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 فهرست مطالب  
 

 صفحهشرح
 ١ مقدمه 

 ٢ حمصول  معريف-١
 ١٣ )٣ک يسيآ(نام و کد حمصوالت  -١-١   
 ١٣  يمشاره تعرفه گمرک -١-٢   
 ١٣ ط واردات حمصوليشرا -١-٣   
 يو ارائه استانداردها يبررس -١-٤   

 ) ي املللنيا بي يمل(موجوددرحمصول
١٤ 

مت ينه قيوارائه اطالعات الزم درزم يبررس -١-٥   
 حمصول يانوجه يد داخليتول

١٤ 
 ١٥ موارد مصرف و کاربرد معريف -١-٦   
ل اثرات يه و حتلين و جتزيگزيجا يکاالها يبررس -١-٧   

 آن بر مصرف حمصول
١٧ 

 ١٧ امروز يايکاال در دن يکيت اسرتاتژيامه -١-٨   
د کننده و مصرف کننده يعمده تول يکشورها -١-٩   

 حمصول 
١٨ 

 ١٩ ط صادرات يشرا -١-١٠   
 ٢٠ت عرضه و تقاضايوضع-٢

د از يو روند تول يت هبره برداريظرف يبررس -٢-١   
 تاکنون چهارمآغاز برنامه 

٢٠ 
توسعه  يد و طرح هايجد يت طرح هايوضع يبررس -٢-٢   

 دردست اجرا
٢٣ 

دات حمصول از آغاز برنامه روند وار يبررس -٢-٣   
 کنون تا چهارم

٢٤ 
 چهارمرف از آغاز برنامه روند مص يبررس -٢-٤   

 تاکنون
٢٤ 

از آغاز برنامه روند صادرات حمصول  يبررس -٢-٥   
 تاکنون چهارم

٢٤ 
ت صادرات تا ياز به حمصول با اولوين يبررس -٢-٦   
 ان برنامه چهارميپا

٢٥ 
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 صفحهشرح
بررسي امجايل تکنولوژي وروش هاي توليد و عرضه حمصول-٣

 و مقايسه آن با ديگر کشورها  درکشور
٢٥ 

تعيني نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم در -٤
 فرايند توليد حمصول 

٣٠ 
به مهراه يت اقتصادي حداقل ظرفينيبررسي و تع-٥

 ه ثابت مورد انتظاريبرآورد حجم سرما
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  آن نيتام

٣٨ 
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 وشرکت هاي سرمايه گذار
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جتزيه و حتليل و ارائه مجع بندي و پيشنهاد هنائي در -١٢
 مورد احداث واحدهاي جديد
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  مقدمه

است که قبل از  يمطالعات کارشناس,  يمطالعات امکان سنج      
ن مطالعات يدرا. دريگ ياجنام م ياقتصاد يه گذاريسرما يطرح ها ياجرا

يز نالآ و يطرح مورد بررس يو اقتصاد و مايل فين, از نگاه بازار 
 يريم گيتصم يبرا يج حاصل از آن به عنوان مبنائيقرارگرفته و نتا

 .دريگ يه گذاران مورد استفاده قرار ميسرما

طرح توليد د يتول يمقدمات يگزارش حاضر مطالعات امکان سنج      
 ين مطالعات در قالب متدولوژيا. است سبک شده يپوکه و کلوخه ها

ابتدا , فوق يده است و مطابق متدولوژيه گرديهت يمطالعات امکان سنج
 يالزم رو يها يه و سپس بررسشد ق معريفيحمصول مورد مطالعه به طور دق

 يدر خصوص چگونگ ادامه مطالعات فين خواهد گرفت و دربازار آن صورت 
 يز شناسائين ازيمورد ن يو نرم افزار يد و امکانات سخت افزاريتول

از يمورد ن يه گذاريو حجم سرما ياقتصاد يت هايظرفت يهنا شده و در
با استفاده از آن طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا  ياجرا يبرا

نياز  حمرتم بتوانند کليه اطالعات موردمندان  عالقه ه گذاران ويسرما
در جهت اجنام سرمايه گذاري اقتصادي با ديد باز و مسري  را کسب و

 چند کوچک در اميد است اين مطالعات کمکي هر. شفاف اقدام منايند
 .اشدراستاي توسعه صنعيت کشورمان ب
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 :معريف حمصول  -١

با سرعت  ير بنائيز يا احداث ساختمان و سازه هايروزه در دنام
ساخت  سنيت يو روش ها يمياستفاده از مصاحل قد. در حال اجنام است ياديز
نرو ياز ا. باشد يمن يطراح يازهايسرعت مورد نظر و ن يگر جوابگويد

ن درساخت و ساز ينو يک هايد وکارآبه مهراه تکنياستفاده از مصاحل جد
 . شود يحمسوب م يريناب ناپذامر اجت

هستند که   يشده ا يا فرآوري يعيطب سنگدانه هاي سبک ,پوکه ها  
اين دانه ها را مي . کم مي باشند  خمصوصبه دليل ختلخل داراي وزن 

توان به تنهايي به عنوان پر کننده فضاهاي خايل به منظور کاهش وزن 
برد مهچنني از اين ، عايق کاري حرارتي و صوتي و نظاير آن به کار 

دانه ها در ساخت ساير فرآورده هاي سبک مانند انواع بنت هاي دانه 
سبک ، مالت ها و اندودها ، فرآورده هاي قريي ، خاک کشاورزي و جز آن 

 .استفاده کرد 

برخي از دانه . سنگ دانه هاي سبک ممکن است طبيعي يا مصنوعي باشند 
يا  (scoria)يا پوکه سنگ ، اسکوريا (pumice)هاي طبيعي سبک مانند پاميس 

سنگ پا ، خاکسرت وتوف ها منشا آتشفشاني دارند و برخي مانند 
حمدوديت استفاده از اين دانه ها . رسوبي هستند  (diatomite)دياتوميت 

برخي  .اغلب به دليل مشکالت دسرتسي به منابع و مسايل محل ونقل است 
گفته مي شود مانند   معدني از دانه هاي سبک طبيعي که به آن پوکه

 .پاميس و اسکوريا وجود دارند که حمصول انفجارات آتشفشاني هستند 
پاميس معموال حاصل انفجارات اسيدي است که به رنگ روشن با بافت 

پاميس به دانه .سلويل ، شيشه اي و حاوي حباب فراوان ديده مي شود 
هرگاه اين . هاي درشت و پاميست به دانه هاي ريز گفته مي شود 
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انفجارات از نوع قليايي باشند دانه هاي سبک سياه رنگي را به وجود 
 .مي آورند که سيندرس ناميده مي شوند 

 : يعيطب يانواع سبکدانه ها 

 يعيطب يهاسبکدانه ن يمهمرت از يبرخ که در مقدمه گفته شديمهانطور
که برد  نامتوف  و) pumice( يپوکه معدن,  (scoria)از سنگ پا توان يم

 :است  آمدهدرزير  يتوضيحاتبه بطور خمتصري در باره آهنا 

 : (scoria)سنگ پا  -الف 

ن يا. ن سبکدانه است که مورد استفاده بشر قرار گرفته استيتر يميقد
اها و يبه خمازن آب مثل در يسنگ در اثر ورود مواد مذاب آتشفشان

, اه يبکدانه ها سن سيرنگ ا. شود ياد مجيع اياچه ها و سردشدن سريدر
ع مواد مذاب يل سرد شدن سريبه دل. ه استريت يروشن و قهوه ا يخاکسرت

" وجود دارد که بعضان سنگدانه يدر ا درشيت" نسبتا يحباهبا يآتشفشان
وزن . افته انديو تا سطح سنگدانه امتداد باشند  يوسته ميبه هم پ

وگرم بر ليک ٨٠٠تا  ٥٠٠ن سبکدانه در حدود يا يخمصوص خشک ظاهر
. ن مصاحل در قروه وجودداردياز ا يبزرگ" معادن نسبتا. مرتمکعب است

 .ر آمده است يمنونه از سنگ پا در شکل ز
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 ) :pumice(پوکه معدني  -ب

روشن است و داثر  يل به زرد تا خاکسرتيد ماين سنگ به رنگ سفيا
 و آهسته سرد شدن آهنا مهراه با يآتشفشان يانباشته شدن خاکسرتها

موجود در  يبه وجود آمده توسط خبار و گازها ياز حباهبا يانبساط ناش
ان جيآدربا, ل يران در اردبيس ايپوم معادن  غين. ديآ يآن به وجود م

ستان و بلوچستان وجود يکرمان و س, الربز  يدامنه ها, قروه ,  يشرق
 ٧٠٠تا  ٤٠٠ن سبکدانه ها در حدود يا يوزن خمصوص خشک ظاهر. دارد

ر آمده است يدر شکل ز  يپوکه معدنمنونه از . گرم بر مرتمکعب استلويک
. 

 

 : توف  -ج

جتمع  يزشيا ري يانيقه جريکه بعد از انفجار به ط يخاکسرتآتشفشان
ب ينوع توف تابع ترک. منوده و سخت مي شوند به توف شهرت دارند

در  يعيطب يوزن خمصوص توف ها. خاکسرتهاست يشناس يو کان يائيميش
ند يآ ياست و از نوع سبکدانه به مشار من معمويل يدوده سنگدانه هاحم

 ٨٠٠متخلخل بوده وووزن خمصوص آهنا در حدود از انواع توف  ياما برخ
کيلوگرم بر مرت مکعب است که در خانواده سنگدانه هاي سبک  ١٢٠٠تا 

قرمز و سبز بوده , سياه " رنگ اين توف ها معموال, به مشار مي روند 
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گزارشاتي مبين بر وجود توف سبک در دامنه . ي رگه مي باشندودارا
 .کوههاي الربز ارئه شده است

 : يعيطب يکاربرد سبکدانه ها 

حيت . سبكدانه هاي طبيعي از سال هاي دور مورد توجه بشر بوده اند
آيلومرتي به بندر  ٤٠سال قبل از ميالد در روم باستان از فاصله  ٢٧٣
Cosa روميان .ل و در بندر سازي استفاده شده است در غرب ايتاليا مح

در احداث معبد پانتئون و ورزشگاه کلوزيوم از نوعي سبکدانه 
در قرن ششم در ساخت اوليه آليساي صوفياي استانبول .استفاده کردند

در قرن دوم پس از ميالد، مهندسني رومي . نيز سبكدانه بكار رفته است
پس از . ئون روم بكار برده اندسبكدانه پوميسي را در ساختمان پانت

 .سال، سبكدانه در ساختماني در واتيكان بكار رفت ١٠٠٠گذشت 

 

 

 

 : يمصنوع يسبکدانه ها
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حمدود يبدل  خا   يل  نابع و ذ ها      يت م سبکدانه  به  بوط  در  يع يطب ير مر
بوه   يد ي لزوم تول  ,ا ي دن خت و ان ها   صنعيت کنوا ظور    يسبکدانه  به من

