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 مقدمه -1
ش توليد و در نتيجه مصرف سبب كاهش سريع ذخاير طبيعي مواد خام هاي اخير رشد صنعتي و افزاي در دهه

از طرف ديگر حجم باالي توليد سبب توليد مقادير زياد مواد باطله و ضايعات شده است كه . و انرژي شده است
بسياري از كشورها و سازمانهاي بين المللي در زمينه كاهش اين . اثرات منفي زيادي بر محيط زيست دارند

 . كنند ات و استفاده مجدد از آنها فعاليت ميضايع
ارزشي كه بعد از استخراج و فرآوري  ها و يا مواد بي  به عنوان مواد باقيمانده، باطلهتوان ميضايعات معدني را 

تا كنون هيچگونه معيار واحد و مشخصي براي . آيند در نظر گرفت مواد براي توليد محصول با ارزش بوجود مي
معيار ارائه شده بايستي مشخصات كامل اقتصادي و امكان استفاده . هاي معدني ارائه نشده است طلهطبقه بندي با

 و همكاران Harrisonمعيار ساده اي توسط . نهايي از آن و ميزان فرآيند مورد نياز براي تبديل را در نظر بگيرد
ود دارد كه شرح آنها به صورت زير در اين معيار چهار گروه وج. آمده است) 1(ارائه شده است كه در جدول 

 :است
هايي كه با كمترين ميزان فرآوري امكان استفاده از آنها به عنوان مواد مورد  باطله) 1گروه  •

در اين مورد بازار . هاي با حجم زياد از كانيهاي صنعتي استفاده در ساخت و ساز وجود دارد، مانند باطله
 .ولي مقدار زيادي از باطله بايستي جابه جا شودمصرف در فاصله كمي از معدن قرار دارد 

. هايي كه به مقدار كمي فرآوري نياز دارند تا بتوان محصول با ارزشي توليد كرد باطله) 2گروه  •
مقدار زيادي باطله . هاي كوارتز و توليد ماسه سيليسي هاي آهن از باطله به عنوان مثال حذف ناخالصي

بازار مصرف آن بزرگتر و . شود  مقدار كمي باطله مجددا توليد ميبايستي عمل آوري شود و در نهايت
 . گاهي بين المللي است

يي كه حاوي مقادير كمي از مواد با ارزش هستند و به فرآوري بيشتر و گاهي ها باطله) 3گروه  •
 عيب اين مواد اين است كه حجم زيادي باطله مجددا توليد و هزينه سرمايه. تري نياز دارند پيچيده

 .  بين المللي استمعموالًدر اين مورد بازار مصرف . گذاري نيز باال است
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هستند و ساير ) فلزات(يي كه حاوي مقادير خيلي كمتري از مواد با ارزش ها باطله) 4گروه  •
 .  در مورد آنها نيز صادق است3موارد گروه 

 

 ي معدنيها باطلهدي  و همكاران براي طبقه بنHarrisonمعيار ارائه شده توسط ) : 1(جدول 

 
 

در صورتيكه . ي كانيهاي صنعتي صورت نگرفته استها باطلهتاكنون مطالعات زيادي در مورد استفاده از 
راج آنها افزايش خواهد  ارائه شود، سود دهي اقتصادي فرآيندهاي استخها باطلهكاربردهاي صنعتي براي اين 

 .يافت
ي معدني از ديدگاه اجتماعي و زيست محيطي اهميت دارد اما انجام اين كار بايستي ها باطله از استفاده مجدد

فوايد استفاده مجدد از . اقتصادي باشد و از طرفي مشكل تكنولوژيكي و محدوديت فني نيز وجود نداشته باشد
 : عبارتند ازها باطله

 استفاده موثر از منابع و ذخاير •

 يكاهش مشكالت زيست محيط •

 )ها باطلهافزايش درآمد و كاهش هزينه دفع (افزايش سوددهي  •

 ايجاد توسعه پايدار •

Harrison ي معدني در معدنكاري روباز و كاربردهاي صنعتي ها باطلهرا براي مشخصات ) 2( و همكاران جدول
 :آنها ارائه كرده اند
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 دنكاري روباز ي معدني و كاربردهاي صنعتي آنها در معها باطلهمشخصات ) : 2(جدول 

 
 

 عات سنگيد ضاي عوامل موثر در تول-2
 :شوند در هنگام استخراج ضايعات توسط عوامل زير ايجاد مي

 توسط دستگاه بلوك بر  -
 توسط اره گروه هاي چند تيغه اي  -

 توسط چكش  -

 هاي موجود در سنگ معدن   و شكستگيها  انواع مختلف ناپيوستگي -

  استخراج در جهت عكس شيب طبقات نباشد روند -

  به روش انفجار معادناستخراج  -

 توسط دستگاه سيم برش هنگام برش سنگ  -
 

. شود ايجاد مي كارخانجات فرآوري سنگ تزئيني تراورتن درعالوه بر استخراج، قسمتي از ضايعات سنگ 
 به ابعاد كمتر از  و تهيه پالكبرش حين فرآوريسنگ تراورتن در كارخانه  درصد 35طور معمول حدود  به

cm10× cm10 شود تبديل شده و به عنوان ضايعات تلقي مي.  
 .به شرح زير استدر كارخانه اصلي ايجاد ضايعات عوامل 

سنگ ؛ اين شكافها در حين برش گسيخته شده و باعث ايجاد ضايعات ) قله(وجود شكافهايي در كوپ  -
  .گردد مي

لذا . آيد صورت ضايعات درمي عاد مشخص، قسمتهاي زائد سنگ بريده شده و بهبه هنگام برش سنگ به اب -
 .هرچه شكل كوپ سنگ به مكعب مستطيل نزديكتر باشد، ضايعات آن كمتر است
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 ، در حمليقتد بيشوند به علت  گردند يا توليد مي  پالكهايي كه در كارخانجات سنگبري، استفاده ميمعموالً -
ايجاد ضايعات كه به معناي د نشو  ترك و خراش در سطح ساب خورده مي و ياها لبهشكستگي در دچار غالباً 
 .است

 
 يعات سنگيد ضايزان تولي م-3

 ميليون تن از آن را 30 ميليون تن بوده است كه 75 ميزان كل توليد معدن روباز در جهان 2004در سال 
 ميليون تن رتبه اول 14چين با . شود مييون تن برآورد  ميل45بنابراين ميزان توليد خالص . اند  داده تشكيلها باطله

 ميليون تن در رتبه هاي دوم و سوم قرار 5/7 و 8/7را كسب نموده است و كشورهاي ايتاليا و هند به ترتيب با 
 ميليون تن باطله در 7/1 در ايرلند 2001در سال . است% 70-95در معادن روباز بين ميزان توليد باطله . داشته اند

 . معادن روباز توليد شده است
صنعت توليد .  هزار تن مصنوعات گرانيتي توليد نموده است507 حدود 2004آفريقاي جنوبي در سال 

جهاني از وضعيت بدي از نظر توليد باطله برخوردار مصنوعات سنگي در آفريقاي جنوبي در مقايسه با معدل 
اما در مقايسه با توليد كنندگان گرانيت در ليد مي كند، ميزان باطله بيشتري توو نسبت به معدل جهاني است 

آن در % 45از اين ميزان حدود . است% 10-19 بازيابي بلوكها از معادن روباز معموالً. وضعيت برابري قرار دارد
اين اختالف با معدل . باشد مي 8:1در اين حالت نسبت توليد باطله . شود ميطي فرآوري، برش و پوليش تلف 

