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فصل اول 

معرفي محصول

 محصولكد آيسيكنام و -1-1

.مي باشد26951311 آمادهبتنكد آيسيك 

شماره تعرفه گمركي-1-2

براي بتن آماده شماره تعرفه گمركي يافت نشد البته از آنجاييكه صادرات و واردات اين محصول مقرون 

.باشدنمييت خاصي برخوردار ماز اه شماره تعرفه گمركي ،مي گيردبه صرفه نيست و انجام ن

 و صادراتيط وارداتشرا-1-3

صادرات اين محصول مقرون به به دليل سنگيني و حجيم بودن و همچنين شرايط خاص حمل و نقل، 

ورهاي همسايه ايران نسبت به در ضمن از آنجايي در توليد اين محصول هيچكدام از كش. باشدصرفه نمي

.يردگصورت نميان از مزيت نسبي برخوردار نيستند، لذا وارداتي همكشورم

ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت توليد داخلي محصولبررسي و-1-4

 ريال 160000هر تن بتن آماده حدوداً  بدست آمده آماده در بازاراز قيمت بتن كه برآوردي طبق 

. باشدمي

)ملي يا بين المللي(بررسي و ارائه استاندارد -1-5

توسط 6044و 6041،6042،6043 هاي  شمارهباماده آبتن هاي استاندارد ملي ايران در مورد ويژگي

. ارائه شده است2مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه شده كه در پيوست 
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توضيح موارد مصرف و كاربرد -1-6

هاي دستي از كيفيت چندان مناسبي برخوردار نيستند، از آنجايي بتن هاي توليد شده در كارگاه با روش

هايي كه به صورت اصوالً بتن. ز بتن آماده در ساخت هر قطعه و يا سازة بتني ارجحيت دارداستفاده ا

تر و داراي ند به علت وجود نظارت متمركز و استفاده از تجهيزات تخصصي، مطمئنشومياي توليد كارخانه

شود مانند ده مي هر جايي است كه از بتن استفابه طور كلي موارد مصرف بتن آماده. كيفيت بهتري هستند

.. ..بند زير سدهاي خاكي و ، پردة آبديوارهاي حائل، ساخت سدهاي بتني

. است. . . ) اعم از مسكوني، اداري، تجاري و (يكي از كاربردهاي بالقوه بتن آماده ساخت بناهاي شهري 

اي رود كه در آيندهيبا توجه به افزايش نظارت و لزوم رعايت استانداردها در امر ساختمان سازي، انتظار م

منسوخ شود و استفاده از ) كه در بيشتر كارگاه ساختماني معمول است(نزديك توليد بتن به روش هاي دستي 

.بتن آماده جايگزين آن گردد

بررسي كاالي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول-1-7

رود در آينده ساز كه انتظار مييكي بتن دستتوان متصور بودبراي بتن آماده دو كاالي جايگزين مي

در گذشته استفاده از فوالد به علت سهولت اجرا . هاي فوالدي استنزديك تقريباً منسوخ شود و ديگري سازه

خصوصي بود اما امروزه با افزايش ظرفيت توليد بتن آماده و در دسترس قرار توسط بخش در ساختمان سازي 

توجيه اقتصادي نيز توجيه اقتصادي  نقاط كشور ساخت ساختمان هاي بتن مسلح گرفتن اين محصول در اكثر

مزاياي بتن والزم به ذكر است كه بتن مسلح از ديدگاه فني به علت برخورداريِ توأم از . استپيدا كرده

وان بتن تمي، سازيبه غير از ساختمانهاي عمراني در ساير پروژه.، نسبت به هر دو آنها برتري داردفوالد

.تدانسجايگزين آماده را كااليي بدون 

اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز-1-8

با توجه به تمايل روز افزون بشر به شهرنشيني به خصوص در كشورهاي در حال توسعه و به تبع آن نياز به 

. در حال افزايش استروز به روز بتننياز به ،استحكام و عمر بيشترساختمان هاي با 
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كشور هاي عمده توليد و مصرف كننده محصول-1-9

ويژگي هاي منحصر به فرد خود تقريباً در تمامي كشورها جزء الينفك ساختمان خاطر داشتن به بتن 

شود، و از آنجاييكه حمل و نقل بتن آماده در فواصل زياد پرهزينه است و توليد آن نياز به محسوب ميسازي

 در نتيجه ميزان توليد هر كشور .شودتن مورد نياز هر كشور در داخل آن توليد ميتكنولوژي بااليي ندارد، ب

.تابعي از ميزان ساخت و ساز در آن كشور است
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 دومفصل

وضعيت عرضه و تقاضا

بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون -2-1

تا سال 1379 سال و ميزان رشد ظرفيت توليد در هر سال نسبت به سال قبل از آن، ازدهبتن آماتوليد ميزان 

، 1384 از ابتداي برنامه سوم توسعه تـا پايـان سـال    اين محصولتوليد  .  آورده شده است   1-2، در جدول    1384

.ن داده شده است نشا1-2شكل در 1384روند توليد از آغاز برنامه سوم تا پايان سال . است برابر شده5/12

ميزان توليد تير بتني برق در طول برنامة سوم توسعه: 1-2جدول 

سال
توليد

)مترمكعب (

بلقرشد نسبت به سال 

)درصد(

137911264654---

1380116421144/3

13811375585631081

13821403582142

13831441980837/2

13841528164226
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1384از برنامه سوم تا پايان سال  توليد از آغروند. 1-2شكل

:  پراكندگي واحدهاي فعال به تفكيك استان-2-2

به ترتيب در ) 1384 و 1379سال هاي(انتهاي برنامه سوم توسعه ميزان سهم توليد هر استان در ابتدا و

. شده استآورده2-2 و 1-2و جداول 3-2 و 2-2هايشكل

.  آورده شده است1 برنامه سوم توسعه به تفكيك استان ها در پيوست  طي آمادهميزان توليد بتن

ها در ابتداي برنامه سوم توسعهسهم توليد استان. 2-2شكل
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ها در انتهاي برنامه سوم توسعهسهم توليد استان. 3-2شكل

1379 در سال 26951311ميزان توليد بتن آماده با كد آيسيك : 2-2جدول 

تعداد)مترمكعب(ظرفيتاستانتعداد)مترمكعب(ظرفيتاستان

2930004قم2624808 شرقيآذربايجان

150001كردستان1073657 غربيآذربايجان

4800006كرمان571432اردبيل

4032654كرمانشاه86614314اصفهان

400001گلستان576001ايالم

3050007گيالن562048338تهران

61221لرستان600001 جنوبيخراسان

3250006مازندران91200012 رضويخراسان

2650005مركزي2775515خوزستان

300001هرمزگان920603زنجان

350002همدان1300002سمنان

1250005يزد474421 و بلوچستانسيستان

2550006فارس

1970003قزوين
11264654146نجشجمع واحد س
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1384 در سال 26951311ميزان توليد بتن آماده با كد آيسيك : 3-2جدول 

تعداد)مترمكعب(ظرفيتاستانتعداد)مترمكعب(ظرفيتاستان

60903112فارس12668829724 شرقيآذربايجان

4170006قزوين27333511 غربيآذربايجان

103370810قم1134784لاردبي

1870007كردستان174081622اصفهان

110100019كرمان656002ايالم

133765314كرمانشاه5113476بوشهر

2196945گلستان677636044تهران

94983717گيالن12241 بختياريچهارمحال

563274لرستان1800002 جنوبيخراسان

71500013مازندران363246940 رضويخراسان

135600013مركزي1800002 شماليخراسان

4250005هرمزگان146938814خوزستان

610003همدان1837546زنجان

38600015يزد172250014سمنان

152816422340جمع واحد سنجش4236055 و بلوچستانسيستان

هاي در دست اجرا هاي جديد و طرحبررسي وضعيت طرح-2-3

 در حال ساخت مكعبمتر291846522با ظرفيت آماده بتن  واحد توليد 2006هم اكنون در كشور 

در كشور به آماده بتن  ظرفيت توليد1390ها، در پايان سال اين طرحهمة برداري از باشند كه با بهرهمي

. درصد رشد خواهد داشت1384،90هد رسيد كه نسبت به سال  در سال خوامكعب متر444662944

 نشان داده شده 4-2جدول  و4-2ترتيب در نمودار  بهآمادههاي توليد بتن ها از ظرفيت طرحسهم استان

. است
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آمادههاي توليد بتن ها از ظرفيت طرحسهم استان. 4-2شكل

26951311ده با كد آيسيك ميزان ظرفيت طرح هاي توليد بتن آما: 4-2جدول 

تعداد)مترمكعب(ظرفيتاستانتعداد)مترمكعب(ظرفيتاستان
785750162قزوين58535837107 شرقيآذربايجان

324263327قم429310881 غربيآذربايجان

224969453كردستان144989843اردبيل

467018489كرمان278259257اصفهان

105355016كرمانشاه80581228ايالم

4469399 وبويراحمدكهكيلويه179077651بوشهر

174593928گلستان19044110288تهران

394281490گيالن64737815 بختياريچهارمحال

125755145لرستان10255164964 جنوبيخراسان

480179676مازندران35954191194 رضويخراسان

453861298مركزي170975932 شماليخراسان

396325347هرمزگان564673593خوزستان

396515966همدان132814031زنجان

286433767يزد507280048سمنان

74574724 و بلوچستانسيستان

288803077فارس
2918465222006جمع واحد سنجش
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روند مصرف از آغاز برنامه سومبررسي -2-4