ن نوع سبکدانه ها به عنوان      ي  بر اساس ا  و ساخت مصاحل  خمتلف   يکاربردها 
ل قرن  ي  منظور در اوا نيبه مه  . دي ک ضرورت در صنعت ساختمان مطرح گرد    ي 
با استفاده از کوره دوار اقدام به منبسط   S.J.Haydeبنام  يستم فرديب

ش   بد  يکردن رس و کرد و  صنوع  ي ن ترتيل  سبکدانه م منود  ي تول يب  که   د 
سخيت        شامل  ها  سنگدانه  مات  پذ    الزا فوذ نا مرت     يريو ن صوص ک  يووزن خم

ابتدا حتت عنوان     .مهانند شن وماسه داشتند     معمويل  ينسبت به سنگدانه ها    
له        تيدي ها شور از مج خي ک عدها در بر سوئيس ،     و ب نروژ ،  منارک ،  دا

نـام    Leca)( کـا يل با نام جتـاري  و ايران  ال ، انگليسغسوئد ، پرت
 . گرفت

دانـه رس  ا يـ Ligth Expanded Clay Aggregate ز است ا از عبارت واژه ليکا
درروش توليد اين دانه ها ابتدا خاک رس       . گرفته شده است    منبسط شده  

فرآور                حد  به وا خاک رس  عادن  سبکدانه ازم يه  ماده اول نوان   يبه ع
گري         نه  عد از منو شده، ب محل  نه  شيمياي      يکارخا مواد  يق  کنرتل دق و  يو 

به صورت    يبعد از آبده   يو آهک  يميايحصول اطمينان از نداشنت مواد شي     
گردا     کوره  قيت . شوند  يم  نگل رس وارد ت     و جه حرار حدود   يگل رس دردر

اجياد شده دانه ها       يگريد، گاز ها    يگــراد قـــرار م    درجه سانيت   ١٢٠٠
. شوند  يريز درون آهنا تشکيل م     يرا منبسط مي کند و هزاران سلول هوا      

مانده و   يمنفک باق   يصورت فضاها   هوا به   يبا سرد شدن مصاحل، حباهبا      
گـرد و سـطح   " شکل تقريبا يليکا دارا يدانه ها .شود يسطح آهنا سخت م
ند   بر ونامهوار سکوپ  . ز يه ميکرو ها دارا   يخارج  يرو نه  فرج    يدا لل و  خ
سياه   بافت سلويل   يخبش داخلي دانه ها دارا    . رنگ است    يريز و قهوه ا  

 ٠-٢٥خملوط   يبه صورت دانه بند     بعد از مرحله توليد، حمصوالت    . رنگ است  
و  ٤ -١٠، ٠ - ٤ يوبه سه رده دانـه بنـد     دهميلي مرت وارد ســرند ش    
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از نظر آيفيت شـيميايي و بيـو    Leca. مرت تفکيک مي شوند يميل ١٠ -٢٥
لــوژيكي مــاده اي فســاد ناپــذير و مقــاوم در برابــر قارچهــا اســت 

آشـت ژلـه   ( Hydrocultureبنابراين از اين ماده در آشت و تكثري به روش 
براي نگهداري گل و گياه در بالكن وپشت بام ها مهچنني به عنوان            ) اي 

 .مصاحل تزييين در معماري فضاي سبز و باغچه ها استفاده ميشود

 : ) کايل( صنعيت يها سبکدانه مشخصات فين 
 

 وزن کم 

و ۴٣٠-٣٣٠ Kg/m³ ليکـا  يوزن خمصوص دانـه هـا  
 ٩۵٠ Kg/m³ مرتاکم حالت وزن خمصوص بنت ليکا در

وزن. باشد يم ٧٠٠ Kg/m³ و درحالت غري مرتاکم
داخل دانه ها خايل يفضا کم دانه به دليل

ند        نه ب سب دا که برح ست  ٨٨تا   ٧٣بني   يا
 .کند يم کل را اشغال يدرصد فضا

 

 عايق حرارتي 

براساس آزمايشات مرکز حتقيقات ساختمان و
اليک يدانه ها يمسکن، ضريب هدايت حررات

٠.١٠١-٠.٠٩ w/mc  يختلخـل بـاال  . باشـد  يمـ
يرسـاناي  ليکـا سـبب قابليـت    يدانه هـا 

ت  م         يحرار ها  نه  ين دا .گردد  يناچيز ا
 يدانه هـا  يبرا يحرارت يمقادير رساناي
م     کاهش  بد  يبزرگرت  مهني.يا تايج  ساس ن برا

 ضـريب هـدايت   يمرکز، بنت سبک ليکا دارا
مصاحل عـايق،. باشد يم w/mc ٠.٢٠٨ يحرارت

 يزان مصرف سوخت و الکرتيسيته ودرنتيجهم
ساختمان را به شدت کاهش يجار  يهزينه ها  

 .دهد يم
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 عايق صوتي 

را يمصاحل جاذب سروصدا قادرند امواج صوت      
يبـه گونـه ا   کنند يکه با سطح برخورد م

درصد آهنا ٥٠ جذب منايند که تنها کمرت از     
انـدازه و وجود حفره ها و. بازتاب گردد

گردد يليکا سبب م    يا در دانه ها  عمق آهن  
مستهلک تا اثر صوت به دليل اجياد اصطکاک

     .ددگر

 تراکم ناپذيري

ها   نه  کانيک      يدا شار م بل ف کا در مقا يلي
م  گذار    يدائ يا بار من      يو  شرده  کرر ف يم
يموجـود ثابـت مـ    ينسبت درصد هوا شوندو
  .ماند

 

   جذب آب 

يلبسته، ساختمان سلو    يوجـود منافذ درون   
باعــث کــاهش خبصــوص و وجــود اليــه روکـــش

ها       نه  جـذب آب دا يـرميزان  کا يچشمگ لي
آب جـذب . شود ينسبت به سايرسبکدانه هام

ها    نه  به      يدا حداکثر  کا  جم % ١٨لي آن ح
  .باشد يحمدود م

 

 واکنش ناپذيري
تقريبّا خنثي و ،٧حدود  Ph دانه ها بان يا

فاقد هرگونه مواد معدني واکنش پذير مي 
نوع خورندگي و  بنابراين باعث هيچ.اشندب

 .پوسيدگي ساير اجزاء مني شوند
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مقاوم در برابر آتش
به         يک  ماي نزد ها در د نه  جه ١٢٠٠دا در

سانيت گراد توليد مي توانند شوک حرارتي
ماي     مل ١١٠٠تا د گراد راحت سانيت  جه  در

ند  به وي      .مناي کا  فرآورده اي لي چنني  ژه  مه
 با اين دانـه هـا   اجزاي بتين ساخته شده

 .مقاومت خوبي در برابر آتش دارند
 

 : عمر مفيد 
و چند برابر  سال ١٠٠بيش از آهناعمرمفيد

 ميباشندمعدني  پوکه
 

 آناليز شيميايي دانه هاي ليکا

 

 :سبکدانه ها انواع  
 :سبکدانه درشت  -١

. شود يمرت حمدود ميليم ٤.٧٥حداقل اندازه سبکدانه درشت دانه به 
ن نوع سبکدانه ياستفاد از ا. مرت استيليم ٣٧.٥ز ياندازه نحداکثر 

وزن خمصوص اين نوع  .نه استين گزيساخت بنت سبک متداول تر يبرا
 .کيلوگرم بر مرتمکعب است ١٠٠٠تا  ٢٥٠سبکدانه ها 
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 :زدانه سبک ير -٢

. شوند يمرت حمدود ميليم ٤تا  ٢سبک به  يزدانه هاياندازه اغلب ر
ک ي يآب برا يشرتيازمند مقداربيب آب اند و نسبک جاذ يزدانه هاير

 خملوط ميمنجر به " سبک معموال يزدانه هاير. باشند يکسان مي يکارآئ
لوگرم يک ١٢٠٠تا  ٤٠٠ن نوع سبکدانه ها يوزن خمصوص ا. شوند يخشن م

 .بر مرتمکعب است

 : يمعدن يو پوکه ها صنعيت يدانه هاسبک يتفاوت ها 

 يمعدن يه هاپوک)ليکا(صنعيت سبکدانه 
خملوط که  يدانه بند يوزن فضاي

 يو شيب بند يدر مهوار ساز
و  Kg/m³ ٣٥٠رود  يبکار م
 يکمرت ازنصف پوکه ها" تقريبا

 .است يمعدن

 ١١٠٠تا ٧٠٠داراي وزن فضايي 
 ٣تا  ٢کيلوگرم بر مرتمکعب بوده و 

 .برابر سنگني تر از ليکا مي باشد

Ph يخنث" دانه ليکا تقريبا 
به  هيچگونه آسييببوده و 

تاسيسات عبورداده از اليه 
مهچنني باعث . کند يليکا وارد من

 يو پوسيدگ يهيچ نوع خورندگ
 .شود يساير اجزا من

به دليل عدم فرآوري  يمعدن يپوکه ها
مواد معدني واکنش  يممکن است دارا

پذير باشندکه به تدريج باعث 
پوسيدگي تاسيسات ساختمان ها مي 

  .شوند

اشباع، حداکثر جذب آب درحالت 
 .باشد يم% ١٦دانه ليکا 

داراي ميزان جذب آب  يمعدن يپوکه ها
جذب . بيشرت نسبت به ليکا مي باشند

رطوبت بيشرت باعث کاهش مقاومت 
حرارتي اليه عايق مي شود، اين مشکل 
خبصوص در اقليم هاي مرطوب اثرگذاري 

 .بيشرتي دارد
اليه ليکا با داشنت ضريب 

 يم ٠.٠٩w/mc يرتانتقال حرا
تواند به عنوان عايق عمل 

 .را حذف کند يمنوده و عايقکار

ضريب انتقال  يدارا يمعدن يپوکه ها
 .باشند يم يباالتر يحرارت

 يدائم يدرمقابل فشار مکانيک
شوند و نسبت درصد  يفشرده من

 .ماند يموجود ثابت م يهوا

پوکه هاي معدني و عايق هاي پلي 
اثر فشار در " استايرين غالبا

شوند و باعث  يدائم فشرده م يمکانيک
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از بني رفنت خصوصيات عايقي آهنا مي 
 .شود

دانه بندي خملوط ليکا که در 
شيب بندي بام استفاده مي 

شودداراي دانه بندي اصالح شده 
ميلي مرت بوده که يک  ٠-٢٥

دانه بندي اصالح شده و منظم 
 .جهت شيب بندي مي باشد

فاقد دانه " اپوکه هاي معدني غالب
بندي مناسب مي باشند به مهني دليل 

ثبيت و پايداري اليه پوکه ريزي شده 
در شيب بندي مهواره دچار مشکل مي 

 .گردد

 

 ) :کايل( صنعيت يسبکدانه ها حمصوالت يريبکارگ يهات اقتصاديتوج 
 :سازه باربر  يکاهش هزينه ها -١