نكته قابل توجه اين است كه ساير توليد كنندگان گرانيت با بازيابي . باشد مي  به دليل ماهيت سنگ معدنجهاني
 .كنند كار مي% 15-8

ي توليد شده ها باطلهمجموع . دهد ميميزان باطله توليد شده توسط صنايع مختلف در فنالند را نشان ) 1(شكل 
 . يليون تن آن به معدنكاري و استخراج روباز تعلق دارد م29 كه از اين ميزان باشد مي ميليون تن 130
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 فنالند) : 1(شكل 

 

 ميزان باطله توليد شده توسط صنايع مختلف در
 

 . دهد مي را نشان 1990-2003 يد شده در انگلستان در سالهايول تي معدنيها باطلهزان يم) 3(جدول 
 

 )هزار تن (1990-2003 يد شده در انگلستان در سالهايول تي معدنياه باطلهزان يم) : 3(دول ج

Category       
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Colliery 36,450 36,679 32,900 25,229 15,927 17,575 
Coal 9,932 10,423 9,347 8,871 8,559 8,944 

China 
Clay 27,339 26,205 22,526 22,156 22,778 23,283 
Clay 19,756 16,335 15,172 13,799 15,174 16,725 
Slate 7,180 7,200 6,520 9,240 8,040 5,500 

Quarrying 42,413 40,403 38,525 39,464 42,115 40,769 
TOTAL 143,069 137,244 124,990 118,759 112,593 112,795 

 
 
 
 
 
 
 

 5



 
  سنگيعات يضافت ايباز       مطالعه امكانسنجي                                                                     سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 

 
Category               Waste 

minerals 
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Colliery 16,112 15,141 12,543 10,444 8,594 8,674 8,196 7,818
Coal 9,292 9,107 8,094 8,095 7,005 7,292 6,799 6,300
China Clay 20,537 26,648 21,608 20,738 21,388 19,839 19,469 18,875
Clay 14,507 13,791 14,110 13,560 13,096 12,352 12,114 12,041
Slate 8,180 6,940 9,000 7,220 9,580 11,020 14,840 18,000
Quarrying 39,039 37,541 35,434 36,530 36,223 36,897 34,190 33,849
TOTAL 107,666 109,167 100,788 96,586 95,886 96,073 95,608 96,882

 
 راني در ايعات سنگيد ضاي تول-4

 در معادن سنگ گرانيت يب كوپدهيو ضر استبيشترين ضايعات سنگ مربوط به سنگ گرانيت  در ايران
فاصله زيادي با گرانيت در كشور است كه روش استخراج معادن علت اين امر . است  درصد40حدود 

ه، مقدار در معادن سنگ نرم از جمله تراورتن با توجه به استفاده از روشهاي مكانيز. استانداردهاي جهاني دارد
 سنگ تراورتن در معادن ضايعات در گذشته . درصد است80 حدود يب كوپدهيباشد و ضر ضايعات كمتر مي

 . است شدهپذير  شدند ولي هم اكنون با افزايش قيمت سنگ، فرآوري اين ضايعات از نظر اقتصادي توجيه دپو مي
همچنين در معدن . گيرد ستفاده قرار مي درصد ضايعات مواد نرم جهت توليد پالك مورد ا90در كشور ايران 

 تن كمتر جزء 7 بلوكهاي كوچكتر و با وزن حدود ،مالير -سنگ تراورتن دينگه كهريز همدان در مسير همدان
 .گردد  و از مواد باطله براي توليد سنگهاي آنتيك و لقمه استفاده ميشود ضايعات محسوب مي

به ويژه در مواقعي كه سنگ شود  ايجاد ميعادن تراورتن م هنگام استخراج معموالًعات سنگ يبخشي از ضا
صورت سنگ سنگ استخراج شده به صورت % 20 نزديك به هم باشد، حدود هايداراي كيلواژ، درزه و شكاف

 . آيند اين مواد به عنوان محصوالت جانبي معدن به حساب مي. شود و ضايعات محسوب ميالشه 
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 يعات سنگي ضا و استفاده مجدد ازيابي باز-5
ن ياز انواع ا. افته استي سنگ توسعه ي فرآوريعات معادن و كارخانه هاير استفاده از ضاي اخيدر سالها

 مخصوص يمان و آسفالتهاي، انواع سي، پودر سنگ، مصنوعات سنگي به ساخت سنگ مصنوعتوان ميكاربردها 
اگر سنگهاي . هاي زيادي كرد آنها استفادهتوان از  بسته به نوع سنگ مي.  اشاره كرديكي سراميو كف پوشها

ولي اگر سنگها  توان از آنها براي توليد سنگفرش استفاده نمود  ميهستندضايعاتي از نوع آذرين باشند كه سخت 
توان آنها را به پودر سنگ تبديل نمود يا از آنها براي تهيه سنگهاي آنتيك كه در  نرم باشند مانند تراورتن مي

 :شود مين كاربردها اشاره يدر ادامه به ا .شود بهره برد  مينماها استفاده
 

ي تول-1-5  سنگد پودر
از باطله توليد شده در استخراج روباز به صورت قطعات )  هزار مترمكعب در سال86( درصد 40در حدود 

ي كشاورزي دپو سنگي هستند كه در محل پيتهاي قديمي، يا در بستر راهها و رودخانه ها و يا در مراتع و زمينها
 به عنوان ماده توان مين مواد را يا. شوند مي كه سبب ايجاد آلودگيهاي زيست محيطي در وسعت زياد شوند مي
 :ر استيند به صورت زيمراحل انجام فرآ. د پودر سنگ مورد استفاده قرار دادي توليه براياول

  توسط فيدر يا كاميون به سرنديعات سنگيانتقال ضا •

  سرند بابندي دانه •

 سنگ شكني •

 سرند كردن •

 آسيا كردن •

 سرند كردن مجدد •

 بسته بندي •
 
 يد سنگ مصنوعي تول-5-2

ن ذرات يت و همچنيز مانند اسليد ذرات ري شده با تولبندي دانهد سنگ شكسته و يهمانگونه كه گفته شد تول
ند يستند كه در فرآكرون هي م2-60ن ي با اندازه ذرات بيت موادياسل. شكنها همراه است وغبار در سنگگرد
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 شده بندي دانهون تن سنگ آهك يلي م60انه حدود ي معدن كوچك و متوسط سال300ش از يونان بيدر كشور 
آهك در سال ز سنگ ير ون تن مواد دانهيلي م6د يد شده سبب تولين مقدار سنگ تولي ايفرآور. كنند ميد يتول
 به ي و كاغذسازيساز كي، در پالستيكشاورز: ن مصارف مواد معلق سنگ آهك عبارتند ازيمهمتر. شود مي

 ي سازين خنثي گازها و همچنيي سولفور زدايع آهن و فوالد به عنوان كمك ذوب، برايعنوان پركننده، در صنا
 يستيل كرد بايع مختلف تبدي قابل مصرف در صنايز و معلق را به محصولين مواد ري آنكه بتوان ايبرا. فاضالبها

 .  آن انجام شودي بر رو . . .  وي مانند خشك كردن، سرند كردن، بسته بندياتيعمل
د يت توليفلوش) 2(شكل .  استي مصنوعيساخت سنگهاضايعات سنگي  يرا كاربرد جديد ب از موارديكي