.محاسبه گرديده است) 1( رابطه بتن آماده ازميزان مصرف 

ميزان مصرف= ميزان توليد +  ميزان واردات -       ميزان صادرات)                                            1(

با ميزان توليد برابر است كه ميزان ونرخ رشد ن مصرف  ميزا،از آنجاييكه صادرات و واردات وجود ندارد

.استشده نشان داده1-2 و شكل 1-2آن در جدول 



بتن آمادهبتن آماده توليد طرح   مطالعات امكانسنجيسازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 

10

سومفصل 

آالت و روش توليد تجهيزات و ماشين

كليات -3-1

با پيشرفت روز افزون كاربرد بتن در ساخت و ساز توسط بشر و ساخت بتن هاي ويـژه، روز بـه روز لـزوم      

هايي كه از بتن به هاي بتني و محل   در سازه . گيردكاربرد آسانتر، سريعتر و با كيفيت باالتر مورد توجه قرار مي          

شود، بتن به دو صورت بتن آماده و بتن در جا ساخته شـده و مـورد مصـرف                   عنوان مادة ساختماني استفاده مي    

شناساسنامه فنـي    آيين نامه هاي ساختماني و ارائه      ها و رعايت ضوابط   سازي سازه لزوم استاندارد . گيردقرار مي 

براي ساختمان باعث شده است كه كاربرد بتن آماده در ساختمان سازي در سالهاي اخير رونـد رو بـه رشـدي             

. داشته باشد و كارخانجات و كارگاههاي بتن آماده در شهرها تأسـيس و بـه توليـد بـتن آمـاده مشـغول شـوند                      

ه از لحاظ سهولت دسترسي و كيفيت براي مصرف كنندگان منجر به گسترش استفاده از        مزاياي بتن هاي آماد   

لزوم اطالع رساني مناسب نيز در اين ميان نقش تعيين . دشوميهاي بزرگ و كوچك     بتن هاي آماده در پروژه    

. اي براي گسترش مصرف بتن آماده داردكننده

كارگاه توليد بتن و اجزائ آن-3-2

ارگاه توليد بتن شامل لوازم و تجهيزات جهت دريافت، انبار، جابه جايي، و توزين مصالح بـه              ايستگاه يا ك  

منظور تهية بتن طبق فرمول كارگاهي و همچنين تحويل مواد توزين شده به تجهيـزات حمـل، قبـل يـا بعـد از                        

م، بـتن روسـازي،   ايستگاه ها از نظر محصول توليدي به ايستگاههاي بتن حجي. مخلوط نمودن مصالح مي باشد  

. ندشوميو فرآورده هاي بتني طبقه بندي ) بتن آماده(بتن معمولي 

دپـو و انبـارة سـنگدانه هـا، سـيلوي      : اغلب ايستگاه هاي مركزي بتن شامل اجـزاي اصـلي زيـر مـي باشـند        

ه گيري  ها، كنتور انداز  هاي پيمانه كردن و توزين براي نسبت بندي سيمان و سنگدانه          نگهداري سيمان، سيستم  
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آرايش قرار گرفتن و اندازة اين اجزا بسـته  . و همچنين وسيله اي براي كنترل لوازم پيمانه كردن     ) و يا يخ  (آب  

. گرددبه عملكرد كارگاه تعيين مي

 انبارة سنگدانه ها -3-2-1

در پشت ايستگاه ساخت بتن  ) و در موارد خاص در زير پوشش      (سنگدانه ها اغلب به صورت دپو و سربار         

در بعضي ايستگاه ها قبل از توزين، مصالح به كمك لودر يا دراگالين كوچك، وارد سيلوي . دشونيذخيره م 

حجم سيلوي سنگدانه ها الزم نيست كه بزرگتر از مقدار الزم براي يك پيمانه بتن باشد، . شوندميسنگدانه ها 

 اتمام برسد و به طور دائم با دپوي سنگدانه مشروط بر آنكه وسيله پر كردن سيلو اجازه ندهد تا سنگدانه اي به          

 سنگدانه ها ماننـد حـرارت دادن، خنـك كـردن يـا              سازيآمادهاگر قرار است سيلو جهت      . ها در ارتباط باشد   

خشك كردن مصالح نيز به كار رود، اندازه آن به سرعت توليد و شرايط مورد نظر مصالح در زمان رسيدن بـه     

در مناطق سرد سيلوي سنگدانه ها به صورت در بسته بوده و اغلـب              . اهد داشت مرحله پيمانه كردن بستگي خو    

در .  حمـل، در طـول شـب گـرم شـود           هـاي كـاميون اندازه آنها به حدي است كه مواد الزم براي اولين سـري             

مواردي كه سرعت توليد بتن در طول روز متغير است، حجم سيلو بايد قدري بزرگتر انتخاب شود، تا در حين         

تـرين پرمصـرف حجم سيلوي سنگدانه ها، غالباً بر مبنـاي         .  نيايد د، تاخيري براي سيستم پر كننده به وجود       تولي

. گرددميمصالح تعيين 

) و مواد پوزوالني( سيلوي سيمان -3-2-2

حجم سيلوي سيمان تابعي از مصرف   .  باشد ايجداگانه سيلوي    بايد داراي  هر نوع سيمان يا ماده پوزوالني     

در تعيين حجم سيمان بر اساس وزن و وزن مخصوص،          .  كارگاه ونرخ دريافت سيمان از كارخانه است       روزانه

 كه ايفلهدر اغلب موارد سيمان توسط تانكرهاي مخصوص به صورت . بايد به ضريب تورم سيمان توجه نمود

حجمـي كـه   . گـردد مـي ، به كارگاه حملنمايندميبه سيلو منتقل ) پنوماتيكي(سيمان را به روش هواي فشرده   

هنگـام تعيـين انـدازه سـيلوي پـوزوالن         . تابعي از قوانين حداكثر وزن محور است       نمايندمياين تانكرها حمل    

الزم است به وزن مخصوص كمتر پوزوالن نسبت به سيمان توجـه نمـود كـه                ) خاكستر بادي و ميكروسيليس   (
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 نقل، حجم هاي حمـل شـده در هـر كـاميون را              الزم است مسئول حمل و    . نياز به حجم سيلوي بزرگتري دارد     

هسـتند،  شـده   محبوسند، داراي هواي    شوميجابجا  اغلب مواد پودري كه به صورت پنوماتيكي        . كنترل نمايد 

سيماني كه تـازه منتقـل شـده، داراي جـرم           . شودميكه مقدار افزايش حجم آنها با اعمال ضريب تورم جبران           

اين بدان معنا است كه براي هر متر مكعب سيمان حمل شـده،             . است كيلوگرم بر متر مكعب      1010مخصوص  

سيمان به تدريج مقداري از اين  حجم را از دست مـي دهـد، امـا    .  متر مكعب سيلو آماده گردد5/1الزم است  

براي تعيـين حجـم     .  استفاده شود  5/1براي حصول اطمينان الزم است جهت تعيين اندازه سيلو از ضريب تورم             

سپس از تامين كننده سيمان سـوال شـود   . و، ابتدا بايد حداكثر سرعت مصرف سيمان را تعيين نمود   حداقل سيل 

الزم است سيمان كافي براي پوشش دادن اين مدت زمـان  . زمان دريافت بار پس از سفارش دادن چقدر است      

تمـال خرابـي   در سيلو موجود باشد، و در آخر، اين حجـم را بايـد در ضـريب اطمينـان بـراي پوشـش دادن اح            

. كاميون حمل سيمان، بدي آب و هوا و بدقولي، ضرب نمود

 تجهيز شود كه بتوان سيمان را با يك مقياس كامالً جداگانـه از سـنگدانه هـا    بگونه ايمركز تهية بتن بايد    

سنگدانه هاي با اندازه هاي مختلف را مي تـوان در يـك قيـف بـا مقيـاس واحـد بـر اسـاس وزن               . توزين نمود 

 آمـده   1-1ميزان دقتي كه بايد در اندازه گيري اجزاي مختلف اعمـال شـود، در جـدول                 .  توزين نمود  تجمعي

. است

ميزان دقت الزم براي اندازه گيري اجزاي بتن در مركز تهيه بتن: 1-1جدول 

(%)رواداري دقت اجزاي تشكيل دهنده

±1سيمان

±2سنگدانه ها

±1آب

±3مواد افزودني

 مخزن آب ومواد افزودني -3-2-3

تعيين ابعاد بايد با همكاري     . مخزن آب زماني داراي اهميت است كه الزم باشد آب گرم و يا خنك شود              

 توسـط  ايفلـه ني كه مواد افزودني بـه صـورت     زما. تأمين كننده تجهيزات گرمايي يا خنك كننده انجام گيرد        
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واد تانكر حمل شود، اندازة انباره توسط سرعت توليد، مقدار مصرف مواد افزودني و همچنين سيستم تحويل م

