
  آجر با نوع قديمي آنتوليد جديد  مقايسه تكنولوژي
  :موجود عبارتند ازهاي آجرهاي سفال جديد در مقايسه با آجرهاي با تكنولوژي قديمي مزيت  

 ضريب انتقال حرارت به مراتب كمتر: اتالف حرارت به مراتب كمتر از ساختمان  
 تر هر بلوك بر صحيح، سريع و سادهاستقرار : چينياي جهت آجرعدم نياز به كارگران حرفه

  روي بلوك پاييني به علت وجود زوائد نگهدارنده در باال و پايين بلوك
 مصرف يكنواخت و استاندارد مالت براي چسبانيدن : كاهش مصرف مالت و در نتيجه سيمان

  آجرها به هم
 سنتي و همچنين ابعاد بزرگتر نسبت به آجرهاي : هاافزايش سرعت اجرا متناسب با ابعاد بلوك

  موجود هاي قديميآجر سفال
 وزن واحد حجم و واحد سطح كمتر: مقاومت در برابر زلزله 

  
هوفمن هاي قديمي پزي با كورهاي كلي ميان مصرف انرژي در كارخانجات آجردر شكل ذيل مقايسه

جديد، ديده  هاي تونليكارخانه موجود در كشور) در مقابل كارخانجات مجهز به كوره 1500(حدود 
  :شودمي

 هوفمن هاي قديمي پزي با كورهاي كلي ميان مصرف انرژي در كارخانجات آجرمقايسه

 

 



   
  
شود در برابر زلزله مقاوم نيستند، توليدات استاندارد نبوده و آجرهايي كه توليد ميدر اين صنعت،   

برابر، در مقايسه با  2اتالف حرارتي بااليي دارند و مصرف آنها در ساختمان سبب اتالف حرارت تقريباًَ� 
ست كه بري توليدات اشود. بحث اساسي در اين ميان مقايسه ميزان انرژيآجرهاي مشابه خارجي مي
برابر ميزان جهاني در صنعت آجر  3تا  2هاي انجام شده بطور متوسط بطور متوسط و بنابر مميزي

هاي هزينه %23هاي انرژي حدود شود. همچنين در اكثر كشورهاي دنيا هزينهكشور انرژي مصرف مي
رسد كه رقم ميدر ايران  %45توليد را در صنعت آجر به خود اختصاص مي دهد در حاليكه اين رقم به 

  .بسيار بااليي است
تن دارد  150,000داراي كوره هوفمن كه به طور متوسط ظرفيت توليد ساالنه  بطور مثال يك كارخانه

 1500انرژي مصرف مي كند و بنابراين با احتساب  در سال بشكه معادل نفت خام 94,000در حدود 
صرف سوخت كل كارخانجات آجر هوفمن كارخانه هوفمن موجود در كشور با ظرفيتهاي متفاوت، م

ميليون بشكه معادل نفت خام مي رسد . از آنجا كه بهينه سازي كارخانجات قديمي  140كشور به حدود 
مصرف سوخت در سال مي شود لذا مي توان  %50آجر و اصالح خطوط توليد آنها باعث كاهش حداقل 

ديمي كشور پتانسيل صرفه جويي در حدود گفت كه با بهينه سازي مصرف سوخت در كليه كارخانجات ق
روز توليد نفت خام  15ميليون بشكه معادل نفت خام در سال خواهيم داشت كه اين خود معادل  70
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