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 فصل اول

 وشهاي توليدمعرفي محصول و ر

 معرفي-1-1

 شده و شن و ماسه است، از فراوانترين ذخاير طبيعي موجود بندي دانهآگرگاتهاي طبيعي كه شامل سنگ 

ميزان توليد و دارند و هستند كه كاربرد فراواني در ساخت و ساز، كشاورزي و صنايع شيميايي و متالورژيكي 

 . شود مي كشور محسوب به عنوان يك شاخص رشد اقتصادي در يكمصرف آنها 

به ) شكني تجهيزات سنگ(سنگي است كه با استفاده از ماشين ) Crushed Stone( شده بندي دانهسنگ 

شكن معموال با استفاده از سرند به طبقات ابعادي  قطعات خروجي از سنگ. شود ميقطعات كوچكتر تبديل 

 .گيرد ميقرار ) boulders(وه سنگ تا قل) dust( كه در محدوده ذرات نرمه شوند ميمختلف تقسيم 

اختراع سيمان سبب افزايش . كند هزاران سال است كه بشر از سنگ و شن و ماسه در ايجاد بناها استفاده مي

روشهاي جديد انفجار و استخراج سبب توسعه معادن توليد شن و ماسه . استفاده از اين مواد در ساخت و ساز شد

شن و ماسه سنگهاي   آهك، گرانيت و ماربل وجود ندارد،قي كه معادني مانندطادر من. و سنگهاي ساختماني شد

 .شوند ميطبيعي استخراج شده و مصرف از معادن 

بندي شده  گ دانهخصوصيات مورد نياز براي يك ذخيره شن و ماسه به عنوان منبع تامين مواد براي توليد سن

 :به شرح زير است

 . طول عمر كافي باشدسنگ بايد داراي مقاومت تنشي باال و �

 . سال كافي باشد20  سال و ترجيحا10ًذخيره بايد حداقل براي  �

 . بازار مناسب براي فروش محصول وجود داشته باشدبايد �

 .هزينه پرداخت شده براي حمل و نقل اقتصادي باشد: حمل و نقل �

 .آثار زيست محيطي طرح بايد در حد مجاز باشد: محيط زيست �

 .براي استخراج و كانه آرايي كسب شودمجوزهاي الزم : مجوز �
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نفلين سينيت، سنگ آهك، دولوميت، ماسه سنگ، كوارتز، نواكوليت، اسليت و توفهاي آتشفشاني مهمترين 

در برخي مناطق به علت عدم وجود ذخاير اقتصادي و قابل دسترس شن و ماسه، . سنگهاي مورد استفاده هستند

 )1-1(ل شك.شود شكني استفاده مي جار توده سنگ و چند مرحله سنگبندي شده از انف براي توليد سنگ دانه

بر . دهد  شده و آناليز سرندي در مراحل مختلف را به صورت شماتيك نشان ميبندي دانهفلوشيت توليد سنگ 

 .آيد ييراتي در طرح خردايش به وجود مياساس نوع تقاضا براي مصارف مختلف تغ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شده و آناليز سرندي در مراحل مختلفبندي دانهت توليد سنگ فلوشي) : 1-1(شكل 
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  شده و خرد شدهبندي دانهمراحل توليد سنگ -1-2

 استخراج-1-2-1

 Blast or(و آتشباري) Drilling(، حفاري و انفجار)Stripping( براي استخراج از روشهاي نواري معموالً

shot ( شكلهاي . شود مياستفاده)دهد  را نشان مياين روشها) 2-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استخراج نواري: الف
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 حفاري و انفجار: ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آتشباري: ج

 

  سنگروشهاي مختلف استخراج) : 2-1(شكل 
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 سنگ شكني-1-2-2

 بسياري از اين مراحل در مورد انواع مواد معدني. شود مياولين مرحله فرآوري بعد از عمليات استخراج آغاز 

با اين حال در بعضي موارد قبل از . در اغلب موارد مرحله اول شامل خردايش و كاهش ابعاد است. مشابه است

در اين مرحله به منظور افزايش راندمان سنگ . شود ميانجام ) Scalping(خردايش عمليات سرند كردن اوليه 

 با محصول سنگ شكن مخلوط شكني، ذرات ريزتر از خروجي سنگ شكن اوليه از بار ورودي حذف و سپس

 .اين عمليات را نشان مي دهد) 3-1(شكل . شوند ميشده و به مرحله بعدي وارد 

 

