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  صفحه  عنوان
  ٢  چكيده طرح توليد پرليت-١

  ٤   معرفي محصول طرح-٢

  ٤   مشخصات كلي محصول-١-٢

  ٧   شماره تعرفه گمرکي -٢-٢

  ٧   شرايط واردات و صادرات-٣-٢

  ٨  )ملي يا بين المللي( بررسي و ارائه استاندارد -٤-٢

  ٩   قيمت توليد داخلي و جهاني محصول-٥-٢

  ١١  و کاربرد توضيح موارد مصرف -٦-٢

  ٢٧   بررسي کاالهاي جايگزيني و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول-٧-٢

  ٣٠   اهميت استراتژيکي کاال در دنياي امروز-٨-٢

  ٣٠   کشورهاي عمده توليدکننده و مصرف کننده محصول -٩-٢

  ٣٣   وضعيت عرضه و تقاضا-٣

يد و طرح هاي توسعه در دست اجرا و روند هاي جدبرداري و وضعيت طرح بررسي ظرفيت بهره-١-٣

  توليد از آغار برنامه سوم تاکنون 
٣٤  

  ٣٥   ٨٦ بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا پايان سال -٢-٣

  ٣٥   بررسي روند مصرف از آغاز برنامه -٣-٣
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هاي مرسوم در  هاي توليد و تعيين نقاط قوت و ضعف تکنولوژي بررسي اجمالي تکنولوژي و روش-٤

  ٣٩  فرايند توليد محصول

  ٣٩  هاي موجود توليد محصول و شرح تكنولوژي مورد نظر  بررسي روش-١-٤

  ٤٠  ژي مورد نظر شرح تكنولو-٢-٤

  ٤١   فلوچارت فرآيند توليد-٣-٤

  ٤١  :هاي كنترل كيفيت ها، مراحل و شيوه  بررسي ايستگاه-٤-٤

  ٤٣   مطالعات فني و مهندسي طرح-٥
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 بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتي و ارتباطي و چگونگي امکان -٩-٥

  تأمين آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح
٥٣  

  ٥٦   بررسي مالي و اقتصادي طرح-٦

  ٥٦   معرفي محصول و برنامه توليد ساالنه-١-٦

  ٥٧  روش توليد محصول -٢-٦
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  ٦١  )كنترل كيفيت( برآورد هزينه لوازم و اثاثيه اداري و آزمايشگاهي -٧-٦

  ٦١  برداريهاي قبل از بهره برآورد هزينه-٨-٦

  ٦١  بيني نشده هاي پيش برآورد هزينه-٩-٦

  ٦٢  هاي آن  برآورد نيروي انساني و هزينه-١٠-٦

  ٦٢   برآورد مقداري و ريالي مواد اوليه -١١-٦
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  ٧١  هاي مالي و اقتصادي   محاسبه شاخص-٧

  ٧١   محاسبه فروش كل-١-٧

  ٧١   محاسبه سود ساليانه-٢-٧

  ٧١   محاسبه هزينه توليد در نقطه سر به سر-٣-٧

  ٧٢   به سر محاسبه درصد توليد در نقطه سر-٤-٧

  ٧٢   محاسبه زمان برگشت سرمايه-٥-٧

  ٧٢   محاسبه نرخ برگشت سرمايه-٦-٧

  ٧٢  هاي برگشت سرمايه  محاسبه سال-٧-٧

  ٧٢   محاسبه حقوق سرانه-٨-٧

  ٧٢   محاسبه فروش سرانه-٩-٧
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  ٧٣  وري طرح هاي بهره  محاسبه شاخص-١٣-٧

  ٧٤   محاسبه نسبت سود به فروش-١٤-٧

  ٧٤   محاسبه نسبت سود به سرمايه ثابت-١٥-٧

  ٧٤   محاسبه ارزش افزوده خالص و ناخالص-١٦-٧
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  خالصه طرح
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   تولید پرلیت  چکیده طرح -1

  مشخصات کلی طرح
  پرليتتوليد   عنوان

   تن در سال ١٠٠٠٠  ظرفیت طرح 

  سنگ معدن  مواد اولیه 

  داخلي  محل تامین ماده اولیه 

  اردبيل، آذربايجان شرقي، فارس، زنجان  محل اجراي طرح 
 -يخته گرير ،ي و صوتيق حرارتي، عايندگبتون سبک وزن، پرکن  موارد استفاده محصول

 يني سنگ دکور و تزئ-ها ندهيسا

  بررسی بازار
   هزار تن٤٤٩  تولید فعلی

   هزار تن٥٣٩  تولید آتی

  مباحث اقتصادي طرح
   نفر٤٩  میزان اشتغال زایی 

   مترمربع١٨٠٠  مساحت زمین

   ريال بازاي هر كيلوگرم٥٠٠   قیمت فروش محصول

  ميليون ريال٥٠٠٠  فروش سالیانه 

ميليون ريال ٨١٢٠  سرمایه ثابت   

  ميليون ريال  ١٣١٤  سرمایه در گردش

   ميليون ريال٩٤٣٤  سرمایه کل 

   ميليون ريال٦٣٤١  تسهیالت بانکی

   ميليون ريال ٢٣٥٦  سود خالص ساالنه

   %٣١  )IRR(نرخ بازگشت داخلی کل سرمایه 

   %٣٢  نقطه سربسر 

   سال ٣.٢  دوره برگشت سرمایه 
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  دومفصل 
   طرحمعرفی محصول

  )پرلیت(
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  طرحمعرفی محصول -2

ت ينام پرل. شناخته است ي ميفشان شه آتشيک شيت را به عنوان يالد پرليش از ميبشر از قرن سوم پ

 نسبت ييکايپزشک آمريک دنداند مشتق شده است و کشف آن را به ي مرواري پرل به معنياز لغت فرانسو

ت يمار متوجه انبساط سنگ پرليک بي دندان يناي ميش روي در هنگام آزما١٩١٤هند که حدود سال د يم

ن شناس به هنگام خاموش کردن يک زمين امر يز گزارش شده است که مصادف با ايد و نيدر اثر گرما گرد

ها در   ماسه آتش، متوجه شد کهي روي ساحليها ختن ماسهيونان با ريلوس در يره ني سواحل جزيآتش سوز

ع مصارف ي در صنايفشان  آتشيها ن سنگي ايريب فکر به کارگين ترتياند و بداثر گرما متورم و منبسط شده

 در يفشان ک سنگ آتشيت به عنوان ي تنها مشخص شده بود که پرل١٩٨٢ تا سال يول. ان آمديمختلف به م

 يها تي پرلي بر روييهاشينکه آزمايتا ا نداشت يچ کاربرد صنعتيکند و هيدا ميش حجم پياثر گرما افزا

 يت برايد پرليت توليکا انجام گرفت و در نهايالت متحده آمريزونا در ايک آري نزديموجود در کانسارها

د و ي آغاز گرد١٣٥٥ران از سال يت در اي و اکتشافات پرليي جويپ. دي آغاز گرد١٩٤٦ از سال يمصارف صنعت

 کشف و مطالعه ين شناسي که توسط سازمان زميارهين ذخياول. ه استز کشف شدي نيادير زيتاکنون ذخا

  . انه بوده استيه ميد خانه در ناحيت سفير پرليشده، ذخا

  

  محصول مشخصات کلی-2-1

 شود ياطالق م تيآندز اي تيولير ب مشابهيکاته با ترکيلينه سي آلوميکيشه ولکانيک شيت به يپرل

 يها ستم شکافيک سيبا   داده است وي خود جايآب در شبکه بلور) ٢-٥(که مقدار دو تا پنج درصد 

شکننده و  ياغلب به صورت سنگ تيپرل. شود ي مشخص ميتي معروف به بافت پرليا شعاعيمتحدالمرکز 

 خرد يها در اثر ضربات چکش به راحت ين تودهز، ايناچ ل تراکميشود که به دل يده مينامتراکم با رنگ روشن د

 متحدالمرکز باعث اطالق يها ن اجزا با ترکيشود که هم يل ميمتحدالمرکز تبد داليشده و به اجزا اسفروئ

شود  يم  به هنگام سرد شدن حاصليدگي و چروکن بافت با انقباضيا. اند دهي به سنگ گرديتيپرل اسم بافت

  . دي آيبه وجود م  متر در سنگيمتر تا سانت يلي در حدود مي شکل با قطريازي پي آن اشکال کرويکه ط
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  تی پرلییایمی و شیکیزیات فیخصوص-2-1-1

 يبه معنا (Perle) يت از لغت فرانسوي اصطالح پرليحت ديه مرواريشب (يازيپوست پ: شکستگي

  .تيد گرفته شده اسوارمر

  يکيمکان: نوع هوازدگي

  اهي، سبز و سيا ره تا قهوهي تيخاکستر: رنگ 

 ٢.٢-٣٢.٤  g/cm :وزن مخصوص

  ٩٠٠-١٣٠٠ : نقطه ذوب

  مه محلول در سود نرمالي داغ و نياهايدر قل محلول: حالليت 

 :باشد ير مي زيدهاي اکسيت دارايپرل : ترکيب

H٢O(٥-٢),K٢o+Na٢o(٧-٥.٥),Cao+Mgo(٥-٣.١),Fe٢o٣+Tio(٢.٣-١.٥)٢Al٢o١٢.٥)٣-

١٣.٧),Sio(٧٣.٥-٦٩.٨)٢  

  آن، تحتيبيزان آب ترکيز مي ذرات و ني آن، شکل ساختمانييايميب شيت بر اساس ترکيپرل

ار سبک يبس د شده وي شود که پس از انبساط، رنگ آن سفي، منبسط مينيط خاص و درجه حرارت معيشرا

  . شوديوزن م

 يريگيجا. ت هستندي خود، حائز اهميريگي مختلف، بسته به عمق جايها  در بافتيتجار يها تيپرل

ج به طرف يکه به تدر دهد يل مي تشکيسيت پامين قسمت را پرليتر يخارج: شنهاد شده عبارت است ازيپ

ع ن مدل انوايبر اساس ا. شود يم لي تشکيديا اسيک يت، بهم فشرده شده و سرانجام فلسيداخل بافت پرل

  : ت عبارتند ازيپرل

  

 

ü پرلیت پامیسی :  
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دار شدن  ، حفرهيتين پرليچند ليط تشکيدر مح.  وزن کم و کف دار استيک به سطح، داراينزد

ر ييدار شدن و درجه تغ جه حفرهيدر نت. شود يم ک محدوديدرواستاتيک و هيتواستاتيکمتر توسط فشار ل

سرد  عيدار شدن ما ان در طول حفرهيجر تهيسکوزيو قدار و ميمحل  از فشار محدودکنندهيشکل حفرات، تابع

  . دي دارشتريل به شکست و پودر شدن بين نوع، تمايا. باشد ي ميشونده سطح

 

ü پرلیت گرانوالر  

ار چگالتر از بافت يبس. شود يم افتي ي عموميريگي در جايسيت پاميتر از پرل قيهمجوار و عم

 ي دارد که اغلب نوارهاي چربيا  تا قهوهيخاکستر ، رنگيديوئا ساکاري ي شکرياش بوده، ظاهر پوشاننده

ي بوده و بخش تي در حد رضايبند کردن، نقطه ثابت انبساط و دامنه از نظر اسباب. دهد ي نشان ميانيجر

  . رديگ ي صورت مي به آسانيکار معدن ي از آن برايريگ مغزه

 

ü پرلیت کالسیکی  

 يک خاکستريپيجسم ت. شود يده ميدر گنبد د) يا دانه(ت گرانوالر ير پرلي، زيشناس نهيچ از لحاظ

  .باشد ياه ميسا ي رهي تيبه رنگ خاکستر.  استيازي با اجزا متمرکز پوست پيديمروار

ت از يل پرلين و تشکيدي ابسيريشود که آبگ يافت مي تين پرليدر صورت وجود در داخل ا نيديابس

ش دارد اگر چه يل به افزاي تمايکيت کالستين در پرليديان، مقدار ابسيجر به طرف داخل. دهد يآنرا نشان م

 يها انيجر وسته باي بهم پي مواد و ساختارهاگري و دياني جريها ، برشيتيولي ريها ت، هستهيپرل ريدر ذخا

  شناخته شدهيها ادخال ين که ممکن است حاويديعالوه بر ابس. شود يافت مي و گنبدها يکيولکان

 نادر يها يگر کانيو د تيتيمن ،تيوتيب ،فلدسپات ،کوارتز رير قابل انبساط نظيباشد اغلب مواد غ تيميديتر

  . موجود باشديتيست در توده پرل، ممکن اييشه زدايش همانند محصوالت

  

. ک استيسي آيبند مي همان تقسي اقتصاديهاتي در فعاليبند و دستهيبندن طبقهيترمتداول

 يهاتي فعالين المللي استاندارد بيبند و دستهيبندطبقه: ف عبارت است ازيک طبق تعريسي آيبندميتقس



   

  ٧

  
  
  
  
  
  
  

 تيپرل                                                    بوشهرسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی 

 دو، چهار و هشت ييک کدهايد شده به هر يصول تول با توجه به نوع صنعت و محيبندن دستهي، اياقتصاد

  . ارائه شده است) ١-٢(ت در جدوليد پرليک مرتبط با صنعت توليسي آيکدها. شودي اختصاص داده ميرقم

  کدهاي آیسیک مرتبط با صنعت پرلیت : 1-2جدول
  نام کاال  کيسيکد آ  فيرد
  تيپرل  ١٤٢٩١٤١٤  ١

  

   شماره تعرفه گمرکی -2-2

 و ي کاال در امر صادرات و واردات و مبادالت تجاري جهت کدبنديالملل ني بيتدهادر داد و س

شود که عبارت است از طبقه و ي استفاده ميبندره از دو نوع طبقهي و غين حقوق گمرکيين تعيهمچن

ن اساس در مبادالت ي بر همين المللي مرکز استاندارد و تجارت بي براساس بروکسل و طبقه بندينامگذار

ت در يشود که در خصوص پرلي کاال استفاده مي بروکسل جهت طبقه بنديبندران طبقهي اي خارجيبازرگان

  .ارائه شده است) ٢-٢(جدول 

  هاي گمرکی مربوط به پرلیتتعرفه: 2-2 جدول
 SUQ  يحقوق ورود  نوع کاال  يشماره تعرفه گمرک  فيرد
 Kg  ١٥  تيپرل  ٢٥٣٠١٠١٠  ١

  
  رات شرایط واردات و صاد-2-3 

  :باشندير ميصورت زه ط صادرات و واردات کاالها بي شرا٤/٧/١٣٧٢ران يئت وزيبراساس مصوب ه

  :شونديم مير تقسي به سه گروه زي و وارداتي صادراتهاي کاال-٢طبق ماده 

  . از به نجوز ندارنديت ضوابط نيا ورود آن با رعاي است که صدور يي کاال: مجازيکاال) الف

  . ر استيا ورود آن با کسب مجوز امکان پذي است که صدور ييکاال : مشروطيکاال) ب

ا قانون ممنوع يموجب شرع مقدس اسالم و ه ا ورود آن بي است که صدور يي کاال: ممنوعيکاال) ج

  . گردد

 است ي کارت بازرگانن مستلزم داشتيصورت تجاره  مبادرت به امر صادرات و واردات کاال ب-٣ماده 

  . رسدي ميد وزارت بازرگانيران صادر و به تائيع و معادن اي و صنايرگانکه توسط اتاق باز
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دستور العمل مربوط .  استيرانيه ايل نقلي کشور با وساي وارداتيه کاالهايت حمل کلي اولو-٦ماده 

  . دينمايه ميران تهيات وزين نامه مصوب هيي کشور براساس آي ترابريبه هماهنگ

د منحصراً به وزارت ي مختلف جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايا واردکنندگان کااله-٨ماده 

  . ندي مراجعه نمايبازرگان

 و يسازمل و آمادهيد، تکي مورد مصرف در توليواردات قبل از صادرات مواد و کاالها -١٢ماده 

ه يرداخت کلا سفته معتبر به گمرک از پيصورت ورود موقت با ارائه تعهد ه  بي صادراتي کاالهايبندبسته

  .ا کارمزد دارد معاف استينه يوجوه متعلقه به واردات، جز آنچه جنبه هز

 يهانهي خاطر هز امر بهنيکنند که ايت آن را به صورت خام وارد مي وارد کننده پرلياکثر کشورها

ت خام آن را جهت يشان پس از وارد کردن پرلدباشد که خويت منبسط شده مي حمل و نقل پرليباال

ا يت منبسط شده و ي صادرکننده پرلين کشورهاي از اي برخيکنند و حتيارف مختلف منبسط ممص

ت يد پرليسفانه به علت عدم وجود کارخانجات تولأاما مت. باشندي ميتيمحصوالت و قطعات ساخته شده پرل

الت ساخته  به شکل محصويت وارداتيعمده پرل. شوديت خام وارد کشور نميشتر، پرليت بيمنبسط با ظرف

زان يکننده م ع مصرفيبا توجه به صنا. باشديرند، ميگيها مورد استفاده قرار نميشده که اغلب در کمک صاف

 تن در سال برآورده شده ١٠٠٠٠ت منبسط شده يزان واردات پرليت منبسط در داخل کشور، ميد پرليتول

  . است

  
  )المللی ملی یا بین( بررسی و ارائه استاندارد -2-4

باشند که جهت ي ميا ژهي مشخصات وياي مختلف دارت مورد استفاده در مصارف و کاربردهايلپر

 مورد ASTM يها استاندارد استفاده شود که اغلب تستيها از تستيستين مشخصات باين و کنترل اييتع

 و Fesco Boardق سقف يت مورد استفاده در عايبه عنوان مثال مشخصات پرل. رنديگياستفاده قرار م

ت و وزن مخصوص آن ي پرليبندن دانهيهمچن. باشديم ٣-٢ن آنها به صورت جدول يي استاندارد تعيها تست

الزم .  نشان داده شده است٤-٢ در جدول ASTMمان براساس استاندارد يجهت مصرف در مخلوط گچ و س
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ت مورد ي مشخصات پرلزي مورد استفاده در ساختمان و ني معمولي گچيبه ذکر است که مشخصات پالسترها

 مطابقت داشته ٥٤٩ C ASTM و ٩٥-٣٥ C ASTMب با ي به ترتيستيق باي عاي بتنيهااستفاده در بلوک

  . باشند

  مشخصات فیزیکی و روشهاي آزمایشگاهی تعیین آنها براي پرلیت مورد استفاده در عایق سقف: 3-2جدول 
Test method Values  Specification 
ASTM C٢٠٩  Max  Water absorption ,%by Volum-٢Hrs  
ASTM C (٢٠٧)٣٠ ١٦٥ Compression restance: 
ASTM C ٥ (٢٧)٤٠ ١٦٥%consolidation – psi (Kpa) 
ASTM C ٥ (٤٨٥)٧ ٢٠٩%consolidation – psi (Kpa) 

  Laminar tensile strength – psi (Kpa) 
ASTM C ٠.٣٩ ١٧٧ Thermal conductance : 
ASTM C ٢.٠٤ ١٧٧ Fnom But (hr.ft W/m٢) 
ASTM C ٦٥ ٢٠٣(٤٤٨g/m)٣ Product density- pcf 
ASTM C ٩ ٢٠٩min(١٤٤g/m)٣ Product density –pcf 

 ٠.٥٠% Dimensional stability 
  ASTMبندي پرلیت و وزن مخصوص آن جهت مخلوط گچ و سیمان براساس استاندارد دانه: 4-2 جدول

  درصد مانده بر روي الک  مشخصات الک
  برحسب ميکرون  شماره الک  )درصد حجمي(مخلوط با سيمان   )درصد حجمي(مخلوط با گچ

  حداکثر  حداقل  حداکثر  حداقل
٤٧٦٠  ٤  -  -  -  -  
١٥  -  ٥  -  ٢٣٨٠  ٨  
٦٠  ١٥  ٦٠  ٥  ١١٩٠  ١٦  
٨٠  ٤٠  ٩٥  ٤٥  ٥٩٠  ٣٠  
٩٥  ٧٥  ٩٨  ٧٥  ٢٩٧  ٥٠  
١٠٠  ٩٠  ١٠٠  ٨٨  ١٤٩  ١٠٠  

  ١٢  ٥/٧  ١٥  ٥/٧  )پوند بر فوت مکعب(وزن مخصوص 
  تولید داخلی و جهانی محصولقیمت  -2-5

ت منابع ي رو به گسترش بازار مصرف و محدوديعلت تقاضاه توان بيت را ميمت پرلي قيش نسبيافزا

ت خام به منبسط کننده، ي پرليگذار يمتق.  دانستين ماده معدنيدکنندگان ايت و انحصار توليپرلر يو ذخا