ي کل بار مرده    در صد  ٣٠تا   ٢٠استفاده از حمصوالت ليکا باعث کاهش      
گردد      مي  يده          . ساختمان  حي د له طرا بل از مرح کاهش وزن، ق ين  گر ا ا

مهچنني اگر بعد از    . شود ، باعث کاهش وزن هبينه سازة باربر مي گردد         
طراحي و در مرحله اجرا حمصوالت ليکا بکار روند، باعث باال رفنت ضريب             

 .وشاننداطمينان سازه شده که نواقص احتمايل مراحل اجرا را مي پ
 :کاهش پرت مصاحل ساختماني  -٢

درصدي وزن بار   صليکا باعث مي شود تا پرت مصاحل          حمصوالت کارپذيري  
گردد      مـي  مـان  حي          .مرده ساخت له طرا بل از مرح کاهش وزن ق ين  گر ا ا

ــش             ــر و کاهـ سازه بارب سازي وزن  نه  کاهش و هبي ــث  يده شود،باع د
افـزايـــش عملکرد مناسب     مــيـزان مصـرـف فـوالد بتـن و فــوالد و      

درزلزله مي گـردد مهچـنني باعــث باال رفنت ضريب اطمينان سازه مي شود              
 .تمايل مراحل اجراء را مي پوشاندکه نواقص اح

 : مصريف يانرز يکاهش هزينه ها -٣
جهت   مصريف  ياستفاده از حمصوالت ليکا باعث کاهش چشمگري انرژ                 

يارانه   يشود که با توجه به حذف تدرجي         يسرمايش و گرمايش ساختمان م    
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نرژ  يها  ها      يا مت  سبه قي شورو حما ع  يدر ک بل       يواق جويي قا صرفه  عث  با
 .گردد يم پرداخيت يدر هزينه ها يمالحظه ا

 
 
 
 : کاهش هزينه هاي تأسيسات  -٤

عايق بودن حمصوالت ليکا باعث مي شود تا دستگاههاي تأسيساتي با 
هبينه و مناسب و با قيمت کمرت خريداري ظرفيت هاي گرمايشي و سرمايشي 

مهچنني باعث کاهش هزينه هاي انرژي مصريف درآينده ساختمان مي . شوند
گردد،که با توجه به پايه گذاري صعودي قيمت انرژي ميزان صرفه جويي 

منونه آزمايشي اجرا شده با مصاحل ليکا در سال . قابل حماسبه مي باشد 
هزار تومان  ٣سيسات سرمايشي به ميزان باعث کاهش هزينة خريد تأ ٨٥

 . به ازاي هر مرت مربع شده است 
 : کاهش هزينه هاي نگهداري ساختمان  -٥

حمصوالت ليکا بدليل دوام و نداشنت اثرات خترييب بر ساير اجزاي 
ساختمان خبصوص تأسيسات نقش بسزايي در کاهش هزينه هاي نگهداري 

پذيري زياد در صورت نياز به عالوه بر آن بدليل کار. ساختمان دارند
 . اجنام تعمريات احتمايل ، ختريب اجزا ساختمان بسيار حمدود مي شود

 : سرعت در اجراي کار  -٦
سرعت  با توجه به ابعاد و اشکال خمتلف و مناسب بلوک هاي ليکا ،

اجراي کار باالتر رفته و سرمايه ختصيص داده شده در خبش ساختمان به 
مهچنني با توجه به ابعاد بزرگ تر بلوک ليکا . بازدهي زودتر مي رسد 

 . نسبت به آجر و سفال اجرت ديوار بسيار کمرت مي شود
 کاهش هزينه هاي محل و نقل و جاجبايي  -٧
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 ١٧

در هنگام اجراي ديوار در پايني بودن وزن خمصوص سبکدانه ليکا 
مهچنني از هدر رفنت مالت در هنگام . هنگام برش و شيار زني کاهش يابد

 .ا جلوگريي مي شوداجر

 : )٣آيسيک (نام و کد حمصوالت  -١-١

 که. است " پوکه و کلوخه هاي سبک شده "ن طرحيا يهنائ نام حمصول
 يپوکه ها فيدر ردمعادن  طبقه بندي وزارت صنايع و مطابق با 

 .دريگ يقرار م  ٢٦٩٩١٤٣٠)  ٣نسخه(آيسيك  آد   باو صنعيت يمعدن

 :مشاره تعرفه گمرکي  -١-٢   

وزارت بازرگاني بعنوان متويل تاب مقررات صادارات و واردات در ک
سياستگذاري صادرات و واردات آشور و مهچنني تعيني آننده قانوني 

ه پوکه خرد يف پوکه سبک بر پايردحمصول مورد نظر در , مقررات آن 
 يو حقوق ورود ٦٨١٠١١١٠ يمشاره تعرفه گمرک باه زادا گيشده ، سربار 

 .قرار مي گريد ١٥

 :شرايط واردات حمصول  -١-٣

 يبراصادرات بازرگاني  ه به آتاب مقررات واردات وعبا مراج
در نظر گرفته  يهيچ گونه حمدوديت واردات پوکه و کلوخه هاي سبک شده

 و صنعيت يمعدن يسبک و سنگ ها و پوکه ها يدانه هااما . است نشده 
. ارزان هستند  يتحمصوال ,صنعيت و معدني  ساير حمصوالتسه با يدر مقا

محل آن از  يگاه ,اديل حجم زيکه به دلين حمصوالت آنقدر ارزان هستند ا
 از طريف. مت خود حمصول خواهد شديگر گران تر از قيک کشور به کشور دي

انتخاب حمل کارخانه با توجه به مرکز داشته و مصرف حملي  اين حمصول
 . د ريگ يمصرف صورت م
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ملي يا بني املللي (استانداردهاي موجوددرحمصولبررسي و ارائه  -١-٤   
:(  

ه نکات مربوط به يت کليز رعايجهت جلب اعتماد مصرف کنندگان ون 
به  .استي ضرور يامر موجودي توجه به استانداردها, ت حمصوليفيکنرتل ک
توسط ي  املللنيب وي خمتلف مل ياستانداردها, هر حمصول در مورد يطور کل

دکنندگان يه تولين و کليران تدويا قات صنعيتيحتق موسسه استاندارد و
سي هاي بعمل ربر با.باشندي ما ن استانداردهيت ايملزم به رعاحمصول 
جهت توليد سبکدانه استاندارد براي سازمان  تيو مراجعه به ساآمده 

 استاندارد تشويقياخذ در نظر گرفته شده و  ٧٦٥٦استاندارد اجباري 
در " خصوصا ي املللنيب ياستاندارهارابطه  در .استر يز امکان پذين

, بررسي برخي خواص مکانيکي سبکدانه ها مهانند وزن خمصوصرابطهبا 
مقاومت غريمستقيم از آزمايش سايش لس آجنلس وجذب آب به , دانه بندي

 ASTMو   ASTM C١٣۶   ,ASTM C۵٣۵,  ASTM C١٢٧ترتيب استانداردهاي 

Cوجودارد ١٢٧. 

رائه اطالعات الزم درزمينه قيمت توليد داخلي بررسي وا -١-٥   
 :وجهاني حمصول 

 :قيمت توليد داخلي -الف
د در ايران تنها يک کارخانه در کشور      ي تول ينکه برا  يبا توجه به ا   

مادامي  . حمصول به نقاط بسيار دور کشور نيز محل مي گردد          . وجود دارد 
ي در بازاريابي  که چنني وضعي وجود دارد قيمت متام شده حمصول نقش مهم           

ند      مي ک فا  خاب  . اي ساس      انت بر ا نه  صرف  حمل کارخا خاب روش  , حمل م انت
تا                 ند  مي گرد عث  گي با سب ، مه قل منا محل و ن سامانه  ستخراج ،  نه ا هبي
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 ١٩

قرار   د کننده  ي تولمواد اوليه تا حد ممکن به هباي ارزاني در اختيار          
ند  صرف       . گري نه، م هاي اداره کارخا صالح در روش  چنني ا عات   مه نرژي و قط ا

مصريف و در هنايت کاهش قيمت حمصول، صاحب صنعت را قادر مي سازد تا در            
قيمت خريد و فروش    .  عرضه بازار مصرف قدرت حترک بيشرتي داشته باشد         

تن   صول  ي از ا هر  نون   ن حم لي    هم اک هاي داخ مان  ٨٠٠٠٠آن در بازار    تو
 .مي باشد 

 :حمصول قيمت جهاني  -ب
د و مورد  ي تولدر کشور دامنارک    ١٩٦٠ار در سال  اين حمصول اولني ب    

سپس از آجنا به ساير کشورهاي جهان راه يافت         استفاده قرار گرفت و   
به دليل اينکه مواد اوليه مورد نياز اين حمصول در کشور دامنارک            . 

به وفور يافت مي شود لذا قيمت آن در کشور دامنارک نسبت به ساير              
ن از اين حمصول در کشور دامنارک حدود      هر ت  . کشورها ارزان تر است    

 .دالر به فروش مي رسد  ٥٠

سوئيس            نروژ ،  شورهاي  صول در ک ين حم مت ا قال    قي سوئد ، پرت  ،
اسلواکي ، هلستان ، ايتاليا و     ،  کشورهاي چک  در .دالراست   ٧٠حدود 

 ١١٠دالر است و در آمريکا و آفريقاي جنوبي حدود        ٨٥فرانسه حدود   
ين حمصول ارتباط مستقيمي با مواد اوليه آن دارد        قيمت ا . دالر است  

بدان علت است که اين حمصول از حلاظ وزني          حمصول  اين   مت يتفاوت ق . 
بسيار سبک بوده اما داراي حجم زيادي است که اين اغلب منجر به               
مت                 ها در قي نه  ين هزي شود و ا مي  قل  محل و ن هاي  نه  گران شدن هزي

 .د بود متام شده حمصول تاثري گذار خواه

 :معريف موارد مصرف و کاربرد -١-٦
ل ين حمصول  در خبش هاي خمتلف از قبيمهمرتين موارد مصرف و کاربرد ا

: 
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 ٢٠

 ديوارهاو سقف سازي  , کف سازي ,پي سازي و زيرسازي -

 پرکننده ها به عنوان ماده اي سبک  -

 

 راهو روسازي زيرسازي و پي و بسرت  -

 بندانخي يق کاريعاو تسطيح تورم  -

 جلوگريي از نفوذ مويني آب به اليه هاي روسازيو  يزهکش -

 حفاظت لوله هاي پوشيده از يخ زدگي و خشک نگهداشنت شريواني ها -

 يهواز يو ب يهواز يها و صايف تصفيه فاضالب -
 . کاربرد دارد...  و يجمسمه  ساز -

مهچنني از اين حمصوالت در ساخت ساير فرآورده هاي سبک مانند انواع             
سبک ، مالت ها و اندودها و فرآورده هاي قريي ، خاک          بنت هاي دانه    

عايق بندي بام هاي      مهچنني در . کشاورزي و جزء آهنا استفاده مي شود      
حمل هاي مورد نظر استفاده مي        ساختمان ها به عنوان مصاحل سبک در        