 
 فرآيند حذف مواد ريزتر از دهانه خروجي سنگ شكن قبل از سنگ شكني) : 3-1(شكل 

 :سنگ شكني اوليه

هرچند استفاده از . شود ميه عنوان سنگ شكن اوليه استفاده معموال از سنگ شكنهاي فكي و يا ژيراتوري ب

گاهي اوقات شكل ذرات باعث ايجاد . شوند مياي و سوزني  آنها اقتصادي است ولي باعث توليد ذرات ورقه

ه عنوان سنگ باي  در بعضي موارد سنگ شكنهاي ضربه. شوند ميمشكالتي در صنايع مختلف از جمله آسفالت 

 . كنند شكنها هزينه باالتري را تحميل مي ولي اين سنگ شود ميين شكن اوليه جايگز
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در . بعد از سنگ شكني اوليه، مواد در محل مناسب دپو شده تا در زمان مناسب به قسمت بعدي منتقل شوند

هنگام دپو كردن مواد و يا تخليه آن بايستي دقت شود تا يكنواختي ان مخصوصا در ديواره هاي دپو كه حالت 

 . تصويري از دپوي مواد خردايش شده را نشان مي دهد) 4-1(شكل . طي دارد حفظ شودمخرو

 

 

 

 

 

 

 

 تصويري از دپوي مواد خردايش شده) : 4-1(شكل 

 

 سنگ شكني ثانويه و مرحله سوم

در گذشته . سنگ شكني ثانويه و مرحله سوم، در صورت نياز، مراحل پاياني كاهش ابعادي ذرات هستند

 در سالهاي اخير سنگ شكنهاي خروطي و غلتكي معمولترين نوع مورد استفاده بودند وليسنگ شكنهاي م

با شكل همانند ساير سنگ شكنهاي فشاري، سنگ شكن مخروطي ذراتي .  اند اي كاربرد فراواني يافته ضربه

ذرات را به كمترين  توليد اين توان ميبا اين حال با خوراك دهي به مقدار زياد . كند سوزني و ورقه اي ايجاد مي

 با توان ميبراي اينكار . تر توليد كرد اخت ذراتي با شكل و اندازه يكنوتوان ميبا اين كار همچنين . مقدار رساند

 )). 5-1(شكل (استفاده از نوار نقاله سنگ شكن را خوراك دهي كرد 

 

 

 

 

 



 

                ����� ���	
 ����� � ���� ���	
 ������                               ���� ��	������ ����� �    !"��# $	� � $	� %#�&                                                             '!� �!	(

 

 
7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سيستم خوراك دهي سنگ شكن) : 5-1(شكل 
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و  نسبتاً زياد است. . . . شكنها به علت  فرسايش اين سنگ. كنهاي غلتكي نيز از نوع فشاري هستندسنگ ش

 .  بررسي شوندغلتكها بايستي مرتباً

 

 اي سنگ شكنهاي ضربه

هاي جاري اين  هرچند هزينه. شوند مياي در مراحل اول، دوم و حتي سوم استفاده  سنگ شكنهاي ضربه

شكنها براي توليد  به طور كلي اين سنگ. كنند تر توليد مي  محصولي يكنواختشتر است اماسنگ شكنها بي

 . آگرگاتها مناسبتر هستند

شوند كه اين تقسيم  بندي شده به دو گروه فرآيندهاي خشك و تر تقسيم بندي مي طرحهاي توليد سنگ دانه

زمين مورد نياز، منطقه بندي و بندي به نوع سنگ، نوع و ميزان ناخالصي هاي موجود ميزان دسترسي به آب و 

در فرآيند تر رس و ساير ناخالصي ها با آب شسته شده و فاضالب حاصل شده به . مسائل زيست محيطي دارد

فرآيندهاي تر مشكالت مربوط به گرد و غبار را كه در طرحهاي خشك مشكل . شود سدهاي باطله فرستاده مي

در طرحهاي . اي احداث محلهاي ته نشيني فاضالب نياز دارنداصلي هستند را ندارند ولي به زمين زيادي بر

 .  استفاده از سيستمهاي جمع آوري گرد و غبار ضروري استخشك عموماً

گيرد كه به عواملي  و يا تركيبي از اين دو مورد استفاده قرار ميمتحرك هردو سيستم تجهيزات ثابت و يا 

زان دسترسي به فضا و تجهيزات و محدوديتهاي زماني بستگي ذخيره، نوع محصول، ميميزان مانند ظرفيت طرح، 