مت تحت يق. رديگي مورد مذاکره قرار مييد کننده و مصرف کننده نهاين تولي است که بيمعموالً موضوع

مت يق. ر خواهد گرفت به مقصد قراأع از مبدينه حمل و توزيه شده و هزيت خام تهيت پرليت و کميفير کيثأت

ه حمل و يزان سفارش، کرايت، مواردمصرف، ميت و نوع پرليفي با کيي مصرف نهايت منبسط شده برايپرل
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 و LECAت، يکولير ورمي سبک نظيلي خينيگزين مواد جايکنندگان و همچن يهن تهيله رقابت بأمس

شتر از مواد يش از شش برابر بيت منبسط شده بيمت پرلين قيانگيم. کندير مييره تغين و غياستر يپل

نه حمل و نقل يند انبساط و هزي جهت فراي انرژين مسئله نشان دهنده مصرف بااليا. باشديمنبسط نشده م

ن ييل وزن مخصوص پايت منبسط شده به دلين پرليبنابرا. باشديت منبسط نشده به کارخانه انبساط ميپرل

  .ه حمل داردي به کراياديت زيحساس

تواند به اختالف در يل آن مياز دال.  مختلف متفاوت استيت خام و منبسط در کشورهايمت پرليق

 مورد يهانهيزات مورد استفاده و هزي استخراج و تجهينه هاي کشورها و متفاوت بودن هزيط اقتصاديشرا

کا، يآمر يت در کشورهايمت پرليبه عنوان نمونه ق.  مختلف اشاره کرديدرکشورها... مصرف جهت انبساط و 

  . ارائه شده استزير ه در جدول يانگلستان و ترک

   نمونه قیمت پرلیت در کشورهاي آمریکا، انگلستان و ترکیه:5-2جدول 
  کشور

 (t/$)ه يترک (t/$)انگلستان  (t/$)کا يامر  ينوع ماده معدن

  ٣٠٣٤  ٦٠-٥٥  ٣٠٩٠  ت خاميپرل
  ١٨٥٩٩  ١٧٠٢٤  ١٨٥٥٩  ت منبسط شدهيپرل

  

ت، مواد مصرف، يت و نوع پرليفير کيثأت خام تحت تيمت پرليز اشاره شد قي نالبته چنانچه قبالً

ر ي سبک نظيلي خينيگزين مواد جايه کنندگان و همچنين تهيه حمل و مساله رقابت بيزان سفارش، کرايم

 دين تولياالت متحده جزو بزرگترينکه کشور ايبا توجه به ا.  دارديره بستگين و غي استريت، پليکوليورم

  يها  سالين کشور طيت ايمت صادرات پرليآمار مربوط به ق. روديشمار مه ت جهان بيکنندگان پرل

  . آورده شده است ٦-٢ جهت اطالعات در جدول ٢٠٠٠-٢٠٠٦ 
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  (USGS). 2006 تا 2000 روند تغییرات صادرات، واردات و قیمت پرلیت در آمریکا از : 6-2جدول  
  سال  تولید  واردات  صادرات  اهريمصرف ظ  (t/$)واحد   تولید جهانی
٢٠٠٠  ٦٧٢٠٠٠  ١٨٠٠٠٠  ٤٣٠٠٠  ٨٠٩٠٠٠  ٨/٣٣  ١٩٤٠٠٠٠  
٢٠٠١  ٥٥٨٠٠٠  ١٧٥٠٠٠  ٤٣٠٠٠  ٧٢٠٠٠٠  ٣/٣٦  ١٧٣٠٠٠٠  
٢٠٠٢  ٥٢١٠٠٠  ٢٢٤٠٠٠  ٤٢٠٠٠  ٧٠٣٠٠٠  ٥/٣٦  ١٨١٠٠٠٠  
٢٠٠٣  ٤٩٣٠٠٠  ٢٤٥٠٠٠  ٣٧٠٠٠  ٧٠١٠٠٠  ٢/٣٨  ١٨١٠٠٠٠  
٢٠٠٤  ٥٠٨٠٠٠  ٣٣٨٠٠٠  ٣٧٠٠٠  ٧٠٩٠٠٠  ٨٧/٤١  ١٨٦٠٠٠٠  
٢٠٠٥  ٥٠٨٠٠٠  ١٩٦٠٠٠  ٣٢٠٠٠  ٦٧٢٠٠٠  ٦٨/٤٠  ١٨٦٠٠٠٠  
٢٠٠٦  ٤٥٤٠٠٠  ٢٤٥٠٠٠  ٣٠٠٠٠  ٦٦٩٠٠٠  ٩٠/٤٢  ١٨١٠٠٠٠  
  

 يهامتي قيباشد ولي در دسترس نميقيت خام و منبسط در داخل کشور اطالعات دقيمت پرلياز ق

منبسط در محل ا يصورت خام و ه ز براساس نوع سفارش بيان تبريت منبسط صوفيفروش کارخانه پرل

  :ر بوده است يکارخانه به صورت ز

ü ال بر تن ي هزار ر٥٠ت خام کلوخه يپرل 

ü ال بر تن ي هزار ر١٠٥ شده خام يبند ت دانهيپرل 

ü ال بر تن ي هزار ر٨٠٠ک يت منبسط شده درجه يپرل 

ü ال بر تن ي هزار ر٥٠٠ت منبسط شده درجه دو يپرل 

ü ر تن ال بي هزار ر٤٠٠ز يت منبسط شده مخلوط ريپرل 

ü ال بر تن ي هزار ر٨٠٠ت منبسط شده مخلوط درشت يپرل 

  
  توضیح موارد مصرف و کاربرد -2-6

ت خام ي مواقع از پرلي در بعضيباشد ولي منبسط شده آن متت در حاليشتر مصارف پرليگرچه ب

ت صنع: ن مصارف عبارتنداز يشود که عمده اي آن استفاده مييايمي و شيکيزيز بسته به مشخصات فين

  .  سيلي و منبع سيني سنگ دکور و تزئ-ها ندهي سا-يخته گرير

 و به ي، کشاورزي و صوتيق حرارتي، عايه بتون سبک وزن، پرکنندگيت منبسط شده در تهيپرل

  . شودينده استفاده ميو سا) لتر کردن يف (يعنوان صاف
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ه ي سبک وزن تهيها آن قطعه مان مخلوط کرد و ازي مختلف با سيهاتوان به نسبتيت را ميپرل

  . کرد

يت پرل. شتر استي آن بيجذب صدا  آن کم وييت گرمايمان سبکتر، هدايت از مالت سيمالت پرل

  .روديز به کار مي دو جداره نيهايوار دي خالي فضايق بنديک و عايک، الستي، پالستيساز در رنگ

ه ي و جلبک ها در تصفيکردن باکتردفع  مختلف جهت يهايه صافي تهيت منبسط شده براياز پرل

د يها و کارخانه تول، شربتهاوهيش آب مي پااليها براين صافيشود که اي آب استفاده ميها سازمانيهاخانه

  . گردديشکر استفاده م

ü گردديک ها استفاده ميوتي بيه آنتيت در تهياز پودر پرل: دارو سازي .  

ü ه يتوان تهير گچ ميک ماده چسباننده نظي و ت، آسبستي که مخلوط پرليتيصفحات پرل: عایق حرارتی

صفحات . روندي به کار مي و صوتي خوب حرارتيقهاين صفحات وزن کم دارند و به عنوان عايا.نمود

 مخازن يق بنديگردند که از آن به منظور عايه ميبست پرس شده تهيت و آزجذب صدا، از مختلوط پرل

  . شودياستفاده م گراد ي درجه سانت١٠٠٠ يو لوله ها تا دما

ü ده شده ماده مذاب، يرد، مانع اکسي مواد مذاب قرار گيه رويک اليت خام اگر به صورت يپرل: متالوژي

  . شودي سرباره ميکاهش افت دما و جمع آور

، يگرختهير( داردي کمي خود، کاربردهايکيزي براساس خواص فيبعد از خرد شدن و دانه بند

 منبع يميدر ش).  گلفيل بازي، پوشش وساي دکوريهان، سنگيکننده، تزئنده در صابون، واکس، پاک يسا

کات ،منعقد کننده سرباره ها ،پاک کننده يلي س–م ي کلسيق هايد عاي واکنش با آهک و توليس برايليس

  . ند تري در فرايک خوراکيد فسفريد اسيک مورد استفاده در توليدروفلوريد هيس از اسيليس

ü ع ي در صناي مصارف متنوعي که دارد دارايل خواص مختلفيمنبسط به دلت يپرل: مصارف صنعتی

سه يدر مقا.  اشاره شده استي و باغبانين خواص در بخش مصارف ساختمانيشتر ايباشد که بيمختلف م

 در حد ثابت در يي که قادر به حفظ آب و مواد غذايباشد در حاليت رطوبت نما نميت، پرليکوليبا ورم
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 آن در يريت باعث به کارگين خاصيکه ا. طيکند نه از محيعات جذاب مي آنها را از ماباشد ويخود م

  . شود حذف شودي ميي سرمايهاعمق

ü ق ين، استفاده از آن در عايي پايلي خيت در دماهاين کاربرد پرليمهمتر : عایق کاري در دماهاي پایین

تروژن، يع، نيژن ماي اکسينگهدارر تانکرها جهت ي مخازن قابل حمل و نقل نظي و نگهداريکار

  .باشديشوند، مي ميع نگهداري که به شکل ماي صنعتيگر گازهاي و ديعيآرگون،گاز طب

گراد ي درجه سانت-٢٦٩اک تا ي آمونيگراد براي درجه سانت-٣٣ع از ي ماين گازهاي ايازآنجا که دما

ن تر از صفر درجه تا يي پاير دماها ديق کاريت در عاي پرليرير است لذا محدوده بکارگيم متغي هليبرا

  .گراد خواهد بودي درجه سانت-٢٧٠

تروژن يژن، نيد اکسير هوا و به منظور توليت در تقطين، از پرليي پاينه کاربرد در دماهايدر زم

 مخازن حمل يواره خارج و داخلين ديه بيت در پرکردن الين از پرليهمچن. شوديز استفاده مي نادر نيوگازها

  .گردديد استفاه مي توليا برج هايعات ي مايرونگهدا

. باشدير مخزن، مجدداً قابل استفاده ميين است که پس از تغيها اقير عايت نسبت به سايت پرليمز

 در يکار قيت در عاي هنوز هم پرليشود ولي استفاده ميکي پالستيهاشتر از فومي بيي اروپايدر کشورها

  . ارد دين کاربرد فراوانيي پايدماها

ü ها، در مواد ذوب  ل سربارهي از قبيگر ختهيع فوالد و ري در صنايتيق پرليعا: عایق کاري در دماي باال

 به يگرختهي گداخته و باالخره در ماسه ريها ا در قالبيند و ينمايز ميها سرر ليعاً از پاتي که سريا شده

ت با کف و ين پرليهمچن. رونديم نسوز به کار ي و در ساخت قطعات و آجرهاCushionعنوان عامل 

  . رديگي مواد مذاب به سهولت انجام ميب شده و برداشتن سرباره از روي مواد مذاب ترکي رويهاتفاله

ع نسوز در يگراد مقاوم است، در صناي درجه سانت١١٠٠ که تا يت نسوزيت به علت داشتن خاصيپرل

  . رديگي نسوز مورد استفاده قرار ميها و آجرهاه بلوکيته

ü موجو در آن ييايميت اتصاالت شيل خاصيت به دليپرل: گريمصرف پرلیت در نسوزها و صنایع ریخته 

، يق کاري عايها و آجر برا نسوز، بلوکيهامانيد سيشود و امروزه در توليع نسوز بکار برده ميدر صنا
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 ذوب يها و کورهيحرارتات ي عمليها، کورهي آهنگريها، کورهي همگن سازيها بخار، کورهيها گيد

  . رديگيمورد استفاده قرار م

ت يق پرليت عايخاص.  کاربرد دارديگرختهي در صنعت ريگرختهي به ماسه ريت به عنوان افزودنيپرل

ت ي پرليريکند و نفوذ پذي را کم ميگرختهيمنجر به کاهش سرعت جامد شده مذاب گشته و مشکالت ر

 کاربرد يگرختهي ريها سرد و گرم شدن ماسهييقدرت توانا. گردديمط ي سبک از محيباعث خروج گازها

 را کم يخته گريت منجر به کاهش سرعت جامد شدن مذاب گشته و مشکالت ريق پرليت عايخاص. دارد

 سرد و گرم شدن ييقدرت توانا. گردديط مي سبک از محيت باعث خروج گازهاي پرليريکند و نفوذ پذيم

ب و نقص عمل انبساط  يجه باعث کاهش عيافته و در نتيش يت افزاي با اضافه نمون پرليگرختهي ريماسه ها

ن يهمچن. شودي مييجو  شده صرفهيگر يختهز نمودن قطعات رينه تميب در زمان و هزين ترتيگردد و به ايم

  . شوديت منبسط شده جهت حفظ حرارت در سطح مذاب استفاده مي از پرليخته گرين ريدر ح

ü جاد يک عامل اي مواد منفجره به عنوان يد برخيت منبسط شده در توليازپرل :  مواد منفجرهتولید

ه ي آن در تهيرينه بکارگين زميت در اي پرلي از کاربردهايکي. شودي استفاده مي خاليا فضايتخلخل 

ک فاز ير، يفايک فاز امولسي، يوسته سوخت کربنيک فاز پين مواد از يکه ا.  استيونيمواد منفجره امولس

ل ي تشکي خاليجادکننده فضايک عامل ايعالوه ه  بير آليده کننده غيک اکسي از يپراکنده از محلول آب

 متر ي گرم بر سانت٤٥/٠ تا ٢٣/٠ از ي چگاليرود داراين مورد بکار مي که در ايت منبسطيپرل. شونديم

  . باشديمکعب م

ü در يت، استفاده از آن به عنوان کمک صافيده پرلگر از مصارف عمي ديکي : هامصرف پرلیت در صافی 

، شکر، ير الکلي و غي کارخانجات، مشروبات الکليل فاضالب صنعتيعات از قبيش انواع مختلف مايپاال

 ي با موادييايميب شياد و عدم ترکيتخلخل ز. باشدي مييايمي و مواد شيدنيوه، آب آشاميروغن، آب م

 قادر به صاف کردن مواد ي است که حتيتي پرليها يه کمک صاف عمديايشوند از مزايه ميکه تصف

 درصد سبکتر از ٥٠ تا ٢٠ يتي پرلي هاي کمک صافيباشد و از نظر چگالي با سرعت نسبتاً باال مينيژالت

 هستند که ينها عوامليا. باشديز ميکرون ني کمتر از ميه اجزايجه قادر به تصفيها بوده و در نتلترير فيسا
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ت، سلولز و ي از جنس آزبست، بنتونيي هاي به کمک صافيتي پرلي هايبش کمک صافباعث چر

  . گردنديت مياتوميد

عات يون مايلتراسين کاربرد در فيشتري بي بوده دارايل و خنثيل استري به دليتي پرليهايکمک صاف

  . باشندي مي و داروسازيع نوشابه سازي، صناييغذا

، يي مواد غذايفرآور: کنند، عبارتند ازي استفاده مي عنوان کمک صافت بهيع که از پرلين صنايبنابرا

ه يها، ته کننده نيريد شکر و شيه آب، تولي، تصفيع رنگ سازي، صناييايميع شي، صنايع داروسازيصنا

  . ي صنعتيهاش روغني و پااليواني و حيها و روغن نبات يد چربي توليندهاي، فراير الکي و غيمشروبات الکل

ü زان جذب و يم:  دارد، ازجملهي مهميايت به خاک مزاياضافه کردن پرل: ف باغبانی و کشاورزيمصار

 شود و آب به يرير آب، جلوگيتبخ گردد تا ازين موضوع سبب مياد است است که اي آب آن زينگهدار

  .  بماندي درخاک باقيمدت طوالن

ب از شسته شدن ين ترتي و بداز خاک به آب کمتر باشدي شود تا نيمرطوب بودن خاک، موجب م

 يت همراه با خاک، تبادل هوا و خاک را فزونيوجود خلل و فرج در پرل. شودي ميري خاک جلوگييمواد غذا

  . ندينماياهان به سهولت در خاک رشد ميشه گيبخشد و ريم

ل دارا يلت به ديگردد لذا پرلين ميمأشه آنها تيق رياهان از طري گيژن مصرفياز آنجا که عمده اکس

 که يباتيترک. شه قرار دهديار رياز را به سهولت در اختيژن مورد نيز هوا قادر است آب و اکسيبودن حفرات ر

ن باعث مسدود شدن يدهند که ايژن را پس ميز بوده و اکسي آنها ناچيباشند قدرت آب دهيت ميفاقد پرل

  .گردديژن مياه در اثر کمبود اکسي گيت خفگيشه و در نهاي کشنده ريتارها

  دينمايجاد مياهان اي جهت رشد گيط مناسبير محيات زيل خصوصيت منبسط به دلين پرليبنابرا
  خاکي و آب دهيستم هوا دهياصالح س -١

 اهيه مداوم گي در خود و تغذيي آب و مواد غذايقدرت نگهدار -٢

 اهي گيعيو عدم اختالل در رشد طب) ٥/٦-٥/٧ (ي خنثPHدارا بودن  -٣

  خاک ي در دماير ناگهانييجاد تغيعدم ا -٤

 ياهان هرز و حشرات موذي گي از اثرات منفيري و جلوگيل بودن از نظر بهداشتياستر -٥
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جاد اختالل در يل دهنده خاک و عدم اي مواد تشکييايميب شي مشابه ترکيبيدارا بودن ترک -٦

 ساختمان خاک 

 تيکسان آن در خاک در حضور پرلينفوذ و پخش  -٧

 تيحضور پرله خاک در يبهبود عمل تهو -٨

 به ينها بستگيک از ايت است و انتخاب هر يکولي ورمي و کشاورزيت در باغباني پرليب اصليرق

مت، قابل دسترس بودن، ي بودن، تخلخل خاک، قيت خنثي آب، خاصير قدرت حفظ و نگهداري نظيعوامل

ر کشاورزي و باغباني موارد استفاده از پرليت د .اد دارديا شدن در زمان زيت مهيت و استمرار قابليفيک

  :عبارتند از 

اهان ي آب در گيستم نگهداريت خاک و چمن، رشد و پرورش بذر، سياهان، عامل تثبيعامل رشد گ

  ... .ک و يدروپوني، هيگلدان

Ø و خاک برگ ييايمي شيت با کودهاياختالط مناسب و مطلوب پرل:  رشد و تکثیر گیاهان 

 درخاک يار عالي بسيه شده، زهکشي مخلوط تهنيا. باشدير مي در رشد و تکثيعامل مهم

ن رفتن آن در يشه و از بيف شدن ريکند و از ضعيبوجود آورده و رطوبت را درخود حفظ م

اهان يمخلوط مزبور به عنوان عامل رشد گ. کندي ميريا کاشتن جلوگيهنگام قلمه زدن 

در ته گلدانها جهت ت مخلوط نشده يد و از پرليريگيز مورد استفاده قرار مي نيگلدان

 يها  دانه درشت در مخلوطيهاتيدرگذشته تنها از پرل.  شودي خوب استفاده ميزهکش

ز به يز ني دانه ريها تي امروزه از پرليشد ولي و خاک برگ استفاده مي آليت با کودهايپرل

شتر مورد ي آب بيت نگهداري که قابليشود بخصوص در مواقعي استفاده مياطور گسترده

  . از باشدين

Ø ا ي هستند و ياا به صورت ماسهي اغلب ي و باغباني کشاورزيها خاک: اصالح خاك و چمن

ل به حفظ رطوبت و يها، تمادار بودن دانهل فاصلهي به دليا ماسهيصورت رس، که خاکهاه ب

 جابجا شده و ي هوا به سختي رسيها  که در خاکي در آنها کم است در حاليط خنثيشرا
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 درآنها بهتر يريپذ يت تراکمرد هر چند که خاصيگي صورت ميسخته  در آن بزي نيزهکش

ط يط و بهبود شرايل شرايها باعث تعد ن خاکيت در هر دو نوع اياضافه نمودن پرل. است

  . شوديخاک م

ت جذب رطوبت و حفظ و يش قابلي به صورت کاهش فاصله ذرات، افزايا ماسهيها ت درخاکياثر پرل

 رس يها  آن در خاکيريجه بکارگي نتيباشد ولي ميط خنثيل خاک به شرايش تماي افزا آن وينگهدار

  :عبارتند از

  و جابجا شدن هوا ي جهت زهکشيجاد فضاها و منافذ کافيا -١

  خاکيهايکاهش ترک خوردگ -٢

  از تراکم خاک يريجلوگ -٣

 اه درخاکيشه گيع و انتشار ريبهبود توز -٤

 يت مکانيوقعاه در هرفصل و ميبهبود رشد و نمو گ -٥

 

Ø يها يژگياز و. شوديز استفاده مي دانه ريهاتين مورد اغلب از پرليدر ا: رشد و پرورش بذر 

 و حفظ ي نگهدارييتوانا: د هستند عبارتند ازين نوع کاربرد مفيت منبسط که در ايبارز پرل

 د به خاطر رنگي آن در انعکاس نور خورشييق، توانايت عايزان ثابت، خاصيرطوبت درم

 يدر بذر کار. شود ي در حال رشد ميکنواخت در اطراف بذرهاي يدش که منجر به دمايسف

  . شودي و خاک استفاده ميت، مواد آليا مخلوط پرلي يت با مواد آلياز مخلوط پرل

Ø در کشت به . باشدي کشت در آب مي به معنايونانيک لغت يک يدروپونيه: هیدروپونیک

اهان کاربرد ي که در رشد و نمو گي مواد مغذيه آب حاويت در تهيک پرليدروپونيقه هيطر

 ي کشاورزيها  که فاقد خاکيين روش اغلب در جاهايا. رنديگيدارند مورد استفاده قرار م

  . هستند، کاربرد دارند

ت منبسط ين است که پرليده بر اي عقيرد وليگيز مورد استفاده قرار مينه پشم سنگ نين زميدر ا

ت در حفظ و ي پرليين به خاطر توانايشه باشد و اي که هدف رشد و گسترش ريدر مواقعبهتر است بخصوص 
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 يک گوجه فرنگيدروپوني کشت هي که برايبراساس مطالعات.  در حد ثابت استيي آب و مواد غذاينگهدار

 است که کشت يشتر از حالتي درصد ب٧ن حالت حدود يزان محصول در ايجه شده است که ميانجام شده نت

  .رديگير پشم سنگ صورت مد

باشد يک مجدداً قابل استفاده ميپونيدروت منبسط استفاده شده در هين است که پرليگر اينکته د

  . باشديت ضروريون پرليزاسي ممکن است جهت استفاده مجدد، استرليول

  

ü ب همگن يترکتوان يها م کي سرامياز برايوم موردنيني و آلوميس، آلکاليليه عناصر سي تهيبرا: سرامیک

ت ي از پرلي رنگيه لعابهايدر ته.  نمودينيه چين کوارتز و فلدسپات در تهيگزيت خام را جايکسان پرليو 

ن يگزي درصد جا٣٥ تا ١٢زان يت به مي، پرلي بهداشتيسهاي کف و سرويدر کاش. توان استفاده نموديم

  . اندص داده شدهياسب تشختها مني پرليشه ايبر شي و فيکي الکتريکهايسرام. شديفلد سپات م

ü مان پوزوالن و بتون يه سيته: سیمان  

ü يي گرمايها ها با استفاده از محلولتيه انواع زئولي تهيه مناسب برايماده اول: مصنوعی زئولیت  

ü شودينده استفاده مي به عنوان ماده سا٦ تا ٥ يت با داشتن سختيپرل: هاساینده .  