 . شود

 

 

 جدول آاربردهاى ليكا بر حسب اندازه دانه ها
 اندازهکاربرد

عايق سازى پى، پرآننده سازى آف، حذف،  عايق
آف، تسطيح بام، زير  سبك، توليد بلوك

سازىساختمان، زهكشى ابنيه

 يکايل
يبادام دانه درشت

       ١٠-٢٥ mm 
توليدبنت سبك ليكا، توليد بلوك، دال و اجزاى

ساختماىن،  زيرسازى 
 متوسط يکايل

    يخنود
        ٤-١٠ mm 

توليدبنت توليد بلوك، دال و اجزاى ساختماىن 
 مالت و   اندود سبك، توليد

اريزو بسير يکايل
زدانهير  

        ٠-٤ mm 
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 :بررسي کاالهاي جايگزين و جتزيه و حتليل اثرات آن بر مصرف حمصول -١-٧

 ,اين حمصول در راهسازي     کاربرد  با توجه به ويژگي ها و مزاياي      
سازي و      سد  کم ، گرما    ... ساختمان و  صوص  يل وزن خم ندي و  از قب ب

صدابندي ، مقاوت در برابر آتش ، مقاومت در برابر يخ زدگي و ذوب         
جمدد ، خنثي بودن از نظر شيميايي ، عمر مفيد و طوالني ، حتت اثر             
پذيري و               فوذ  شود ، داراي ن مي  صلخيزتر  صالح حا جذب ا ياري و  آب

هنوز کااليي با اين ويژگي      ... وقابليت باالي نگهداري و ختلخل زياد      
 .مزايا جايگزين اين حمصول نگرديده است ها و 

  : امهيت اسرتاتژيکي کاال در دنياي امروز -١-٨

عاري بودن از هر گونه آفت و      , وجود ويژگي هائي مهانند ختلخل زياد      
ماري  ساختماني  , بي بات  شردگي    , ث بل ف باال    , غري قا مر و دوام  , طول ع

وزن خمصوص  , کم   وزن بسيار , نفوذ پذيري و قابليت باالي نگهداري آب       
صدابندي   , کم  ندي و  تش     , گرماب بر آ مت در برا بل    ,مقاو قاوت درمقا م

جمدد       گي و ذوب  يخ زد سازگاري       ,سرما و  شيميايي و  ظر  بودن از ن ثي  خن
ها                سازي  صول در راه ين حم هاي ا طرف و کاربرد يک  ست از  حميط زي  ,با 

سازي  تونل   ,پل سازي    , سدسازي  , کارهاي ساختماني   , جاده سازي ها    
و مهچنني کشاورزي که خود اين فعاليتها از نظر اسرتاتژيک داراي امهيت           

اسرتاتژيک اين   ويژه و  امهيت  . فو ق العاده اي براي هر کشوري هستند       
 .حمصول را خبوبي منايان مي سازد

 

 

 کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده حمصول  -١-٩
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 ٢٢

 ١٩٦٠از دهه  . مي گردد    باز  ١٩١٧پيشينه کاربرد اين حمصول به سال       
مان                شد و در ز يزي  يه ر منارک پا فرآورده در دا ين  يد ا صنعت تول

اکنون اين حمصول در     .کوتاهي به اغلب کشورهاي جهان راه پيدا کرد        
کشور جهان و با نام هاي جتاري گوناگون توليد مي           ست يب     بيش از 
آهنا به    نام برخي از کشورهاي داراي اين صنعت و نام جتاري        . شود  

 :شرح زير آمده است 

با   ران ي و ا ال ، انگليس غ دامنارک ، نروژ ، سوئيس ، سوئد ، پرت     -
 Lecaنام جتاري 

 Keramziteچک ، اسلواکي ، هلستان ، روسيه با نام جتاري  -

 Agliteآمريکا ، آفريقاي جنوبي با نام جتاري  -

 Argexفرانسه با نام جتاري  -

 Later liteايتاليا با نام جتاري  -

 lin pourاسپانيا با نام جتاري  -

حداث                  به ا يران  صول در ا ين حم هاي ا فرآورده  يد  شينه تول پي
و آغاز توليد انبوه با       ١٣٥٥کارخانه رس هاي منبسط شده در سال       

اين فرآورده    .باز مي گردد    ١٣٦٠کميت و کيفيت قابل توجه در سال      
ظاير آهنا   ها هم اکنون به صورت دانه ، بلوک ، بنت پيش ساخته ، و ن          

اغلب کشورهاي جهان مصرف کننده اين حمصول         .توليد و عرضه مي گردد     
 .مي باشند ... در کارهاي ساختماني ، راهسازي ، کشاورزي و 

 

 : شرايط صادرات -١-١٠
رت بازرگاني آاالهاي صادراتي ادر آتاب مقررات صادرات و واردات  وز

 :و وارداتي به سه گروه تقسيم ميشوند
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ورود آهنا با رعايت ضوابط نياز به  آه صدور يا: هاي جمازآاال: الف
 .آسب جموز ندارد

صدور يا ورود آهنا با آسب جموز از وزارت خانه که : آاالهاي مشروط: ب
 .است پذيراي امكان 

آه صدور يا ورود آهنا به موجب شرع مقدس اسالم و : آاالهاي مشروط: ج
 .قانون ممنوع است

اينكه يك آاالي جايگزين و مصريف است از  فوق با توجه به حمصول
اينرو بازار جهاني آن تابع فضاي حاآم بر بازار اين صنعت مي باشد 
و ورود به بازار رقابت اين حمصول مستلزم برخورداري از توانايي ها 

 :و شايستگي هايي است آه در ذيل به آن اشاره ميشود

 ـ برخورداري از مزيت رقابيت به حلاظ قيمت١

 برخورداري از مزيت رقابيت به حلاظ آيفيتـ ٢

 ـ برخورداري از مزيت رقابيت به حلاظ استانداردهاي موجود٣

 ـ مقررات دوليت٤

در گروه  با مراجعه آتاب مقررات واردات وصادرات بازرگاني اين آاال 
اما  .آاالهاي جماز بوده و هيچ حمدودييت براي صادرات آن وجود ندارد

  را اشغال شد اين حمصول داري وزن کم و حجم زياد مهانطوريکه که کفته
بنابراين بدليل هزينه باالي محل و نقل از نظر صادرات به . مي کند

 .صرفه مني باشد

 وضعيت عرضه و تقاضا  -٢
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 ٢۴

بررسي ظرفيت هبره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم  -٢-١
 :تاکنون

 :ـ برسي ظرفيت هبره برداري٢ـ١ـ١

اطالعات وزارت صنايع و معادن ظرفيت هبره برداري  با مراجعه به
 : در سطح آشور به صورت جدول زير مجع بندي شده است

پوکه و کلوخه هاي سبک ظرفيت هبره برداري توليدآنندگان 
 در سطح آشور شده

تعداد واحد  استانرديف
 موجود

 ظرفيت امسي موجود

مرت مکعب ٣٠٠ر٠٠٠ ١ هتران  ١
 در سال

مرت مکعب در ٥٠ر٠٠٠ ١ کرمان  ٢
 سال

مرت مکعب  ٣٥٠.٠٠٠ ٢ مجع کل 
 در سال

 

 

 

 

 پوکه و کلوخه هاي سبک شدهـ برسي روند ظرفيت نصب شده توليد ٢ـ١ـ٢
 :در آشور 
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معادن و تاريخ هبره برداري  با توجه به مستندات وزارت صنايع و
از واحدهاي آشور روند ظرفيت نصب شده آشور در جدول زير مجع بندي 

 .شده است

 

پوکه و کلوخه هاي سبک روند ظرفيت نصب شده براي توليد 
 در آشور شده

 ظرفيت نصب شدهتعداد واحدهاي نصب شده سال
مرت مکعب در  ٣٠٠ر٠٠٠ ١ ١٣٦٠

 سال
مرت مکعب در سال ٥٠ر٠٠٠ ١ ١٣٨٣  
مرت مکعب در  ٣٥٠.٠٠٠ ٢ مجع

 سال

 
 
 
 
 
 
در آشور  هاي سبک شده پوکه و کلوخهـ برسي روند توليد واقعي ٢ـ١ـ٣
: 

پوکه و در جداول باال واحدهاي فعال و ظرفيت امسي آهنا در توليد  
براي برسي روند توليد واقعي . آورده شده است کلوخه هاي سبک شده
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بنابراين براي توليد واقعي با  .امكان دسرتسي به آمار توليد نيست
از اين حمصول  توجه به روند هبره برداري از واحدها و روند استفاده

مرت مکعب در  ٢٨٠.٠٠٠پيش بيين ظرفيت واقعي توليد در آشور در حدود ,
ظرفيت امسي دور از واقعيت نبوده و بنابراين اساس جدول  % ٨٠با  سال

 .زير را مي توان مجع بندي آرد

 

 

 

 

 

در  پوکه و کلوخه هاي سبک شدهـ برسي سطح تكنولوژي توليد ٢ـ١ـ٤
 : واحدهاي فعال

پرکاربرد  يك حمصول    پوکه و کلوخه هاي سبک شده     با توجه به اينكه     
 دامنارک ، نروژ ،  عمده آشورهاي دارنده اين تكنولوژي از قبيل        بوده  

سوئيس ، سوئد ، پرتغال ، انگليس ، چک ، اسلواکي ، هلستان ، آمريکا         
نوبي    قاي ج سه  , ، آفري سپان  اي تاليا, فران لوژي    ايو ا سطح تكنو از 

 )مرت مکعب ( روند توليد واقعي طي ساهلاي گذشته
١٣٨٤سال  ١٣٨٣سال 

  
 ١٣٨٧سال   ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال

٣٠٢.٤٠٠ ٢٩٦.٨٠٠ ٢٩١.٢٠٠ ٢٨٥.٦٠٠ ٢٨٠.٠٠٠ 
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 ٢٧

اساس   مهني  بر   يداخل سطح تكنولوژي واحدهاي فعال      .بااليي برخوردارند  
 .قراردارد  يکالس جهانسطح در 

در  و کلوخه هاي سبک شدهپوکه ـ نگاهي به را ندمان توليد ٢ـ١ـ٥
 :واحدهاي فعال

پوکه و کلوخه هاي واحدهاي فعال توليد تعداد با توجه به اينكه 
و نياز و مصرف اين حمصول روز به روز بيشرت مي  بوده حمدود سبک شده

 يم ينيش بيپ% ٨٠بنابراين راندمان توليد در اين واحدها باالي  .شود
دها از متام ظرفيت امسي خود يعين مي توان گفت آه آليه واح. شود

 .استفاده مي آنند

  :بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طرح هاي توسعه دردست اجرا  -٢-٢   

آه                ست  شده ا شاهده  عادن م صنعيت وم عاتي  نك اطال به با عه  با مراج
هاي   عددي طرح عاتي           مت نك اطال ين با جياد در ا حال ا هاي در  نوان طرح بع