. گرددتعيين مي

هاي توزين  پيمانه-3-2-4

وام در اغلـب مشخصـات، تـوزين تـ       . براي حفظ مشخصات فني، سيمان بايد به طور جداگانـه وزن گـردد            

مجاز است، اما الزم است سيمان اول وزن        )  ديگر مثل ميكروسيليس   هايپوزوالنو يا   (سيمان و خاكستر بادي     

 حلزوني و يا تسـمه نقالـه   هايپمپ لرزشي، هايدريچهسيمان و پوزوالن از سيلوهاي مربوطه به كمك       . گردد

. ندشوميوارد قسمت توزين 

 كوچـك مسـتقر بـر روي ايسـتگاه، وارد قيـف و از               هايدراگالينسنگدانه به كمك لودر، تسمه نقاله، و        

سنگدانه ها را مي توان به صورت جداگانه و يـا تجمعـي تـوزين نمـود كـه        . ندشوميآنجا وارد قسمت توزين     

در روش جمعي ابتدا دريچه يكـي از سـنگدانه هـا، مـثالً شـن بـاز شـده و بـه مقـدار               . روش دوم معمولتر است   

سپس دريچه ماسـه بـاز شـده و وزن    . دشوميانه شده و وزن آن توسط عقربه نشان داده      مشخصي شن وارد پيم   

در روش تجمعـي، سـيمان نيـز        . دشـو ميآن با وزن شن جمع شده و مجموع وزن آنها توسط عقربه نشان داده               

. ممكن است به همين صورت از طريق دريچة مخصوص خود، وارد پيمانه توزين گردد

متداولترين روش پيمانه كـردن آب توسـط      .  دقت كافي براي توزين آب را دارا باشند         آب بايد  هايپيمانه

. ، بيشتر استصنعتيدقت اين نوع توزين در مصارف . كنتور آب است

يخ ممكن است در پيمانه به صورت خرد شده وزن شود و يـا بـه                . دشومييخ هميشه به روش وزني پيمانه       

انتخاب سيستم يخ به حجـم يـخ        .  شود كنمخلوطسپس خرد و وارد     صورت بلوك توسط ترازو توزين شده،       

با وجودي كـه مـواد افزودنـي را مـي تـوان بـه روش       . مورد نياز، موجود بودن و هزينة يخ تجاري بستگي دارد    

.شوندمصرف ميآماده و  حجمي هايروشوزني آماده نمود، اغلب اين مواد به 

ها  ترازو و كنترل-3-2-5

. ة كنترل لوازم پيمانه نمودن را مي توان به عنوان اجزاي ضروري هـر پيمانـة تـوزين دانسـت                   ترازو و وسيل  

ترازوي عقربـه اي قرائـت مـداوم از         . باشدمي) لودسل( و نوع بارسنج     ايعقربه انواع ترازوها نوع     ترينمعروف
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اي بـه   تيغـه هـاي اهرمله  دستگاه مكانيكي است كه به وسي    ، يك اين وسيله . سازدميصفر تا بار كامل را ممكن       

 پتانسيومتر خطي به محور عقربه آن وصل نمود تا پيغام وزني به صورت يكاست و مي توان شدهپيمانه متصل 

. دنمايمياين پديده نمايش ديجيتالي وزن را در پيمانه ممكن . آنالوگ، ارسال گردد

از مزايـاي  . ش ميزان دقت مشابهي دارندهر دو سيستم عقربه اي و بارسنج نتايج يكساني داشته و هر دو رو 

مزاياي مربـوط بـه سيسـتم بارسـنج     . ترازوي عقربه اي مي توان سهولت قرائت، و مكانيكي بودن آن را نام برد            

بـا  . قرائت با دقت بيشتر، عدم وجود قطعات متحرك و در نتيجـه نيـاز بـه هزينـه نگهـداري كمتـر                     : عبارتند از   

 بـه صـورت دسـتي كنتـرل نمـود،      هـا دكمـه  يـا  هـا اهـرم توزين را بـه وسـيله     هايدستگاهوجودي كه مي توان     

 لوازم كنترل الكترونيكـي  هايقيمت سريع در صنايع الكترونيك در دو دهة اخير منجر به كاهش            هايپيشرفت

 بتن به شكلي از سيستم هاي اتوماتيك كنترل پيمانـه و تـوزين              هايايستگاهگرديده، تا حدي كه تقريباً تمامي       

 انجـام مـي دهنـد، ماننـد كنتـرل           كـردن پيمانهكارهايي بيش از    ها  كنترلدر اغلب موارد اين     . ندنمايمياستفاده  

 بـار، ثبـت اطالعـات پيمانـه و يـا تـامين اطالعـات ورودي بـه              هـاي كـارت ، چاپ   كنمخلوطسرعت پر شدن    

. هاي حمل و همچنين حسابداريسيستم

هاي توليد بتن انواع كارگاه-3-3

و اخـتالط در حـين     ) اخـتالط تـر   (ديدگاه روش توليـد، ايسـتگاه هـا را مـي تـوان بـه اخـتالط مركـزي                  از  

به ايستگاه هايي   .  نمود بنديتقسيم به ايستگاه هاي ثابت و قابل حمل         جابجاييو از نظر    ) اختالط خشك (حمل

ره به سمت پـايين اسـت،   كه در آنها جريان مصالح در حين انبار كرد، اختالط، و تخليه به واحد تحويل، هموا          

ايستگاه هاي ثقلي، يا برجي و به ايستگاه هايي كه سنگدانه ها و سيمان پس از توزين و نسبت بندي بـه سـمت         

. گويندميند، ايستگاه هاي باالرو شوميباال حمل 

) اختالط در تراك ميكسر( ايستگاه هاي بتن ساز خشك -3-3-1

د و هيچ نوع اختالط صورت نمايميكه فقط مواد اوليه را پيمانه ايستگاهي است » خشك«ايستگاه بتن ساز 

ايستگاه هاي  . ايستگاه كاميوني يا اختالط در حين حمل متداولترين نوع ايستگاه هاي خشك است            . نمي گيرد 

ابعاد ايستگاه با در نظر گرفتن تداركات مربـوط بـه           . خشك در اشكال و اندازه هاي متنوعي موجود مي باشند         
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تعيين آرايش ايسـتگاه، مسـتلزم در نظـر گـرفتن انـدازه الزم سـيلوها،       . وليد مورد نظر تعيين مي گردد سرعت ت 

، و هزينة نصب تـا راه انـدازي مـي     )شامل الزامات زيست محيطي، تجهيزات جانبي مورد نظر       (دپوها، موقعيت   

 ثقلـي معمـوالً بـا بـه كـارگيري       ايستگاه هاي . دو نوع اصلي اين ايستگاه ها شامل ثقلي و باالرو مي باشد           . باشد

يكي از محاسن به كارگيري ايستگاه ثقلي ايـن اسـت كـه پـر كـردن جـام                   . ندشوميبخش هاي مدولي نصب     

پس از توزين، دريچه هاي پيمانه به طور كامل         . دشوميكاميون به صورت ثقلي با بازكردن يك دريچه انجام          

اين نوع ايستگاه ها نياز به زمين كمتر داشته . دنمايميتخليه  مواد را با حداكثر سرعت كنمخلوطد و شوميباز 

. ليكن نياز به نقاله پر كننده گرانتر داشته و به طور كلي اداره آنها مشكلتر از نوع باالرو است

ايسـتگاه هـاي    . ندشـو مـي ايستگاه هاي باالرو، به انواع ثابت، متحرك، و قابل حمل و نقـل تقسـيم بنـدي                  

. بوده تـا امكـان انتقـال از محلـي بـه محـل ديگـر ميسـر گـردد          ) يا امكانات نصب چرخ   (خ  متحرك داراي چر  

اغلـب  . ندشـو مـي ايستگاه هاي با قابليت حمل و نقل از بخش هاي مدولي با قابليت دمونتـاژ و حمـل تشـكيل                     

. ندشوميتشكيل ) قابل حمل و نقل( پيش ساخته هايمدولايستگاه هاي ثابت نيز از 

تفاوت واضحي بين . ندشومي ساخته ايكارخانه ها از به هم پيوستن مدول هاي پيش ساختة اغلب ايستگاه

و ايستگاه ثابت ) دشوميكه به صورت مدول هاي پيش ساخته جابه جا (» قابل حمل و نقل«ايستگاه هاي گروه 

ندرت پس از نصب ايستگاه هاي قابل حمل به . ساخته شده از مدول هاي پيش ساخته كارخانه اي وجود ندارد

. ندشومي درصد تمام ايستگاه هاي متحرك از وضعيت اوليه حركت داده ن85حدود . ندشومياوليه جابه جا 

هزينه هاي تحويل . جذابيت به كارگيري ايستگاه متحرك در يك موقعيت ثابت در كاهش هزينه ها است

 هزينه هاي اضافي براي اجزاي ديگر ناچيز        و نصب اين نوع ايستگاه كم بوده و در ضمن كامل نيز مي باشند و              

). مطابق با الزامات زيست محيطي و يامحلي(حصاربندي اين كارگاه نيز ساده است. است

 ايستگاه بتن ساز با اختالط تر -3-3-2

ايستگاه ها با اختالط تر آنهايي هستند كه بتن را به صورت مخلوط تر توليـد مـي كننـد، يعنـي در فراينـد                        