) 4(و شكل  يد سنگ مصنوعيك كارخانه تولي  مختلفيقسمتها) 3(شكل  و يعات سنگي از ضايسنگ مصنوع
 مشخص است مراحل 3 و 2همانگونه كه در شكلهاي . دهد ميرا نشان د شده ي از محصوالت توليينمونه ها

 : به صورت زير استمختلف توليد سنگ مصنوعي
 الف-3تهيه مواد اوليه و مخلوط كردن آنها با نسبت مناسب، شكل  •

 ب-3ن مورد نظر به كارخانه، شكل وارد شدن خوراك با فرموالسيو •

 ج-3، شكل  و تهيه بلوكهاي اوليهاستفاده از فشار خال براي فشرده شدن مخلوط مواد اوليه و رزين •

 د-3برش دادن بلوكهاي اوليه به بلوكهاي نازك تر، شكل •

 و-3ه و -3سمباده زدن و صيقل كاري و پوليش براي ايجاد سطح صاف و براق در سنگ، شكلهاي  •
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 ز-3زدن براي ايجاد طرح و رنگ در روي سنگ، شكل نقش  •

 ل-3ك و -3برش دقيق بلوكها براي تعيين دقيق ابعاد مورد نظر و تهيه محصول نهايي، شكلهاي  •

 
 

 
 فلوشيت توليد سنگ مصنوعي از ضايعات سنگي) : 2(شكل 

 
 

 
 هيون مواد اوليفرموالس: الف -3
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  خوراكيورود: ب-3

 

 
 مخلوط كردن، فشار تحت خالء: ج-3

 
 
 
 
 
 
 

 برش دادن بلوكها به قطعات نازك: د-3
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 سمباده زدن و صيقل كاري: ه-3
 
 
 
 
 
 
 

 پوليش كردن: و-3
 

 
 
 
 
 
 

 نقش زدن و طراحي: ز-3
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 قيبرش دق: ك -3
 
 

 
 
 
 
 
 

3- 

 

 ييمحصوالت نها: ل
 

  مختلف كارخانه توليد سنگ مصنوعيي قسمتها :)3(شكل 
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 د شدهي از محصوالت توليينمونه ها) : 4(شكل 

 
 

 :باشد مير ي ماربل و كوارتز به صورت زي مصنوعيمشخصات دو نمونه از سنگها
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 يمصنوعات سنگد يتول -5-3
 
  شود  استفاده ميمصنوعات سنگيتوليد آنها در ضايعات سنگهايي كه  -5-3-1

ي ضـايعاتي از نـوع آذريـن باشـند كـه            سنگهااگر  . هاي زيادي كرد   توان از آنها استفاده     ميبسته به نوع سنگ     
 تـوان   مي نرم باشند مانند تراورتن      سنگها از آنها براي توليد سنگفرش استفاده نمود ولي اگر           توان  مي هستندسخت  

 . بهره بردشود ميي آنتيك كه در نماها استفاده سنگهاآنها را به پودر سنگ تبديل نمود يا از آنها براي تهيه 
 مربوط به سنگبيشترين ضايعات  در ايران  .دهند  درصد معادن سنگ را تشكيل مي     25ت   معادن سنگ گراني  

روش علـت ايـن امـر       . اسـت   درصـد  40حـدود   در معـادن سـنگ گرانيـت        ضريب كوپدهي    استسنگ گرانيت   
در معـادن سـنگ نـرم از        . يادي با اسـتانداردهاي جهـاني دارد      فاصله ز گرانيت در كشور است كه      معادن  استخراج  

 80ضريب كوپدهي حدود    باشد و     ضايعات كمتر مي  جمله تراورتن با توجه به استفاده از روشهاي مكانيزه، مقدار           
، ولي هم اكنون با افـزايش قيمـت سـنگ   شدند  رتن در معادن دپو مي   سنگ تراو  ضايعات در گذشته    . است درصد

 . است شدهفرآوري اين ضايعات از نظر اقتصادي توجيه پذير 
 ، شكل پذيري، ساب و برشو قابليت سختي كم ،  مقاومت قابل قبول به علتضايعات سنگهاي تراورتن

   باشند ضمن اينكه   مناسب مي براي ساخت مصنوعات سنگيوجود تخلخل جهت چسبيدن كامل به مالت
عدم امكان آلتره شدن  و ارزاني نسبت به ساير سنگها،  تنوع رنگها، سهولت دسترسي،  بلوري بودن،زيبايي ظاهر

  .سنگهاي تراورتن استاز مزاياي ديگر  ذخاير آن 
 

 مصنوعات سنگيشرايط استفاده از ضايعات سنگهاي تراورتن در توليد  -5-3-2
 . بايستي از نظر وضعيت ميكروتكتونيكي و وجود درزه و شكافها ارزيابي شوند  قطعات سنگ -
 قطعات سنگ مورد نظر بايستي قابليت برش و سايش و مقاومت در جهات مختلف با در نظر گرفتن تجربه -

 كارگر سنگبر 
  مشاوره با استاد كار سنگ -
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 اريابي  بررسي سطح صيقلي سنگ از نظر زيبايي و قيمت گذاري و باز-
  شرايط فني برش -
جهت بررسي ) Typical( در چند نمونه بارز(X-Ray) انجام آناليز كاني شناسي به روش اشعه مجهول -

 حضور كاني هاي رسي و كوارتز در سنگهاي آهكي 
  تهيه چند مقطع نازك از نمونه هاي ضايعات جهت بررسي تأثير پديده آلتراسيون در سنگ -
 يين ذخيره دپوي باطله ضايعات سنگ انجام محاسبات تع-
  ارائه طرح هاي بهره برداري و بررسي فني و اقتصادي -
 بحث بر روي بهره برداري ضايعات سنگهايي كه در برابر قليايي ها مقاومند مانند آهك متراكم، -

 . دولوميت، مرمر ، منيزيت و ماسه سنگهاي آهكي
 ، دولوميت ، مرمر، منيزيت و ماسهمند مانند آهك متراكم ضايعات سنگهايي كه در برابر قليايي ها مقاو

 . براي توليد مصنوعات سنگي مناسب هستندسنگهاي آهكي 
 :به صورت زير است مصنوعات سنگيي تراورتن جهت توليد ها باطلهآناليز شيميايي 

)2S ، پيريت2SiO ، سيليس 3CaCOكربنات كلسيم   + 3O2Fe ،س، ر(

3O2Al2 ، سولفات-
4SO مواد آلي و  

Fe ، 33 دولوميت CaCO.MgCO

 

  مصنوعات سنگيتأثير تنوع رنگ هاي سنگ در توليد -5-3-3
سنگهاي آهكي درشت و متبلور به دليل جال و درخشندگي ، در صورتيكه رنگ هاي شفاف  •

 . داشته باشند از مرغوبيت بهتري برخوردارند 
در ) سنگهاي نماي تراش و صيقل خورده (ي سنگهاي آهكي با بافت اواوليتيك در مقطع صيقل •

 . صورتي كه از رنگ شفاف و مناسب برخوردار باشند ممكن است زيبايي خاص داشته باشند 
متن يكدست و يكنواخت در سنگهاي آهكي ميكريتي مثل سنگ آهك هاي كرتاسه، ائوسن  •