جياد بسرت اطالعاتي براي هبره برداري        از اينرو براي ا  . ثبت شده ا ست   
طرحهاي در   -١: هرچه بيشرت از اطالعات فوق با اعمال سه تقسيم بندي           

طرحهايي آه  -٣ طرحهايي آه داراي پيشرفت باالي صفردرصد - ٢ حال اجياد
وضعيت اين طرحها مورد     مي توان   در ميان طرحهاي فوق    ,  باطل شده اند   

درسيت ظرفيت واقعي مورد نياز به روز       تا بتوان به     .دادسي قرار   ربر
 .حمصول را حماسبه منود

 :بررسي روند واردات حمصول از آغاز برنامه چهارم تاکنون  -٢-٣

که در قسمتهاي قبل بيان شد؛        حمصول  با توجه ويژگي هاي خاص       
 تاکنون براساس مدارک و اطالعات موجود در گمرکات در زمينه        در ايران  



  يمقدمات يرش امکان سنجگزا
  طرح تولید پوکه و کلوخه های سبک شده

 جمهوري اسالمي ايران
 وزارت صنایع ومعادن

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ٢٨

شده         سبک  هاي  خه  که و کلو ست     پو ته ا صورت نگرف تي  ين    .واردا که ا بل
  .حمصول در داخل توليد و به مصرف مي رسد

 :بررسي روند مصرف از آغاز برنامه چهارم تاکنون  -٢-٤   

اين توليد حمصول در داخل به مصرف         ينکه  متام  يبا توجه به ا    
سد   نابرا  .مي ر هار      يب مه چ غاز برنا صرف از آ ند م قرار   ن رو سعه ب م تو

 :ر است يز

 
 :از آغاز برنامه چهارم تاکنون بررسي روند صادرات حمصول  -٢-٥

خمتلف ي ها خبش در توسعه مهه جانبه کشور و با توجه به سرعت رشد
پوکه و و نياز به استفاده از  صنعيت,  يکشاورز,  يعمران اعم از

در " خصوصا خمتلف يجهت کاربردهاخمتلف ي به شکل ها کلوخه هاي سبک شده
 .رسد يتوليد داخل به مصرف م يو متفاوت متام صنعت ساختمان

 

بررسي نياز به حمصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه  -٢-٦  
 :مچهار

دولت در ساهلاي اخري به توسعه صادرات بعنوان يکي از سياستهاي 
براي ورود اما . و توجه خاصي داشته است  نگاه ويژهاصلي و اساسي 

رعايت کيفيت مناسب به مهراه , به بازارهاي  خارجي  و فروش حمصول 

 )مرت مکعب (بررسي روند مصرف
 ١٣٨٧سال    ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال  ١٣٨٤سال  ١٣٨٣سال 

٣٠٢.٤٠٠ ٢٩٦.٨٠٠ ٢٩١.٢٠٠ ٢٨٥.٦٠٠ ٢٨٠.٠٠٠ 
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 ٢٩

بسيار ي مشابه ديگر جزء فاکتورهاقابل رقابت با حمصوالت  ي قيمت ها
و صادرکنندگان حمصول شند که بايد از جانب توليدکنندگان بايمهم م

کيفيت اگرچه توليد اين حمصول در ايران از نظر . مورد توجه قرارگريند
اما بدليل نياز روزافزون بازار داخلي . باال و قيمت مناسيب نيز دارد

بديهي است با . متامي حمصول توليد به مصرف داخلي رسيده است, تاکنون 
اري از واحدهائي که در حال احداث مي باشند و برآورده شدن هبره برد

نظر  نياز داخلي توجه به امر صادرات مي بايست بعنوان يک راهربد مد
توجه  ميانن يا در .توليدکنندگان و صادرکنندگان قرار خواهد گرفت

 يمهانند عراق و افغانستان که ط يکشورهائ صاخلصوي گان عليمهسابه 
مي  خود را از دست داده اند يرساختهايشرت زيل جنگ بي بدلرياخ يساهلا

 .نظر باشدبايست بصورت ويژه مورد 

کشور  روش هاي توليد وعرضه حمصول در بررسي امجايل تکنولوژي و -٣
 :با ديگر کشورها  ومقايسه آن

با توجه به اينكه عمده آشورهاي دارنده اين تكنولوژي از قبيل 
سوئد ، پرتغال ، انگليس ، چک ، دامنارک ، نروژ ، سوئيس ، قبيل 

و  ايتاليا, فرانسه , اسلواکي ، هلستان ، آمريکا ، آفريقاي جنوبي 
سطح تكنولوژي  . از سطح تكنولوژي بااليي برخوردارند اياسپان

بدليل هبره گريي از ماشني آالت  داخل کشور نيز واحدهاي فعال موجود در
وش توليد آهنا تفاوت برخوردار و ر مهان سطح مدرن اين کشورها از

  .چنداني با روش توليد ديگر کشورها ندارد

 مواد ني آالت به کار رفته در استخراج و تامنيزات و ماشيجتهاغلب 
 آالت نين ماشياز ا يبرخ. شوند  يد ميه حمصول در داخل کشور تولياول

 : عبارتند از  يمعدن

  يلي آالت چند بنيماش .١
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 ٣٠

 )ن يدراگ ال(  يگود بردار .٢
 ليکج ب .٣
 .لودر و بلدزور .٤

و  صنعيت  پوکه و کلوخه هاي سبک شده      و  يمصنوع  يسنگ دانه ها   اما  
عدن  هار روش تول   يم م ي به چ هنا          شوند  يد  شرح آ به  صه  طور خال که ب

 : شود يپرداخته م

 :روش اول 
خاک             ساط  حرارت دادن و انب صنوعي از  هاي م نه  سنگ دا ين روش  در ا

ياتومه اي ، سنگ لوح پريت ،     ، سنگ رس د ) شيل و مارن   ( رس، سنگ رس  
 .ورميکوليت و اسبدين به دست مي آيد 

 :روش دوم 
در اين روش سرباره مذاب کوره هاي آهن گدازي با پاشيدن مقادير             

 . کنرتل شده آب به کمک جت آب منبسط مي گردد 

 

 :روش سوم
سنگ                 غال  هاي ز کوره  سرت  صل از خاک صنعيت حا جوش  ين روش از  در ا

 . استفاده مي شود

 :روش چهارم 
دانه هاي سبک از ترکيبات آيل نظري پلي استايرن منبسط           ن روش ي در ا

 .شده توليد مي شوند 



  يمقدمات يرش امکان سنجگزا
  طرح تولید پوکه و کلوخه های سبک شده

 جمهوري اسالمي ايران
 وزارت صنایع ومعادن

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ٣١

در ايــران تنــها از روش اول بــراي توليــد خــاک رس منبســط شــده  
 :ر استيز رشرح کامل آن بقرا .استفاده مي شود 

ابتدا خاک رس به عنوان ماده اوليه        اين دانه ها    روش توليد  در
کارخانه محل شده، بعد از       يدانه ازمعادن خاک رس به واحد فرآور      سبک 

و حصول اطمينان از نداشنت مواد      يو کنرتل دقيق مواد شيمياي     يمنونه گري  
ک  يشيمياي  بده   يو آه عد از آ گردا       يب کوره  گل رس وارد صورت   يم  نبه 
قيت . شوند  ت      و جه حرار سانيت    ١٢٠٠حدود   يگل رس دردر جه  ــراد   در گ

م   ــرار  ها     يقـ گاز  ند و           يگريد،  مي ک سط  ها را منب نه  شده دا جياد  ا
با سرد شدن مصاحل،     . شوند  يريز درون آهنا تشکيل م     يهزاران سلول هوا   

 .شود يمانده و سطح آهنا سخت م يمنفک باق يهوا به صورت فضاها يحباهبا
رويه  . گرد و سطح زبر ونامهوارند    " شکل تقريبا   يليکا دارا  يدانه ها  

رنگ است    يخلل و فرج ريز و قهوه ا     يدانه ها دارا   يرجخا  يميکروسکوپ 
بعد از مرحله   . سياه رنگ است    بافت سلويل   يخبش داخلي دانه ها دارا    . 

ميلي مرت وارد ســرند     ٠-٢٥خملوط   يتوليد، حمصوالت به صورت دانه بند       
مرت تفکيک    يميل  ١٠ -٢٥و  ٤ -١٠، ٠ - ٤ يوبه سه رده دانـه بنـد     دهش 

 .مي شوند
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 ٣٢

ــيه نيتام)١ ــاده اول بهم قال  و انت
 :کارخانه 

مــاده اوليــه ليكــا نــوعي رس          
صــنعيت مــي باشــد آــه ايليــت يــا مونــت

ترآيب شيميايي خبصوص. موريونيت نام دارد  
ايــن ماده فقط درنواحي حمدودي يافت مي

ستاي. شود  شده دررو شناخته  عدن  لني م او
آوشــــكك ســــاوه مــي باشــدآه مطالعــات

يانم سط اروپاي شگاهي آن تو عدني و آزماي
اجنام گرفت وماده اوليه فعاليت آارخانه

مــاده اوليــه پــس از.مــي منايــدراتــامني 
ــپس ــده وس ــرداري ش ــه ب ــاف، باطل اآتش
درهرمرحله از هبره برداري آزمايش انبساط
پذيري ازسطح وعمق اجنام گرفته و در صورت
يه ماده اول مايش،  تايج آز بودن ن بت  مث

   .به آارخانه محل مي گردد دپو و

:فـرآوري اوليه)٢
آمــاده ســازي خــاك را فــرآوري         

خاك ازطريق جعبه تغذيه. اوليه مي گويند   
شود       مي  يد  خط تول شده. وارد  خاك وارد 

تـــوزين مـــي گـــردد وبـــاعبورازدروازه
مــي)  Adge mill( مغناطيســي وارد آســياب 

از لهشود درآجنا خاك مهراه با آب مورد ني       
هاي         شده   نه  با روز شبكي  صفحه م ١٨واز 

گل عبور داده شده. ميلي مرتعبور مي آند    
وارد خملوط آن مي گردد و درآجنا به وسيله

چرخ گوشيت ورز داده مي شود تا گل دو حمور 
سپس گل ورز داده. به حالت پالستيك درآيد    

جمراي           با  كي  سياب غلط لي ٢شده ازآ مي
آامال       ند تا مي آ بور  خت "مرتع لت يكنوا حا

ند  شك. پيداآ آوره خ به  شده  خت  گل يكنوا
 آن هدايت مي شود
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 ٣٣