. مل اضافه كردن آب و اختالط را نيز انجام مي دهندتوليد، ع
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) آمـاده (همانند ساير ايستگاه هاي مركزي به ايستگاه هاي توليد بتن حجيم، بتن روسازي و بـتن معمـولي                   

.ند، ليكن اختالف مهمي نمي توان بين آنها مشاهده نمودشوميتقسيم 

 پيمانه كردن-3-4

كـردن پيمانـه مراحل كار تا ساخت، .  استايپيمانهاده از سيستم    روش پذيرفته شده براي ساخت بتن استف      

 مطلـق الزم بـراي   هايحجمبا روش   مصالحي كه براي ساخت يك مخلوط خاص الزم است،          . دشوميناميده  

روش عملي قابل قبولي در تعيين حجـم بـراي اكثـر     . توليد يك ماده همگن بدون هوا و حفره تعيين مي گردد          

حجم سيمان با ميزان هواي محبوس در آن تغيير مي كند و حجم يـك               . ار گرفته نشده است   مصالح هنوز به ك   

از آنجا كه تـوده ويـژه مصـالح تقريبـاً ثابـت            . توده سنگدانه با روش حمل و ميزان رطوبت آن تغييرپذير است          

اسـت، انتخـاب   است لذا مي توان مصالح را با نسبت وزني و با اصالح مناسب كه به طور جهاني پذيرفته شـده    

.ندشوميآب و مواد افزودني معموالً با روش حجمي اندازه گيري و پيمانه . نمود

 پيمانه كردن وزني-3-4-1

مصالح . وسايل متداول پيمانه كردن مصالح به طريق وزني شامل يك محفظه مخروطي و يك ترازو است               

براي وزن كردن تنها يك ماده بـه كـار          پيمانه كني كه    . ممكن است داخل يا خارج يك پيمانه كن وزن شوند         

 مركـب  كنپيمانه با قابليت وزن كردن بيش از يك ماده به كنپيمانه. مي رود به پيمانه كن منفرد موسوم است  

.معروف است

در . دو نـوع تـزارو در عمـل متـداول اسـت         . ترازو امكان قرائت وزن در داخل پيمانه را فـراهم مـي سـازد             

 حساس به بـار  هايگيج1990 متداول بود ولي از سال )gauge(بدون فنر و با گيج  ترازوهاي   1980هاي  سال

اين تغيير خود تحولي اسـت در توسـعه فـن آوري كـه منجـر بـه افـزايش                    . دشوميسلولي اغلب به كار گرفته      

ترازوهـاي مكـانيكي بـه علـت ساختارشـان          . قابليت اطمينان به همراه كاهش در هزينه و تعميرات شـده اسـت            

هايكنپيمانه در حالي كه سلولهاي بار اجازه استفاده از          آورندميحدوديت شكلي براي پيمانه كن به وجود        م

معمـوالً دقـت در هـر دو نـوع     . د را مي دهنـد شومي تعيين وزن هانازك و دراز را كه در قسمت هاي مختلف       

يشـترين دقـت در وزن كشـي    بنـابراين ب .  درصد كل ظرفيت وزن كشي آن اعالم شـده اسـت       1/0ترازو حدود   
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تنها به دليل اينكه يك ترازوي ديجيتـالي مـي   . زماني است كه وزن پيمانه نزديك حداكثر ظرفيت ترازو است      

. استتر دقيق پاند را قرائت كند به اين معنا نيست كه ترازو1 پاوند 10000تواند در مقياس بيش از 

 وسايل پيمانه كردن سنگدانه-3-4-2

وزن كشي مكـانيكي از ميـان يـك دريچـه     ) 1: (و سيستم وزن كشي سنگدانه وجود دارد  در حال حاضر د   

شروع و قطع يك نوار نقاله يا يك تغذيه كن لرزاننده كه مصالح را به داخل پيمانـه كـن وزنـي            ) 2(كشويي و   

نـه و   ميـزان ريخـتن مصـالح ريزدا      . دشـو مـي  پيشرو و پسـرو      كن هاي پيمانهاين دو روش شامل     . تخليه مي كند  

تغذيه كننده هاي دريچه اي . درشت دانه در اين حالت كامالً يكنواخت بوده و كنترل دقت كار پيچيده نيست      

5/2اندازه آنها بايد طوري باشد كه بازشـو حـداقل   . يا نواري مي توانند براي ميزان توليد مشخص اندازه شوند   

764/0 ثانيـه بـراي   6 تـا  5/1 دريچـه اي معمـوالً از    در نوعكردنپيمانهنرخ . برابر قطر بزرگترين سنگدانه باشد 

در هـر   . سرعت پيمانه كردن در نوع نوار نقاله اي بـه ظرفيـت انتقـال نـوار نقالـه بسـتگي دارد                    .  است مكعبمتر

.توليد، نرخ پيمانه كردن سنگدانه ها بندرت به عنوان كارگاه كار مطرح است

 وسايل پيمانه كردن سيمان-3-4-3

آن طـوري كـه انتظـار مـي     ) خاكستر بادي يا پوزوالن(انه ها ميزان ريختن و جريان سيمان     برخالف سنگد 

ميزان هوادهي به سيمان مي تواند نرخ جريان و ريختن آن و نيز ورن واحد آن را تغيير       . رود، يكنواخت نيست  

 بر مترمكعب در اثـر   پوند60 تا 35 پوند بر فوت مكعب و خاكستر بادي از 94 تا 60وزن واحد سيمان از     . دهد

هـاي كننده سيمان شامل دريچه ها، شيرها، تغذيه        كشيوزنوسايل متداول براي    . ميزان هوادهي تغيير مي كند    

. انتقال تحت فشار هوا مي باشدهايسيستم، كشوهاي متحرك با هوا و ايتيغهمارپيچي، تغذيه كننده هاي 

الي پيمانه كـن قـرار دارد، تـوپي گـردان و شـيرهاي              با) يا خاكستر بادي  (هنگامي كه محل ذخيره سيمان      

اين سيستم مي تواند . پروانه اي معمول ترين نوع دريچه ها براي پيمانه كردن سيمان و خاكستر بادي بوده است

اندازه بازشو بستگي به ميزان مورد نياز توليـد دارد، لـيكن      . تكي يا به صورت جفت براي توليد باالتر كار كند         

أله توانايي بسته شدن سريع دريچه است تا وزن مورد نياز در دقت هـاي خواسـته شـده و رعايـت                      مهمترين مس 

. دشـو ميمعموالً پيمانه كردن به منظور رسيدن به دقت موردنظر در دو مرحله انجام              . رواداري ها به دست آيد    
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ين نوع پيمانه تحت وزن مصالح ا.  پوند بر ثانيه بوده است600 تا 100نرخ مشاهده در پيمانه كردن اين نوع بين 

در صورتي كه تغذيه كن هايي با تيغـه گـردان مصـالح را از       . معموالً در چرخه كار مشكلي ايجاد نكرده است       

دقت كار در . يك مخزن باالتر بكشند، ظرفيت تخليه آنها بستگي به اندازه و سرعت گردش تيغه در آنها دارد     

.آنها محدود به يك فضاي تيغه است

مي كه مخزن و سيلوي مواد نمي تواند در باالي پيمانه كـن سـيمان قـرار بگيـرد، حمـل كننـده هـاي                    هنگا

ظرفيـت يـك   . ندشـو مـي مارپيچي يا حلزوني و يا تحت فشار براي انتقال مصالح به پيمانه كن ها به كار گرفته    

.سيستم نقاله مارپيچي بستگي به قطر، سرعت دوران و نوع طرح دارد

45براساس بارگـذاري    . م لغزش با هوا به عرض نمايان غشاي هوادهي آن بستگي دارد           ظرفيت يك سيست  

درصدي يك سيستم حلزوني و با سرعت كار حداكثر توصيه شده، ظرفيت اين نوع با ظرفيت مورد قبول نـوع   

. مقايسه شده است2-1لغزش با هوا در جدول 

ونيهاي لغزش با هوا و حلزمقايسه ظرفيت سيستم: 2-1جدول 

نقاله حلزوني يا مارپيچيلغزش با هوا

)اينچ(قطر ft3/hظرفيت)اينچ(عرض ft3/hظرفيت

40041004

100069006

2000812509

300010170010

400012224012

600014400014

ي بـا پـره هـاي    حمل كننده هاي مارپيچي مي توانند تحت هر زاويه اي به طرف باال خم و كج شـوند حتـ             

 درجـه بـراي نقالـه هـاي لولـه اي بـا پـره هـاي                  45ويژه به طور قائم، ليكن در عمل ايجاد حداكثر زاويه شيب            

 درجـه كـج سـاخت تـا از يكنـواختي      7سيستم هاي لغزش با هوا را بايـد تقريبـاً      . استاندارد، پذيرفته شده است   

با هوا به ورودي نقالـه هـاي مـارپيچي يـا حلزونـي      اگر سيمان به خوبي و . جريان سيمان در آن اطمينان داشت    
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ايجاد هوا بـا فشـار كـم كـه در روش لغـزش بـا هـوا مـورد                    . برسد، مي توان جريان يكنواختي را انتظار داشت       