ي مختلف ژوراسيك ، به و سنگهاي آهكي سازند ها) سازند قم ، آسماري ، جهرم (و اليگوسن ايران 
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سنگهاي آهكي داراي پوسته درشت مثل استراها به دليل اين كه ساختمان داخلي فسيلها در  •
 .است نماي جذابي داشته باشند شوند ممكن  مقاطع مختلف در يك سطح صيقلي نمايش داده مي

 
  مسائل كلي مربوط به توليد مصنوعات سنگي-5-3-4

ها از  بسياري از هزينه، گيرد صورت مي) كارخانه معدن و(مواد اوليه  كنار ها در باتوجه به اينكه بازيافت باطله
 قيمتي كمتر از سنگهاي سنگهاي آنتيك .شود ميشامل نرا برداري  و بهره حفاري ، نقل هاي حمل و هزينهجمله 

توان با كمتر كردن ضخامت آن، نسبت به سنگهاي تزئيني   برش تراورتن سهل است و ميطبيعي دارند، چرا كه
ضمن اينكه براي تهيه سنگ آنتيك از ضايعات سنگ تراورتن استفاده . معمول، سطح بيشتري بدست آورد

 .ر حداقل ممكن استشود لذا هزينه تهيه مواد اوليه توليد سنگ آنتيك د مي
 واحد كانه آرايي جهت فراوري سنگهاي باطله در كشور ايجاد شده كه فقط يكي از آنها در كنار 5تا كنون 

 .اند  معدن مستقر است و بقيه در كارگاه هاي خارج از معادن مستقر شده
 
 انواع مصنوعات ساخته شده از ضايعات سنگي-5-3-5
 )يفانتز(ك يسنگ آنت-5-3-5-1

 سنگهاي  ضايعات و باطله(آنتيك از قرار گرفتن قطعات شكسته سنگ و خرده سنگ كنار هم سنگ 
 ايده پديد آمدن سنگهاي آنتيك از .شوند و چسباندن آنها با مالتهايي كه پايه رزيني دارد توليد مي) تراورتن

 فضاهاي بيروني و ها به منظور هر چه زيباتر كردن فضاها اعم از آنجا شكل گرفت كه طراحان و آرشيتكت
ضمن . اي داشتند ويژه نياز به سنگهايي با فاكتورهاي ،هاي بيروني سازي دروني ساختمانها و كف پوشها و محوطه

خواص  قيمت مناسب و تنوع، سنگهايي با طرحهاي م،هاي مختلف  و سليقهسازي  پيشرفت صنعت ساختماناينكه
 .كرد را اقتضا مي قابل قبولفيزيكي و مكانيكي 
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 آميزي سنگ را رنگاين ضايعات توان  دارد و مي پذيري  بودن قابليت رنگتخلخل به علت منگ تراورتنس
ي  خرده سنگها.استر تبه مراتب راحتتر باشد، رنگ كردن سنگ  هرچه رنگ طبيعي سنگ تراورتن روشن كرد؛

 . د آوردديظاهري بسيار زيبا پد و را به زيبايي در كنار هم چيده و به هم چسبانرنگ شده 

 : به شرح زير است) آنتيك(مزيت سنگهاي فانتزي 

 تنوع و زيبائي  -

  قابليت اجرا بر روي كليه سطوح  -

  دلخواههاي د آن در اشكال و اندازهيسهولت تول -

  امكان اجرا در كليه فضاهاي داخلي و خارجي ساختمانها -

 هاي زيبا و دلنشين با طرحهاي فانتزي   داشتن جلوه -

 ...ر مصالح ساختماني از قبيل چوب، آجر و همگوني با بيشت -

 
  مراحل توليد سنگهاي آنتيك -5-3-5-2

 به قيمتي ارزان خريداري شده و به معموالًسنگهاي ضايعاتي كارخانجات كه عمدتاً از جنس تراورتن است 
 جاي  و در آنجا قطعات تفكيك شده بر اساس ضخامت و ابعادشان درشوند ميكارگاه توليدات آنتيك حمل 

 .شوند مناسب قرار داده مي
شوند و به ابعاد   برش داده مياست اين سنگها توسط كارگراني كه استادكار و مختص اين كار در نظر گرفته 

پس از آن در بخش ديگري اين سنگها توسط   ∗ طوليcm10شوند به طور مثال به صورت  منظم تبديل مي
 .شوند  مي برش دادهcm1كارگران ديگر به ضخامت يك دست 

 cm2 × 2 بسته به نوع پايلوتي كه در نظر است ساخته شود، سنگهاي به دست آمده را به قطعات كوچكتري مثالً 
، اين سنگها كه به اشكال و ابعاد مورد داده شده يا به هر شكل ديگري كه مورد نياز طرح باشد برش cm1 ×1يا 

ميكسر قرار داده و درون دستگاه  حد معين  آب ريخته و نظر تبديل شد، هر گروه را به طور مجزا در دستگاه 
                                                 

∗ cm 10 طولي يعني سنگي كه پهناي آنcm 10 استو طول آن نامشخص. 
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كه از قبل به اين منظور طراحي و با موادي مثل  هائي به نوع طرح، قالبپس از خشك شدن قطعات، بسته 
شوند، در اين بخش كارگران سنگهايي كه به اشكال  اند در اختيار كارگراني قرار داده مي سيليكون ساخته شده

ح سنگها مختلف تهيه شده را در جاهاي در نظر گرفته شده درون قالبها مي چينند، هنگام چيدن آنها، شكل و طر
 .شود كامالً اختياري و با برنامه ريزي انجام مي

پس از جايگزيني قطعات در قالبها، پارچه متري برش خورده به اندازه مساحت قالبها را روي سنگ و قالب قرار 
 معموالًكنند، چسب كاري بايستي كامالً با دقت انجام شود، براي چسبكاري  داده و روي آن را چسب كاري مي

 .شود  چوب استفاده مياز چسب
در اين هنگام پس از . كنند پس از چسبكاري و خشك شدن چسب، قالبها را برعكس كرده و قالب را خارج مي

 . باشد  كار توليد شده قابل عرضه به بازار مصرف مي،تميز كردن
 روش،اشد در اين ب كردن اليه رويي سنگها مي توان مرحله ديگري را روي توليدات انجام داد و آن هم چرمي مي

كنند كه باعث چرمي شدن سنگها   سطح سنگها را پوليش مي،هاي پالستيكي مخصوص با استفاده از فرچه
معمول چيني سنگ  اين نوع عملكرد در مورد بسياري از سنگها از جمله مرمريت ها، مرمر تراورتن و .شود مي

 .است
 

 براي توليد سنگ آنتيك آنها هاي پالكها و كاربرد ابعاد ضايعات و باطله -5-3-5-3
هاي داخلي   سانتي متر جهت پوشش نماي خارجي و كف ساختمان و يا پوشش ديواره5/2 الي 2 ضخامت -

 . ساختمان
 .  سانتي متر براي استفاده در پله ساختمانها7 الي 5 ضخامت -
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وشش نماي داخلي حمام  سانتي متر به عنوان كاشي و جهت پ10 × 20 ميلي متر و ابعاد 10 الي 5 ضخامت -
و آشپز خانه، در اين حالت دقت در يكنواخت بودن ضخامت و طول و عرض كاشي و گونيا بودن اضالع 

 . بسيار مهم است

 
 سنگهاي آنتيك در توليد موجود مشكالت -5-3-5-4
سائل و موري آ پردازش ضايعات ، دوغاب وخرده برشها بويژه در كارخانجات فردر فرآيند مصرف زياد آب -