 فـــرآوري)٣
تا ٥/١مرتوحرآت  ٣٥آوره خشك آن به طول 

دور دردقيقه داراي ساختمان داخلي ٢
اين ساختمان باعث مي شود. خبصوصي است 

خشك, تاگل درمعرض هواي گرم قرارگرفته
اي ريزيبه گندوله ه" هنايتا.وريز شود

حرارت آوره خشك آن. تبديل مي شود
درجه سانيت گراد است ٢٠٠تا  ١٥٠درابتدا 

درجه سانيت گراد ٦٠٠تا  ٥٥٠ودرانتهابه 
گندوله هاي آماده شده به آوره. مي رسد

مرتو٢٢آـوره پخـت به طول . پخت مي ريزد
دور دردقيقه ٦مرتقادراست تا  ٤/٣قطـر 

آــوره پخت منحنــي حرارتي. دوران منايد
درجه آشيده مي شود ١٢٠٠تا  ٦٠٠از 

وگندوله ها دراين حرارت منبسط شده وبه
ميلي مرتسبك ٢٠تا  ١دانه هايي از

دانه هاي سبک.ومتخلخل تبديل مي شوند
توليد شده به داخل خنک کن هاي
ماهوارهاي هدايت شده و از آجنا بر روي
نوارهاي خروجي رخيته شده و در حموطه آزاد

 .يو مي شوندد

 

دانــه بنـــدي)٤
بدليل آنکه هر کاربردي نياز به دانه  

بندي خمصوصي مي باشد ، لذا سبکدانه هاي
توليدي باعبور ازسرند به سه سايز خمتلف        

ميلي ١٠-٢٥ميلي مرت،    ٤-١٠,ميلي مرت   ٠-٤
شود و     مي  سيم  شده مرتتق جمزا  هاي  نه  دا

مورد استفاده قرار    براي آاربردهاي خمتلف   
  .مي گريد
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 ٣۴

سوم در فر           .٤ هاي مر لوژي  ضعف تکنو قوت و  قاط  عيني ن يد   آت ند تول ي
       :حمصول 

معيارهاي مهم در تعيني سطح تکنولوژي مورد استفاده در توليد حمصول   
 :را مي توان به شرح زير دسته بندي کرد 

 درجه اتوماسيون خط توليد 
 کيفيت توليد 
 )ظرفيت(تعداد توليد  
 کيفيت و دقت عمل ماشني آالت  

تکنولوژي و روش توليد حمصول در ساير کشورها مهان روشي است که 
در کشورما اجنام  مي گريد و تاکنون روش ديگري براي اين کار در 

 يد دارايند توليآنچه که در فرآ. نقاط ديگر جهان معريف نشده است
د شده يت حمصول توليفيکن عوامل يتوان گفت که ا يم ت است و حيتيامه

 يبرخوردار م ياز درجه باالتر صنعيت يل داده و درکشورهايرا تشک
 :ر است يباشد موارد ز

  آالت نيت و دقت عمل ماشيفيک 

  ه مصريفيت مواد اوليفيک 
 ق يکدست و دقيبه طبع آن حمصول  ود يون توليدرجه اتوماس 

 

 

 

ولوژي فوق از اينرو در اين قسمت بررسي نقاط قوت و ضعف تکن
 :الذکر آورده شده است 

 بررسي نقاط قوت و ضعف تکنولوژي معمول توليد حمصول
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 ٣۵

 نقاط ضعف نقاط قوت يتکنولوژ

متام 
 اتوماتيک 

 ظرفيت باالي توليد .١
کيفيت بسيار باالي .٢

 حمصول 
 ينيمت متام شده پايق .٣
 باال يريتنوع پذ .٤

 سرمايه بري باال .١
توجيه پذيري براي ظرفيت  .٢

 باال
تفاده از ظرفيت ضرورت اس .٣

 باال

نيمه 
 اتوماتيک 

 ظرفيت متوسط توليد .١
کيفيت متوسط باالي  .٢

 حمصول 
 قيمت متام شده متوسط .٣
 تنوع پذيري متوسط .٤
قابليت حضورموفق در  .٥

 بازار داخلي 

قيمت متام شده باالتر از  .١
 تکنولوژي متام اتوماتيک

ازطرف جذب وجودحمدوديت در .٢
 بازارهاي داراي کالس جهاني

 يه بري پايني سرما .١دسيت
 

 ظرفيت پايني توليد. ١
 کيفيت پايني باالي حمصول . ٢
 قيمت متام شده باال. ٣
 تنوع پذيري پايني. ٤
بازارهاي درعدم جذب . ٥

 داراي کالس جهاني

 

با توجه به موارد فوق الذکر احداث اين واحدصنعيت درحمدوده تکنولوژي 
 .نيمه اتوماتيک قرار دارد

 

ل ظرفيت اقتصادي به مهراه برآورد حجم سرمايه بررسي و تعيني حداق -٥
 :ثابت مورد انتظار

عالوه  صنعيت يواحدها يد مناسب برايت و برنامه توليانتخاب ظرف
ن يشرتيدرجهت ب يعامل, اجنام شده  يه گذارينه از سرمايبر استفاده هب

مستلزم  صنعيت ينکه احداث واحدهايسود ممکن خواهد بود نظر به ا



  يمقدمات يرش امکان سنجگزا
  طرح تولید پوکه و کلوخه های سبک شده

 جمهوري اسالمي ايران
 وزارت صنایع ومعادن

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ٣۶

, کم يتهاينرو انتخاب ظرفيه است از ايثابت اول يه گذاريسرما
انتخاب ع کوچک يسازد عالوه بر آن در صنا ي ممکن مريرا غ يسودآور

کند که  يم ياديه زي سرمانيه گذار را جمبور تاميسرما, باال  يتهايظرف
ع کوچک و احداث ينظر از چارچوب مطالعات صنا درآن صورت واحد مورد

از بازار و ين خبش با توجه به نيرو در انياز ا. رود يآن فراتر م
 ٥٠.٠٠٠طرح  يبرا يشنهاديپ يت امسياز ظرفيمورد ن يه گذاريرماس حجم

بديهي است که با توجه به اينکه . گردد يدر سال برآورد ممرت مکعب 
درصد ظرفيت امسي خود بعنوان ظرفيت  ٨٠معموال اينگونه واحدها به 

در سال مي  مرت مکعب  ٤٠.٠٠٠لذا ظرفيت عملي آن  .عملي مي رسند
 .باشد

است که  ينه هائيطرح مشتمل بر هز ثابت يه گذاريسرما ينه هايهز
,  يحموطه ساز, نيزم: گردد که عبارتند از يم ک واحد صنعيتياد جيصرف ا

تاسيسات عمومي , زات ي آالت و جتهنيماش,  يو ادار يديتول يساختمان ها
آالت محل و نقل درون و برون کارگاهي ماشني , اثاثه و جتهيزات اداري , 
اين  که هزينه هاي قبل از هبره برداري و هزينه هاي پيش بيين نشده, 

 :هزينه ها در جدول زير گنجانده شده است 

 

 

 
 طرح سرمايه گذاري ثابتهزينه هاي 

هزار (مبلغ شرح رديف
)ريال  

 ١٠٠٠٠٠٠ هزينه هاي خريد زمني ١
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 ٣٧

 ٥٦٩٠٠٠ هزينه هاي حموطه سازي ٢
 ٣٩٢٤٠٠٠ هزينه هاي ساختمان سازي ٣
 ٤٣٢٠٠٠٠ هزينه هاي جتهيزات و ماشني آالت  ٤
هزينه هاي تأسيسات و امور  ٥

 زيربنايي
٩٨٠٠٠٠ 

 ٢٥٠٠٠٠ هزينه هاي جتهيزات اداري ٦
نقليه طهزينه هاي وسائ ٧  ٢٧٦٠٠٠٠ 

 ١٤١٥٠٠ هزينه هاي قبل از هبره برداري ٨
ههزينه هاي پيش بيين نشد ٩  ٦٩٧٢٢٥ 

 ١٤٦٤١٧٢٥)هزار ريال(مجع کل سرمايه گذاري ثابت
 : نيزم -٥-١

. مرتمربع برآورد مي شود ١٦٠٠جمموع کل فضاهاي کاري طرح معادل 
براي . مرتمربع برآورد مي شود ٥٠٠٠ازاينرو حداقل زمني مورد نياز 

 شهرک هايتعيني هزينه زمني فرض مي گردد که حمل اجراي طرح يکي از 
 ٢٠٠از اينرو قيمت خريد هر مرتمربع .  در سطح کشور مي باشدصنعيت

هزار ريال فرض مي گردد که در اين صورت کل هزينه خريد زمني معادل 
 . ريال برآورد ميگردد يک ميليارد

 

 

 :حموطه سازي  -٥-٢
صنعيت در سطح کشور پيش بيين شده  شهرک هايحمل اجراي طرح يکي از 

ديوارکشي و , طه سازي آن شامل تسطيح زمني از اينرو هزينه حمو.  است
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 ٣٨

درب ورودي و فضاي سبز و غريه است که شرح کامل اين موارد , حصارکشي 
 :به مهراه هزينه هاي آن درجدول زير آورده شده است 

 مساحتشرحرديف
 )مرتمربع( 

 قيمت واحد
 )هزار ريال(

 هزينه کل
هزار (

 )ريال
 ٤٩٠٠٠ ٧٠ ٧٠٠ فضاي سبز  ١
 ١٢٠٠٠٠ ١٢٠ ١٠٠٠ ن کشي و پارکينگ خيابا ٢
 ٤٠٠٠٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠٠ ديوار کشي  ٣

 ٥٦٩٠٠٠ ---  مجع کل 

 : هزينه هاي ساختمان سازي -٥-٣
حداقل فضاي کاري , با توجه به ابعاد ماشني آالت و جتهيزات مورد نياز

 :نيز به صورت زير تعيني گرديده است
 مساحتشرحرديف

 )مرتمربع( 
 قيمت واحد

 )ريالهزار (
 هزينه کل

هزار (
 )ريال

 ٢٥٠٠٠٠٠ ٢٥٠٠ ١٠٠٠ سالن توليد   ١
 ٨٨٠٠٠٠ ٢٢٠٠ ٤٠٠ انبار حمصول   ٢
 ٣٠٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٠ پست برق   ٣
 ٣٧٠٠٠٠ ٣٧٠٠ ١٠٠ ساختمان اداري  ٤
 ٩٠٠٠٠ ١٨٠٠ ٥٠ ساختمان رفاهي  ٥
 ٥٤٠٠٠ ١٨٠٠ ٣٠ نگهباني و سرايداري   ٦

 ٣٩٢٤٠٠٠ -  مجع کل 

 : و ماشني آالت جتهيزاتهزينه هاي  -٥-٤
ماشني آالت زير براي اين واحد صنعيت مورد , فرايند توليد باتوجه به 

 :نياز مي باشد

قيمت  تعدادشرحرديف
 واحد

هزار (
 )ريال

 هزينه کل
هزار (

 )ريال

 ٧٠٠٠٠٠ ٧٠٠٠٠٠ ١ اب يآس  ١
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 ٣٩

 ٢٥٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠ ١ خملوط کن   ٢
 ٧٠٠٠٠٠ ٧٠٠٠٠٠ ١  ياب غلطکيآس  ٣
 ٦٠٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠ ١ کوره خشک کن   ٤
 ٦٠٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠ ١ کوره پخت   ٥
 ٣٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠ ١ خنک کننده   ٦
 ١٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٢ ٠-٤ mm سرند   ٧
 ١٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٢ ٠-٤ mm سرند   ٨
 ١٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٢ ٠-٤ mm سرند   ٩