ü بوده و در ي خنثييايميل شده است و از نظر شي تشکيکروسکوپيت از حفرات ميپرل:  ساختمانیمصالح 

ق و يک عايآن  گر ازيات دين توجه به خصوصيعالوه بر ا.  مقاوم استيانه و جانوران موذيبرابر حمله مور

ر سقف، پوشش دودکش، آجر ي زيق کاريمالت و گچ، عا( سبک ساخته شده است يمصالح ساختمان

  .) . ..ق کردن لوله و ينسوز، عا

 و نماها و يها، پها، کف ساختمانوارها، پشت باميها، د در سقفيتيشتر محصوالت پرليکاربرد ب

  . باشد يش ساخته مي مربوط به قطعات پيساز ت در ساختمانين مصرف پرليعمده تر

ü نکهيکنند تا ا يت مصرف ميکا پرليد شده در آمري تولي سنگيها  از ورقيانواع خاص:  ساختمانیقطعات 

ن مصرف را دارند مثل يشتري که بيي در جاهاي و سوارخ شدگي در مقابل ضربه و شکستگيمقاومت بهتر

- يمي واره گچير قابل احتراق بودن در سطح قطعات دين قطعات از نظر غيا. وار راهروها داشته باشنديد
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جدول . شود يده من نوع محصوالت بکار بريد ايت منبسط شده در تولي پرلي درصد وزن١٠باً يباشند تقر

  .کند يسه مي مقاين نوع قطعات استاندارد مخصوص گچي اآييکار ٧-٢

  مقایسه کارایی فیزیکی تابلوهاي دیواري حاوي پرلیت منبسط با تابلوهاي دیواري استاندارد گچی: 7-2جدول 
   FIBROCKقطعه   ي استاندارد مخصوص گچيواريتابلو د

 (lbf) مقاومت در برابر خراش ناخن  ٥/١٢  ٠/٧٧
  يچشي پيابيباز  ٦/٩٤  ٥/٢٨

  

ن قطعات هم يا. ز قابل دسترس استي درصد ن٧٠ت منبسط شده باال اغلب ي پرليقطعات حاو

 آنها را ي به صورت ورقه رويگرينکه مواد ديق سقف و هم ايق باشند مثل عايصورت عاه توانند خودشان ب يم

 يباشند که در سقف و قسمت داخليت ميته گچ پرلش ساخيق پي عايها ه ورقيق شامل کليورق عا. بپوشاند

  . رنديگي ساختمان مورد استفاده قرار مي داخليواهايسقف و در د

ü جهت بهبود پوشش، ي ساخته شده معموليت در پالسترهايپرل: پالسترهاي ساخته شده معمولی 

انقباض به کار / يدگ ترک خوريعني/ يق، مقاومت در برابر لب پرشدگي حمل، مقاومت در برابر حريراحت

 ي مصرف گردد ولي درصد وزن٢٥ت ممکن است خودش در ساخت پالسترها حدود يپرل. شوديبرده م

  . گردديب ميت ترکيکولير ورميها نظ ر آگرگانياغلب با سا

ت جذب متوسط مورد استفاده قرار ين با قابليريا زين يي اغلب در طبقات پايتي خاص پرليپالسترها

 ينييت جذب پاي خاصيشتر در سطح کاربرد دارد که داراي بيتيکولي ورميکه پالسترهايالد در حيريگيم

  .  کم استيلي آن خين قدرت چسبندگيباشد و بنابر ايم

 است که يادي زياي مزايها دارا ر مالتي نسبت به سايتي پرلي پالستريها  در مجموع مالتيول

  :عبارتند از

ن انقباض است و در قالب منبسط شده و به سرعت شکل ع و بدويار سريزمان خنک شدن آن بس -

 . ردي گيم

 .  شودي مي کم آن باعث کاهش ترک خوردگياد و انبساط طولي زيت ارتجاعيخاص -
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دار است که باعث کاهش بار مرده ساختمان   شن و ماسهيها  درصد کمتر از مالت٦٠وزنشان حدود  -

 . شودينه ميز باعث کاهش هزينش داده و ي برابر افزا٣ تا ٢شده و سطح پوشش را 

 شتر است ي برابر ب٦ آن حدود ي و حرارتيق صوتيت عاي قابلي ماسه ايها نسبت به مالت -

 . باشد ي مي خوبيت چسبندگي خاصيدر سطوح صاف و متراکم دارا -

 مالت ي است ولي خواص مشابهيت دارايکوليت با مالت پالستر ورمين مالت پالستر پرليپس بنابرا

ط ين حال در شراي با ايخورد ول ي است و کمتر ترک ميشتري بيت ارتجاعي خاصيدار دارا يتکوليورمپالستر 

  . است تر  مناسبيتيمرطوب مالت پرل

ü يي بااليهاها و قسمت بوده و در سقفيق صوتي و عايق حرارتين نوع پالسترها عايا : پالسترهاي ویژه 

ه يک ظرف مخلوط کن به صورت تر تهي معموالً در يرارت حيهاقي عايها مخلوط. وارها کاربرد دارنديد

  .شوديده مي ديستونيا پمپ پيشده و توسط رتوراستاتور 

 بکار گرفته شده يشود تا اسپريب مي ترکير پالستر پارسي نظيت منبسط شده اغلب با مواديپرل

 را ي صوتيسترها همان بافت پالي دارند ولي کميلي خين محصوالت مشخصات صوتيا.  باشديق صوتيعا

 ي کاربردهاي بافته شده برا(Paints) يهانتيپ. باشندي ميات ورقهيکولي ورميدارند که به طور معمول حاو

ت بکار رفته درشت دانه ياگر پرل. د کرديت منبسط شده توليتوان با استفاده از پرليز ميدن را نيمال  وياسپر

ر د قاي برشيکنها  مواظب بود چرا که پخشيستيبا) کيلي اکراي يکيپالست(اف يهنگام مخلوط با اله باشد ب

  .به شکست ذرات هستند

ü ها و ن حفرهيا پرکردن بيوار ين ديق بيت به عنوان عايامروزه استفاده از پرل: هاي پرکننده بنایی عایق

کا ياالت متحده آمريدر ا. باشديج ميشرفته راي پي در کشورهايعيطور وسه  بيماني سيها وسط بلوک

 مورد استفاده يي بناي و واحدهاي بتونيها ق کردن بلوکيت منبسط شده جهت عايپرلدي اير زيمقاد

  . رنديگيقرار م

ن ي استري اوقات پليشه، پشم سنگ و در بعضيبر شيت، فيکولير ورمي نظين نوع کاربردها مواديدرا

ن يت در اي پرليول، چگالبسته به محل مصرف و مشخصات محص. کننديت رقابت ميمنبسط شده با پرل
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ت يل تراکم، قابليشتر به دلي بيهايکند که در چگالير مييلوگرم بر متر مکعب تغي ک١٧٦ تا ٣٢موارد از 

وارها و ي در حفره ديسيت سلي که از پرليدر صورت. شودي کمتر ميق سازيشتر و خواص عايانتقال حرارت ب

ابد و محدوده يي درصد کاهش م٥٠ود انتقال حرارت تا حدود  استفاده شيي بنايا در سوراخ آجرها در کارهاي

  . گراد استي درجه سانت٢١٨-١٠٨٠ آن در درجه حرارت يق سازيعا

 يها و لولهيکي الکتريهاميق کردن سي مواقع جهت عاين در بعضيت منبسط شده همچنيپرل

ق در مقابل حرارت و ياص عان موارد به داشتن خويت در ايعلت کاربرد پرل. شودي آب استفاده ميمجار

  .گرددي بر مي آن در اثر خوردگيدگيمقاومت در برابر آتش، وزن مخصوص کم و عدم پوس

ل کوچک ي به دليرند وليگ ي مورد استفاده قرار ميکي در لوازم الکتريعيت به طور وسياگر چه پرل

  .  باشدي قابل توجه نميت مصرفين قطعات، مقدار پرليبودن ا

ü ها توسط   ساختماني صوتيساز قيت، عايش مصرف پرلي از علل افزايکيامروزه :  صوتیآجرهاي عایق

  . باشديت ميپرل

 در يت مصرفيپرل. ق هستنديق صدا اغلب، سبک وزن، با دوام و مقاوم در مقابل حري عايها يکاش

 پخته      ک متصل ويقت با پوشش سراميت و کائولن و در حقي از بنتونيق صدا با مخلوطي عايها يکاش

  .شونديم

ü يمان پرتلند با چگاليت منبسط شه و سي پرليبتن سبک حاو: هاي سقفپوشش Lb/ftاغلب در ٢٧ ٣ 

 نسبت يتي سبک پرليهاشود که بتن يتصور م. شوديخصوص در سد بکار برده مه  و بيساز انساختم

 برخوردار يشتريق بيبر باد و حرها از مقاومت در برا ا پشت باميق بکار رفته در سد و ير مواد عايبه سا

 کل ي مقاومت حرارتيطور اقتصاده تواند بي ميتين به بتن پرلياستر يق پليافزودن قطعات عا. هستند

 يستم هايد و سي جديتوانند در ساختمانهاين مي همچنيتي پرليهابتن. ستم را به حداکثر برسانديس

  .شوندي سازند به کار برده مي سقف را جار که بتوانند آب موجود در پشتييبهايسقف مجدد و ش

ن حمل توسط يتواند در حيوسته مخلوط گردد و هم ميتواند در محل به صورت ناپيبتن هم م

پپ دمپ يون به محل مصرف داخل تانک در حال گردش مخلوط گردد و بتن مخلوط شده در داخل اسکيکام
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 توان بتن را توسط پمپ به محل مورد ين مي همچن.شوديل به افق مورد نظر رسانده ميشده و توسط جرثق

 محافظ هوا يق و غشايه عاي چند الي حاويتي نرمال بتن پرليط هواي روز تحت شرا٣پس از . نظر رساند 

  .  شوديم

ü ق يباشد، در عاي مير و خنثير آتشگي، غيت منبسط ماده فاسد نشدنيازآنجا که پرل: کاري کف عایق

سات يسأن تي در اياعهيگونه ضا يچها کاربرد دارد و ه  کف ساختمانيکي الکتريهاستميها و س لولهيکار

  . ار مناسب استيت عدم جذب آب و گرد و غبار بسيعلت خاصه نداشته و ب

 تراز کردن ي اتاق ها و براي چوبيها ن کف اتاق سطوح آسفالت و کفيري در قسمت زيتيق پرليعا

 که ييها در کف. رود ي کف به کار ميها ستم لولهيوار و از سيکف به دکف و کاهش انتقال صدا از طبقات و از 

  :شود که ين صورت اجرا ميشود و بد يت استفاده ميشوند معموالً از پرل يبا بتن ساخته م

 نازک يح و با مقواي تسطيخته و با ضخامت مناسبي سطوح مورد نظر ري بر رويتيق پرليعا

خته شده کف ي پس از ريکاغذ روغن. شودي پوشانده ميه کاغذ روغنيالک ي سبک و يا مقواهاي و يا کرکره

واها ين شکاف و دي بيتي از نفوذ مالت پرليريز جهت جلوگي نيکيرود و از صفحه پالستي بکار مييبتن رو

  . شوندياستفاه م

ü ت يپرل. ديريگيه مالت بتن مورد استفاده قرار ميت منبسط به ندرت در تهيپرل: بتن سبک/ کاري عایق

ق و مقاومت در مقابل جذب رطوبت به يعنوان عامل بازدارنده هوا کمک در عاه جهت سبک نمودن و ب

مان به ارتفاعات يل در پمپاژ مالت سيت موجب تسهين افزودن پرليهمچن. گردديمان اضافه ميمالت س

  .گردديساختمان م

افته و يش يجتاً مقدار محصول افزايتدهد و ن يز هوا تراکم مالت بتن را کاهش مي ريها وجود حباب

  . ابدي ي بتن کاهش ميچگال
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  هاي حاوي پرلیت با سایر مواد  مقایسه خواص مالت:8-2جدول شماره  

  قابليت انتقال حرات   نوع مالت
 (kg/m)چگالي   )وات بر متر درجه سانتي گراد(

  ١٤٤٠  ٤٧٦/٠  مالت پالستر سيمان و آهک و شن و ماسه
  ١٤١٠  ٦٤٩/٠   و شن و ماسهمالت پالستر گچ

  ١٢٨٠  ٤٦١/٠  مالت پالستر گچ
  ٤٤٨  ١٠٨/٠   ورميکوليت-مالت پالستر گچ

  ٤٨٠  ١٣/٠  مالت پالستر ورميکوليت
  ٧١٠  ٢٠٥/٠   پرليت با روکش نشاسته اي رنگ-مالت پالستر گچ
  ٦٢٧  ١٦٢/٠   پرليت با روکش قهوه اي رنگ-مالت پالستر گچ

  
گر را ندارد ي ديها ت مقاومت و استحکام بتن ساخته شده از مالتيپرل ساخته شده از مالت يبتن ها

ت انتقال حرارت با يت افزوده شده رابطه معکوس دارد و قابلي حاصل از تراکم بتن با مقدار پرليرويو مقدار ن

 يده م استفايتي پرلياز باشد از بتن هاين مورد نيي تراک پايروي که نييدر جاها. گردديت کم ميش پرليافزا

نشان داده شده  ٩-٢ جدول  دريتي مختلف مالت پرلي متراکم و چگاليرويت انتقال حرارت و نيشود قابل

  . است

 يها  انجام شده است و فرموليتي پرليها  مالتينه مخلوط مناسب براي در زمياديقات زيتحق

ت يکولي، ورميتي پرل سبک از مالتيلي خيها  مثال در بتنيبرا. ه آن بدست آمده استي تهيمناسب برا

ن يشتري سنگ شکسته بي حاويها مالت. شوديت استفاده مياتومي ديت و به مقدار جزئيسيس، پوميپوم

  . ن وزن و استحکام را دارنديت کمتريکولي ورمي حاويها ن وزن و مالتيترني سنگياستحکام ول

  هاي پرلیتی  قابلیت انتقال حرارت نیروي متراکم و چگالی در مالت:9-2 جدول شماره
  (kg/m)چگالي مالت خشک  (w/mk)قابليت هدايت گرمايي  (kpa)قدرت ترکم  (kg/in٣)چگالي بتن تر 

٥٧٦  ١١/٠-١٣/٠  ٢٤١٣-٣٤٤٧  ٨٠٨±٣٢  
٤٨٨  ٠٩/٠-١٠/٠  ١٥٨٥-٢٣٤٤  ٧٢٨±٣٢  
٤٣٢  ٠٨/٠-٠٩/٠  ٩٦٥-١٣٧٨  ٦٤٨±٣٢  
٣٥٢  ٠٧/٠-٠٨/٠  ٥٥٢-٨٦١  ٥٨٤±٣٢  

 

ü قرار يف معموالً در معرض خط احتراق و مسئله خوردگي ضعيبند يقا با عييها لوله:  هاي لولهپوشش 

ها و کثافت  ي ناخالصيک سريجمع شدن . شونديها م شدن لوله يت باعث متالشيدر نها رند ويگيم
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ند يت منبسط شده تحت عنوان فراياز بتن پرل توان با استفادهيها در اثر مسائل مذکور را مداخل لوله

   .بهبود کاهش داد

 يها شده با مخلوط چسبيزيرت قالبي شامل پرليا صفحه اي ياصورت استوانهه  لوله بيهاپوشش

 انتقال بخار در کارخانجات، يهاژه لولهي انواع لوله به ويق کاريمختلف و مقاوم در برابر آب است که عا

ها است و ن پوششي ايهايژگي وت انبساط و انقباض کم ازيد قابلينماين ميمأها را تني بخار و توربيمولدها

  . باشدي مي در مقابل فرسودگي مقاومت خوبين دارايهمچن

ü نه ين بودن هزيي، قدرت کم و جذب روغن و پايد برفيت منبسط به علت داشتن رنگ سفيپرل: نما سنگ

شتر ي محصول بيفيزان کنترل کي، ميبند  مناسب است و در صورت دانهي نماسازي برايه مواد رنگيته

  .کندي ميريشده و از آلوده شدن نما به گرد و غبار جلوگ

شات مختلف را يتوان آزماي دلخواه مي بوده و نسبت به نمايبي تقريتي پرليهارات اندازه دانهييتغ

ن نماها با استفاده از دستگاه ي اي ، اجرايتي پرليات منحصر به فرد پوشش هايبا توجه به خصوص .انجام داد

  .  مختلف کامالً ممکن استيا و غلطک هياسپر

د انواع يش و در تولي سبک و مقاوم در مقابل آتش و فرسايي نمايها ن درساخت سنگيت همچنيپرل

توان ي را ميتي پرلينماها. رديگ ي مورد استفاده قرار مي و مصنوعات چوبي و خارجي داخليمصالح ساختمان

  : عبارتند از يتي پرلير ساخت نماهاه الزم ديمواد اول. ه کرديبه شکل آجر، سنگ وچوب ته

ا سه، گچ، آهک، يک يمان پرتلند نوع يس/ي مناسبها  چسبASTM  و استانداردي گچيها مالت ،يتيآجر پرل

  يريگ ر مواد مناسب قالبيها و سارس، صمغ

لن و ياف پروپيشه و الياف کوتاه، پشم شيها، ال کاتيلي، سيمواد رنگ ل، ماسه،ي مثل شيگريمواد د

 با يتي پرلينسبت اختالط چسب در نماها.  بکار گرفته شوندي چوب ممکن است به عنوان افزودنيهاتهرش

ختن و فشرده کردن مواد ي با ريتي پرلينما. کندير ميي تغي درصد حجم٢٥ تا ١٠از از يتوجه به نوع مورد ن