استفاده قرار مي گيرد همچنين مي تواند به هوادهي به سيمان در داخل سيلو و مخزن كمك نموده و بـه طـور                       

ن يكنواخت در حمل به وجود مي آيد كه مي توان با يك سيستم سـاده قطـع و                   كلي در اين سيستم يك جريا     

.وصل ميزان سيمان در پيمانه با دقت تنظيم نمود

 پيمانه كردن آب-3-4-4

آب به علت جريان يافتن آسان و نداشتن مشكل حمل ساده ترين مـواد تشـكيل دهنـده بـتن بـراي پيمانـه                     

. آب را مي توان در پيمانه كن آب وزن نمود و يا به روش معمول آب سنجي آن را اندازه گرفت. كردن است

 مورد لزوم در پيمانه كردن آب نيز كار ساده اي است و مي توان تنها با )خطاي مجاز(هاي رواداريرسيدن به 

ترين روش مي باشد لـيكن اسـتفاده از         پيمانه كردن وزني آب دقيق    . يك شير قطع كن به ميزان مورد نظر رسيد        

سرعت پيمانه كردن وزني بستگي به شير تخليه دارد درصـورتي كـه    .  بيشتر متداول است   )دبي سنج (آب سنج   

د، سـرعت كـار   شـو مياگر آب از لوله اصلي توزيع گرفته . مخزن ذخيره آب در باال و ارتفاع قرار داشته باشد    

آب سنج .  دماي آب در سرعت پيمانه كردن وزني تأثيري ندارد. ب داردبستگي به قطر لوله انشعاب و  فشار آ

 درصد ظرفيـت پيوسـته سيسـتم و         140 تا   40 درصد در محدوده     5/1 تا   1 يا گردان داراي دقت      پروانه اي هاي  

اين نوع آب سنج ها ظرفيت حداكثر بيشتر و         .  درصد دقت در ميزان ظرفيت تعادل سيستم هستند        3 تا   2حدود  

 در جريان هـاي خيلـي    ي پايين هايقرائت،هاسنجآب. اري كمتري نسبت به نوع پيستون محوري دارند       افت فش 

آب سنج هاي . كم، كمي باال در جريان هاي كم و كمي پايين در جريان هاي نزديك حداكثر نشان مي دهند  

بـراي آب سـرد در       از آب سـنج هـاي آب گـرم           اماآب سرد معموالً نمي توانند براي آب گرم استفاده شوند           

معمـوالً در آب سـنج هـا    ) 50شـبكه  (از يك صافي. صورت صرفنظر كردن از دقت باال مي توان استفاده نمود 

بعضـي از آب سـنج هـا را مـي تـوان      . دشـو مـي براي ممانعت از ايجاد آسيب توسط مواد جامد به آن اسـتفاده    

 ها را بايد از يخ زدن و ايجاد ضربه ناشي آب سنج. عمودي نصب نمود ليكن اكثر آن ها بايد افقي نصب شوند

كنترل هاي مكانيكي و الكترونيكي براي خودكـار كـردن         . در خطوط لوله محافظت نمود    ) ضربه قوچ (از فشار 

. ميزان جريان و نيز آب سنج ها با كنترل از راه دور را مي توان در كار استفاده نمود
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ر كار مي كنند مي توانند بـراي حجـم مشخصـي يـك              آب سنج هايي كه با كنترل هاي پيمانه اي خودكا         

اين پالس بعداً خروجي صفحه كنترل خواهد بود كه در آنجا مقادير جمع شده              . پالس كاليبره شده ايجاد كنند    

.ندشوميو براي كنترل قطع كن اصالح 

 چگونگي توزيع مواد افزودني-3-4-5

ار آنهـا در پيمانـه هـاي مختلـف بسـيار متفـاوت       د و مقدشوميانواع مختلف مواد افزودني در بتن مصرف        

 را هـا لولـه ند بهتر اسـت سيسـتم   شومياز آنجا كه اكثر مواد افزودني در تماس با هوا چسبنده و خميري      . است

زيرا به علت رسـوب     طوري نصب كرد كه هوا با شيرهاي مورد استفاده براي مواد افزودني تماس نداشته باشد                

 و ايجاد حرارت بـاال در آنهـا ممكـن    شير دچار اختالل شده) يا شدن( و بسته كردن  امالح موجود در آب، باز    

. است سبب شكستن آنها شود

 يا بيشتر اين مواد در يك پيمانـه كـن آب يـا لولـه     2بعضي از مواد افزودني با يكديگر همساز نبوده و اگر   

ممكن است الزم باشد يك افزودنـي  . ن ببرندآب با هم قرار بگيرند، مي توانند واكنش داده و اثر كلي را از بي       

اگرچه رواداري هاي .  نمود كنمخلوطرا به آب اختالط، ديگري را به ماسه و سومي يا بيشتر را مستقيماً وارد                

.  درصد است ليكن اين مواد در تغيير كيفيت محصول نهايي بسيار قوي عمـل مـي كننـد                  ±3تحويل اين مواد    

اين مواد درصد نسبي كمي از كل حجم را دارا هستند بايستي توجه ويژه نسبت بـه سيسـتم توزيـع آنهـا                       چون  

در اكثر مشخصات يك لوله كنترلي قابل رويت توصيه شده است و اغلب توليدكنندگان مـواد         . مبذول داشت 

واد افزودنـي وسـايل     اغلب توليدكنندگان مـ   . افزودني وسايل پخش مواد افزودني خود را خود توليد مي كنند          

شبيه آب سنج ها در اغلب موارد از مايع سنج ها براي توزيع     . پخش مواد افزودني خود را خود توليد مي كنند        

د كه با اتصال آن به يك توليد كننده پالسي مي توان ورودي الزم          شوميو اندازه گيري مواد افزودني استفاده       

.هم ساختبه يك صفحه نمايش پيمانه اي خودكار را فرا

ايهاي تركيبي و محفظهكن پيمانه-3-4-6

 نوع مصالح مختلـف بـا محفظـه هـاي جداگانـه مـي باشـد،         2پيمانه كن هاي تركيبي كه براي وزن كردن         

 محفظه يـا بيشـتر بـراي جـدا     2از . اين نوع براي سيمان و كل سنگدانه به كار مي رود          . رودميساخته و به كار     
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پيمانه كن هاي پسـرو چنـد       . دشوميمان سفيد و يا سيمان و خاكستر بادي استفاده          كردن سيمان معمولي از سي    

در اغلب مشخصات استفاده از پيمانه كـن  . ندشوميمحفظه اي به عنوان پيمانه كن هاي تركيبي درنظر گرفته ن         

ا و جـايي  به هر حال پيمانه كن هاي تركيبي در اغلب كارگاه هـ . هاي سيمان جداگانه درنظر گرفته شده است    

ند و  شـو مـي معموالً اين پيمانه ها تنهـا تـك انـدازه سـاخته             . كه حجم بتن مصرفي كم باشد متداول شده است        

.بايستي ترازو با دقت كافي براي حجم فوق به كار گرفته شود

هنگـامي كـه ايـن پيمانـه كـن هـا بـراي              . هاي پسرو يا كاهشي اغلب به صورت چند محفظه اند         پيمانه كن 

. مواد به كار مي رود بايد مطمئن بود كه اندازه مخلوط الزم در محدوده حداقل ترازو قرار بگيـرد              تركيب كم   

بايسـتي  . امكان برگرداندن وكم كردن آن وجود ندارداگر در اين نوع پيمانه كن مصالح زيادتري ريخته شود        

.  باشدموجودكامالً دقت نمود كه مصالح كافي در پيمانه كن قبل از شروع كار سيستم در آن 

 پيمانه كردن يخ-3-4-7

معمـوالً در  كـه  يخ به صـورت خـرد و شكسـته    . براساس منبع تهيه، يخ را مي توان به دو روش پيمانه نمود 

و نـدي  بق عـاي ايمحفظـه ه و در   شـد  از منبـع بيـرون خريـداري          يـخ كـه    هـاي بلـوك د و يا    شوميكارگاه تهيه   

 مارپيچي از محـل توليـد بـه    هاينقالهتوسط ه تهيه شود معموالً  درصورتي كه يخ در كارگا .شودنگهداري مي 

 قـرار دارد و مجهـز بـه تخليـه كـن      كنمخلوطپيمانه كن يخ معوالً باالي نوار تخليه  . ندشوميپيمانه كن حمل    

اين پيمانه كن مي تواند چند محفظه اي بوده و آب، مايع يا يـخ را روي يـك   ). كنترل از پايين(مارپيچي است 

.ازو وزن كندتر

د، اين قالب هـا يـا بخشـي از قالـب هـاي يـخ مـي توانـد روي         شوميموقعي كه از بلوك هاي يخ استفاده        

وزن مشـاهده شـده سـپس وارد        .  شـود  كـن مخلـوط ترازوي سكو وزن شده و سپس خرد شده و مستقيماً وارد            

يـك سيسـتم پيمانـه جداگانـه آب     قسمت كنترل پيمانه شده و ميزان آب نيز تعيين و به عنوان آخرين مـاده از        