سيستم انتقال بني دستگاهي   ١٠
 )نقاله(

١٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٢ 

 ٥٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ١ سيستم پمپاژ آب    ١١
 ٢٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ١ ميکروپروسسوري سيستم کنرتلر  ١٢
 ١٢٠٠٠٠ ١٢٠٠٠٠ ١ جتهيزات بارگريي  ١٣
 ٢٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ١ جتهيزات توزين   ١٤
 ٢٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ١ جتهيزات آزمايشگاهي کنرتل کيفيت   ١٥

 ٤٣٢٠٠٠٠ )هزار ريال(مجع کل  
 
 
 
 
 
 :هزينه هاي تأسيسات و امور زيربنايي -٥-٥  
 

 هزينه کل مشخصات فين عنوان تاسيساترديف
 )هزار ريال(

 ٥٠٠٠٠٠ KW ۶٠٠انشعاب  برق رساني   ١
 ١٠٠٠٠٠ Inch ٢انشعاب  آب رساني   ٢
گاز طبيعي و ( سوخت رساني   ٣

 )گازوئيل
١٠٠٠٠٠ 

 ٨٠٠٠٠اطفاء حريق اتوماتيک سيستم آتش نشاني   ٤
تاسيسات گرمايش و   ٥

 سرمايش
 ٨٠٠٠٠ کولر و خباري

 ٨٠٠٠٠ Kw/h ١٠٠ ژنراتور اضطراري   ٦
سيستم تلفن و   ٧

 ارتباطات 
--- ٤٠٠٠٠ 

 ٩٨٠٠٠٠ )هزار ريال(مجع کل  
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 ۴٠

 
 : هزينه هاي جتهيزات اداري -٥-٦

مبلمان , کامپيوتر و متعلقات , وسايل اداري شامل ميزهاي کار
, فايل ها و غريه و وسايل خدماتي مانند وسايل محل ونقل دسيت , اداري 

هي مي باشد که هزينه هاي وسايل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفا
لوازم و جتهيزات  .ميليون ريال برآورد شده است ٢٥٠تامني اين وسايل 

اداري متناسب با تعداد پرسنل و نوع فعاليت مورد نياز برآورد 
 .گرديده است 

 

 

 : يهزينه هاي وسائط نقليه درون و برون کارگاه -٥-٧
جهت  زير ه وسائطب واحد صنعيت يتهايات و فعاليعمل يبه منظور اجرا

 : از است يمحل و نقل ن
 قيمت واحدواحدتعداد شرحرديف

هزار (
 )ريال

 هزينه کل
)هزار ريال(  

ماشني سنگني  ١
١٩٢٤کمپرسي  

 ١٥٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠دستگاه ٣

 ١٠٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠دستگاه ١ لودر  ٢

 ١٤٠٠٠٠ ١٤٠٠٠٠دستگاه ١ وانت نيسان ٣
 ١٢٠٠٠٠ ١٢٠٠٠٠دستگاه ١ سواري ٤

 ٢٧٦٠٠٠٠ )هزار ريال(ع کل  مج

 :هزينه هاي قبل از هبره برداري  -٥- ٧    
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 ۴١

اخذ جموزهاي  ينه هايشامل هز يقبل از هبره بردار ينه هايهز     
مه يب ودفرتخانه  و ثبت,  يهيطرح توج يابيو ارز يکارشناس, قانوني 

 ير برآورد ميها به قرار جدول زه نير هزيآموزش و سا و مشاوره, 
 :دگرد

هزار (هزينه کل شرحرديف
 )ريال

 ١٥٠٠ هزينه هاي مربوط به اخذ جموزهاي قانوني ١
 ١٠٠٠٠ هزينه کارشناسي و ارزيابي طرح توجيهي ٢
 ٣٠٠٠٠ دفرتخانه و بيمه, هزينه هاي ثبت  ٣
 ٥٠٠٠٠ هزينه هاي مشاوره و آموزش ٤

 ٥٠٠٠٠ ساير هزينه ها ٥

 ١٤١٥٠٠ مجع کل

 :ش بيين نشده هزينه هاي پي -٥-٨ 

با توجه به نوسان قيمت و امکان وقوع برخي فعاليتهاي غريقابل   
هزينه هاي پيش بيين , پيش بيين که در دوره اجرا طرح رخ خواهد داد 

درصد کل ساير هزينه هاي ثابت حماسبه مي شود که بالغ  جنشده طرح پن
 .ورد مي گرددآريال بر هزار ٦٩٧٢٢٥  بر 

 : آن نياز ساالنه و منابع تاميه عمده مورد نيبرآورد مواد اول -٦

 .ميزان مصرف مواد اوليه طرح بطورکامل تابع ميزان توليد است
مرت مکعب در سال ميزان نياز  ٥٠.٠٠٠با توجه به ظرفيت پيشنهادي 

ايليت يا مونت بنام  است نوعي رس صنعيت آه ماده اوليه  ساالنه
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 ۴٢

مرت مکعب در سال  ٦٠.٠٠٠ان زي؛ به م ٨٠در راندمان  است موريونيت 
 .شود يم ينيش بيپ

 :طرح  ياجرا يشنهاد منطقه مناسب برايپ-٧

در امر مديريت بسياري از موارد تصميم چند معياره و جالب است 
انتخاب حمل . بدانيد که برخي از معيارها در تقابل با هم هستند

ره است استقرار يک واحد توليدي هم از مجله تصميم گريي هاي چند معيا
 رياز آجنائيکه  عوامل متعددي در تعيني حمل اجراي يک طرح توليدي تاث. 

 :ن آهنا مي توان به موارد زير اشاره کردياما از مهمرت, گذارند 

 

 

 :تامني مواد اوليه و منابع حمل بازارها به  يکينزد -٧-١

است که  يک طرح انتخاب حملي ياجرا يابيمکان  يارهاياز مع يکي
حمل تامني مواد اوليه  و منابعبا بازارهاي ن فاصله يکرتيزدن يدارا
نوعي رس صنعيت که مواد اصلي اوليه اين طرح به اينکه با توجه . باشد
اين طرح در  .و آب است  نام دارد  آه ايليت يا مونت موريونيت است 

به  کهکرمان و اصفهان  , يزد , مهدان   ,مرکزي استاهنائي مهچون 
 .مي شود  پيشنهاد دسرتسي دارند؛ بسياري منابع

 :بازارهاي فروش حمصوالت  به  يکينزد -٧-٢

يکي از معيارهاي مکان يابي اجراي يک طرح انتخاب حملي است که 
 ياستاهنا .داراي نزديکرتين فاصله با بازارهاي فروش حمصوالت باشد
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 ۴٣

پيشنهاد مي  ؛يزد وکرمان , مهدان , اصفهان  مرکزي ,  هتران مهانند 
 .شود

 :  يربنائيامکانات زر ساختها و يز -٧-٣

 يتوان به راهها يم ير بنائيزامکانات  ساختها و ريزاز مجله 
ه اشاره کرد که در حال ريفاضالب و غ,  يشبکه برق سراسر,  يارتباط
مي توان گفت که حمدوديت و حساسيت خاصي در , طرح از ير سطح ندحاضر 

  .انتخاب حمل احراي طرح وجود ندارد

 

 

 :   و آموزش نريوي انساني, ارتباطات , آب , برق  -٧-٤

, ارتباطات , آب , مانند برق  يازمند مواردين يديولتهر طرح 
که  يدر طرح مورد نظر آز آجنائ. باشد يه مريو غآموزش ,  يانسان يورين

از طرح در نقاط خمتلف کشور قابل يها فوق در سطح نيازمنديه نيکل
 .به حلاظ انتخاب حمل خاص وجود ندارد يتيحمدودلذا .  است نيتام

  :  محايتهاي خاص حاکمييت  -٧-٥

 يتهايرسد که محا ياست و لذا به نظر من صنعيت يک طرح عموميطرح حاضر 
طرح در مناطق  يالبته اجرا. آن وجود داشته باشد يبرا خاص دوليت
تها ين محايشود که ا دوليت يعموم يتهايمحا يتواند مشمول برخ يحمروم  م
 ياجرا يبه نوع طرح نداشته بلکه تابع حمل انتخاب شده برا يارتباط

الت يت تسهيار حمدودين معيتوان گفت از حلاظ ا يآن خواهد بود و لذا م
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 ۴۴

 شهرک هاياز  يکيالبته اگر طرح در . طرح وجود ندارد يبرا خاص دوليت
 : مهانند يائيابد از مزايخصوصا مناطق حمروم استقرار  صنعيت

  .جداگانه از ادارات  يافت جموزهاياز به دريعدم ن -الف

 .ها يشدن از قانون شهردار مستثين -ب

 .نيسات و زميتاس ينه هايهز يخبشودگ پرداخت نقد و اقساط و حيت -ج

 .ان کاريساخت و ساز و پا يگان و در اسرع وقت جموزهايصدور را -د

 

 

ستفاده از خدمات مشرتک ل ايبه دل يه گذاريسرما ينه هايکاهش هز -ه
 .گاز و تصفيه خانه فاضالب, تلفن , برق , آب 

جهت شهرکهائي که در ) سال  ١٠تا سقف " بعضا(معافيت ماياتي  -و
  .هزارنفر مجعيت ٣٠٠کيلومرتي مراکز استان و شهرهاي باالس  ٢٠شعاع 

ر يطرح در جدول ز يحمل مناسب اجرا,  يابيمطالعات مکان  يبند با مجع
 :گردد يهاد مشنيپ

 طرح يجهت اجرايشنهاديحمل پيابيمکان يارهايمع
نزديکي به بازارها و منابع حمل

 تامني مواد اوليه
کرمان , يزد , مهدان ,  مرکزي 

 و اصفهان  
, اصفهان  مرکزي ,  هتران نزديکي به بازارهاي فروش حمصوالت

 يزد وکرمان, مهدان 
 ليه استاهناکزير ساختها و امکانات زيربنائي

نريوي,ارتباطات, آب ,برق
 انساني و آموزش

 کليه استاهنا

 کليه استاهنامحايتهاي خاص حاکمييت
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 : وضعيت تامني نريوي انساني و تعداد اشتغال-٨

خط  يراه انداز ياز براير تعداد پرسنل مورد نيدر جدول ز 
ن طرح در هر ياخوشبختانه . برآورد شده است يت واقعيرفظد با يتول

 يکار مشکل يوري ننياز نظر تام يديکه اجرا گردد واحد تول ياستان
و هبره وري از نريوي کارآمد و متخصص  ينداشته و باعث اشتغال زائ