 به منظور کاهش خلل و فرج )يا آهني يچوب( برجسته و منقوش و تکان دادن قالبها يهار در قالبيشکل پذ

  . شودي دلخواه اجرا ميمواد و سپس برش آنها به اندازه ها
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ü باعث شده تا از آن به عنوان % ٨٥-٨٠يدرخشندگ ته کم ويت به همراه دانسي پرليسخت: پرکننده

 استفاده... ها و   سقف و بام ساختمانيکار قي، عايعيک طبيک، الستي، پالستي رنگيها پرکننده در بافت

  .شود

البته قبالً . رسديوارها به مصرف مين دي بيت در بافت رنگ جهت حذف ترکها و پوشش ناهمگنيپرل

ل کمتر آن به ته يل تمايت به دلي امروزه عمدتاً از پرليشد ولين منظور استفاده ميز دانه به اياز خاکستر ر

  . شودين شده در ظروف رنگ استفاده مينش

 نوع ين فرآوري که درحياز دانهيت ري از پرليساز که در صنعت رنگن است ي آنچه مهم است ايول

.  نخواهد داشتزيسا  در رنگيت مصرف چندانين صورت پرلير ايشود در غيزدانه منبسط شده استفاده مير

 ي موارد به جايارياستر و در بس ي پليهاکيها و پالست در صمغيت به عنوان پرکننده داخلين پرليهمچن

  . رديگيه مورد استفاده قرار ميخت مبلمان و اثاثچوب در سا

ار متخلخل يت بسيرا پرليباشد زيها نم کي در پالستيادي مصرف زيت به عنوان پرکننده دارايپرل

ت ين پرليهمچن. شوديک ميته پالستيسکوزيش ويد و باعث افزاينماي را به خود جذب مياديبوده و صمغ ز

  .کنديجاد مي ايک مشکل شکنندگي پالست به عنوان پرکننده درييبه تنها

ü ژن، ياک، پروپان، اکسي ،آمونيعيگاز طب( حمل و نقل ي و مجراهايت در مخازن برودتيپرل: کننده حمل

اند که   دو جدارهي فوالديهان لوله ها معموالً تانکيا. روديبه کار م) گر گازهايدروژن وديتروژن، هين

، ٦/٥ -٨ PHت در ي بودن پرلي و خنثيساختار سلول. رديگيرار من دو جداره قي بي درفضايق حرارتيعا

کش،  کش، حشره علف(. عات را جذب و حمل کنديکند تا چند برابر وزن خودش ماين امکان را فراهم ميا

کند که يجاد ميل اي استريطيت محيرون خاک پرلي بياهي گيهاشهي ريهاطيدرمح...) زا و  شهيکود، ر

  .کنديح مناسب را فراهم منه و سطيرطوبت به

ü ن برابر وزن خود يعات به اندازه چندياش در جذب ماييل توانايت منبسط معموالً به دليپرل : کننده جذب

 يز کردن و آلودگين جهت تميت منبسط همچنيپرل. رديگيک جذب کننده مورد استفاده قرار ميبعنوان 

 يها رشتهيت منبسط داراي پرلينوع. شوديده مر مواد بکار بريب با ساي نفت و آب بصورت ترکييزدا
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آورد ي بوجود مي چسبنده و ارتجاعياسلولز و مواد ضد آب است که به هنگام اضافه شدن به نفت ماده

 يها ي کشتيرمترقبه براي نفت در اثر حوادث غيگداها به هنگام پراکني آب دري رفع آلودگييکه توانا

 يها يرگاه سواحل و تعميي زدايت جاذب نفت به منظور آلودگياز پرلن يهمچن. باشديکش را دارا م نفت

  .شودي استفاده مين از سطوح نفتيماش

ü از يد اشکال محکمي جهت توليکاتيليت منبسط ممکن است با مواد سي پرل:ساخته محصوالت پیش 

يا ها و کوره يا آجرهايتوانند بلوک ين قطعات مي متنوع مخلوط گردد که اي مصارف صنعتيقطعات برا

  . باشدي خانگيها ييا دستشويها ده آن در وانيچي پيهاا شکليها و يگذار لهقطعات مورد استفاده در لو

ü ره جهت ي شامل آب، خاک رس، پوزوالن و غيت با گل حفاري مخلوط پرل:مصرف پرلیت در گل حفاري

 حاصل که يتيمان پرليس. رودي به کار ميين گرماي زمي، نفت ،گاز ،آب و چاه هاي هايسهولت در حفار

 يريها جلوگير آلودگي اطراف و سايشود از نفوذ آبهايق ميواره چاه تزري و دي حفارين لوله جداريماب

ت، پوزوالن و ياتومير دي نظيمانير مواد سيسه با ساي در مقايمانيت سيعلت استفاده از پرل. کنديم

  . آن استيت سبکي خاصي آتشفشانيخاکسترها

ü ها  ها و جلبک ي مختلف جهت جدا کردن باکتريهايه صافي تهيت منبسط شده براياز پرل: ازيداروس

 يت برايه شده از پرلي تهيهاين صافيهمچن. شودي آب استفاده ميها  سازمانيهاه خانهيدر تصف

ت در يرلپودر پ. رديگيد شکر مورد استفاده قرار مي توليهاها و در کارخانه ها، شربتوهيش آب ميپاال

  . کاربرد داردياديها به مقدار ز کيوتي بيه آنتيته

ü ت درخوراک دام و مصرف يتوان به مصرف پرليت ميمصارف پرل رياز سا: سایر موارد استفاده پرلیت

 هر ي برايباشد وليع مختلف مي در صناي مصارف فراوانيت دارايپرل.  اشاره کرديسازشهيت در شيپرل

ع يت در صناي پرليفي و کي از مشخصات کميک سريخاص الزم است که به ت با مشخصات ي پرليصنعت

 .گردديمختلف اشاره م
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   بررسی کاالهاي جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول-2-7

 يها ، کفي سبک، پشم معدنيهاگر مخلوط شوندهيت، ديکوليتوان به ورميت مين پرليگزيازمواد جا

 در ياهي گيبرهايت و في، زئوليسيليت، ماسه سياتومي، ديع ساختمانيسوز در صنا و پنبه نيکيپالست

  . اشاره کردياستفاده به عنوان صاف

ت يمشخصات مخلوط گچ و پرل. ت شودين مخلوط گچ و پرليگزيتواند جايمخلوط گچ و ماسه م

 در مصرف آن  ييجو  بوده و موجب صرفهيل وزن کم قابل مصرف در ساختمان سازيدهد که به دلينشان م

  .گردديم

ن يست اما ايگر محکم نيس با مواد ديت به اندازه بتن ساخته شده از پوميبتن ساخته شده با پرل

ر وزن ي نظيبه هر حال خواص.  پوند بر فوت مربع مقاومت داشته باشد٢٠٠٠تواند تا فشار يمخلوط م

غه ي جهت ساخت تيله مناسبي را وسيتيل پريهاق و مقاومت در مقابل آتش بتنيت عايمخصوص کم، خاص

  .  و پوشش سقف ساخته استي فلزيها در ساختمان

  :ر اشاره کرديتوان به موارد ز يس ميت و پوميگر اختالفات پرلياز د

س يسه با پومي شود لذا در مقايک کوره منبسط در يستيش بايت پس از استخراج و خردايپرل -

 . گردد يبدون پخته شدن مصرف م يبند ماً پس از استخراج و دانهيمستق

 .باشد يت منبسط شده مين تر از پرليس سنگيپوم -

 يس دارايسه با پوميشود لذا در مقايط کنترل شده در کوره منبسط ميت در شرايازآنجا که پرل -

 . باشدي ميات کامل تريخصوص

م حمل شده و ت به صورت خاي باشد لذا پرلي ميادي حجم زيت منبسط شده دارايبه علت آنکه پرل -

 به همان صورت يستيبا) اد با وزن کميحجم ز(س يکه پوميگردد، در حاليدر محل مصرف منبسط م

 .ه حمل شودياول

 و يياير عوامل جغرافي نظيداشته و عوامل س وجوديت و پومين پرليبه هر حال همواره رقابت ب

ت و يکوليت، ورمي پرلي اصليبا تجارت رقيايدر دن. ر خواهد داشتيثأن رقابت تي در ايت جنسيمرغوب
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کننده  ي و به عنوان پر کشاورزيها کردن خاک ه پالستر، مرغوبي تهيبرا  آنهايباشند که هر دويت مياتوميد

 يده ي و بهرهت به عنوان پرکننده از ارزش اقتصاديکوليکه استفاده از از ورم. رديگيمورد استفاده قرار م

ره است نسبت به يت را که تيکولي رنگ ورمي کشاورزيهاکردن خاک  در مرغوبي برخوردار است وليکمتر

  .  ندارديبايره خاک جلوه زينه تيت در زميد پرليرا ذرات سفيدهند زيح ميت ترجيد پرليرنگ سف

سه يباشد در مقاي مي وزن کمتريت داراي چون پرليها کاربرد دارد ول يه صافي تهيز برايت نياتوميد

  .باشدي ميت نسبي مزيت داراياتوميبا د

ü ر ي و ز١٠٠/٥٠، ٥٠/٣٠، ٣٠/١٦، ١٢/٨،١٦/١٢ يدر اندازه ها : پرلیت خرد شده و غربال شده

ط چند گانه که يشرا.  شوديد مي توليگريد کرد و از مخلوط آن انواع ديتوان تولي مش را م٥٠

 شناورساز در ب، درصد آب، مواديآورد، عبارتنداز ترکي انبساط را فراهم ميت برايت پرليقابل

ت يدرجه حرارت پخته شدن در زمان اقامت ذرات در شعله پرل. شه ، درجه حرارت نرم شدنيش

ت با انبساط يه پرلي تهي نرم شدن، برايبراساس درصد آب ودما. ا مرده باشديتواند زنده يم

  .شتر حرارت داديست بيبايخوب، انواع مرده را م

ü ٦١-٥٥ ي با چگالييهاتي پرلي مش، به طور کل-١٠٠ زي ، ر-٢٠نوع درشت  : نوع منبسط شده 

ژه يشتر به مصارف وي پوند بر متر مکعب منبسط شده و ب١٢-٢ يپوند بر متر مکعب تا چگال

 ، kg/m٣٥٦ک ي آکوستيها سلوليهايانواع کاش. از استي متفاوت مورد نيهايانواع با چگال

-٩٦ ي ، باغبان٩٦ق پرکننده حفرات ي، عا ٦٤ق پشت بام ي ، عا٦٤-٣٢ kg/m٣ن يي پايق دمايعا

   . ١٣٦-١٢٠ و بتن ي ،گچ ساختمان١٩٢-١١٢لتر ي ، پرکننده و ف١٢٨

نقصان در % ٧در اثر خشک کردن، % ٣ متناسب باشد، ي جهانيست با استانداردهايبايلتر ميانواع ف

  . ست مختلف انجام شده ايهات توسط سازماني پرلي برايشات مختلفيآزما. اثر حرارت

ü سبک، حاصل از ي از مصالح ساختمانيفقط در موارد.  وجود ندارديافتيچ بازيباً هيتقر : بازیافت 

  .شوديافت مي بازيها مقدارب ساختمانيتخر

   :هاجایگزین
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ي،  سبک، پشم معدنيهاگر مخلوط شوندهيت، ديکوليتوان به ورميت مين پرليگزياز مواد جا

 در ياهي گيبرهايت و في، زئوليسيليت، ماسه سياتومي، ديع ساختماني صنا، پنبه نسوز دريکي پالستيها کف

. ت گرددين مخلوط گچ و پرليگزيتواند جايمخلوط گچ و ماسه م.  اشاره کرديعنوان صافه استفاده ب

 بوده و يساز ل وزن کم قابل مصرف در ساختمانيدهد که به دليت نشان ميمشخصات مخلوط گچ وپرل

ت ياتوميت و ديکوليت، ورمي پرلي اصلي تجارت رقبايايدر دن. گردديدر مصرف آهن م ييجو موجب صرفه

 و به عنوان پرکنده مورد ي کشاورزيهاکردن خاک ه پالستر، مرغوبي تهي آنها برايباشند که هر دويم

دود ع ساختمان با حيت در صنايران، مصرف محصوالت خام و منبسط شده پرليدر ا. رنديگياستفاده قرار م

 و روغن يوه، قندسازيه آب ميع تهي مربوط به صناي بعديرتبه ها.  درصد مصرف مقام اول را داراست٤٠

  .باشدي درصد م٨/١٠ ،٦/٢١، ٢٣زان يب به مي به ترتينبات

ü ت يت، زئوليکوليتالک، ورم) تيسوليت، سيبنتون( رس :مکمل غذاي حیوانات  

ü ت، ينين سينفل کا،يم، فلدسپار، کائولن، ميکلس اتت، کربنيوم، بارينيدرات آلومي هيتر: پرکننده

  تي و والستونيس مصنوعيليس، سيلين، پودر سيستاليکروکريس ميليت، تالک، سيليپروف

ü اطفاء حریق :  

د يدروکسيت، هياتوميت، ديموان، آزبست، برات، برم، کروميد آنتي، اکسيومنيدرات آلومي هيتر

  تيکوليس، ورميوم ، فسفات ، پوميزيمن

ü شهي نشده ، پشم شيت ، ورقه اياتومي رس، د:هاي عایق حرارت و صداآجر  

ü ت، يت، پرليلمنيت، ايتيت، گارنت، منياتوميت، کربن فعال شده، آزبست، سلولز، دي آنتراس:فیلتر

  يسيلي، ژل سيسيليس، ماسه سيپوم

ü ت، ماسه يليروفين، پيوي، اول)تيکائولن و بوکس(ها  ت، رسينا، کروميت و آلومي بوکس:گري ریخته

  ر کنيت، زيکولي، ورميسيليس

ü ت، يکوليس، ورميت، پوميمان، پرليدار، فلزها، س شه حبابيت، شياتوميآزبست، د: عایق

  ت يت، زئوليوالستون
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ü تيت، زئوليکولي، ورم)منبسط شده(ليس، شي، پوم)منبسط شده(رس: مصالح سبک  

ل يت به دليخلوط گچ و پرلمشخصات م. ت گرددين گچ و پرليگزيتواند جايمخلوط گچ و ماسه م

  .شودي در مصرف آهن مييجو ي موجب صرفهوزن کم به عنوان مصالح ساختمان

ه پالستر، ي تهيباشند که برايت مياتوميت و ديکوليت، ورمي پرلي اصلي تجارت رقبايايدر دن

  . رديگي و پرکننده مورد مصرف قرار مي کشاورزيهامرغوب کردن خاک

گردد و با توجه به عدم ي برآورد ميصورت مصرف ظاهره  بي مواد معدنيان که مصرف جهييآنجا از

 يد جهاني منطبق بر آمار تولي جهاني، آمار مصرف ظاهري از صادرات و واردات جهانيوجود آمار

  . است

  

   اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-2-8

 کم، يل احتراق بودن، سختر قابيبودن، غ يف، خنثي ضعيي کم، رسانايل چگاليت به دليپرل

ع مختلف يدر صنا) تيکولير ورمير اگرگات ها نظينسبت به سا(ت جذب و مقاومت ي خوب، قابليدرخشندگ

  . رونديبه کار م

رد و يگيشتر مورد توجه قرار مي سبک تر بينکه روز به روز استفاده ازمصالح ساختمانيبا توجه به ا

  . ت برخوردار استين منظور استفاده از آن از اهمي ايت براي مناسب پرليهايژگين ويهمچن

ت يفينه کم، کي با حرارت، هزيته کم، سازگاري شامل دانسيتي استفاده از مصالح پرليايمزا

  يوانات موذي و مقاومت در برابر آتش ، رطوبت و حي و صوتي حرارتيبند يقعا

   کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول -2-9

  کشورهاي عمده مصرف کننده پرلیت : 10-2جدول 
  )درصد( سهم جهاني مصرف  )هزار تن(مقدار مصرف  عنوان محصول  نام کشور  رديف
  ٢٠  ٤٦٠  پرليت  امريکا  ١
  ٢٠  ٤٦٠  پرليت  ژاپن  ٢
  ٨  ١٨٤  پرليت  فرانسه  ٣
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 هاي داخلی عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول شرکت-2-9-1

ن مناطق و يز در همي آنها نيجان قرار دارند که فرآوريان و آذربا کردستيها ت در استانيمعادن پرل

  .رديگياستان اصفهان صورت م

  

  کنندگان عمده پرلیت و مصنوعات آن در ایراندبرخی تولی : 11-2جدول 
  محل کارخانه  نوع توليدات  نام کارخانه  رديف

 -يخيابان ريجان- انتهاي شرقي بزرگراه همت-تهران  پرليت  تيام تجارت  ١
  ١٩ واحد -١١ پالک -کوي صباح غربي

   شهرک صنعتي مديسه -شهر  رزين-اصفهان  پرليت  تعاوني توليدي صنعتي سيمين لنجان  ٢
  )سه راه گاز(

  تبريز  پرليت خام  کارخانه انبساط پرليت صوفيان  ٣
  اصفهان  پرليت خام  هاي نسوز اصفهان فرآورده  ٤
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  سومفصل 
  یت عرضه و تقاضاوضع

  )بررسی بازار (
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 وضعیت عرضه و تقاضا -3

 ياندهيآ رود که دري انتظار ميع مختلف داخليت در صنايبا توجه به رشد روزافزون مصرف پرل

 ي از کشورهايکيران به عنوان ي است که کشور اين درحاليا. ابديش يت در کشور افزاي پرليک تقاضاينزد

ت به يصادرات پرل.  داشته باشديم نگاهيز ني مختلف نيتواند به بازارهايا ميدنت در يره پرليصاحب ذخ

  .دينده هم کمک نماي آيتواند به رشد و تقاضا در سال هايگر هم مي ديانه کشورهايخاورم

ان يتوان گفت در م ي ميبردارنه بهرهي در زميگذار هيت با توجه به رشد سرماينه عرضه پرليدر زم

تواند يم  هم١٣٨٠ش تعداد معادن فعال در سال ين افزايهمچن. افتيش خواهد يت افزايمدت عرضه پرل

  . باشدي آتيها ت در ساليش عرضه پرلي افزاي برايمالک

ع ي در صناين ماده معدنيد ايداشدن مصارف جديت در جهان و پيبا توجه به رشد مصرف پرل

ت صورت ير پرلينه معادن و ذخاي در زميشتريب يهايگذار هيک سرماي نزديا ندهيمختلف، بدون شک در آ

ن ماده ي اير خوب و فنيران در منطقه و ذخايک ايت استراتژيت، موقعي ساده پرليورآفر. رفتيخواهد پذ

 و اکتشاف يبردارنه بهرهيشتر در زمي بيگذار هي مثبت درجهت توسعه و سرمايتوانند عواملي مي همگيمعدن

نه اکتشاف و يها در زميگذارهيگردد که رشد سرمايسر مي ميوارد فوق زمان ميتمام. ت در کشور باشديپرل

به ...) ار و يدخانه، شهرير سفينظ(د يوستن معادن جديبا پ. ردي انجام گيشتري با سرعت بيبردار توسعه و بهره

افته و بالطبع يش ي افزايا به طور قابل مالحظهين ماده معدنيد ايزان توليت، ميدکننده پرليجرگه معادن تول

 گردد، لذا ين ماده معدني اي تقاضا برايز در کشور، نتوانسته جوابگويع مختلف نيبا گسترش و توسعه صنا

  . گرددير آلمان وارد ميگر نظي ديش ساخته از کشورهايت به صورت قطعات پي پرليساالنه مقدار

 يهي نکته واضح و بديشد ولبا يت در کشور در دسترس نميزان مصرف پرليق از ميهر چند اطالع دق

  .باشد ي مصرف نميت در کشور جوابگويد پرليزان تولين است که ميا

 از آنها به ي برخيساز ن آمادهي درآنها و همچنيگذار هيد در کشور و سرمايت جديبا کشف ذخائر پرل

د و عرضه يزان تولي، مي آتيها  از معادن فعال در سالين توسعه برخيرجند و همچنيخصوص در منطقه ب

  . افتي ادامه خواهد يا حداقل نرخ رشد فعلي خواهد داشت و يرينده رشد چشمگي آيها ت در ساليپرل
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ع ي مواد در صناي برخيت به جاي پرلينيگزين جايع در کشور و همچني صناي توسعه برخياز طرف

تواند ي ميرخ رشد فعلکه نيبطور. شد ت خواهدي پرليش مصرف و تقاضا برايمختلف احتماالً منجر به افزا

  .ابديادامه 

  

