایی

.باشدرسیدهتصویببهدهدمیتشکیلاستانداردمؤسسهکهمربوطاستاندارد
المللی بینکمیسیون1(ISO)ستاندارد االمللیبینسازماناصلیاعضايازایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ

کدکس کمیسیون4رابطتنهابه عنوانواست3(OIML)قانونی شناسیاندازهالمللیبینسازمانو2(IEC)الکتروتکنیک 
هاينیازمنديوکلیشرایطبهتوجهضمنایرانملیاستانداردهايتدویندر.کندمیفعالیتکشوردر5(CAC)غذایی 

.شودمیگیريبهرهالمللیبیناستانداردهايوجهانصنعتیوفنیعلمی،هايپیشرفتآخرینازکشور،خاص
مصرفازحمایتبرايقانون،درشدهبینیپیشموازینرعایتباتواندمیایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ

اقتصادي،ومحیطیزیستمالحظاتوحصوالتمکیفیتازاطمینانحصولعمومی،وفرديایمنیوسالمتکنندگان، حفظ
عالیشورايتصویبابوارداتی،اقالمیا/وکشورداخلتولیديمحصوالتبرايراایرانملیاستانداردهايازاجراي بعضی

کاالهاياستاندارداجرايکشور،محصوالتبرايالمللیبینبازارهايحفظمنظوربهتواندمیمؤسسه. نمایداستاندارد، اجباري
وهاسازمانخدماتازکنندگاناستفادهبهبخشیدناطمینانبرايهمچنین. نمایداجباريراآنبنديو درجهصادراتی
-زیستمدیریتوکیفیتمدیریتهايسیستمصدورگواهیوممیزيبازرسی،آموزش،مشاوره،در زمینۀفعالمؤسسات
بررامؤسساتوهاسازمانگونهایناستانداردمؤسسۀسنجش،وسایل)واسنجی(کالیبراسیون و مراکزهاآزمایشگاهمحیطی،

اعطاهاآنبهصالحیتتأییدگواهینامۀالزم،شرایطاحرازصورتدروکندمیارزیابیایرانتأیید صالحیتنظامضوابطاساس
فلزاتعیارتعیینسنجش،وسایل)واسنجی(ون کالیبراسییکاها،المللیبیندستگاهترویج. کندنظارت میآنهاعملکردبرو

.استمؤسسهاینوظایفدیگرازایرانملیاستانداردهايسطحارتقايبرايتحقیقات کاربرديانجاموگرانبها

ایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردموسسۀ*
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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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 



2

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 
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