 .خواهد گرديد

تعداد  ازيا مدرک مورد نيختصصشرحفيرد
 )نفر(

 ١ع يا صنايتيريسانس مديفوق ل ت عامل يريمد١
يا معدنق ليسانس مهندسي فو مدير توليد ٢

 شيمي
١ 

ليسانس  مديريت بازرگاني يامسئول اداري و مايل٣
 حسابداري 

١ 
وفروش,و مايل يکارمند ادار٤

 تدارکات 
ليسانس  مديريت بازرگاني يا

 حسابداري 
٢ 

جتربه و مسلط به يپلم دارايد  يمنش٥
 انه يزبان و را

١ 
به و مسلط بهجتر يپلم دارايد انبار دار٦

 انهيرا
١ 

 ٤ جتربه يپلم دارايد راننده ٧
 ١ جتربه يپلم دارايدريزيو آبدارچ ينظافتچ٨
 ٢ ديپلم داراي جتربه نگهبان ٩
 وريتعم,ديخط تول يمهندس١٠

 و ابزار دقيق  ينگهدار
ليسانس مهندسي شيمي يا

 مکانيک
٢ 

 ١ ليسانس شيمي کارشناس آزمايشگاه١١
 ٨ ديپلم فين داراي جتربهارگر فين ماهرک١٢
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 ٧ديپلم کارگر ساده ١٣
  ٣٢مجع کل

 

 

امکانات خمابراتي و , سوخت , برق , بررسي و تعيني ميزان آب  -٩
 :ارتباطي

 : آن نيتام ياز و چگونگيبرآورد برق موردن -٩-١
توان برق مورد نياز طرح با توجه به مصرف ماشني آالت و  

برآورد شده  ۶٠٠kw, چنني نياز روشنائي ساختماهنا و غريه تاسيسات و مه
اين توان به راحيت از شبکه برق سراسري کشور ودرکليه استاهناي . است

 . کشور قابل تامني است

 : آن نيتام ياز و چگونگين مورد آب برآورد  -٩-٢
باال و مهچنني مصرف حجم مورد نياز طرح با توجه به انشعاب آب  

 ٢ , ماشني آالت آبياري فضاي سبز , آشاميدني , ي هبداشيت جهت نيازها

Inchطريق لوله کشي شهرک به راحيت از  ميزان اين . برآورد شده است
 .کليه استاهناي کشور قابل تامني استهاي صنعيت 

 : آن نيتام يو چگونگ سوخت مصريفبرآورد  -٩-٣
 ...در طرح حاضر براي مصرف و تاسيسات گرمايشي و سوخت  

گاز شهري است  ويل نظر به , هبرتين سوخت پيشنهادي طرح . خواهد بود
درحال حاضر . اينکه برخي شهرک هاي داراي لوله کشي گاز نيستند

ليرت  ٢٠٠٠٠با اين فرض به . گازوئيل بعنوان سوخت انتخاب شده است
 . گازوئيل که از طريق تانکر و لوله کشي تامني خواهد شد نياز است
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 : آن نيتام يو چگونگ  يو ارتباط يامکانات خمابراترد برآو -٩-٤
 ADSLک خط يک خط فاکس و ي, خط تلفن  سهاضر به طرح ح 
ن طرح يا يحمل اجرانکه يبا توجه به ا .رداز داين) نرتنت پرسرعتيا(
 آن از نيلذا امکان تام. شنهاد شده است يپ صنعيت شهرک هاياز  يکي

 .مذکور وجوددارد شهرک صنعيت يسو

و مقايسه آن با تعرفه ) حمصوالت و ماشني آالت(محايت تعرفه گمرکي  -١٠
 :جهاني 

چ يه شود هين طرح در داخل هتيات اري آالت و جتهنيماشکه يدر صورت 
 آالت نيآن دسته از ماش ياما برا. دريگ يبه آهنا تعلق من يگونه تعرفه ا

 , ماشني آالت درصد ارزش ١٠شوند  يداريد از خارج خريکه به ناچار با
نکه يز با توجه به ايدر خصوص حمصوالت ن .دريگ يتعرفه به آن تعلق م

شود کل  يم ينيش بيستند پياز کشور نين يفعال داخل جوابگو يواحدها
درصورت صادرات حمصول از سوي کشور هيچ گونه . مصرف شودحمصول در داخل 

نظر گرفته به منظور تشويق و محايت صادرات در  عوارض و تعرفه گمرکي
هاي مالياتي  حيت از پاداش هاي ساليانه صادراتي و معافيت و نشده

ز بنا به کشور ين يرابطه با تعرفه جهان در. نيز برخوردار خواهد شد
 .ن متفاوت خواهد بودآزان يمقصد م
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بانک ها وشرکت هاي ,)واحدهاي موجودوطرح ها(محايت هاي مايل  -١١
  :سرمايه گذار

الت بصورت وام يتسه ياز مجله بانکها با اعطا سات مايلخوشبختانه موس
نگونه طرح ها البته با توجه به حمل يبلند مدت و کوتاه مدت از ا يها

 :نديمنا يت مير محايط زياجرا و شرا

 يالت بلند مدت بانکيافت تسهيثابت جهت در يه گذاريدر خبش سرما -١
ثابت در  يه گذاريمادرصد سر ٧٠ب عنوان شده تا سقف ير با ضرياقالم ز

 .شود يحماسبه حلاظ م

,  يزات داخلي آالت و جتهنيماش, طرح  يساختمان و حموطه ساز -١-١
 .گردد يدرصد حماسبه م ٦٠ب يبا ضر يزات کارگاهيسات و جتهيتاس

 ٩٠شني آالت خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق حمروم با ضريب ما -٢-١
 .درصد حماسبه مي گردد ٧٥درصد و در غري اينصورت با ضريب 

 يه گذاريدر سرما ي آالت خارجنيماش يه گذاريکه حجم سرمايدرصورت -٣-١
افت يجهت در ١-١درصد باشد اقالم اشاره شده در بند  ٧٠ثابت کمرت از 

 .گردد يدرصد حماسبه م ٧٠ب يبا ضر ايليالت ريتسه

 يم يکه به مرحله هبره بردار يطرح هائ, ن امکان وجود دارد يا -٢
درصد از شبکه  ٧٠زان ياز آهنا به ميه در گردش مورد نيرسند سرما

 . گرددنيتام يبانک

در وام بلند مدت و کوتاه مدت در خبش صنعت  ايليالت رينرخ سود تسه -٣
 مايل,  جانيب ينه هايو هز  ٢%+Libor يالت ارزيدرصد و ترخ سود تسه ١٢
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 يبرا يارزالت يد تسهو نرخ سو يالت اعطائيمبلغ تسه% ٢٥/١آن در حدود 
 .باشد يدرصد ثابت م ٣مناطق حمروم 

و  يالت ارزيتنفس و بازپراخت در تسه, مدت زمان دوران مشارکت  -٤
و بازگشت  يت طرح از نقطه نظر سودآوريرا باتوجه به ماه ايلير

 .شود يسال در نظر گرفته م ٨ه حداکثر يسرما

مناطق  يبرا يه ارزريخاز حمل حساب ذ  مايلنيحداکثر مدت زمان تام -٥
 . سال در نظر گرفته مي شود ١٠و حمروم افته يکمرت توسعه 

مناطق وجود  يبرخ يز براين ياتيمال يها تيمعاف الت مايليعالوه بر تسه
 :ر است يدارد که به شرح ز

 ٨٠ يچهار سال اول هبره بردار,  صنعيت شهرک هايطرح در  يبا اجرا -١
 .رح خواهد شدشامل ط ياتيت ماليدرصد معاف

شرکت از ,  يسال اول هبره بردار ١٠طرح در مناطق حمروم  يبا اجرا -٢
 .ات معاف خواهد بوديمال

 ٢٥) و مناطق حمروم صنعيت شهرک هايجبز (يمناطق عاد يات برايمال -٣
 . شده استينيدرصد سود ناخالص تع

 

داث جتزيه و حتليل و ارائه مجع بندي و پيشنهاد هنائي در مورد اح -١٢
 :واحدهاي جديد

قرار  يمورد بررس پوکه و کلوخه هاي سبک شدهن گزارش طرح يدر ا
است  که  يل بازار از مجله طرح هائين طرح از نظر پتانسيا. گرفت

صادرات دارد  يهم در بازار داخل و هم برا يل مصرف قابل توجهيپتانس
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خاصه عراق و (انه يمنطقه خاور م" خصوصا يجهان يو در بازارها
ن کشورها يچرا که ا. ديعرضه مناتواند حمصول خود را  يم) افغانستان 

هدف  يتوانند بازارها يبوده و ساهلا م يدر حال توسعه و بازساز
وجود  يه خوشبختانه مشکلي مواد اولنياز نظر تام. ندريقرارگ يصادرات
 آالت آن نيدر دسرتس بوده و ماش ن حمصول به راحيتيا يتکنولوژ. ندارد

طرح  ير پارامرتهايسا. شوند يو نصب م يتوسط راه انداز به راحيتز ين
 و ينيپا" نسبتا يه گذاريز قابل قبول بوده و چه از نظر حجم سرماين

ز ينطرح  يدولت و سود ده يو بازرگان مايل يتهايو محا ياشتغالزائ
 استاهناين طرح جهت اجرا در ين ايبنابرا. وجود ندارد يمسئذله خاص

ه گذاران يبه سرماکرمان و اصفهان  , يزد , مهدان ,  کزي مر , هتران
ز ين نگرش رقابيت يه گذار الزم است دارايالبته سرما .شود يشنهاد ميپ

 در حمصول خود و کاهش ت رقابيتياد مزجيت ايباشد تا به واسطه آن قابل
 رقابيت يتن عوامل مزياز مجله ا .خطرات ريسک هاي احتمايل را بنمايد

و  يمدار يمشرت,  يفروش اعتبار,  مت مناسب رقابيتياد قجيبه اتوان  يم
اعمال آن  يراستا ان و حرکت دريبازار و مشرت ياساس يازهايشناخت ن
 .اشاره کردد يند توليدر فرا

 

 

 
 : راجعم -١٣
نرم افزار حمصوالت و  –ع و معادن يوزارت صنا يمرکز اطالع رسان 

 .WIMS يديواحدها تول
موسسه مطالعات ,رانيا ياسالم يرات و واردات مجهورکتاب مقررات صاد 

 .يوزارت بازرگان يو پژوهش ها
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 يسال ها يران طيا ياسالم يمجهور يخارج يسالنامه آمار بازرگان 
١٣٨٠-١٣٨٦. 

 .ع يوزارت صنا  ISIC يبانک اطالعات 
 .سايت اطالع رساني موسسه استاندارد و حتقيقات صنعيت ايران 
 .١٣٨٠-١٣٨٦اني کتاب آمار وزارت بازرگ 
دفرت آماروخدمات ,معاونت طرح وبرنامه,گمرک مجهوري اسالمي ايران 

 .آمارصادرات وواردات کشور,ماشيين
 .اطالعات اخذ شده از اينرتنت 
انستيتو مصاحل " بنت سبکدانه سازه اي ليکا يکاربرد يراهنما"گزارش 

 . ساختماني دانشکده فين دانشگاه هتران

 

 

  

 