و   توسعه در دست اجرايد و طرح های جديهات طرحیوضعبرداري و  بررسی ظرفیت بهره-3-1

  روند تولید از آغار برنامه سوم تاکنون 

 موجود يت واحدهايع و معادن درخصوص ظرفيمرکز آمار وزارت صنا آمار و اطالعات بدست آمده از

  .ر ارائه شده استيجدول زدر ت يپرلد کننده يو فعال تول

  هاي فعال واقع در استان ها به تفکیک و ظرفیت کل تولید پرلیت در ایران تعداد کارخانه : 1-3جدول
  )تن(ت يظرف  تعداد کارخانه  نام استان  فيرد
  ٢٤٤٠٠٠  ٧  يجان غربيآذربا  ١
  ١٢٢٧  ٣  اصفهان  ٢
  ١٨٧٨٠٠  ٢  خوزستان  ٣
  ١٠٩٠٠  ٤  يجان شرقيآذربا  ٤
  ٢٤٦٧  ١  نيقزو  ٥
  ٢٣٤٠  ٢  يخراسان رضو  ٦

  ٤٤٨٧٣٤  ١٩  جمع
  

آمار و اطالعات بدست ها  هاي در دست احداث پرليت، بر اساس پيشرفت فيزيكي طرح در مورد طرح

  . باشد به شرح جداول زير ميع و معادن يمرکز آمار وزارت صنا آمده از
  زیکی در صنعت پرلیت درصد پیشرفت فی20تعداد و ظرفیت طرح هاي با  : 2-3جدول 
  واحد کاال  ديت توليظرف   درصد٢٠ يکيزيشرفت في با درصد پيتعداد طرح ها  نام کاال

  تن  ٧٢٠٠  ٣  تيپرل
  تن  ١٠٨٠٠٠  ٢  تيش ساخت پرليقطعات پ
  تن  ٢٧٠٠٠  ٢  تيکا از پرليدانه م

  تن  ١٨٥٠٠  ٣  ت منبسط شدهيپرل
  تن  ٣٣١٠٠  ٣   شدهيبندت دانهيپرل
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   درصد پیشرفت فیزیکی در صنعت پرلیت60 تا 20و ظرفیت طرح هاي باالي بین تعداد : 3-3جدول 
  واحد کاال  ديت توليظرف   درصد٢٠ يکيزيشرفت في با درصد پيتعداد طرح ها  نام کاال

  تن  ١٩٩١٥  ٢  تيش ساخته پرليقطعات پ
  تن  ٧٥٠٠  ٢  تيکا از پرليدانه م

  تن  ٢٦٢٠٠  ٧  ت منبسط شدهيپرل
  تن  ٢٥٥٠٠  ٤   شدهيت دانه بنديپرل

  
   درصد پیشرفت فیزیکی در صنعت پرلیت100 تا 60تعداد و ظرفیت طرح هاي بین  : 4-3جدول

  واحد کاال  ديت توليظرف   درصد٢٠ يکيزيشرفت في با درصد پيتعداد طرح ها  نام کاال
  تن  ٥٠٠  ١  ت منبسط شدهيپرل
  تن  ١٠٠٠٠  ١   شدهيبندت دانهيپرل
  

   86از آغاز برنامه سوم تا پایان سال  بررسی روند واردات محصول -3-2

ت خام وارد کشور يپرل شتر،يت بيت منبسط با ظرفيد پرليبه علت عدم وجود کارخانجات تول

  .شود ينم

  

   بررسی روند مصرف از آغاز برنامه -3-3

ع فوالد، ير صنايت نظيکننده پرل ع مصرفينه صناي در دست اجرا در زميهابا توجه به طرح

رود که در  ي موجود انتظار مين طرح توسعه واحدهايو همچن... ع ساختمان و ي، صنايساز ن، روغيسازندق

ش ساالنه ي با توجه به افزاياز طرف.  داشته باشديت همچنان روند رو به رشدينده مصرف پرلي آيها سال

مت يرود که قيمر ها انتظانهير هزيت و سايد پرلي توليها نهيش هزيجه با افزايها و نرخ تورم، در نت متيق

   . برخوردار باشديک روند صعودي از ي آتيها  ساليز طيت نيپرل

  

  و امکان توسعه آن ات محصول از آغاز برنامه سوم بررسی روند صادر -3-4

 خود صادرات يت مصرفين پرليمأست که بتوان عالوه با تيران به آن اندازه نيا ت دريد پرليزان توليم

  .کنديگر وارد مي ديز از کشورهاياز خود را ني مورد نيتيشتر محصوالت پرليز داشته باشد بلکه بين
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  آمار صادرات پرلیت در سال هاي اخیر: 5-3جدول 
  عنوان  ١٣٨٤سال   ١٣٨٣سال   ١٣٨٢سال   ١٣٨١سال 

  ارزش  وزن  ارزش  وزن  ارزش  وزن  ارزش  وزن
  ٤٦٢  ١١  ٩٦٦  ٢٣  ٢٧٧٢  ٦٦  ١٠٧٥٢  ٢٥٦  تيپرل
  دالر: ارزش      تن : وزن 

  
  مهمترین کشورهاي مقصد صادرات پرلیت : 6-3جدول 

  ١٣٨٤صادرات سال   ١٣٨٣صادرات در سال   ١٣٨٢صادرات در سال   عنوان محصول  نام کشور
درصد   ارزش  وزن     

  ازکل
درصد   ارزش   وزن 

  از کل
درصد   ارزش   وزن 

  از کل
  -  -  ٠  -  -  ٠  -  -  ٠  ت يپرل  اياسپان

  ٩  ٤٢  ١  -  -  ٠  -  -  ٠  تيپرل  آلمان 
  -  -  ٠  -  -  ٠  ٩٦  ٢٦٨٨  ٦٤  ت يپرل  فرانسه 

  دالر: ارزش        تن : وزن 
  

  بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم -3-5

ه ي،ته%) ٤(يع ساختمانيب در صنايت به ترتيران مصرف محصوالت خام و منبسط شده پرليدر ا

ت خام در يمصرف کنندگان عمده پرل. باشديم%) ٨/١٠ (يو روغن نبات%) ٦/٢١ (ي، قندساز%) ٢٣(وه يآبم

ن بودند که يي پايهاتي نسوز اصفهان با ظرفيز و فراورده هايان تبريت صوفيران، دو کارخانه انبساط پرليا

نکه ي در حال حاضر عالوه بر ايول. نمودندين مي و فوالد را تاميگرختهير ريع کشور نظي صناياز برخين

ز در مناطق مختلف ي ني بزرگ و کوچک متعدديهادا کرده، کارخانهيش پي افزاي هان کارخانهيت ايظرف

 کنند در حال حاضر يت خام مصرف مي، پرليتيد محصوالت مختلف پرلياند که جهت تولجاد شدهيکشور ا

 تي پرليخته گريع فوالد و ري ، صناير تراکتور سازي نظيگريعالوه بر کارخانجات فوق، کارخانجات بزرگ د

شتر ي بيست وليزان مصرف آنها در دسترس ني از ميقي کنند که اطالعات دقي شده خام مصرف ميبنددانه

ه يوه و بقيه آب مي، تهي به عنوان صافيران در کارخانجات روغن نباتيت در ايمحصول خام و منبسط شده پرل

  .شوديع قند به مصرف رسانده مي و صناي و رنگ سازيدر کشاورز
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دات يت درکشور به علت عدم شناخت مصارف مختلف و کمبود تولي پرلينکه تقاضايابا توجه به 

گردد يه واردات آن عمدتاً به شکل محصوالت ساخته شده وارد کشور مي کلي، محدود است و از طرفيداخل

  . رسدي به مصرف ميدات داخليه تولي توان اظهار داشت که کليلذا م

  :باشدير مي به صورت زيف داخلع مختلي در صنايت مصرفيانواع پرل

 درصد قابل مصرف ٨٠زان حدود ي به م٢متر از نوع درجه يلي م٥/٢ تا ٥/١ يبندبا دانه -١

  يدرکارخانجات روغن نبات

 درصد قابل مصرف در ٥زان حدود يز به ميمتر از نوع مخلوط دانه ريلي م٥/١ تا ١ يبندبا دانه -٢

 ي و رنگ سازيکشاورز

وه ي درصد قابل مصرف در آب م١٥زان حدود يک به مي مش از نوع درجه ١٠٠ر ي زيبندبا دانه -٣

 يساز

 . مصرف کننده داردي به تقاضاي درشت که بستگيبندبا دانه -٤
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  چهارمفصل 
   فنی طرحیبررس
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 م مرسويها هاي تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژيبررسی اجمالی تکنولوژي و روش -4

 در فرایند تولید محصول

 هاي موجود تولید محصول و شرح تکنولوژي مورد نظر  بررسی روش-4-1

ت پخت کانه جهت ي آن و در نهايبندش تا ابعاد مورد نظر و دانهيت، خرداي پرلي فرآوريقسمت اصل

 و سوم  مراحل اول و دوميک شامل سنگ شکنيپيش به طور تين مرحله خردايبنابرا. باشديانبساط آن م

  . باشدي جذب گرد و غبار ميهاستمي و سيبندبوده و سپس مراحل خشک کردن، طبقه

مرحله دوم سنگ . رديگي انجام ميراتوريا ژي و ي مرحله اول توسط سنگ شکن فکيسنگ شکن

 صورت گرفته و سپس محصول حاصل قبل از ورود به مرحله يا مخروطي و ي فکي توسط سنگ شکنيسکن

  . شوديک درصد خشک مي تا رطوبت کمتر از ي و طبقه بنديسوم سنگ شکن

ا توسط سنگ شکن ي و يا چکشي و يالهي، ميا ضربهياهاي مرحله سوم با استفاده از آسيسنگ شکن

 به يابي جهت دستيي هوايرهايفاي و کالسي ارتعاشياز سرندها. شوديسک انجام ميرودي و ژي غلتکيها

ت خام ي که پرليدر صورت. شوديباشد استفاده ميمتر ميلي م٣ تا ٨/٠ن ي ب مورد نظر که معموالًيبنددانه

  .شودي انبساط فرستاده ميها شده به کارخانهيت دانه بندياز باشد، پرليمورد ن

 يها جداکننده.گردديد ميز تولي ريلي خهاي  به صورت دانهيت در مرحله فراوري از پرليقسمت

 و ي آنها، جمع آوريگردد که در صورت وجود تقاضا براي جدا ميط فرآور از خيبند در مرحله طبقهييهوا

شوند ي انباشته مين صورت به عنوان باطله در محلير ايشوند، و در غي شده و به فروش رسانده ميبندبسته

د يز توليرد که حداقل مقدار ذرات ري انجام گيش طوري عمل خردايستي تا آنجا که امکان داشته باشد بايول

  .دهديت را نشان مي پرليک کارخانه فراوريک يپيت تي فلوش١شکل . گردد
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   شرح تکنولوژي مورد نظر-4-2

 يا برخي و ي فلزيهامثل کانه) يابيار و بازيع (يکيت، عوامل متالوژياز آنجا که در مورد پرل

 هر دو شکل خام و پخته شده  است که دريبندن پارامتر دانهي ندارند و ايت چنداني اهمير فلزي غيها يکان

 يجه هدف از فرآوريدر نت. ر کانه ها متنوع نخواهد بودين کانه مثل ساي ايلذا فرآور. باشديت ميآن حائز اهم

در . باشديع مختلف مياز در صناي مشخص مورد نيبندشده آن با دانه يد محصول خام و پختهت، توليپرل

  :باشدير ميت به صورت زيه پرليت مراحل تهينها

 يا بدون آتشباري و يق روباز با انجام آتشبارياستخراج به طر -

  سنگ استخراج شده يش بر رويانجام عمل خردا -

 از در مصارف مختلفي مورد ني سنگ خرد شده به اندازه هايبنددانه -

 ٥/١ تا ١متر ، يليک مير يز:  است که عبارتند از يبند چهارنوع دانهي دارايديت خام توليپرل -

 لمتري م٥/٣ تا ٥/٢متر و يلي م٥/٢ تا ٥/١متر، يليم

  شده خام عرضه آن به بازار مصرفيبند دانهيبندبسته -

  شده در کورهيبندت دانهيپخت پرل -

  مصارف مختلفيت پخته شده براي پرليبنددانه -
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  فلوچارت فرآیند تولید-4-3

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وري پرلیتآ فرفلوچارت : -1-4شکل 
  

  

  

  

  :هاي کنترل کیفیت ها، مراحل و شیوه بررسی ایستگاه -4-4

  :  مرسوم يهاينقاط قوت تکنولوژ

ü يده فرآوريچياز به مراحل پيعدم ن  

  : مرسومي هاينقاط ضعف تکنولوژ

ü ش از حد يش بيخردا 

ü د گرد و غبار يتول 

ü يا برخي و ي فلزيهامثل کانه) يابيار و بازيع (يکيت، عوامل متالوژياز آنجا که در مورد پرل 

 است که در هر دو شکل خام و يبندن پارامتر دانهي ندارد و ايت چنداني اهمير فلزي غيها يکان

 .ها متنوع نخواهد بود ر کانهين کانه مثل ساي ايلذا فرآور. باشديت ميپخته شده آن حائز اهم

 خوراك

 سرند جدا کننده 

 سنگ شکن اولیه 

 انبار

 سرند ارتعاشی

 سنگ شکن ثانویه

 خشک کن ها 

  کارخانه جمع آوري گرد و غبارسنگ شکن مرحله   سرندها/کالسیفایرها

  حمل گرد و غبار به معدن سنگ با کامیون   انبارهاي محصول اولیه 

  جهت تحویل به مشتريحمل   اختالط با یکنواخت سازي

 باطله نهایی

 حمل باطله توسط کامیون
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  پنجمفصل 
  مطالعات فنی و مهندسی طرح
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  ح مطالعات فنی و مهندسی طر-5

   برآورد ظرفیت برنامه تولید ساالنه-5-1

شود  يد مرد، برآوين آالت خط تولي ماشيد واحد مورد نظر، براساس مشخصات فنيانه توليبرنامه سال

 ساعته ٨ يفت کاري ش٣اساس تعداد  انه بريد ساليالزم به ذکر است تول. ر ارائه شده استيکه در جدول ز

  .ستده اي محاسبه گردي روز کار٣٠٠ يبرا

  برنامه سالیانه تولید : 1-5جدول 
  )اليون ريليم(کل ارزش فروش   )الير/ تن(مت فروش واحديق  انهيت ساليظرف  واحد  شرح  فيرد
  ٥٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠  ١٠  هزار تن  تيپرل  ١

  ٥٠٠٠  )اليون ريليم(مجموع 

  
  هاي تولیدي و غیرتولیدي سازي، ساختمان  برآورد زمین، محوطه-5-2

ان يجر درو ده بو ماندگار يعتي طبيشود که داراي اطالق مييهايسته از دارائه ثابت به آن ديسرما

آالت  ينه، ماشيل نقلين، ساختمان، وسايها شامل زميين دارايا. شودي از آنها استفاده ميديات واحد توليعمل

  .شودي محاسبه متي پرليدي واحد توليک از آنها برايباشد که در ادامه هر يم...  و يسات جانبيسأد، تيتول

 ين واحد، الزم است اندازه بناهاياز اي مورد نيهان و ساختمانيه زمي تهيهانهي محاسبه هزيبرا

سپس مقدار . برآورد شود... نگ و ي، محوطه، پارکي اداريهاد، انبارها، ساختمانيل، سالن تولياز از قبيمورد ن

ر مقدار يدر جداول ز. نده، محاسبه شوديوسعه طرح در آ احداث بناها با در نظر گرفتن تياز براين مورد نيزم

  .ه آنها محاسبه شده استي تهينه هاياز، برآورد و هزي مورد نين و انواع بناهايزم

  هزینه هاي زمین : 2-5جدول 
  )اليون ريليم(جمع   )الير( هر متر مربع يبها  )متر مربع( ابعاد  شرح  فيرد
  ١٤٣  ٦٥٠  د و انباري تولين سالن هايزم  ١

 و ي، خدماتي ادارين ساختمان هايزم  ٢
  ٢٢  ١٠٠  يعموم

  ١٢١  ٥٥٠  ن محوطهيزم  ٣
  ٥٠٠  ن توسعه طرحيزم  ٤

٠٠٠/٢٢٠  

١١٠  
  ٣٩٦  )اليون ريليم(مجموع   ١٨٠٠  )متر مربع(از ين مورد نيجمع زم
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  هاي ساختمان سازيهزینه : 3-5جدول 
  )اليون ريليم(جمع   )الير( هر متر مربع يبها  )متر مربع(ابعاد  شرح  فيرد
  ٨٧٥  ٠٠٠/٧٥٠/١  ٥٠٠  ديسوله خط تول  ١
  ١٨٧  ٠٠٠/٢٥٠/١  ١٥٠  انبارها  ٢
  ٢٥٠  ٠٠٠/٥٠٠/٢  ١٠٠  ي و عمومي، خدماتيساختمان ادار  ٣

، يابان کشي، خيمحوط ساز  ٤
  ٨٢  ٠٠٠/١٥٠  ٥٥٠   سبزينگ و فضايپارک

  ١٠٨  ٠٠٠/٣٠٠  ٣٦٠  يوار کشيد  ٥
  ١٥٠٢  )اليون ريليم(مجموع 

  
کارگاهی، تأسیسات عمومی، وسایل هاي مرتبط  و هزینه  خط تولیدآالت ماشینآشنایی با  -5-3

  نقلیه، تجهیزات و وسایل اداري، رفاهی و آزمایشگاهی 

 معتبر يهايندگيا نمايدکننده ي مهم توليهااساس استعالم صورت گرفته از شرکت نه ها برين هزيا

 حمل و نقل، نصب و يهانهيآالت، شامل هز نيه ماشيته ي جانبيها نهين هزيهمچن. گردديبرآورد م

 و تعداد مورد يديآالت تولنير فهرست ماشيدر جدول ز. شوديز محاسبه مين...  و ي، عوارض گمرکيانداز راه

ه ي تهي و جانبي اصليهانهي اخذ شده، هزيها متياساس ق د ارائه شده است و برياز آن در خط تولين

  . است دهيت، محاسبه گردزاي و تجهآالت ينماش

  هزینه ماشین آالت خط تولید : 4-5جدول 
  تعداد  شرح  فيرد  متيق

  نه به دالريهز  اليون ريلينه به ميهز
  )اليون ريليم(نه کل يهز

  ١٠٧٣  ١٣٤٢٠٠  ١٠٧٣  ١  يسنگ شکن فک  ١
  ١٤٨  ١٨٥٠٠  ١٤٨  ١  ي چکشيايآس  ٢
  ٨٢  ١٠٣٣٠  ٨٢  ١  ک طبقهيسرند   ٣
  ٢٢٨  ٤٨٣٣  ٣٨  ٦  کلونيس  ٤
  ٢٤٠  ٣٠٠٠٠  ٢٤٠  ١  ريدستگاه گردگ  ٥
  ٣٦٥  ٩١٠٠  ٧٣  ٥  دستگاه انتقال مواد  ٦
  ٤٠١  ٥٠١٦٠  ٤٠١  ١  يسکيلتر ديف  ٧
  ١٦٢٩  ٢٠٣٦٩٠  ١٦٢٩  ١  موتور  ٨
  ٢٠٨  ) درصد کل٥(د ير لوازم و متعلقات خط توليسا  ٥
  ٤١٦  ) درصد کل١٠ (ي ، نصب و راه اندازيد خارجينه حمل و نقل ،خريهز  ٦

  ٤٧٩٠  )اليون ريليم(مجموع 
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از به يندها، نيا بهبود فرآيل يد، جهت تکمي خط تولي اصليها، عالوه بر دستگاهيديهر واحد تول

سات يسأگ بخار، کمپرسور، تيش، آب برق، ديش و سرمايسات گرمايسأر تي، نظيسات جانبيسأزات و تيتجه

 و يا منطقهيهاتيند و محدودي فرايهايژگين موارد با توجه به ويانتخاب ا. خواهد داشت... ق و ياطفاء حر

  . رديگي انجام ميطيست محيز

، يرجند، ذخائر اشلق چايه بي ناحير کانسارهايران نظيت اي پرليک از کانسارهايدر استخراج هر 

  . ر خواهد بودياز به صورت زي مورد نيير بنايسات زيامکانات و تاس... آبک و 

 يبردار اخذ مجوز بهره -١

ن آالت يت ماشيتعداد و ظرف... ون و يبولدوزر، لودر، کام: ري نظي و معدنيآالت راهساز نيه ماشيته -٢

ت يک از ذخائر پرليبا توجه به حجم هر . د دارديت توليات و ظرفي به حجم عملياز بستگيمورد ن

ک دستگاه يک دستگاه بولدوزر و يک از معادن فعال، داشتن حداقل يد هر يت توليران و ظرفيا