  مربوط به بازيافت آن
 . عدم شناخت كافي نسبت به تكنولوژي جديد دستگاههاي مورد نياز-
 . عدم وجود مركز اطالع رساني علمي وبازرگاني در اين زمينه-
 .بخش سنگهاي آنتيك  كمبود متخصصان كارآمد در-
 . عدم تخصيص اعتبار الزم-
 
 
 عرق مراحل توليد سنگهاي آنتيك از طريق م-5-3-5-5

شود، طرح مورد نظر را  در كار معرق نيز در ابتدا از سنگ تراورتن به صورت پالك فرضي طرح استفاده مي
كنند و نوارها را روي   سانتي متر برنزي استفاده مي5/0روي سنگ اجرا نموده و در نوع بازاري آن از نوارهاي 
 سنگهاي رنگي ، پس از خشك شدن نوارهاي برنزي.خطوط طرح و روي سنگ تراورتن با چسب مي چسبانند

به منظور دقت در برش طرح، همان گونه  .دهند آماده شده را مطابق با رنگ و اشكال موجود در طرح برش مي
 سانتي متر رنگي چسبانده 1 كپي همان طرح تهيه شده روي سنگهاي ،شود كه طرح روي سنگ تراورتن اجرا مي

، در اين حالت قطعات برش خورده در جاي مشابه به خود در طرح قرار داده شده شود شده و سپس برش داده مي
 .شود چسب سنگ چسبانده ميو با و 

 .سايند تا به صورت يكپارچه درآيد  پس از چسباندن كليه قطعات موجود در طرح، تابلو را با دستگاه ساب مي
 . شود  ميزار عرضهو سپس به باشود   تابلو پرداخت شده و براق مي،پس از سائيدن
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 )سنگ لقمه (ينيوتيسنگ گ-5-3-5-6
رسد و مستقيماً از سنگهاي  در اين مصنوعات، سطوح سنگ به صورت شكسته شده و كامالً طبيعي به نظر مي

سنگ لقمه كه بيشتر به صورت . آيد بر سنگبري به دست مي كوپ يا الشه معدني بدون وارد شدن به سيستم قله
رود عالوه بر زيبائي و تنوع رنگ، از دوام و مقاومت  سازي و كف سازي معابر بكار ميسنگفرش براي محوطه 

برخوردار است؛ به طوري كه عمر آن را معادل چند صد ) مانند بتن(بسيار بااليي نسبت به ساير مصالح كفسازي 
. )  . .اي، زرد،  ز، قرمز، قهوهسفيد، سياه، سب (استداراي تنوع رنگ نسبتاً بااليي هاي گيوتيني  لقمه .دانند سال مي

 .شود نسبتاً سخت تهيه ميسنگهاي از و 
توان از  مي) هم كم نيستند ايران كه در (  معادن ضايعاتيبنابراين با انجام مراحل خاص فني بر روي سنگهاي 

از  اين روش  .مفروش كردن معابر، ميادين، پاركها، خيابانها و غيره سود جستكه در سنگهاي لقمه آنها در تهيه 
آسفالت، بتن، موزائيك، بلوكهاي سيماني (  نسبت به مفروشات كنوني يي فراواناياي مزي و اجرااقتصايديدگاه 
 .دارد )و غيره

 
  توليد سيمانهاي ويژه-5-4

 در معادن آهك مقادير قابل توجهي از پودر سنگ آهك به عنوان محصول فرعي سنگ شكن ها توليد 
به . ز براي محيط زيست مضر هستند و چنانچه فيلتر نشوند سالمتي افراد را به خطر مي اندازنداين مواد ري. شود مي

در فرآيند توليد آگرگاتهاي دانه درشت اين . شوند مي با استفاده از فيلترهاي خال جمع آوري معموالًهمين دليل 
يز دانه تر مورد نظر باشد ميزان توليد  اما چنانچه توليد آگرگاتهاي ردهند مياز كل را تشكيل % 1 معموالًمواد 

 كه استفاده شود ميدر نتيجه مقادير قابل توجهي از اين مواد جمع آوري . افزايش مي يابد% 2-5مواد فوق ريز به 
 و يا شود ميدر بسياري از معادن از اين مواد براي پركردن زمين استفاده . از آنها با مشكالت زيادي همراه است

درنتيجه مشكالت زيست محيطي . شوند ميهاي باطله به صورت روباز و كنترل نشده جمع آوري اينكه در دامپ
از . در اثر وزش با و ساير عوامل جوي ايجاد شده كه با خطرات زيادي از جمله سرطان براي افراد همراه است
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يكي از كاربردهايي كه اخيرا براي اين مواد پيدا شده است استفاده از آنها براي بهبود ويسكوزيته سيمانهاي 
يي هستند و اين سيمانها داراي قابليت تغيير شكل باال. باشد مي )self-compacting concrete – SSC (مخصوص

بدين ترتيب مواد ريز حاصل . از مقاومت بااليي بخصوص در مناطقي كه بارندگي در انها زياد است برخوردارند
 . باشند مياز طرحهاي سنگ آهك ذخيره مناسبي براي استفاده در اين سيمانها 

با وجود آنكه . د اسليت يك سنگ متامورفيك فشرده است كه در نتيجه دگرگون شدن رسوبات ريز دانه بوجو
. شوند ميتركيب اين سنگ به ناحيه تشكيل بستگي دارد، انواع مختلف اسليتها بر اساس رنگشان طبقه بندي 
تغيير مي ... رنگ اسليتها بر اساس تركيب و اندهزه ذرات كلريت، دانسيته، ضريب جذب آب، قدرت پيوندي و

 . باشد ميو ايليت ) مانند كلريت و موسكويت(لوسيليكاتها تركيب كاني شناسي اسليت شامل كوارتز، في. كند
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 سيستم جمع آوري و دفع ذرات نرمه و گرد و غبار در فرآوري سنگ آهك) : 5(شكل 
 

 21



 
  سنگيعات يضافت ايباز       مطالعه امكانسنجي                                                                     سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شكل ذرات در پودر گرانيت و پودر سنگ آهك) : 6(شكل 
 

 و سنگ آهك توليد شده از پودرهاي گرانيت SCCخواص سيمانهاي ) : 6(جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 22



 
  سنگيعات يضافت ايباز       مطالعه امكانسنجي                                                                     سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 

نيز خواص سيمانهاي ) 6(جدول . دهد ميشكل ذرات در پودر گرانيت و پودر سنگ آهك را نشان ) 6(شكل 
SCC دهد مي توليد شده از پودرهاي گرانيت و سنگ آهك را نشان. 