ممكن است از قالب هاي يخ نيز استفاده كرده و آنها را به تعداد الزم وارد پيمانه و ترازوي يـخ                     . دشوميوارد  

.كرده و با محفظه جداگانه آب، ميزان باقيمانده آب الزم را پيمانه كرده و به مخلوط اضافه نمود



بتن آمادهبتن آماده توليد طرح   مطالعات امكانسنجيسازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 

22

هاهاي پيمانه كنترل-3-4-8

ايپارهدر  . ه در زنجيره سيستم پيمانه كردن مصالح، كنترل وسايل مختلف پيمانه كن ها است             آخرين حلق 

سيستمهاي با ظرفيت كم اين وسايل به صورت دستي با اهرم يا فشار تكمه و با كنترل نظري وسايل و ترازوهـا               

 بـه صـورت خودكـار       عمل مي كنند، ليكن اغلب سيستم ها امروز مجهز به وسايل خودكار مي باشند و كنترل               

اين وسايل از كنترل توسط يك فرمول ساده تا كنترل با سيستم كامپيوتري كـه حتـي خـارج از        . دشوميانجام  

.سيستم پيمانه نيز كنترل هايي دارد، تشكيل شده اند

ي كليه وسايل كنترلي خودكار پيمانه ها عاليم الكتريكي را از گيج ها و ترازوها و بارسنج ها و يا مبـدلها                     

اين مقادير سپس با مقادير مشخص هدف مقايسه شده و          . پالسي براساس حجم به مقادير وزني تبديل مي كنند        

در كليه دستورالعمل ها و مشخصات پيمانه ها، فراهم        . ندشوميوسايل جنبي كنترلي در پيمانه ها درنظر گرفته         

:آوردن شرايط زير در سيستم هاي كنترل خودكار خواسته شده است

).آخرين پيمانه بايد كامالً خالي شده باشد(ل از پيمانه كردن، ترازوها بايد عدد صفر را نشان دهند قب-1

.قسمت تغذيه اگر دريچه آن باز باشد نمي تواند فعال شود-2

.قسمت تخليه درصورتي كه قسمت تغذيه باز باشد نمي تواند فعال شود-3

ان رواداري هاي تحويل قـرار نگرفتـه باشـند، عمـل            قسمت تخليه تا همه مصالح پيمانه نشده و در حد ميز          -4

.نمي كند

 مي توان مصالح را با اصالح وزن ظرف پيمانه به صـورت جداگانـه وزن                كشيوزنهاي  امروزه در سيستم  

نموده و رواداري هاي تكي را در آنها كنترل كرده و سپس به صـورت جمعـي و بعـد از كنتـرل وارد سيسـتم                          

در دقت هر پيمانه نسبت به جمع پيمانه ها در اينجا موردي ندارد زيـرا پيمانـه كـن                 بحث و تضاد موجود     . نمود

پيمانه كردن با كنترل هاي زياد . يكسان در هر حالت استفاده شده و رواداري هاي يكسان نيز اعمال شده است

نـه مصـالح و     بسيار كارا بوده است زيرا تجربيات گذشته به طراح و عامل پيمانه كردن آموخته است كـه چگو                 

هنگامي كه در اين كنترل ها از لولـه اشـعه كاتـدي    . ترازو را تنظيم نمايند و نياز به كنترل دستي را از بين ببرند  

(CRT) خواسته شده و مقادير واقعي هايحجم هدف يا هايوزند، شومي براي نمايش عمليات پيمانه استفاده 

ند و شـو مـي  خطـا ظـاهر   هـاي پيـام درصورت نياز . ندشوميبراي تحويل و در بعضي موارد تغييرات نشان داده     

. ندشومي اصالحي نشان داده هايفرمولدستورالعمل  ورود و 
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هـاي   كارگـاهي و يـا متحـرك نظيـر كـاميون           هاي ساخت بتن سيمان پرتلندي به دو نوع ثابت        كنمخلوط

 يك كار عملـي اسـت و بـه تجربـة سـازنده وابسـته                كنمخلوطساخت و طراحي    . ندشومي تقسيم   كنمخلوط

اي مهم هاي بزرگ و طويل مساله   كنمخلوط كردن كامل و رعايت ترتيب ريختن مصالح براي مخلوط         . است

است زيرا در غير اين صورت يكنواخت درآوردن بتن در دو سر در مـدت زمـان كوتـاه مخلـوط كـردن كـار          

 دقيقه بـه عنـوان اسـتاندارد        2د زمان   شوميهايي كه عمل اختالط به خوبي انجام        كنلوط در مخ  .مشكلي است 

تر توان اين زمان را كوتاهپذيرفته شده و در بعضي موارد در صورتي كه يكنواخت بودن بتن آزمايش شود مي         

. نمود

 دورانـي كـه داراي       با اسـتفاده از خمـره      كنمخلوطهر دو نوع    . شونده وجود دارد   كج كنمخلوطدو نوع   

چـون بـراي تخليـه مصـالح        . كنـد ريزند، كـار مـي    ه مواد را باال برده و روي هم مي        هايي در داخل است ك    تيغه

 را كج كرد، لذا از تيغه ها در اين نوع به يك منظور و آن هم مخلوط كـردن اسـتفاده         كنمخلوطتوان اين   مي

متـداول تـرين نـوع،      . دشـو مـي ي هيـدروليكي اسـتفاده      مي كنند در هر دو نوع براي كج كردن از اسـتوانه هـا             

باشـد نـوع ديگـر     جلو آن مـي  خروج مواد و تخليه درمحلورود مواد در پشت آن و محل  افقي با كنمخلوط

از آنجا كه در هنگـام تغذيـه مصـالح          . يك خمره منفرد است كه يك بازشو براي ورود و خروج مصالح دارد            

. توان كامالً جمع كردهاي با يك بازشو گرد و خاك را نميكنمخلوط در لذاد،شوميجا ه هوا جابكنمخلوط

هـر سـازنده در پـي ايـن اسـت كـه       .  ها در سيستم كج شوندگي آنهاستكنمخلوطتفاوت عمده در نوع    

 هـا بـه موتـور    كـن مخلـوط تمـامي ايـن   . ارتفاع نصب را كاهش داده و يك سيسـتم نسـبتاً سـاده را ارئـه دهـد          

انـدازه بخـش   .  براي هر يارد مكعب نياز دارند(hp) اسب بخار 10رخاننده خمره با نيروي حدود   الكتريكي چ 

 بر روي كنمخلوطهنگامي كه بتن از . موتور دستگاه بر اساس سرعت كج شوندگي و نحوة آن تغيير مي كند

 بـراي تغذيـه   . با سرعت بـاال بـه كـار مـي رود          كنمخلوطيك بخش باز و وسيع نظير روسازي مي ريزد، يك           

د كه با قدرت بـارگيري كـاميون همـاهنگي          شوميكاميون هاي بتن آماده سرعت كج شوندگي طوري تنظيم          

داشته باشد و در بعضي موارد از دستگاه كنترل از راه دور تنظيم سرعت تخليه بـراي حـداكثر رانـدمان تغذيـه                   

. دشومي استفاده كنمخلوطكاميون 
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 ميلـي متـر مشـخص شـده     75هاي كج شونده براي نرخ استاندارد حـدود  كنمخلوطحداكثر اسالمپ در  

هدف از اين محدوديت اين است كه مخلوط هاي با اسالمپ باالتر در طول مخلوط كردن پخش شـده      . است

بنابراين توليد كننـدگان بـتن آمـاده كـه بايـد بتنـي بـا            . و بيرون مي ريزد   ) كمتر به صورت معلق باقي مي ماند      (

براي مخلوط كردن .  ميلي متر را حمل كنند بايستي از خمره با اندازة بزرگتر استفاده كنند125تا 100اسالمپ 

. بتن هاي با اسالمپ باال اگر دستورالعمل تخليه به دقت رعايت شود مساله اي نخواهد بود

هاي نيروييكن مخلوط-3-5-1

 مخلوط هاي با اسالمپ صفر بـه كـار           نيرويي از مشخصات اروپايي گرفته شده كه براي        كنمخلوطكلمه  

كـن مخلـوط .  ها با نيروي وارده پره هاي خود را به داخل مخلوط بـتن مـي چرخاننـد     كنمخلوطاين  . مي رود 

44/3تنها نوع با تيغه هاي حلزوني در اندازه هاي بزرگتـر از  . هاي نوع توربيني و قابلمه اي از اين گروه هستند  

 ميلـي متـر بـا    51 ها براي ساخت مخلوط هاي با سنگدانه بزرگتـر از        كنخلوطماين  . دشومي يافت   متر مكعب 

مخلوط هاي با اسالمپ باال طراحي نشده اند، ليكن براي مخلوط هـاي سـفت و بـا اسـالمپ صـفر بـا سـرعت                

بـا آنكـه قادرنـد مخلـوط هـاي بـا اسـالمپ بـاال را نيـز خـوب           . خوبي عمل مخلوط كردن را انجام مـي دهنـد        

ولي به دليل اندازه كوچكشان و سايش بيش از حد تيغه ها و بدنه شان چندان محبوبيتي در ميـان                    ند  كنمخلوط

 اسب بخار براي يارد مكعـب  30 تقريباً كنمخلوطمتوسط نيروي الزم براي عمل   . سازندگان بتن آماده ندارند   