 .کند يت مين ذخائر کفايک از اي از هر يبردار بهرهيون براي به همراه چند کاملودر

 ي و چالزنياز به حفاري استخراج، نيکه برا يدر صورت( مناسب و کمپرسور يآالت حفار نيه ماشيته -٣

 .) وجود داشته باشديو آتشبار

 ...)رستوران، رختکن ، حمام و ( ه پرسنلياجات اولياحداث اماکن جهت احت -٤

 يدکيزات ياحداث انبار قطعات و تجه -٥

  و مطالعه اسناد و مدارک مربوط به معدن ي ، بررسي در معدن جهت نگهدارياحداث دفتر ادار  -٦

  يدنيد و نصب تانکر سوخت و تانکر آب آشاميخر -٧

 ن محل ممکن يکتري از نزدين آب و برق مصرفيتام -٨

 . داشته باشدياز به آتشبارين...  و ي بردار و باطلهيکه راه سازيدرصورت(احداث انبار مواد منفجره  -٩

 ک معدنياز در ير امکانات مورد نيه سايته -١٠
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 يازيران نيت اي از معادن پرليبردار ران، در استخراج و بهرهيت در ايت به مشخصات ذخائر پرليبا عنا

باشد بلکه  ي نميدن بزرگ معيها ونيپرها و کاميها، اسکرر شاوليشرفته نظيزه و پيبه استفاده از وسائل مکان

  . هستنديبردارتر قابل بهره نهيزات ساده تر و کم هزيآالت و تجه ني ماشيک سرين ذخائر با يا

  .ر ارائه شده استيه آن در جدول زي تهيها نهين طرح و هزياز ايزات مورد نيسات و تجهيسأت

  سیساتأهاي ت  هزینه-5-5جدول 
  )اليون ريليم(نه يهز  شرح  فيرد
  ١٣٠  شيوگرماسات يتاس  ١
  ٣  قيسات اطفاء حريتاس  ٢
  ٧٣  سات آب و فاضالبيتاس  ٣

  ٢٠٦  )اليون ريليم(مجموع 
  

 واحد يزات خاص خود را دارند که براياز به لوازم و تجهيد ني هر واحد تولي و خدماتي اداريواحدها

  .ر برآورد شده استيت در جدول زيپرل

  هزینه لوازم اداري و خدماتی : 6-5جدول 
  )اليون ريليم(نه يجمع هز  )الير(مت واحديق  تعداد  شرح  فيرد
  ٦  ٠٠٠/٥٠٠/١  ٤  يز و صندليم  ١
  ٢٠  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠  ١  يدستگاه فتوکپ  ٢
  ١٠  ٠٠٠/٠٠٠/١٠  ١  يوتر و لوازم جانبيکامپ  ٣
  ١  ٠٠٠/٠٠٠/١  يسر١  يزات اداريتجه  ٤
  ١٥٠  ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠  ١  خودرو سبک  ٥
  ٥٠٠  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠  ١  نيخودرو سنگ  ٦

  ٦٨٧  )اليون ريليم(موع مج
  
   برآورد انرژي مورد نیاز-5-4

د ينه خرير، هزيجدول ز در. دارد... از به آب، برق، گاز، ارتباطات و ينيت  فعالي برايديهر واحد تول

  .ت ارائه شده استياز واحد پرليت مورد نياساس ظرف  برق، گاز، تلفن بريهاانشعاب
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  حق انشعاب: 7-5جدول 
  )اليون ريليم(نه کل يهز  )الير(مت واحد يق  ازيت مورد نيظرف  حد وا  شرح  فيرد
  ٦٧  ١٧٠  ٣٩٦٠٠٠  لو وات يک  برق  ١
  ١٣  ١٥٠٠  ٩٠٠٠  متر مکعب  آب  ٢
  ٨  ٢٠٠  ٤٠٠٠٠  تريل  ليگازوئ  ٣

  ١٢  تلفن و مخابرات
  ١٠٠  )اليون ريليم(مجموع 

  
  مورد نیازانسانی ي ورین برآورد -5-5

 متخصص در يروهاين نييار پايد، اشتغال بسيآيشور به چشم مآن چه در مطالعه اکثر معادن ک

 يت کشور طيسانس و دکترا در معادن پرليالت فوق لي کار با تحصيرويسفانه نأمت. معادن کشور است

 افتاده و محروم ر در نقاط دوينکه اغلب منابع معدنيبا توجه به ا.  مذکور همواره ثابت بوده استيها سال

 از يبردار س امکانات بهرهيسأ است که در صورت تيهيره قرار دارند، بدينات راه، برق و غکشور از نظر امکا

گردد که موجب اشتغال کوتاه مدت و  يجاد مي در منطقه مورد مطالعه اي خود به خود تحوليک ماده معدني

ل کانسنگ ي که باعث تبديع جنبين صنايهمچن. شودي ميالن دانشگاهيبلند مدت نسل جوان و فارغ التحص

 از مردم يريشوند منجر به اشتغال عده کثيع مختلف مي آن جهت مصرف در صنايها ت به فراوردهيپرل

 در منطقه مورد مطالعه باعث عمران يبردارز امکانات فراهم شده جهت بهرهيگردد و ن يمنطقه مورد مطالعه م

  . منطقه خواهد شديو آبادان

شوند و  ياس محسوب مير کوچک مقران جزو معادن و ذخاييت اياز آنجا که معادن و ذخائر پرل

 يبردار جهت بهرهيه گذاريباشند، لذا سرماي در سطح کشور برخوردار مي نسبتاً خوبين از پراکندگيهمچن

ز از ي نييک منطقه نخواهد شد بلکه اشتغال زاي محدود به ييزا آنها همانند معادن بزرگ منجر به اشتغال از

 نفر در کارخانه ١٢ در حال حاضر حدود.  در سطح کشور برخوردار خواهد شدي مناسبيگع و پراکنديتوز

آمار زير ز اشتغال دارند که جداول يان تبريت صوفي نفر در کارخانه انبساط پرل٢٤انه و يت ميانبساط پرل

  .دهند يع آنها را در دو کارخانه مذکور نشان مي و توزي انسانيروين
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   انسانی و توزیع آنها در کارخانه انبساط پرلیت میانهآمار نیروي: 8-5جدول 
  يليمدرک تحص           

  مجموع  پلمير ديز  پلميد  پلميفوق د  سانس و باالتريل  نام بخش مربوطه

  ٢  -  -  ١  ١  ي و اداريمال
  ١٠  ٥  ٥  -  -  ديخط تول
  ١٢  ٥  ٥  ١  ١  مجموع

  

  صوفیانبساط پرلیت آمار نیروي انسانی و توزیع آنها در کارخانه ان: 9-5جدول 
  مجموع  پلم يرديز  پلميد  پلم يفوق د  سانسيل  سانسيفوق ل  دکترا  مدرک
  ٢٤  ١٤  ٥  ٣  ٢  -  -  تعداد

  

 تن ٣٠٠٠ت ي با ظرف٢ن بالغ يري در معدن شي انسانيروين براساس آمار در دسترس تعداد نيهمچن

 از تعداد ي باشد ، وليفر م ن١٠ در سال هر کدام ٤٠٠٠ت يد خانه با ظرفي نفر و در معدن سف٦در سال 

ن تعداد پرسنل در واحدها و يبنابرا. باشدي در دسترس نمي موجود اطالعاتير معادن و کارخانه هايپرسنل سا

توان گفت که يلذا در مجموع م. باشدي نفر م٦٢کنند، جمعاً يد ميران را توليت ايمعادن مذکور که عمده پرل

 با توجه به روند ي باشد ولي نفر م١٠٠ت حداکثر يد پرلي تولي و واحدها شاغل در معادني انسانيرويتعداد ن

ت و يد پرلي تعداد پرسنل شاغل در بخش تولي آتيها رود که در سال يران انتظار ميت در ايد پرلي توليشيافزا

  . برخوردار باشديز از رشد قابل توجهي آن نيهافراورده

 رسد به ازاء يانه به نظر ميد خانه مي و سف٢ن بالغ يريبا توجه به آمار موجود در خصوص معادن ش

ل يپتانس. شود يک نفر در بخش معدن فراهم مي ي براييزا يت ، امکان اشتغالد پرلي تن تول٥٠٠ ي ال٥٠٠هر 

م در ير مستقيصورت و به صورت غه ت بوده و بيد پرليت تنها منحصر به مراکز تولي در صنعت پرلييزا اشتغال

جاد ي اياديم زير مستقيت اشتغال غيز ظرفين د داخل،يت توليمت پرليوجه به کمتر بودن قبخش مصرف با ت

  . کنديم
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  مورد نیاز برآورد مواد اولیه -5-6

ه ي پالئوژن، در ناحيک هاي ولکاني فردوس بر روي جنوب باختريران در نواحيت در اي پرليپراکندگ

 قائن، - گناباديها ران در چهار گوشيانه، در شرق ايمخصوص شهرستان ه جان و بي، منطقه آذربايسه چنگک

ن و کاشان يستان و بلوچستان و شهرستان نائيت در استان سيرجند، فردوس و طبس و درنهايرامون بيدر پ

ت بخصوص در ينيت و کائوليت، زئوليران با آلوني کشف شده در ايهاتيهمراه بودن پرل. ده استيگزارش گرد

دهد با ي آنها نشان مي و دگرسانيدي ترشي آتشفشانيت ها را به سنگ هاي پرليبستگجان، وايه آذربايناح

 يه خارجيها، گنبدها و در حاش ليها، سکيها، دا انيشتر به صورت جريت بي پرليها نکه تودهيتوجه به ا

ر يذخا. ستنديوسته نيصورت په ر بين ذخايشوند، لذا ايده مي دي آتشفشانيها کم عمق سنگيهاتوده

که ) گوسنيعمدتاً ائوسن و ال(  تا عهد حاضريري ترشيا و و تودهي مذاب ماسيها انيت در جري پرلياقتصاد

ت يره پرلين ذخياول. باشنديگردند و به روش باز قابل استخراج مياند، محدود م  را در بر گرفتهيعيمناطق وس

 ين شناسي بود که توسط سازمان زمي شرقجانيانه استان آذربايدخانه در شهرستان ميت سفيران، پرليدر ا

  .ديکشف و مطالعه گرد

ه يها، گنبدها و در حاش ليها، س کيها، دا انيشتر به صورت جريت بي پرليهانکه تودهيبا توجه به ا

  . يستندوسته نيصورت پ هر بين ذخايشوند، لذا ا يده مي دي آتشفشانيها  کم عمق سنگيها تودهيخارج

عمدتاً ( تا عهد حاضر يري ترسيا ف و تودهي مواد مذاب ماسيها انيت در جري پرلير اقتصاديذخا

توان آن را ي روباز ميهاشوند و به روشي را در بر گرفته اند محدود ميعيکه مناطق وس) گوسنيائوسن و ال

  .استخراج کرد

ن يريش شيم قينواح. انه بوده استيران در منطقه ميت در تاکنون در اير کشف شده پرليشتر ذخايب

 در رشته يگري دينواح. باشندير مي ذخاي از مناطق مستعد و حاويک و اشلق چاي، آبي، عجميبالغ، سار

ز از يدخانه نيه خطب و سفيرآباد، کوه چهل نور، ناحي، توپ قره، شمال شرق اميکوه قافالن کوه، باغ دره س

باد، گناباد، يرجند، فردوس، طبس، تاير اطراف ب دير با ارزشيبه عالوه ذخا. باشنديانه ميت دار مي پرلينواح

ت ين معادن فعال پرليترمعروف. ستان و بلوچستان گزارش شده استي از سين، کاشان و نواحي نائيشهرها



   

  ٥٠

  
  
  
  
  
  
  

 تيپرل                                                    بوشهرسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی 

 مربوطه عموماً به يسن سازندها. باشنديد خانه مين بالغ و سفيريت شيدر کشور درحال حاضر معدن پرل

طبق .  استي مورد نظر آتشفشانيهاگردد و جنس سنگي بر مي کواترنري رسوبي و نهشته هايريدوره ترش

يون لي م٥/٢٤ معادل ١٣٨٠ت در کشور در سالي پرليره قطعيران ذخيمرکز آمار ا آمارگزارش شده از

 معدن گزارش شده ٣٠ تعداد ١٣٨٠ فعال گزارش شده در سال نن تعداد معاديهمچن. مکعب بوده استمتر

  .است

  ادن پرلیت ایرانمع: 10-5جدول 
  استان  نام معدن  فيرد
  زنجان  آق کند  ١
  يجان شرقيآذربا  د خانهيسف  ٢
  يجان شرقيآذربا  ن بالغيريت شيسنگ پرل  ٣
  يجان شرقيآذربا  اريشهر  ٤
  يجان شرقيآذربا  ٢ن بالغيريش  ٥
  يجان شرقيآذربا  ٣ن بالغيريش  ٦
  لياردب  عرصه دو گاه  ٧
  لياردب  عرصه دو گاه  ٨
  يجان شرقيآذربا  ايقراق  ٩
  زنجان  يزالر گنبديق  ١٠

  

توان آن را به روش روباز يت معموالً در اعماق کم و در سطح گسترده قرار دارد لذا مياز آنجا که پرل

در اغلب موارد سنگ . کرديبردارتش، استخراج و بهرهيت آن و درجه مرغوبيفي نسبت به کيو بطور انتخاب

له ي و استفاده از مواد منفجره و تنها بوسيباشد که بدون حفاري و شکاف م درزيت آنقدر سست و دارايپرل

. از وجود ندارديز ني خرد کننده ني مواقع به دستگاههاي در برخيتوان آن را استخراج نمود و حتيبولدوزر م

شوند و يج مز به روش روباز استخراين... ه و يونان، ترکيکا، ير معادن آمريا نظيت دنياکثر معادن بزرگ پرل

 که يت استفاده شود و تنها در معادني استخراج پرلي براينيرزميد که از روش زيآيش مي به ندرت پيليخ

در .  و مواد منفجره استفاده شودي برخوردار است جهت استخراج از حفاري باالتريت  ازسختيسنگ پرل

 و ي برقير شاول هاي نظين آالتياشزه بوده و جهت حمل و نقل از ميمعادن بزرگ استخراج به صورت مکان

ران، روش ي در اغلب معادن کوچک به خصوص معادن اي گردد ولي استفاده مي بزرگ معدنيون هايکام
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در حال حاضر در معادن فعال . شود ي استفاده مي بوده و جهت استخراج از وسائل ساده ترياستخراج سنت

ون جهت استخراج و حمل و يبولدوزر، لودر و کام از...  و اريد خانه، شهرين بالغ، سفيرير شيران نظيت ايپرل

  . شود يت استفاده مينقل پرل

  .مواد اوليه طرح آورده شده استانه ي سالنهير هزيدر جداول ز

  هزینه سالیانه مواد اولیه : 11-5جدول 
  نيمأمحل ت  واحد  شرح  فيرد  مت واحديق
  ردال  الير

  )اليون ريليم(مت کل يق  انهيمصرف سال

  ٤٠٠   هزار تن٢٠  -  ٢٠٠٠٠  معدن  تن  تيپرل  ١
  ٤٠٠  )اليون ريليم(مجموع 

  
  بندي اجراي طرح   برنامه زمان-5-7

  . بندي گرديده است اندازي يكساله بوده كه مطابق با جدول زير اولويت در اين طرح مرحله راه

  بندي اجراي طرح برنامه زمان: 12-5جدول 
ردیف  اولسال

 

 عملیات شرح
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

           • • انتخاب تکنولوژي اوليه،   مطالعات  1

             •  مربوطه مجوزهاي اخذ 2

 انعقاد و زمينآماده سازي   وتهيه 3
          • •    قرارداد

و حمل  خريد، ساختسفارش  4
        •  • • •    آالت ماشين

    • •        تأسيسات وخريد ساخت سفارش 5

    • •          ي ساختمانعمليات اجراي 6

  • • •         آالت   ماشيناندازي راه و نصب 7

 نمونه توليدراه اندازي خط توليد،  8
 •            يآزمايش
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  پیشنهاد محل اجراي طرح-5-8

ه، يد اولن موايمي به محل تأکير نزدينظي  نکات ضرور به يكسريک طرح توجهي يابي در مکان

 متخصص وجود دارد که در ادامه ي انسانيروي دولت و نيها تي، حماييربناي عمده مصرف، امکانات زيبازارها

  .ه خواهد شد فوق پرداختيها نهي گزيبه بررس

 هين مواد اوليمأمحل ت •

باشد که  ين طرح ميه اين مواد اوليت از مهمتريهمانطور که اشاره شد سنگ معدن پرل

دن پرليت در داخل كشور پراكندگي موزوني داشته و از اين حيث اولويتي خوشبختانه معا

   . وجود ندارد

  فروش محصوالتيبازارها •

د ي ارائه محصوالت توليک طرح، انتخاب مکان مناسب براي ي برايابي  مکانيارهاي از معيکي

ن گونه يمند اازي کشور ني استانهايت طرح، تماميبا توجه به ماه. باشديشده به بازار مصرف م

  .باشنديمحصوالت م

  طرحيير بنايامکانات ز •

 و شبکه ي ارتباطيها ، راهي طرح، مانند شبکه برق سراسرييبناير زييازهاين نيمأ تيبرا

 ي کشور دارايها ک از استانيچ ين طرح هياز ايره، در سطح ني و فاضالب و غيآبرسان

  . باشند ي نميت خاصيمحدود

   متخصصي انسانيروين •

، ي مواد معدنيگر کارخانجات فراوريزات ديطرح حاضر، به علت استفاده از امکانات و تجهدر 

 معدن و مواد است تا امکان انتخاب ي مهندسيها نهياز به افراد متخصص و با تجربه در زمين

د را بوجود ي توليندهاي فراي و اقتصاديط فنين شراين بهتريياز مناسب و تعيمواد مورد ن

  .ديآ يم
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   خاص دولتيهاتيحما •

 رسد يد، به نظر نميآي به حساب مي عمومي صنعتيهانکه طرح حاضر جزء طرحيبا توجه به ا

 ين طرح در مناطق محروم راه اندازين حال اگر ايبا ا.  خاص دولت شوديت هايکه شامل حما

  .شودي دولت ميت هاي از حماي، مشمول بعض.شود

  . اندازي گردد  كه اين طرح در استان بوشهر راهشود با توجه به موارد فوق پيشنهاد مي

  

 بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی -5-9

 مین آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرحامکان تأ

و نقل مواد شود تا امکان حمل ي احداث  و اصليتيها و راه ترانزر جادهيبهتر است که کارخانه در مس

ن کارخانه در يبا احداث ا.  را داشته باشدينه کمتري و محصول با مشکل مواجه نشود و در ضمن هزيمعدن

ز از منابع و ين سوخت، برق و آب ني امکانات تاميستي باي و اقتصادي و فنيه اصول مهندسيت کليصورت رعا

  .ن شوديک به آن تاميمراکز نزد

  نرژي برآورد میزان سوخت و ا-5-9-1

 برق  )١

 ٣٩٦٠٠در حدود ...  و ي و رفاهيل ادراي، وسايين آالت ،روشناي ماشي ساالنه برايبرق مصرف

  . باشديلو وات ميک

 يآب مصرف )٢

  . باشدي متر مکعب م٩٠٠ سبز در حدود ين آالت ، کارکنان و فضاياز مصرف ماشيآب مورد ن

 ليگازوئ )٣

از ي که نيي ساختمان هاير بناهايه ز شود و با توجه بيش وشوفاژ مصرف ميستم گرماي سيبرا

  . شوديل برآورد ميتر در سال مصرف گازوئي ل٤٠٠٠٠ش دارند حدود يل گرمايبه وسا

 ن يبنز )٤
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زان ين ميبنابرا.  گردديتر منظور مي ل٢٠ و بطور متوسط روزانه يه تدارکاتيل نقلي وسايبرا

  . شوديتر برآورد مي ل٦٠٠٠انه برابر يمصرف سال

 گاز  )٥

 شود و يک کپسول منظور مي شود و روزانه ي پخت و پز و استحمام استفاده ميط برااز گاز فق

  . شودي کپسول برآورد م٣٠٠انه آن يلذا مصرف سال

 نه تلفن و مخابراتيهز )٦

 هزار ١٢٠٠٠انه آن ي شود و لذا مصرف ساليال برآورد مي ر١٠٠٠٠٠٠انه يبطور متوسط ماه

  . شودين زده ميال تخمير

 ي سوخت و انرژياه نهيبرآورد هز )٧

  . باشديال مي هزار ر١٠٥٩٠٠ن طرح در حدود ي اي براي سوخت و انرژينه هايه هزيکل

  