 
  توليد كاشيها و كف پوشها-5-5

 نازك در پوشش كف و سقف و سنگفرش  آنرا به صورت صفحاتمعموالًبا توجه به ساختار صفحه اي اسليت 
با اين حال استخراج اسليت همواره با توليد حجم زيادي باطله به صورت لجن همراه است كه . مصرف مي كنند

 و همكاران Gonzalez. شود ميبراي سيستم آبكشي مضر است و از آن براي پر كردن زمينهاي خالي استفاده 
آنها بر اساس . با استفاده مجدد از آنها و يا برش سنگ با ليزر ارائه كرده اند ها باطلهروشهايي را براي كاهش اين 

 را طبقه بندي و كاربردهاي آنها در صنايعي مانند سيمان، پركردن حفره هاي ريز در ها باطلهاندازه ذرات اين 
 ها باطله اين يكي ديگر از مسايل مربوط به. آسفالت كردن جاده ها و روكشي ديوارها را مشخص نموده اند

يكي از كاربردهاي . خطرات ايجاد شده براي سالمتي كارگران در اثر تنفس ذرات به صورت گرد و غبار است
در اين مورد يا خردايش . باشد ميمهم ارائه شده استفاده از گل و لجن توليد شده در توليد كاشي و سراميك ها 

 . شود ميا استفاده  مجدد اين مواد از آنها در ساخت كاشيهبندي دانهو 
. معدنكاري و استخراج كائولن و گرانيتهاي بازالتي حجم قابل توجهي از مواد باطله و ضايعات را توليد مي كند

وقتي ذرات ريز حاصل شامل مخلوطي از . باشد مي ميليمتر 5 شامل ذرات زير معموالًبخش دانه ريز آگرگاتها 
 باشد از آنها به عنوان گريد 075/0اسليت با ابعاد زير /اه بخش رسيذرات با اندازه درشت، متوسط و ريز به همر

تا كنون كاربردهاي زيادي مانند توليد كود براي خاكهاي اسيدي، . شود مينامبرده ) filler grade(پركننده 
 . توليد بريكتها و كاشيهاي سراميكي و توليد بريكتهاي ساختماني رسي براي اين مواد ارائه شده است

عات سنگي از جمله مواد ريز دانه و پودري حاصل از استخراج و فرآوري سنگها اثرات زيست محيطي ضاي
عمل آوري اين ضايعات با فشرده كردن و سينتره كردن يك روش عملي براي بازيابي اين مواد . زيادي دارند

 همراه است و با توجه به  با تغييرات فاز و توليد آبمعموالًدر مورد اسليتها عمل سينتره كردن . باشد مي
 در شود ميب سبب افزايش فشردگي توليد آ. نيزم عمل نيز پيچيده استكمپلكسي بودن تركيب شيميايي مكا
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 خواص محصول توليد شده از فشرده كردن و سينتره كردن ضايعات پودري) : 7(جدول 

 
 
  توليد آسفالتهاي ويژه-5-6

 درصد از اين كاني با 70در حدود . يكي از صنايع مهم توليد كننده آلودگي، صنعت توليد سنگ ماربل است
 درصد 30ضايعات فرآوري كه حدود . شود ميارزش طي عمليات استخراج، فرآوري و پوليش كردن تلف 

 86( درصد 40در حدود . شوند مي، به پودر تبديل شده و در بستر رودخانه ها دپو شود يموزني بلوكها را شامل 
از باطله توليد شده در استخراج روباز به صورت قطعات سنگي هستند كه در محل ) هزار مترمكعب در سال

 كه سبب ايجاد ندشو ميپيتهاي قديمي، يا در بستر راهها و رودخانه ها و يا در مراتع و زمينهاي كشاورزي دپو 
قطعات سنگي توليد شده منبع مناسبي براي توليد آگرگات . شوند ميآلودگيهاي زيست محيطي در وسعت زياد 

 . باشند ميبراي مصرف در پوشش بزرگراهها 
آگرگات دانه درشت، ماسه و (از آگرگات ) AC( درصد مخلوط آسفالت و سيمان 90در اغلب موارد بيش از 

 تن آگرگات مصرف 12500در توليد روكش جاده ها به ازاي هر كيلوتر حدود . ده استتشكيل ش) پركننده
براي تامين آگرگات مورد نيز جاده سازي معادن سنگ سبب ايجاد ميزان زيادي مواد باطله و مشكالت . شود مي
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 وضعيت استفاده از ضايعات سنگي -6
  وضعيت توليد پودر سنگ در كشور-6-1

بيشتر اين .  واحد فعال توليد كننده پودر سنگ به صورت صنعتي در كشور وجود دارد237در حال حاضر 
مجموع . ي، مركزي، يزد و لرستان واقع شده اندواحدها در استانهاي تهران، اصفهان، خراسان جنوبي، رضو

 ميليون تن رتبه نخست 5/12استان تهران با توليد حدود .  ميليون تن مي باشد18ظرفيت اسمي اين واحدها حدود 
استان لرستان در رتبه دوم .  واحد توليد پودر سنگ در اين استان اين مقدار را توليد مي كنند21. را دارا مي باشد

 .  هزار تن توليد دارند820 واحد توليد كننده در اين استان مجموعا حدود 22. ردقرار دا
همانگونه كه مالحظه . در كشور در حال اجرا هستندتوليد پودر سنگ  طرح 401همچنين در حال حاضر تعداد 

 هزار تن 1128 طرح،  كه  كه مجموع توليد آنها 87مي شود بيشتر اين طرحها در استان فارس واقع شده اند، 
در هر يك از اين . بعد از آن استانهاي خراسان رضوي و اصفهان در رتبه هاي دوم و سوم قرار دارند. خواهد بود

 هزار تن 541 و 6/961 طرح در دست اجرا وجود دارد كه ظرفيت آنها به ترتيب 24 و 25استانها به ترتيب 
 . خواهد بود

بنابراين مي . جهي در كشور براي توليد پودر سنگ وجود داردهمانگونه كه مالحظه مي شود ظرفيت قابل تو
 . توان از ضايعات سنگي توليد شده به عنوان مواد اوليه مصرفي در اين كارخانه ها استفاده كرد
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  وضعيت توليد سنگ دانه بندي شده در كشور-6-2
 صورت صنعتي در كشور  واحد فعال توليد كننده سنگ دانه بندي شده به120در حال حاضر در حال حاضر 

مجموع ظرفيت . بيشتر اين واحدها در استانهاي خراسان رضوي، يزد و خراسان جنوبي واقع شده اند. وجود دارد
 ميليون تن 10استان خراسان رضوي با توليد حدود .  ميليون تن در سال مي باشد17اسمي اين واحدها حدود 

. گ دانه بندي شده در اين استان اين مقدار را توليد مي كنند واحد توليد سن60. رتبه نخست را دارا مي باشد
 ميليون تن توليد 1 واحد توليد كننده در اين استان مجموعا حدود 8. استان خراسان شمالي در رتبه دوم قرار دارد

 .دارند
شتر اين همانگونه كه مالحظه مي شود بي.  طرح در كشور در حال اجرا هستند323همچنين در حال حاضر تعداد 

.  ميليون تن خواهد بود6/22 طرح، كه مجموع توليد آنها 151طرحها در استان خراسان رضوي واقع شده اند، 
در هر يك از اين استانها به . بعد از آن استانهاي خراسان جنوبي و هرمزگان در رتبه هاي دوم و سوم قرار دارند

 . ميليون تن خواهد بود5/9 و 11 آنها به ترتيب  طرح در دست اجرا وجود دارد كه ظرفيت28 و 100ترتيب 
بنابراين مي توان از ضايعات . در اين بخش نيز ظرفيت قابل توجهي براي توليد سنگ دانه بندي شده وجود دارد

 . سنگي درشت براي توليد سنگ دانه بندي شده استفاده كرد
 
 راني در ايد سنگ مصنوعيت توليوضع-6-3

  فعاليت طرحهايوضع
) 4( در كشور وجود دارد كه مشخصات آنها در جدول يد سنگ مصنوعي واحد فعال تول4ال حاضر تعداد در ح

 . ن بخش مشغول به كار هستندي نفر در ا152در مجموع . آمده است
 
 
 
 

 26



 
  سنگيعات يضافت ايباز       مطالعه امكانسنجي                                                                     سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 