 در صـنعت توليـد بـتن مـي      هاي نيرويي تقريباً متـداول تـرين نـوع   كنمخلوطبه جز موارد استثنايي اين      . است

 هاي توربيني اغلب در جايي كه توليد باالي بتن مورد نياز است و براي بتن هاي با مقاومت                   كنمخلوط. باشند

 هاي نوع حلزوني بيشتر در مخلوط هـاي كـم و توليـد كـم و در كارهـاي بـا       كنمخلوطاز . زياد مصرف دارد  

. دشوميسازه اي پيش ساخته استفاده و يا در قطعات تر غير ) بلوك ها(مخلوط خشك تر 

كن  كاميون هاي مخلوط-3-5-2

 هـاي بـا محـور مايـل و     كنمخلوط.  آورده شده است 3-1 در جدول    كنمخلوطاندازه هاي كاميون هاي     

. گرددنصب شده روي كاميون ها دو نوع هستند، يكي از انتها  و ديگري از جلو تخليه مي
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كندارد كاميون هاي مخلوط اندازه هاي استان-3-1جدول

كنبه عنوان مخلوط+به عنوان بهم زن 

4
3

76

4
1

97

4
3

9
2
1

7

4
1

108

4
1

11
2
1

8

129

4
1

1310

4
3

1411

1612

4
1

1713

1914

4
1

1015

. اياالت متحدهكنمخلوطبه يارد مكعب تهيه شده توسط اداره توليد كنندگان كاميون هاي •

. است كمتر از آنچه كه روي دستگاه از طرف سازنده داده شده است باشد حداكثر ظرفيت بهم زن ممكن+

در نوع تخليه از جلو معموالً ناوداني تخليه به صورت هيدروليكي از داخل اطاق راننده بـراي ريخـتن بـتن       

 گرانتر از نوع دوم است ولي هنوز مشخص نيست كدام كنمخلوطنوع از جلو تخليه . دشوميدر محل هدايت 

از نقطه نظر پيمانكاران كارهاي بتني، نوع تخليه از  جلو بيشتر ترجيح دارد و . ع به هر حال اقتصادي تر است    نو

. اين به علت نيروي كمتر كاري و كارگر مورد نياز براي آن است

 ها طوري طراحي شده اند كه داراي محور مايلي بوده و مـي تواننـد روي كـاميون بـا                  كنمخلوطاين نوع   

.  باتخليه از انتها معموالً مي تواند روي شاسي با انتخاب خريدار سوار شـود       كنمخلوطنوع  . نصب شوند تريلي  

در هـر دو نـوع بـراي      . د كـه ارتفـاع را پـايين نگهـدارد         شـو ميدر نوع تخليه از جلو از شاسي متداولي استفاده          

بـا معكـوس چرخانـدن    . دشـو مـي مخلوط كردن از يك موتور با سيسـتم هيـدروليكي تغييـر سـرعت اسـتفاده                

. بتن تخليه مي گرددكنمخلوط
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در مشخصات ساخت بتن حداقل تعـداد دورهـاي الزم بـراي مخلـوط شـدن كامـل و نيـز سـرعت دوران                        

 مركزي مي گيرند مجازند مقـدار  سازبتنكاميون هايي كه بتن را از . مخلوط كردن و بهم زدن داده شده است      

سـازها بـتن به هر حـال روش متـداول در   . لوط شده باشد، حمل نمايندبيشتري بتن را در صورتي كه خوب مخ      

د كه اسالمپ سنج ميزان بتن دلخواه را بدهد و سپس ادامه مخلوط شومي مخلوط ايمرحلهاين است كه بتن تا 

معـروف اسـت در   » مخلوط كردن توأم با جمع شـدگي  «اين روش كه به نام      . دشوميكردن تا محل كار انجام      

. حويل بتن آمده استمشخصات ت

يكي از مزاياي اقتصادي مهم استفاده از بتن سازهاي مركزي همانا فاصله هاي حمـل كـم نسـبت كـاميون                 

. دشـو مـي در اين نوع سيستم هاي متمركز و مركزي تناوب زمـاني حمـل كوتـاهتر            .  مي باشد  كنمخلوطهاي  

افـت زمـاني در   . دشـو مـي هاي خشك انجـام      برابر سرعت نسبت به مخلوط       2ريختن مخلوط هاي تر تقريباً با       

كـن مخلوط دقيقه، 5تنظيم اسالمپ در محل كار وجود ندارد و نيازي نيست كه در حمل هاي كوتاه كمتر از                  

.را براي حداقل تعداد دوران تنظيم نمود

نمونة يك واحد توليد بتن آماده: 1-3شكل
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فصل چهارم

1ارزيابي هاي اقتصادي
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نيـاز   كيلوگرم شـن  1200ماسه و  كيلوگرم 800،سيمان كيلوگرم 300حدوداً بتن  مكعببه ازاي يك متر     

قيمـت  . مي گيـرد  صورت  واردات سيمان   فقط در موارد خاص     و  ندشوميتوليد   در كشور    همگيباشد كه   مي

ماسـه  شـن و  و هر تن  ريال350000و بصورت يارانه حدوداً  ريال 800000 حدوداً    در بازار  سيمانهر تن   آزاد  

اي سـيمان در نظـر      هـاي توليـد قيمـت يارانـه        هزينـه   شايان ذكـر اسـت كـه در محاسـبة          .مي باشد ريال  48000

.شده استگرفته

����� �!"#� � �"�$��� %�&�'�� ()* (+�, (-$ (
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ساير موارد نيز طبق .  متر مربع مي باشد3000حدوداً نمونه مين مورد نياز براي ايجاد يك واحد توليدي ز

. مي باشد1-3جدول 

 مورد نياز اقالم: 1-3جدول 

مصرف ساليانهواحدشرحرديف
هزينه 

)ريال(واحد
)ميليون ريال(هزينه كل

1000001560156كيلووات ساعتبرق مصرفي1

120006007مترمكعبآب مصرفي2

9000024022ليترگازوئيل3

90009609ليتربنزين4

193جمع

. مي باشد86م قيمت ها در اين فصل بر اساس سال  تما–1
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حقوق و دستمزد پرسنل غير توليدي: 2-3جدول 

)ميليون ريال(حقوق ساليانه )ريال(حقوق ماهيانه تعدادشرحرديف

1440000062مدير عامل1

1330000046مالي اداري2

1275000039منشي3

1220000031راننده4

1220000031سرايدار5

5208جمع

146)درصد جمع حقوق70معادل ( و حق بيمه كارفرما مزايا و پاداش

353جمع كل

حقوق و دستمزد پرسنل توليدي: 3-3جدول 

)ميليون ريال(حقوق ساليانه )ريال(حقوق ماهيانه تعدادشرحرديف

1330000046مدير توليد1

2275000077رگر ماهركا2

52200000154كارگر ساده3

8277جمع

194)درصد جمع حقوق70معادل ( و حق بيمه كارفرما مزايا و پاداش

471جمع كل

���� 
��+ 2��3 
�4$, $5& #� .�� 2�6 �#�7, �8��$9 :;< �#�*$ 

محوطه سازي-4-4-2

محوطه سازيصورت هزينه : 4-3جدول 

)ميليون ريال(هزينه كل )ريال(هزينه واحد )مترمربع(مساحت شرحرديف
30001200036خاكبرداري و تسطيح1

438300000131حصاركشي2

6002400014فضاي سبز و خيابان كشي3

182جمع
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ساختمان ها-4-4-3

هاصورت هزينه ساختمان: 5-3جدول 

شرحرديف
مساحت زيربنا 

)مترمربع(
زينه واحد ه

)ريال(
هزينه كل

)ميليون ريال (

800960000768سالن توليد1

10096000096انبار2

1001320000132ساختمان اداري و سرويس ها3

30132000040نمازخانه4

70132000092نگهبان و سرايدار5

1128جمع

سيسات و تجهيزاتأت-4-4-4

 مورد نياز تأسيسات و تجهيزات صورت هزينه :6-3جدول 

)ميليون ريال(هزينه كل شرحرديف
60)حق انشعاب نصب تابلوها و ترانس كابل كشي و سيم كشي هاي مربوطه(برق رساني1

42...)حق انشعاب و لوله گذاري و (آبرساني2

2امتياز خط تلفن3

2ايمني و اطفائ حريق4

6وسايل سرمايش و گرمايش5

6مخازن ذخيره سوخت و آب6

8تهويه و هواي فشرده7

127جمع
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ماشين آالت و تجهيزات-4-4-5

صورت هزينه ماشين آالت و تجهيزات: 7-3جدول 

)ميليون ريال(هزينه كل )ريال(هزينه واحد تعدادنام ماشين آالت و تجهيزاترديف
24500000090پمپ بتن1