  سیسات و تجهیزات عمومیأت -5-9-2

  .باشديال مي هزار ر٤٧١٦٠باً برابر ي تقريزات عموميسات و تجهينه تاسيجمع کل هز
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  ششمفصل 
  بررسی مالی و اقتصادي طرح
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   بررسی مالی و اقتصادي طرح-6

ان ي ماندگار داشته که درجريعتي طبيشود که دارايها اطالق ميه ثابت به آن دسته از دارائيسرما

آالت  ينه، ماشيل نقلين، ساختمان، وسايها شامل زميين دارايا. شودي از آنها استفاده ميديات واحد توليعمل

  .شوديت محاسبه مي پرليدي واحد توليک از آنها برايباشد که در ادامه هر يم...  و يسات جانبيسأد، تيتول

  

   معرفی محصول و برنامه تولید ساالنه-6-1

مرطوب  ايط آب و ي تا حد واسط است که در محيديب اسي با ترکي سنگ آتشفشانيت نوعيپرل

جاد ي در آن ايکرو اشکال است و به سبب همراه داشتن آب، يا شهي بافت شيت دارايپرل. شود يل ميتشک

  .است  درصد۵ تا ۲ت در حدود يزان آب همراه با پرليم. شده است

موجود در آن  ده است و آبين عامل گرديديون اسبيدراسيت از هي از دانشمندان معتقدند پرليبعض

 دي اکسيزان فراوانيبه م تين دو نوع آب در پرلينسبت مقدار ا. ل استيدروکسي و هيبه صورت مولکول

ت يکنند و سپس خاص يزمان شروع به تبلور م دارند و با گذشتيها ناپا تيپرل.  دارديم بستگيزيم و منيکلس

.  تعلق دارنديشناس ين مرغوب به دوران سوم و چهارم زميها تيپرل شتريب. دهند ي خود را از دست مياصل

  .گردد يمل ي تبديت، اوپال و کلسدونيلونيگردد، به مونتمور ت آلترهيچنانچه پرل

ش يبخش پ  شده ابتدا بهيبند ت دانهيپرل. ندينما ي ميبند ت را نخست خرد و سپس دانهيسنگ پرل

ه يگراد و بر پايدرجه سانت ۱۱۰۰  تا۷۰۰ان ي داخل کوره ميدما. گردد يت ميگرم و از آنجا به داخل کوره هدا

 داخل کوره منبسط و به کمک ت دريپرل. شود يم ميت تنظيزان آب موجود در پرلي و مييايميب شيترک

  .کنند ين کوره سقوط مييد به طرف پايمواد زا. شود يان هوا به طرف باال رسانده ميجر

 و يحرارت قي، عايه بتن سبک وزن، پرکنندگيت منبسط شده عبارت است از تهيمصارف مهم پرل

مان مخلوط ي مختلف با سينسبتها توان به يت را ميپرل. نده استي و ساي و به عنوان صافي، کشاورزيصوت
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 آن کم ييت گرمايمان سبکتر ، هداياز مالت س تيمالت پرل. ه کردي سبک وزن تهيها کرد و از آن قطعه

 .شتر استي آن بيجذب صدا

. رود يم  دو جداره بکاريوارهاي دي خالي فضايبند قيک و عايک، الستي، پالستيدر رنگ ساز

ن صفحات وزن کم يا. نمود هيتوان ته ير گچ ميه چسباننده نظک ماديت و ي را به کمک پرليتيصفحات پرل

ت و يصفحات جذب صدا، از مخلوط پرل. روند ي بکار مي و صوتي خوب حرارتيها قيدارند و به عنوان عا

 .گردند يه ميآزبست پرس شده ته

شود  يمد رد، برآوين آالت خط تولي ماشيد واحد مورد نظر، براساس مشخصات فنيانه توليبرنامه سال

 ساعته ٨ يفت کاري ش٣اساس تعداد  انه بريد ساليالزم به ذکر است تول. ر ارائه شده استيکه در جدول ز

  .ده استي محاسبه گردي روز کار٣٠٠ يبرا

  برنامه سالیانه تولید : 1-6جدول 
  )اليون ريليم(کل ارزش فروش   )الير/ تن(مت فروش واحديق  انهيت ساليظرف  واحد  شرح  فيرد
  ٥٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠  ١٠  هزار تن  تيپرل  ١

  ٥٠٠٠  )اليون ريليم(مجموع 

  
   روش تولید محصول-6-2

 فرآيند توليد پرليت منبسط بدين صورت است که پرليت خام ابتدا وارد سنگ شکن شده و سپس

محصول زير  گيرد و بندي صورت مي سپس توسط سرند دانه. شود جهت خردايش ثانويه به آسيا هدايت مي

زير دياگرام در شکل . شود مي  توسط باالبر به باالي کوره قائم برده شده و درون آن ريختهيک ميلي متر

  . انواع محصوالت توليدي نشان داده شده استفرآيندي
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   دیاگرام فرآیندي تولید پرلیت-1-6شکل 

  
  سازي هاي زمین، ساختمان سازي و محوطه برآورد هزینه-6-3

 ين واحد، الزم است اندازه بناهاياز اي مورد نيهان و ساختمانيه زمي تهيهانهي محاسبه هزيبرا

سپس مقدار . برآورد شود... نگ و ي، محوطه، پارکي اداريهاد، انبارها، ساختمانيل، سالن تولياز از قبيمورد ن

ر مقدار يدر جداول ز. ، محاسبه شودينده احداث بناها با در نظر گرفتن توسعه طرح در آياز براين مورد نيزم

  .ه آنها محاسبه شده استي تهيها نهياز، برآورد و هزي مورد نين و انواع بناهايزم
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  هزینه هاي زمین : 2-6جدول 

  )اليون ريليم(جمع   )الير( هر متر مربع يبها  )متر مربع(ابعاد  شرح  فيرد
  ١٤٣  ٦٥٠  د و انباري تولين سالن هايزم  ١
  ٢٢  ١٠٠  ي و عمومي، خدماتي ادارين ساختمان هايزم  ٢
  ١٢١  ٥٥٠  ن محوطه يزم  ٣
  ٥٠٠  ن توسعه طرح يزم  ٤

٠٠٠/٢٢٠  

١١٠  
  ٣٩٦  )اليون ريليم(مجموع   ١٨٠٠  )متر مربع(از ين مورد نيجمع زم

  
  هاي ساختمان سازيهزینه : 3-6جدول 

  )اليون ريليم(جمع   )الير( هر متر مربع يبها  )متر مربع(ابعاد  شرح  فيرد
  ٨٧٥  ٠٠٠/٧٥٠/١  ٥٠٠  ديسوله خط تول  ١
  ١٨٧  ٠٠٠/٢٥٠/١  ١٥٠  انبارها  ٢
  ٢٥٠  ٠٠٠/٥٠٠/٢  ١٠٠  ي و عمومي، خدماتيساختمان ادار  ٣
، يابان کشي، خيمحوط ساز  ٤

   سبزينگ و فضايپارک
٨٢  ٠٠٠/١٥٠  ٥٥٠  

  ١٠٨  ٠٠٠/٣٠٠  ٣٦٠  يوار کشيد  ٥
  ١٥٠٢  )اليون ريليم(مجموع 

  
   )خارجی-داخلی(آالت تولیدي  هاي ماشین  برآورد هزینه-6-4

 معتبر يهايندگيا نمايدکننده ي مهم توليهاها براساس استعالم صورت گرفته از شرکت نهين هزيا

 حمل و نقل، نصب و يهانهيآالت، شامل هز نيه ماشي تهي جانبيها نهين هزيهمچن. گردديبرآورد م

 و تعداد مورد يديآالت تولنيت ماشر فهرسيدر جدول ز. شوديز محاسبه مين...  و ي، عوارض گمرکيانداز راه

ه ي تهي و جانبي اصليهانهي اخذ شده، هزيها يمتاساس ق د ارائه شده است و برياز آن در خط تولين

  . است دهيزات، محاسبه گردي و تجهآالت نيماش
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  هزینه ماشین آالت خط تولید : 4-6جدول 
  تعداد  شرح  فيرد  متيق

  نه به دالريهز  اليون ريليبه منه يهز
ون يليم(نه کل يهز

  )الير
  ١٠٧٣  ١٣٤٢٠٠  ١٠٧٣  ١  يسنگ شکن فک  ١
  ١٤٨  ١٨٥٠٠  ١٤٨  ١  ي چکشيايآس  ٢
  ٨٢  ١٠٣٣٠  ٨٢  ١  ک طبقه يسرند   ٣
  ٢٢٨  ٤٨٣٣  ٣٨  ٦  کلون يس  ٤
  ٢٤٠  ٣٠٠٠٠  ٢٤٠  ١  ريدستگاه گردگ  ٥
  ٣٦٥  ٩١٠٠  ٧٣  ٥  دستگاه انتقال مواد   ٦
  ٤٠١  ٥٠١٦٠  ٤٠١  ١   يسکيلتر ديف  ٧
  ١٦٢٩  ٢٠٣٦٩٠  ١٦٢٩  ١  وتورم  ٨
  ٢٠٨  ) درصد کل٥(د ير لوازم و متعلقات خط توليسا  ٥
  ٤١٦  ) درصد کل١٠ (ي ، نصب و راه اندازيد خارجينه حمل و نقل ،خريهز  ٦

  ٤٧٩٠  )اليون ريليم(مجموع 
  
   برآورد هزینه تجهیزات و تأسیسات عمومی-6-5

از به يندها، نيا بهبود فرآيل يد، جهت تکميل خط توي اصليها، عالوه بر دستگاهيديهر واحد تول

سات يسأگ بخار، کمپرسور، تيش، آب برق، ديش و سرمايسات گرمايسأر تي، نظيسات جانبيسأزات و تيتجه

 و يا منطقهيهاتيند و محدودي فرايهايژگين موارد با توجه به ويانتخاب ا. خواهد داشت... ق و ياطفاء حر

ر يه آن در جدول زي تهينه هاين طرح و هزياز ايزات مورد نيسات و تجهيسأ ت.رديگي انجام ميطيست محيز

  .ارائه شده است

  هزینه هاي تاسیسات : 5-6جدول 
  )اليون ريليم(نه يهز  شرح  فيرد
  ١٣٠  شيسات وگرمايسأت  ١
  ٣  قيسات اطفاء حريسأت  ٢
  ٧٣  سات آب و فاضالبيسأت  ٣

  ٢٠٦  )اليون ريليم(مجموع 
  
  هاي وسائط نقلیه عمومی و وسایل حمل و نقل ینه برآورد هز-6-6

ت در ي واحد پرليخود را دارند که برايكسري از به يد ني هر واحد تولي و خدماتي اداريواحدها

  .ر برآورد شده استيجدول ز
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  هزینه لوازم اداري و خدماتی : 6-6جدول 
  )اليون ريليم(نه يجمع هز  )الير( مت واحديق  تعداد  شرح  فيرد
  ١٥٠  ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠  ١  و سبکخودر  ١
  ٥٠٠  ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠  ١  نيخودرو سنگ  ٢

  ٦٥٠  )اليون ريليم(مجموع 
  )کنترل کیفیت( برآورد هزینه لوازم و اثاثیه اداري و آزمایشگاهی -6-7

 واحد يزات خاص خود را دارند که براياز به لوازم و تجهيد ني هر واحد تولي و خدماتي اداريواحدها

  .ر برآورد شده استيت در جدول زيپرل

  هزینه لوازم اداري و خدماتی : 7-6جدول 
  )اليون ريليم(نه يجمع هز  )الير(مت واحديق  تعداد  شرح  فيرد
  ٦  ٠٠٠/٥٠٠/١  ٤  يز و صندليم  ١
  ٢٠  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠  ١  يدستگاه فتوکپ  ٢
  ١٠  ٠٠٠/٠٠٠/١٠  ١  يوتر و لوازم جانبيکامپ  ٣
  ١  ٠٠٠/٠٠٠/١  يسر١  آزمايشگاهيزات يتجه  ٤

  ٣٧  )اليون ريليم(جموع م
  
  برداريهاي قبل از بهره هزینه برآورد-6-8

 آموزش پرسنل و يها نهيه، اخذ مجوزها، هزي شامل مطالعات اوليبردار قبل از بهرهيهانهيهز

  .ر، برآورد شده استيکه درجدول ز. باشديم...  و يشي آزمايانداز راه

  هزینه هاي قبل از بهره برداري: 8-6جدول 
  )اليون ريليم(نهيهز  عنوان  فيرد
  ٥٠   الزميه و اخذ مجوزهايمطالعات اول  ١
  ٣٠  آموزش پرسنل  ٢

  ٨٠  مجموع
  
  بینی نشده پیشهاي  هزینه برآورد-6-9

گذاري طرح در نظر گرفته  هاي سرمايه  درصد كل هزينه٥بيني نشده در اين طرح  پيش يهانهيهز

  .شده است
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  هاي آن  هزینهنیروي انسانی و  برآورد-6-10

دو ماه بيمه و ( ماه حقوق ساالنه ١٤هاي ساالنه نيروي انساني با احتساب  در جدول زير هزينه

  .آورده شده است) سنوات

  حقوق پرسنلهاي  نههزی: 9-6جدول 

 ١٤انه معادل ي ساليايحقوق و مزا  )الير(انه يحقوق ماه  تعداد  شرح  فيرد
  )اليون ريليم(ماده 

  ٨  ٠٠٠/٠٠٠/٨  ١  ر ارشد يمد  ١
  ٨  ٠٠٠/٠٠٠/٦  ١  ر واحدهايمد  ٢
  ١٠  ٠٠٠/٥٠٠/٣  ٣   متخصصيديپرسنل تول  ٣
  ٩  ٠٠٠/٠٠٠/٣  ٣  )نيتکنس (يديپرسنل تول  ٤
  ٢٧  ٠٠٠/٠٠٠/٣  ٩  کارگر ماهر  ٥
  ٧٥  ٠٠٠/٥٠٠/٢  ٣٠  کارگر ساده  ٦
  ٥  ٠٠٠/٥٠٠/٢  ٢  يخدمات  ٧

  ١٤٢  )اليون ريليم(مجموع 

  
  د اولیه مقداري و ریالی موا  برآورد-6-11

  . در جدول زير بر اساس ظرفيت برآورد شده طرح مقدار و هزينه مواد اوليه آورده شده است

  هزینه سالیانه مواد اولیه : 10-6جدول 
  نيمحل تام  واحد  شرح  فيرد  مت واحديق
  دالر  الير

  )اليون ريليم(مت کل يق  انهيمصرف سال

  ٤٠٠   هزار تن٢٠  -  ٢٠٠٠٠  معدن  تن  تيپرل  ١
  ٤٠٠  )اليون ريليم(جموع م

  
  )آب، برق، سوخت و ارتباطات(  برآورد مقداري و ریالی انرژي مورد نیاز  -6-12

آورده هاي مورد نياز طرح  انرژيدر جدول زير مقدار و هزينه بر اساس برآورد انرژي صورت گرفته، 

  . شده است
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  مصرف سالیانه آب، برق، سوخت و ارتباطات : 11-6جدول 
انه ينه ساليهز  يتعداد روز کار  )الير(مت واحد يق  مصرف روزانه   واحد   شرح   فيرد

  )اليون ريليم(
  ٦٧  ١٧٠  ١٣٢٠  لوواتيک  يبرق مصرف  ١

  ١٣  ١٥٠٠  ٣٠  مترمکعب  يآب مصرف  ٢
  ١٢  تلفن  ٣
  ٨٠٠  ١٥٣  تر يل  سوخت  ٤

٣٠٠  

١٢  
  ١٠٤  )اليون ريليم(مجموع 

  
   برآورد سرمایه ثابت طرح-6-13

 احداث ياز براي ثابت مورد نيهانهيه هزيکلهاي قبلي  برآوردهاي صورت گرفته در قسمته توجه ببا 

  . از طرح ارائه شده استيه ثابت مورد نير به طور خالصه کل سرمايد که در جدول زيطرح برآورد گرد

  گذاري ثابت طرحجمع بندي سرمایه : 12-6جدول 
  نهيعنوان هز  فيرد  نهيهز

  دالر  اليون ريليم
  -  ٣٩٦  نيزم  ١
  -  ١٥٠٢  يساختمان ساز  ٢
  -  ٢٠٦  ساتيتاس  ٣
  -  ٦٨٧   و خدماتيزات اداريلوازم و تجه  ٤
  -  ٤٧٩٠  يدين آالت توليماش  ٥
  -  ١٠٠  حق انشعاب  ٦
  -  ٨٠  ي قبل از بهره بردارينه هايهز  ٧
  -  ٣٨٦  ) درصد٥( نشدهينيش بيپ  ٨

  -  ٨١٢٠  )اليون ريليم(جمع 
  
  هاي تعمیرات و نگهداري و استهالك  برآورد هزینه-6-14

بر اساس استاندارد استهالك ساليانه پارامترهاي سرمايه ثابت، هر كدام از اين پارامترها ضرايب 

بر . گردد برداري مستهلك مي هاي بهره استهالكي داشته كه بر اساس آن ضرايب، سرمايه ثابت در طول سال

  .ل زير برآورد و محاسبه گرديده استاين اساس هزينه ساليانه استهالك به شرح جدو
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  ها آالت، تجیهزات و ساختمان استهالك سالیانه ماشین: 13-6جدول 
  )اليون ريليم(نه استهالک يهز  (%)نرخ استهالک  )اليون ريليم(نه يهز  شرح   فيرد
  ٧٣  ٥  ١٥٠٢  ...ساختمان ها ، محوطه و   ١
  ٤٧٩  ١٠  ٤٧٩٠  دين آالت خط توليماش  ٢
  ٢٠  ١٠  ٢٠٦  ساتيتاس  ٣
  ١٠٣  ١٥  ٦٨٧  ي و خدماتيزات اداريلوازم و تجه  ٤

  ٦٧٥  )اليون ريليم(مجموع 
  
  بینی نشده تولید متفرقه و پیشهاي  هزینه برآورد-6-15

هاي توليد در نظر گرفته شده   درصد كل هزينه٥بيني نشده توليد در اين طرح  پيش يهانهيهز

  .است

  

  شهاي توزیع و فرو  برآورد هزینه-6-16

 درصد فروش ساليانه طرح ٥/١هاي توزيع و فروش بر اساس استاندارد كل واحدهاي توليدي،  هزينه

  .در نظر گرفته شده است

  

  : برآورد سرمایه در گردش -6-17

ان ياز در جريه مواد و ملزومات مورد ني تهيشود که براي اطالق مينگيه در گردش به نقديسرما

ه يد کلي است که باياهي شامل سرمايشود و به طور کل ينه ميهز...  و يانسان يرويه، نياول ر مواديد نظيتول

ه در يمقدار سرما.  را پوشش دهد و الزم است در هر زمان در دسترس باشديدي واحد تولي جاريهانهيهز

واد ع به مي سري دارد به طور مثال اگر امکان دسترسيدي واحد توليتيري و مدي به توان بازرگانيگردش بستگ

 يه آن است و بر عکس در صورت طوالني تهيه براي به سرماياز کمتريه در هر زمان وجود داشته باشد، نياول

از يابد چرا که الزم است مواد مورد نييش ميد افزاي خريه در گردش براي به آن، سرمايند دسترسيبودن فرا

  .  سفارش داده شوديشتري زمان بيبرا
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 ي جاريهانهي درصد کل هز٢٥ ي ال٢٠از، معادل ي در گردش مورد نهيبه طور معمول حداقل سرما

 که ممکن يه خارجي مواد اوليله براأن مسيا. است)  ماده٣ ي ال٢ يها نهيمعادل هز (يديانه واحد توليسال

د به يسک توقف خط توليشود تا ري باشد دوازده ماه در نظر گرفته ميد آن طوالنيند سفارش و خرياست فرا

د يان تولي انجام مطلوب جرياز برايه در گردش مورد نير سرمايدر جدول ز. ابديه کاهش يدان مواد اولعلت فق

  . محصول محاسبه شده است

  برآورد سرمایه درگردش مورد نیاز : 14-6جدول 
  ازيمقدار مورد ن  شرح  فيرد  ارزش کل

  دالر  اليون ريليم
  -  ٦٦  ماه٢  يه داخليمواد اول  ١
  -  ٤٠٠  ماه١٢  يخارجه يمواد اول  ٢
  -  ٢٣  ماه٢   کارکنانيايحقوق و مزا  ٣
  -  ١٢  ماه٢  آب و برق، تلفن و سوخت  ٤
  -  ١٠٥  ماه٢  يرات و نگهداريتعم  ٥
  -  ١١٢  ماه٢  استهالک   ٦
  -  ٥٢٤  ماه٣  يافتيالت دريتسه  ٧
  -  ٧٢  ماه٣   نشدهينيش بيمه، پي فروش، بينه هايهز  ٨