  در كشوريد سنگ مصنوعي فعال توليمشخصات واحدها) : 4(جدول 
 اشتغال نام استان )اليون ريليم(ه ثابت يسرما تيظرف

 الميا 3 157  قطعه3000
 تهران 14 33  متر مربع75000

 كرمان 119 85000  متر مربع1000000
 لرستان 16 2217  تن3700

 
  در دست اجرايت طرحهايوضع

در مجموع . دهد مي را نشان يد سنگ مصنوعي تولي در حال اجرا در كشور برايت طرحهايوضع) 5(جدول 
ون تن سنگ يلي م13ت آنها در حدود ير وجود دارد كه مجموع ظرف طرح در دست اجرا در كشو99تعداد 
در . گذاري شده استه يال سرمايارد ريلي م7933ن طرحها حدود يجاد اي ايبرا. باشد مي در سال يمصنوع

 .  نفر در آنها مشغول به كار خواهند شد7772صورت بهره برداري از اين طرحها تعداد 
 

  در كشوريد سنگ مصنوعي توليست اجرا برا در ديت طرحهايوضع) : 5(جدول 
 اشتغال نام استان تعداد واحدها )هزار تن(ت يظرف )اليون ريليم (يه گذاريسرما

 يجان شرقيآذربا 162 25685 5/55 4
  غربي آذربايجان 460 822963 4709 4
 اردبيل 120 96600 25/12 4
 اصفهان 953 1108224 603 6

 تهران 472 121134 7/233 15
  جنوبي خراسان 130 85962 125 2
  رضوي خراسان 699 687555 1801 6
  شمالي خراسان 40 16600 10 1

 420 685337 409 3 خوزستان
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 5ادامه جدول 
  زنجان 110 110000 20 1

 سمنان 239 311020 9/365 5
  و بلوچستان سيستان 1100 660000 150 1
 فارس 101 71500 5/422 3

 565 1017350 5/148 5 قزوين
 201 136985 651 7  قم

 كردستان 53 44000 18 2
  كرمان 80 66532 300 1

 30 35000 15 1  كرمانشاه
  وبويرا 47 12000 5/1 1حمد كهكيلويه

  گلستان 47 9550 32/4 1
 گيالن 15 3450 35/6 2
  لرستان 342 306136 101 5
 مازندران 180 114650 192 3
  مركزي 692 720084 410 7
 همدان 183 82000 3/143 4
 يزد 331 582650 5/1267 5

 مجموع 7772 7933000 13000 99
 

 سنگ آنتيك و لقمهنمونه برآورد هزينه ايجاد يك واحد توليد   -7
از . است آورده شده1386 در سال سنگ آنتيك و لقمهدر اين قسمت نمونه اي از برآورد هزينه يك واحد توليد 

 كه قيمت ها به سرعت در حال تغيير هستند الزم است تا اصالحات الزم در قيمت ها در هنگام استفاده  از آنجا
 .اين مراحل انجام گيرد
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 نوع فعاليت يا محصوالت توليدي •
 )ريال(قيمت فروش  )تن (ميزان توليد ساليانه نام محصول رديف

 سنگ آنتيك 1 200000 3000
 

 محوطه سازي •
) ريالميليون(كل هزينه   )ريال(قيمت واحد  مقدار كار شرح كار رديف

 25 5000  متر مكعب5000  خاكبرداري و تسطيح 1
 36 120000  متر300 حصار كشي 2
 50 20000  متر مربع2500 ايجاد فضاي سبز ، روشنايي وغيره 3

 111 :جمع كل 
 

 ساختمان سازي •
 ) ريالميليون(  هزينهكل )ريال( قيمت واحد )متر مربع( مساحت شرحرديف

 600 600000 1000 سالن توليد 1
 500 500000 1000 انبار مواد اوليه 2
 30 2000000  متر مكعب15 استخر 3
 150 1500000 100هاساختمان اداري و سرويس 4
 60 1500000 40 ساختمان نگهباني 5

 1310 :جمع كل 
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 :آنها تأسيسات عمومي و تجهيزات با مشخصات فني  •
 ) ريالميليون(قيمت  مشخصات فني شرح عنوانرديف

 1 برق رساني انشعاب ، ترانس ، كابل كشي 100به ظرفيت 
 110 كيلو وات

انشعاب،لوله كشي و تأسيسات مربوطه 2  30  آب رساني
وسايل كولر وبخاري سرمايش  4

 و ايمني
 20 

كمپرسور ، وسايل جانبي وتجهيزات  ساير 5
 رگاهيوابزار تعمي

 25 

 185 :جمع كل 
 

 ماشين آالت وتجهيزات •
نام ماشين آالت و  رديف

 تجهيزات
كشور 
 سازنده

قيمت كل )ريال(قيمت واحد  تعداد
 ) ريالميليون(

 2500 2500000000 1 دستگاه كاتر 1 ايتاليا
 370 370000000 1 جرثقيل دروازه اي ايران 2
 240 240000000 1 دستگاه ايتاليا گيوتين 3
 140 140000000 1 160كمپرسور ايران  4
 70 70000000 1 // طولي بر 5
 60 60000000 1 پرفراژ دس آلمانتي 6
 6 6000000 1 ايران  كيلويي18چكش  7
 35 35000000 - // تجهيزات و وسايل جانبي 8
 ايران 200 200000000 1 ميكسر 9

مجموع 3621    
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 ارخانه وسايل حمل ونقل داخل و خارج ك •
 ) ريالميليون(قيمت كل  )ريال(قيمت واحد  تعداد كشور سازنده شرح وسايل رديف

 120 120000000 1 // 1 وانت مزدا
 120 :جمع كل 

 
 مواد اوليه  •

 )هزار ريال(هزينه كل  )ريال(هزينه واحد واحد مصرف ساليانه نام ماده رديف
 225000 60000 تن 3750 ضايعات سنگي 1

 225000 :جمع كل 
 

 برآورد هزينه آب ، برق و سوخت مصرفي •
) ريالميليون(هزينه كل )ريال(هزينه واحد  مصرف ساالنهمصرف روزانه واحد شرح

 39/0 300 1300 4 متر مكعب آب مصرفي
 برق كيلو وات ساعت 05/61 185 330000 1000 مصرفي

 - - - - مترمكعب نفت كوره
 - - - - مترمكعب نفت

سوخت 
 مصرفي

 8/1 600 3000 10 ليتر بنزين
 24/63 :جمع كل 

 
 برآورد هزينه تعميرات ونگهداري •

 ) ريال ميليون(هزينه تعميرات ساليانه  درصد )هزار ريال(ارزش دارائي  شرح
 محوطه سازي 22/2 2 111000

 2/26 2 1310000 ساختمان
ماشين آالت و تجهيزات 

 آزمايشگاهي
3421000 5 05/171 

 5/18 10 185000 اتتأسيس
 12 10 120000 وسايل حمل ونقل

 72/294 :جمع كل 
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 برآورد حقوق و دستمزد و نيروي انساني •
تخصص و ميزان  نيروي انساني مورد نياز رديف

 تحصيالت
متوسط حقوق  تعداد

 )ريال(ماهيانه 
جمع حقوق 

 )هزار ريال(ساليانه
 49200 3000000 1(ليسانس مدير عامل 1 )مهندس

 59040 3600000 2 پرسنل اداري ليسانس و ديپلم 2
 52480 3200000 2 راننده وسرايدار ديپلم 3
 88560 5400000 2 كارگر ديپلم ماهر 4
 88560 5400000 3 كارگر ساده ديپلم 5