1150000000150جرثقيل سقفي2

1350000000350دستگاه مركزي بتون3

13000000030سرند4

1245000000245سيلو سيمان5

12500000025شلنگ هاي انتقال6

23000000060نوارنقاله7

140000004ويبراتوردستي8

954جمع

وسايط نقليه-4-4-6

صورت هزينه وسايط نقليه: 8-3جدول 

)ميليون ريال(هزينه كل )ريال(هزينه واحد تعدادحشررديف

112000000001200تراك ميكسر1

110800000001080كمپرسي2

19600000096وانت نيسان3

2376جمع

تجهيزات اداري و كارگاهي-4-4-7

تجهيزات اداري و كارگاهي صورت هزينه  :9-3جدول 

)ميليون ريال(هزينه كل شرحرديف
24...)تلفن و -گوشي-فايل-صندلي-ميز(لوازم اداري1

24لوازم آشپزخانه2

24)در صورت نياز(ابزارآالت كارگاهي3

72جمع
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هزينه هاي قبل از بهره برداري-4-4-8

هزينه هاي قبل از بهره برداري : 10-3جدول 

)ميليون ريال(هزينه كل شرحرديف
48طهتهيه طرح نقشه هاي مربو1

36اخذ مجوز تأسيس و ساير مجوزها2

58حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگي3

115) سوخت وانرژي و دستمزد-معادل ده روز مواد اوليه( راه اندازي آزمايشي4

257جمع

بدون قيمت زمين جدول هزينه هاي ثابت طرح-4-4-9

ت زمينبدون قيم هزينه هاي ثابت طرح:11-3جدول 

)ميليون ريال(هزينه كل شرحرديف

0زمين1

1310محوطه سازي و ساختمان2

127تأسيسات و تجهيزات3

2376وسايط نقليه4

954ماشين آالت و تجهيزات5

72تجهيزات اداري وكارگاهي6

257هزينه هاي قبل از بهره برداري7

480متفرقه و پيش بيني نشده8

3296جمع
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پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-4-5

با در نظر گرفتن ي در حال توسعه  نزديك كالن شهرهاواحد توليدي بتن آمادهمكان مناسب براي ايجاد 

و در اين ميان شهر هاي بزرگي كه هم اكنون واحدهاي توليدي در فاصله آن با محل توليد مواد اوليه مي باشد 

 وخراسان خراسان رضوي،تهراناستان هاي مراكز .  است در اولويت قراردارند كم به نسبتاطراف آن ها

.شهرها مي باشنداز جمله اين ،به جهت توسعه روز افزونجنوبي 

تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي و تاثير دادن قيمت زمين در منطقه پيشنهادي-4-6

 مي باشد كه اگر قيمت فروش هر  در سالتن60000ظرفيت توليد يك واحد توليدي با مشخصات باال 

 ميليون ريال خواهد بود و قيمت تمام شده هر واحد 10200 ريال در نظر بگيريم، فروش كل 170000واحد را 

3080در نتيجه سود ناويژه .  ريال خواهد بود118000توليد با در نظر گرفتن هزينه هاي ثابت و متغير توليد،

455اداري و فروش هزينه ودستمزد پرسنل اداريوحقوقلياتي شامل هزينه هاي عم. دشوميميليون ريال 

. ميليون ريال خواهد شد2630ميليون ريال برآورد گرديده كه با كسر آن از سود ناويژه، سود ويژه 
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:منابع
.اون وزارت تع، معاونت طرح و برنامه،طرح هاي توجيهي تيپ دفتر امور اقتصادي و تسهيالت بانكي

.نشريات ساالنة مركز اسناد و گمرك ايران

. صنايع و معادن وزارتنرم افزار واحدهاي فعال صنعتي ايران،

. صنايع و معادن وزارتنرم افزار طرح هاي صنعتي ايران،

. انتشارات دهخدا،نوشتة شاپور طاحوني،ي بتن مسلحهاسازهطرح 

 انتشارات دانشگاه علم و صنعت ،مة دكتر هرمز فاميلي ترج، نوشتة پروفسور نويل،)خواص بتن(بتن شناسي

.ايران

. انتشارات دانشگاه تهران، نوشتة احمد حامي،مصالح ساختماني

.استاندارد هاي مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

.محصوالت شركت ام ك بتنكاتالوگ 

.)والتري دي (كاتالوگ محصوالت شركت توليدي ساختماني ديوار سه بعدي 



بتن آمادهبتن آماده توليد طرح   مطالعات امكانسنجيسازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 

34

:1پيوست 

طي برنامه سوم توسعه بتن آمادهميزان توليد 

هابه تفكيك استان

1379 در سال 26951311ميزان توليد بتن آماده با كد آيسيك 

تعداد)مترمكعب(ظرفيتاستانتعداد)مترمكعب(ظرفيتاستان
2930004قم2624808 شرقيآذربايجان

150001كردستان1073657 غربيآذربايجان

4800006كرمان571432اردبيل

4032654كرمانشاه86614314اصفهان

400001گلستان576001ايالم

3050007گيالن562048338تهران

61221لرستان600001 جنوبيخراسان

3250006مازندران91200012 رضويخراسان

2650005مركزي2775515خوزستان

300001هرمزگان920603زنجان

350002همدان1300002سمنان

1250005يزد474421بلوچستان وسيستان

2550006فارس

1970003قزوين

جمع واحد 

سنجش
11264654146
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1380 در سال 26951311ميزان توليد بتن آماده با كد آيسيك 

تعداد)مترمكعب(ظرفيتاستانتعداد)مترمكعب(ظرفيتاستان
2930004قم2924809 شرقيآذربايجان

150001كردستان1074168 غربيآذربايجان

4800006كرمان571432اردبيل

4236735كرمانشاه86614314اصفهان

720002گلستان576001ايالم

3050007گيالن562048338تهران

61221لرستان600001 جنوبيخراسان

4350008مازندران91200012 رضويخراسان

2650005مركزي2775515خوزستان

560002هرمزگان920603زنجان

350002همدان2140003سمنان

2000008يزد474421بلوچستان وسيستان

2550006فارس

1970003قزوين

جمع واحد 

سنجش
11642114157
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1381 در سال 26951311ميزان توليد بتن آماده با كد آيسيك 

تعداد)مترمكعب(ظرفيتاستانتعداد)مترمكعب(ظرفيتاستان
2930004قم12548248014 شرقيآذربايجان

150001كردستان1074168 غربيآذربايجان

4980008كرمان571432اردبيل

4726536كرمانشاه90614315اصفهان

1000003گلستان576001ايالم

3740009گيالن562048338تهران

61221لرستان600001 جنوبيخراسان

4350008مازندران96200013 رضويخراسان

3900007مركزي3510206خوزستان

950003هرمزگان920603زنجان

610003همدان3370005سمنان

 و سيستان

بلوچستان
23600010يزد474421

2550006فارس

2470004قزوين

جمع واحد 
سنجش

137558563180
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1382 در سال 26951311ميزان توليد بتن آماده با كد آيسيك 

تعداد)مترمكعب(ظرفيتاستانتعداد)مترمكعب(رفيتظاستان
3310005قم12617748020 شرقيآذربايجان

950002كردستان1074168 غربيآذربايجان

5380009كرمان571432اردبيل

6426538كرمانشاه142714319اصفهان

1000003گلستان656002ايالم

48900012گيالن342861تهران

61221لرستان572048339 جنوبيخراسان

5350009مازندران12241 رضويخراسان

4160008مركزي600001خوزستان

950003هرمزگان111200015زنجان

610003همدان5714298سمنان

23600010يزد920603بلوچستان و سيستان

6905007فارس

1946742قزوين

جمع واحد  
سنجش

140358214211
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1383 در سال 26951311ميزان توليد بتن آماده با كد آيسيك 

تعداد)مترمكعب(ظرفيتاستانتعداد)مترمكعب(ظرفيتاستان
2470004قزوين12630829722 شرقيآذربايجان

4684088قم15333510 غربيآذربايجان

1150003كردستان938783اردبيل

61800011كرمان152714320اصفهان

120265312كرمانشاه656002ايالم

2196945گلستان1684903بوشهر

48900012گيالن613044242تهران

چهارمحال

بختياري
61221لرستان12241

63500011رانمازند600001 جنوبيخراسان

7310009مركزي177700022 رضويخراسان

2750004هرمزگان6889809خوزستان

610003همدان1267544زنجان

30600012يزد123050010سمنان

2110333 و بلوچستانسيستان

2815317فارس
جمع واحد 
سنجش

144198083254
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1384 در سال 26951311توليد بتن آماده با كد آيسيك ميزان 

تعداد)مترمكعب(ظرفيتاستانتعداد)مترمكعب(ظرفيتاستان
60903112فارس12668829724 شرقيآذربايجان

4170006قزوين27333511 غربيآذربايجان

103370810قم1134784اردبيل

1870007كردستان174081622اصفهان

110100019كرمان656002ايالم

133765314كرمانشاه5113476بوشهر

2196945گلستان677636044تهران

94983717گيالن12241 بختياريچهارمحال

563274لرستان1800002 جنوبيخراسان

71500013مازندران363246940 رضويخراسان

135600013مركزي1800002مالي شخراسان

4250005هرمزگان146938814خوزستان

38600015يزد1837546زنجان

172250014سمنان

4236055 و بلوچستانسيستان
جمع واحد 

سنجش
152816422340



بتن آمادهبتن آماده توليد طرح   مطالعات امكانسنجيسازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 

40

:2پيوست 

بتن آمادهدر مورد ايرانملياستاندارد