    ١٣١٤  جمع 
  ١٣١٤  )اليون ريليم(مجموع 

  

    و نحوة تأمین آن  کلگذاري سرمایه برآورد -6-18

 ه در گردشي سرما وه ثابتيت شامل دو جزء سرمايد پرلي احداث واحد تولياز برايه مورد نيکل سرما

  .ر ارائه شده استياست که به طور خالصه درجدول ز

  گذاري کل  سرمایه:15-6جدول 
  )اليون ريليم(ارزش کل  شرح   فيرد
  ٨١٢٠  ثابت ه يسرما  ١
  ١٣١٤  ه درگردشيسرما  ٢

  ٩٤٣٤  )اليون ريليم(مجموع 
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 ه ین سرماینحوه تام -

ه ي درصد سرما٧٠ن ي تاميبرا)  ساله٥-٢(الت بلند مدتياز طرح، از تسهيه مورد نين سرمايمأ تيبرا

از يرد نه در گردش موي درصد سرما٥٠ن ي تاميبرا)  ماهه١٢-٦(الت کوتاه مدتياز و از تسهيثابت مورد ن

  .شودياستفاده م

  نحوه تامین سرمایه: 16-6جدول 
ون يليم(مبلغ   هينوع سرما  يالت بانکيتسه

  )اليون ريليم(مقدار  )درصد(سهم   )الير
  )اليون ريليم(ه گذاران يسهم سرما

  ٢٤٣٦  ٥٦٨٤  ٧٠  ٨١٢٠  ه ثابتيسرما
  ٦٥٧  ٦٥٧  ٥٠  ١٣١٤  ه درگردشيسرما
  ٣٠٩٣  ٦٣٤١      )اليون ريليم(مجموع 

  

  :هاي غیر عملیاتی طرح   برآورد هزینه-6-19

هاي استهالك در جدول  هزينه. باشد ها مي هاي غيرعملياتي طرح شامل استهالك و بهره وام هزينه

هزينه بهره تسهيالت دريافتي نيز در جدول زير . باشد  ميليون ريال مي٦٧٥ محاسبه گرديده و معادل ١٣-٦

  .آورده شده است

  ینه تسهیالت دریافتیهز : 17-6جدول 

  انهيسود سال  (%)نرخ سود  )اليون ريليم(مقدار  شرح  فيرد
  )اليون ريليم (

  ١٦٠  ١٠  ١٦٠٠  الت بلند مدتيتسه  ١
  ٦٠  ١٢  ٥٠٠  الت کوتاه مدتيتسه  ٢

  

  هاي عملیاتی  برآورد هزینه-6-20

مواد اوليه، : باشند  ميهايي كه مستقيماً با توليد در ارتباط هاي عملياتي طرح عبارتند از هزينه هزينه

بيني  هاي پيش انرژي، حقوق و دستمزد، تعمير و نگهداري، بازاريابي و تبليغات و فروش، بيمه و نهايتاً هزينه

  .نشده

  .هاي عملياتي توليد آورده شده است در جدول زير هزينه
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   سالیانه عملیاتی تولیدهاي هزینه : 18-6جدول 
  شرح  فيرد  انهينه ساليهز

  دالر  الين رويليم
  -  ٤٠٠  هيمواد اول  ١
  -  ١٤٢  ي انسانيروين  ٢
  -  ١٠٤  برق، تلفن و سوخت آب،  ٣
  -  ٦٣٤  زات و ساختمانين آالت، تجهي ماشيرات و نگهداريتعم  ٤
  -  ٨٠  )درصد کل فروش٢( فروش ينه هايهز  ٥
  -  ٨  )درصد٢/٠(مه کارخانه ينه بيهز  ٦
  -  ٢٠١  ) درصد٥( نشده ينيش بيپ  ٧

  -  ١٥٦٩  )اليون ريليم(جمع 
  

  هاي ثابت تولید  برآورد هزینه-6-21

   ثابت تولیدهاي هزینه : 19-6جدول 

  )ميليون ريال(مجموع  شرح  فيرد

 ٠  هيمواد اول  ١
 ٩٩  ي انسانيروين  ٢
 ٨٣  برق، تلفن و سوخت آب،  ٣
 ٩٥  زات و ساختمانين آالت، تجهي ماشيرات و نگهداريتعم  ٤
 ٦٤  )کل فروشدرصد ٢( فروش ينه هايهز  ٥
 ٨  )درصد٢/٠(مه کارخانه ينه بيهز  ٦
 ١٠١  ) درصد٥( نشده ينيش بيپ  ٧
 ٦٧٥  استهالك  ٨
 ٢٢٠  هاي مالي هزينه  ٩

  

هاي ثابت   ميليون ريال آن هزينه١٢٤٥هاي توليد مقدار  شود از كل هزينه همانطوريكه مشاهده مي

  .باشد مي
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  تولیدمتغیر هاي   برآورد هزینه-6-22

   متغیر تولیدهاي هزینه: 20-6جدول 
  )ميليون ريال(مجموع  شرح  فيرد
 ٤٠٠  هيمواد اول  ١
 ٤٣  ي انسانيروين  ٢
 ٢١  برق، تلفن و سوخت آب،  ٣
 ٥٣٩  زات و ساختمانين آالت، تجهي ماشيرات و نگهداريتعم  ٤
 ١٦  )درصد کل فروش٢( فروش ينه هايهز  ٥
 ٠  )درصد٢/٠(مه کارخانه ينه بيهز  ٦
 ١٠١  ) درصد٥( نشده ينيش بيپ  ٧

هاي   ميليون ريال آن هزينه١١١٩هاي توليد مقدار  شود از كل هزينه همانطوريكه مشاهده مي

  .باشد متغيرمي

  

   هاي کل تولید  برآورد هزینه-6-23

  .هاي توليد آورده شده است در جدول زير مجموع هزينه

   سالیانه کل تولیدهاي هزینه: 21-6جدول 
  شرح  فيرد  انهيلنه سايهز

  دالر  اليون ريليم
  -  ٤٠٠  هيمواد اول  ١
  -  ١٤٢  ي انسانيروين  ٢
  -  ١٠٤  برق، تلفن و سوخت آب،  ٣
  -  ٦٣٤  زات و ساختمانين آالت، تجهي ماشيرات و نگهداريتعم  ٤
  -  ٨٠  )درصد کل فروش٢( فروش ينه هايهز  ٥
  -  ٨  )درصد٢/٠(مه کارخانه ينه بيهز  ٦
  -  ٢٠١  ) درصد٥( نشده ينيش بيپ  ٧
    ٦٧٥  استهالك  ٨
    ٢٢٠  هاي مالي هزينه  ٩

  -  ٢٤٦٤  )اليون ريليم(جمع 
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  محاسبه قیمت تمام شده محصوالت -6-24

در جدول . آيد هاي توليد به ظرفيت توليد به دست مي قيمت تمام شده محصوالت از تقسيم هزينه

  .زير محاسبه قيمت تمام شده محصول آورده شده است

   تمام شده محصولقیمت: 22-6جدول 

  )ريال(قيمت تمام شده   شرح  فيرد

  ٤٠  هيمواد اول  ١
  ١٤  ي انسانيروين  ٢
  ١٠  برق، تلفن و سوخت آب،  ٣
  ٦٣  زات و ساختمانين آالت، تجهي ماشيرات و نگهداريتعم  ٤
  ٨  )درصد کل فروش٢( فروش ينه هايهز  ٥
  ١  )درصد٢/٠(مه کارخانه ينه بيهز  ٦
  ٢٠  )د درص٥( نشده ينيش بيپ  ٧
  ٦٨  استهالك  ٨
  ٢٢  هاي مالي هزينه  ٩

  ٢٤٦  )اليون ريليم(جمع 

  
  .باشد  ريال بازاي هر كيلوگرم مي٢٤٦شود كه قيمت تمام شده محصول  مشاهده مي

  
   برآورد قیمت فروش محصوالت-6-25

هاي انجام شده در بازار فروش داخلي و خارجي اين محصول، قيمت فروش در اين  مطابق با بررسي

  .  ريال در نظر گرفته شده است٥٠٠رح بازاي هر كيلوگرم ط
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  هفتمفصل 
  مالی و اقتصاديهاي  محاسبه شاخص
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  هاي مالی و اقتصادي  محاسبه شاخص -7

  محاسبه فروش کل -7-1

قيمت . باشد  تن پرليت در سال مي١٠٠٠٠هاي قبلي اشاره شد ظرفيت طرح  همانطوريكه در فصل

از اينرو فروش ساالنه طرح در صد درصد .  ريال بازاي هر كيلوگرم مقرر گرديده است٥٠٠فروش محصول 

  . باشد ظرفيت توليد به شرح زير مي

  ١٠٠٠٠٠٠٠) كيلوگرم * (٥٠٠) ريال = (٥٠٠٠) ميليون ريال:                           (فروش ساالنه

  

  محاسبه سود سالیانه -7-2

از اينرو سود ساليانه به . آيد هاي توليد به دست مي  كل هزينهسود ساليانه از تفاضل فروش كل و

  :گردد شرح زير محاسبه و برآورد مي

  ٥٠٠٠ -٢٤٦٤= ٢٥٣٦) ميليون ريال:                                                          (سود ساليانه 

هالك و بهره بوده كه البته هاي است هاي توليد با در نظر گرفتن هزينه شايان ذكر است كه هزينه

باشد و قطعاً با حذف اين دو  هاي ابتدايي طرح مي هزينه استهالك پرداختني نبوده و بهره نيز طي سال

  . يابد هزينه، سود طرح به مقدار قابل توجهي افزايش مي

  

  محاسبه هزینه تولید در نقطه سر به سر -7-3

  :گردد نقطه سربسر از فرمول زير محاسبه مي

  هاي ثابت      كل هزينه        
   توليد در نقطه سربسر =           × ١٠٠    
  كل فروش  -  هاي متغير كل هزينه      

به . باشد  درصد مي٣٢بنابر فرمول فوق نقطه سر به سر توليد در سال اول صددرصد ظرفيت برابر 

  .باشد  ميليون ريال مي٧٩٠هاي توليد در نقطه سربسر برابر  عبارتي هزينه
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  حاسبه درصد تولید در نقطه سر به سرم -7-4

  :گردد نقطه سربسر از فرمول زير محاسبه مي

  هاي ثابت      كل هزينه        
   توليد در نقطه سربسر =           × ١٠٠    
  كل فروش  -  هاي متغير كل هزينه      

 درصد ظرفيت واحد ٣٢ برابر براي اولين سال در ظرفيت كامل نقطه سربسر توليد براي اين طرح 

  . باشد ظرفيت طرح ميتن در سال  ٣٢٠٠خواهد بود كه اين ميزان توليد برابر 

  محاسبه زمان برگشت سرمایه -7-5

با . زمان برگشت سرمايه از نظر رياضي عبارت است از سرمايه ثابت طرح تقسيم بر سود خالص

 ميليون ريال ٢٥٣٦ ميليون ريال و سود خالص اين طرح ٨١٢٠عنايت به اينكه سرمايه ثابت اين طرح 

  .باشد  سال مي٢/٣باشد، از اينرو زمان برگشت سرمايه  مي

  محاسبه نرخ برگشت سرمایه -7-6

با عنايت به اينكه . نرخ برگشت سرمايه از نظر رياضي عبارت است از عكس زمان برگشت سرمايه

  .دباش  درصد مي٣١باشد، نرخ بر گشت سرمايه   سال مي٢/٣زمان برگشت سرمايه اين طرح 

  هاي برگشت سرمایه محاسبه سال -7-7

  .باشد  سال مي٢/٣هال برگشت سرمايه   بيان گرديد سال٧-٧همانگونه كه در قسمت 

  محاسبه حقوق سرانه -7-8

 گزارش محاسبه و برآورد گرديد كه مطابق با ٦هزينه پرداخت حقوق پرسنل در اين طرح در فصل 

باشد، حقوق سرانه   نفر مي٤٩ به اينكه تعداد پرسنل اين طرح با عنايت. باشد  ميليون ريال در سال مي١٤٢

  . باشد  ميليون ريال مي٩/٢پرسنل در اين طرح 

  محاسبه فروش سرانه -7-9

بنابراين فروش سرانه . باشد  نفر مي٤٩ ميليون ريال و تعداد پرسنل ٥٠٠٠كل فروش ساليانه طرح 

  . باشد  ميليون ريال مي١٠٢اين طرح 
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   سطح زیربناي سرانهمحاسبه -7-10

 نفر پرسنل، سطح زيربناي سرانه ٤٩با عنايت به تعداد . باشد  مترمربع مي٧٥٠كل زيربناي اين طرح 

  .باشد  مترمربع مي٣/١٥براي اين طرح 

  

  گذاري کل سرانه گذاري ثابت و سرمایه محاسبه سرمایه -7-11

 ١٣١٤يه در گردش نيز برابر سرما. باشد  ميليون ريال مي٨١٢٠كل سرمايه ثابت در اين طرح 

 ميليون ريال برآورد گرديده ٩٤٣٤گذاري طرح برابر  از اينرو كل سرمايه. ميليون ريال برآورد گرديده است

  . باشد  ميليون ريال مي١٩٢ و ١٦٦گذاري ثابت و كل به ترتيب  سرانه سرمايه. است

  

   در گردش به سرمایه ثابت محاسبه نسبت سرمایه -7-12

 ميليون ١٣١٤سرمايه در گردش نيز برابر . باشد  ميليون ريال مي٨١٢٠ه ثابت در اين طرحكل سرماي

  .باشد  درصد مي٢/١٦از اينرو نسبت سرمايه در گردش به سرمايه ثابت طرح . ريال برآورد گرديده است

  وري طرح هاي بهره محاسبه شاخص -7-13

مواد اوليه، آب، برق، (ها  منهاي داده) يديارزش محصول تول(ها  ارزش افزوده برابر است با ستانده

توان گفت كه ارزش افزوده برابر است با ارزش كارايي يك مجموعه  ، به عبارت ديگر مي)، نگهداري وتعميرگاز

برآورد  ارزش افزوده طرح ١-٧باتوجه به جدول . كنند ها تبديل مي ها را به ستانده از عوامل كه ارزش داده

  .شده است

  )میلیون ریال (برآورد ارزش افزوده طرح -1-7 جدول
  هزینه یا درآمد سالیانه  شرح  ردیف
 ٤٠٠  هزينه مواد اوليه  ١
 ١٠٤   گازهزينه آب، برق و  ٢
 ٦٣٤  هزينه نگهداري و تعمير  ٣

  1138  ها جمع داده
 5000  )ها ستانده(فروش  درآمد حاصل از  ٤

  3862  ارزش افزوده



   

  ٧٤

  
  
  
  
  
  
  

 تيپرل                                                    بوشهرسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی 

باشد كه بيانگر وضعيت   درصد مي٧٧ه طرح نسبت به فروش حدود با توجه به جدول باال ارزش افزود

  . باشد مطلوب طرح از نظر اقتصادي مي

توجه به اينكه ارزش افزوده   با.وري عبارت است از ارزش افزوده ساليانه طرح به تعدادپرسنل بهره

 ميليون ٨/٧٨ وري طرح برابر باشد، لذا بهره نفر مي ٤٩ پرسنل ميليون ريال و تعداد ٣٨٦٢برابر  ساليانه طرح 

  . بود نفر خواهد ريال بازاي هر

  

   محاسبه نسبت سود به فروش-7-14

 ميليون ريال بوده و سود حاصل از طرح ٥٠٠٠همانگونه كه قبالً نيز بيان شد فروش اين طرح 

  . درصد است١/٥٠نسبت سود به فروش . باشد  ميليون ريال مي٢٥٣٦

  ایه ثابتسرم محاسبه نسبت سود به -7-15

 ميليون ريال ٢٥٣٦  نيزسود حاصل از طرح.  ميليون ريال است٨١٢٠سرمايه ثابت اين طرح 

  . درصد است٣١ بنابراين نسبت سود به سرمايه ثابت .باشد مي

  

  ارزش افزوده خالص و ناخالص محاسبه -7-16

، انرژي و ارزش افزوده ناخالص عبارت است از درآمد حاصل از فروش منهاي هزينه مواد اوليه

  .  ميليون ريال برآورد گرديد٣٨٦٢ اين مقدار برابر ١-٧تعميرات و نگهداري كه مطابق با جدول 

ارزش افزوده خالص نيز برابر است با ارزش افزوده ناخالص منهاي استهالك كه با اين حساب ارزش 

  .گردد  ميليون ريال محاسبه مي٣١٨٧افزوده خالص برابر 

  

  زوده ناخالص به فروش ارزش اف محاسبه -7-17

ارزش افزوده ناخالص عبارت است از درآمد حاصل از فروش منهاي هزينه مواد اوليه، انرژي و 

فروش اين .  ميليون ريال برآورد گرديد٣٨٦٢ اين مقدار برابر ١-٧تعميرات و نگهداري كه مطابق با جدول 
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 درصد ٢/٧٧ده ناخالص طرح به فروش برابر از اينرو نسبت ارزش افزو. باشد  ميليون ريال مي٥٠٠٠طرح نيز 

  .باشد مي

  

  ارزش افزوده خالص و ناخالص محاسبه -7-18

 ميليون ٥٠٠٠فروش اين طرح نيز .  ميليون ريال٣١٨٧ارزش افزوده خالص اين طرح برابر است با 

  .باشد  درصد مي٧/٦٣از اينرو نسبت ارزش افزوده خالص طرح به فروش برابر . باشد ريال مي

  

  گذاري کل نسبت ارزش افزوده خالص به سرمایه محاسبه -7-19

گذاري كل طرح نيز برابر  سرمايه.  ميليون ريال٣١٨٧ارزش افزوده خالص اين طرح برابر است با 

 ٧/٣٣گذاري برابر است با  از اينرو نسبت ارزش افزوده خالص به كل سرمايه. باشد  ميليون ريال مي٩٤٣٤

  .درصد



   

  ٧٦

  
  
  
  
  
  
  

 تيپرل                                                    بوشهرسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی 

  
  
  
  
  8فصل 

  و تحلیلتجزیه 
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  تجزیه و تحلیل و جمع بندي نهایی

 شود کـه مقـدار   ياطالق م تيآندز اي تيولير ب مشابهيکاته با ترکيلينه سي آلوميکيشه ولکانيک شيت به يپرل

ا يـ  متحـدالمرکز  يها ستم شکافيک سيبا   داده است وي خود جايآب در شبکه بلور) ٢-٥(دو تا پنج درصد 

    . شود ي مشخص ميتي معروف به بافت پرليشعاع

ت خام ي مواقع از پرلي در بعضيباشد ولي منبسط شده آن متت در حاليشتر مصارف پرليگرچه ب

صنعت : ن مصارف عبارتنداز يشود که عمده اي آن استفاده مييايمي و شيکيزيز بسته به مشخصات فين

  .  سيلي و منبع سيني سنگ دکور و تزئ-ها ندهي سا-يخته گرير

 و به ي، کشاورزي و صوتيق حرارتي، عايه بتون سبک وزن، پرکنندگيت منبسط شده در تهيپرل

  . شودينده استفاده ميو سا) لتر کردن يف (يعنوان صاف

چنانچه كليه طرحهاي .  هزار تن برآورد شده است٤٤٨ حال حاضر ظرفيت توليد پرليت در كشور حدود در

 هزار تن خواهد رسيد و با ٥٣٩در دست اجرا به بهره برداري برسند، ظرفيت توليد پرليت در سالهاي آتي به 

كمبود محصول پيش بيني توجه به مصارف داخلي و امكان بازار صادراتي براي اين محصول در سالهاي آتي 

  . تن در سال مي باشد١٠٠٠٠بنابراين ظرفيت پيشنهادي اين طرح . مي گردد

بر اساس نتايج برآوردهاي مالي و اقتصادي سرمايه گذاري ثابت مورد نياز جهت احداث اين واحد با ظرفيت 

ه تجهيزات مورد نياز از  ريال مي باشد كه با توجه به اينكه كليميليون ٨١٢٠ هزار تن در سال در حدود ١٠

همچنين پيش بيني . طريق سازندگان داخلي قابل تامين مي باشد، كل ميزان به صورت ريالي خواهد بود

 ريال از طريق تسهيالت بانكي و مابقي از طريق آورده نقدي تامين ميليون ٦٣٤١شده است كه از اين ميزان 

  .گردد

 درصد مي باشد كه ٣١ معادل (IRR)لي اين طرح بر اساس محاسبات انجام شده، نرخ بازگشت داخ

بزرگتر بودن اين نرخ از نرخ تنزيل فعلي، مبين اين ساله است كه طرح مذكور از توجيه اقتصادي قابل قبولي 

  .برخوردار مي باشد
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