 337840 :جمع كل 

 
 برآورد سرمايه ثابت هزينه هاي سرمايه اي •

 )هزار ريال(مبلغ  شرح
 500000 زمين

 سازي 111000محوطه 
 ساختمان سازي 1310000
 ماشين آالت و تجهيزات آزمايشگاهي 3621000
 تأسيسات 185000

 120000 وسايل حمل ونقل
 35000 ) درصد هزينه ساختمان اداري30 الي 20(وسايل دفتري 

 568200 ) درصد اقالم باال10(پيش بيني نشده 

 6450200 :جمع كل 
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 برداريهزينه هاي قبل از بهره  •
 )هزار ريال(مبلغ  شرح

 180000 هزينه هاي تهيه طرح ،مشاوره ، اخذ مجوز ، حق ثبت قراردادها
 6750 ) درصد كل حقوق ساالنه2(هزينه آموزش پرسنل 

 روز هزينه هاي آب 15(هزينه هاي راه اندازي و توليد آزمايشي 
 )،برق،سوخت،مواد اوليه،حقوق و دستمزد

79200 

 265950 جمع كل 
 

 )هزينه هاي قبل از بهره برداري+ هزينه هاي سرمايه اي = (سرمايه ثابت 
سرمايه ثابت= 265950+6450200=6716150    

 
 برآورد سرمايه در گردش •

 )هزار ريال(مبلغ  شرح عنوان
 مواد اوليه و بسته بندي  ماه مواد اوليه اصلي و جانبي2 225000
 حقوق و دستمزد و دستمزد ماه هزينه هاي حقوق 2 56350

 14900 تنخواه گردان  روز هزينه اي آب،برق و تعميرات15
 296250 جمع كل 

 
 

 )مبالغ به هزار ريال( گذاري نحوه سرمايه •
 شرح تسهيالت بانكي سهم متقاضي

 درصد مبلغ درصد مبلغ
 جمع

 6516150 70 4561300 30 1954850 سرمايه ثابت
 321250 70 224870 30 96380 سرمايه در گردش
 گذاري 6837400 70 4786170 30 2051230 جمع كل سرمايه
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 برآورد  هزينه استهالك •
 )هزار ريال(هزينه استهالك ساليانه  درصد )هزار ريال(ارزش دارائي  شرح

 محوطه سازي 5550 5 111000
 ساختمان 65500 5 1310000
 ماشين آالت وتجهيزات و وسايل آزمايشگاهي 362100 10 3621000

 18500 10 185000 تأسيسات
 وسايل حمل و 12000 10 120000 نقل

 وسايل دفتري 7000 20 35000
 56820 10 568200 پيش بيني نشده

 527470 جمع كل
 

 هزينه هاي توليد ساليانه •
 )هزار ريال(مبلغ شرح هزينه هاي توليدي

 مواد اوليه و بسته بندي 225000
 حقوق و دستمزد 337840
 )آب،برق و  سوخت(نرژي ا 63240

 294720 تعميرات ونگهداري
 ) درصد اقالم باال5(پيش بيني نشده 109790 توليد 

 23060 ) درصد اقالم باال1(اداري و فروش
 تسهيالت 327200 مالي

 بيمه كارخانه 43360
 527470 استهالك

 53190 )برداري درصد هزينه هاي قبل از بهره 20(استهالك قبل از بهره برداري 

 2004870 جمع كل
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 )راندمان% 100در (محاسبه نقطه سربه سر  •
 شرح هزينه هزينه ثابت هزينه متغير

 درصد مقدار درصد مقدار
 هزينه كل

 مواد اوليه و بسته بندي 225000 - - 100 225000
 337840 65 219595 35 118245 حقوق و دستمزد

 )آب،برق و  سوخت(انرژي 63240 20 12650 80 50590 
 تعميرات ونگهداري 294720 20 58940 80 235780
 پيش بيني نشده 109790 15 16490 85 93300

 23060 - - 100 23060 اداري و فروش
 327200 100 327200 - - تسهيالت مالي
 بيمه كار 43360 100 43360 - -خانه

 استهالك 527470 100 527470 - -
 53190 100 53190 - -  بردارياستهالك قبل از بهره

 جمع هزينه هاي 1261640 515665 745975 توليد
 

 قيمت تمام شده محصول 
 قيمت تمام شده واحد محصول= جمع هزينه هاي توليد ساليانه / ميزان توليد ساليانه 

 )ريال(قيمت تمام شده هر تن= 669000
 

 هزار تومان براي هر متر 20 با متوسط قيمت فروش . متر مربع سنگ آنتيك توليد مي شود6با هر تن ضايعات 
 . ميليارد ريال در سال مي شود6/3درآمد فروش 
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 :درصد فروش در نقطه سر به سر 
 =هزينه ثابت) /  فروش كل– هزينه متغيير =(

100))*745975-3600000 /(515665( 
18=%  

 
 سود و زيان ويژه=  فروش كل-ه هاي توليد نجمع هزي

  =3600000-2004870=1595130 هزار ريال  
 

يتعم( ارزش افزوده ناخالص=فروش كل-)مواد اوليه وبسته بندي+انرژي+رات ونگهداري
 ارزش افزوده ناخالص = 3600000 -)225000+63240+294720=(3017040هزار 

 
 ارزش افزوده خالص=ارزش افزوده نا خالص)+استهالك+استهالك قبل از بهره برداري (

 ارزش افزوده خالص= 3017040+527470+53190=3597700هزار ريال 
 

 نسبت افزوده ناخالص به فروش=ارزش افزوده ناخالص/ فروش كل=3017040 /3600000=84/0
 نسبت افزوده خالص به فروش=ارزش افزوده خالص/ فروش كل= 3597700 /3600000=99/0

 گذاري كل نسبت افزوده خالص به سرمايه= 
 = ارزش افزوده ناخالص/گذاري كل رمايهس=6837400/3017040=44/0

 
 گذاري ثابت به تعداد پرسنل نسبت سرمايه=  6837400 / 10 = 683740هزار ريال 

 نرخ بازدهي سرمايه)=سود وزيان ويژه+هزينه تسهيالت مالي/(گذاري  كل سرمايه=
1/28 = %6837400) /327200+1595130 =( 
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ريجه گي نت-6 ي
 نشان ي استخراج و فرآوريسه روشهايد سنگ در كشور و مقايمختلف و آمار تول ي هايج حاصل از بررسينتا
جاد يعات عالوه بر اين ضايا. شود ميجاد ي در كشور ايعات سنگي از ضاياديانه حجم زي كه سالدهد مي

 يبا توجه به وجود كاربردها. شوند مي با ارزش يعي فراوان سبب هدر رفتن منابع طبيطيست محيمشكالت ز
 ي فرآوري معادن و كارخانه هايطيست محي زيامدهايشتر به پين لزوم توجه بيعات و همچنين ضاي ايوع برامتن

د سنگ ي تولياحداث كارخانه ها. باشد مي يعات ضرورين ضاينه از اي استفاده بهيق براي دقيزيسنگ برنامه ر
 پودر سنگ راه حل ينه ها خوراك كارخايعات براين استفاده از ضاي و همچني و مصنوعات سنگيمصنوع

 . باشد مين مشكالت ي رفع اي براي عملي و از لحاظ فنيمناسب، اقتصاد
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