شود و   براي توليد محصول مورد استفاده در يك پروژه خاص استفاده مي معموالًمتحركاز تجهيزات . دارد

 . شود نه در محل ذخيره  در محل اجراي پروژه احداث ميمعموالً

ايي كه طرح ثابت در نزديكي پروژه وجود هاي بزرگ و يا ج  در راهسازي و پروژهمتحركاز تجهيزات 

 . شود ندارد استفاده مي

 به عواملي مانند خصوصيات سنگ، مشخصات محصول مورد نظر، ميزان و نوع انتخاب سنگ شكن معموالً

اي براي  از سنگ شكنهاي فشاري و يا ضربه. ها، ظرفيت سرند و فاكتورهاي اقتصادي بستگي دارد ناخالصي

اي نسبت ظرفيت به هزينه نسبت به سنگ شكنهاي  در سنگ شكنهاي ضربه. شود استفاده ميكاهش ابعاد ذرات 
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هاي مربوط به سايش آستر داخلي  نهفشاري برخوردار هستند اما در مورد سنگهاي ساينده ممكن است هزي

 . افزايش يابد

درصد ذرات انواع سنگ شكنهاي مورد استفاده و ساير مشخصات شامل نسبت خردايش و ) 1-1(جدول 

 :در نظر گرفت بايد دو نكته زير را سنگ شكنيكارخانه در طرحهاي . دهد ريز را نشان مي

 .در نسبتهاي خردايش پايينتر ميزان توليد نرمه كمتر است �

سبب توليد آگرگاتهايي با شكل بهتر ) choke-feeding(دهي سنگ شكن با مقادير زياد  خوراك �

 . ليد شده افزايش مي يابدشود ولي در عوض ميزان نرمه تو مي

 

  در توليد آگرگاتها انواع سنگ شكنهاي مورد استفاده) : 1-1(جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 با استفاده از سرند كردن، كالسيفاير و شستشو به محصوالتي با مشخصات مختلف طبقه شكن خروجي سنگ

تند از تعداد و نوع محصوالت شود عبار در نظر گرفته ميبايد فاكتورهايي كه در طراحي مدار . شود بندي مي

مورد نظر، طبيعت مواد اوليه، مقدار مواد مرطوب و چسبنده، شكل ذرات، مقدار ذرات نرمه و يا با اندازه بزرگ، 

 .دانسيته ذرات و فاكتورهاي اقتصادي

 شامل بندي شده، فرآيند همانند سنگ دانه. در مورد شن و ماسه نيز اكثر طرحها در نزديكي معادن قرار دارند

 ميليون تن 5/4 هزار تن تا 23ظرفيت طرحها ممكن است از كمتر از . سنگ شكني، سرند كردن و شستشو است
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بندي  اغلب طرحها كوچك هستند و به صورت تك محصولي يا با محدوده كوچكي از دانه. در سال متغير باشد

 . كار مي كنند

اي  زهه شامل سنگ شكني و سرند كردن لرقسمت خشك ك. اند  طرحها از دو قسمت تشكيل شدهمعموالً

رف  فرآيند تر كه شن و ماسه براي مصتوليد مواد مصرفي در راهسازي و يا آگرگاتهاي بيتومينه است و قسمت

 .شوند  شستشو و طبقه بندي مي،بتندر تهيه 

كن است ممدر پروژه هاي زيربنايي بزرگ و يا در مناطق دور دست كه در آنجا كارخانه اي وجود ندارد 

يك طرح نيمه متحرك بنا شود كه تا پايان پروژه در آن محل باقي مي ماند و پس از اتمام پروژه به محل پروژه 

معموال . شود با اين حال در مناطق حومه شهري اكثر مواد از طرحهاي ثابت تهيه مي. شود جديد منتقل مي

 . شوند ماسه احداث ميكارخانجات توليد بتن و سيمان در نزديكي كارخانه هاي شن و 

 

 ساير مراحل كانه آرايي-1-2-3

، جدا كننده واسطه )log Washing(ساير مراحل مورد استفاده براي بهبود كيفيت محصوالت شامل شستشو 

 . باشند ميسنگين و آسياهاي سايشي 

 زماني از اين الًمعمو. شود ميبراي شستشوي ذرات رسي و نرمه ها استفاده   log washing  دستگاهاز معموالً

 . شته باشد كه امكان حذف ذرات نرمه بوسيله سرند وجود نداشود ميدستگاه استفاده 

هايي با چگالي  نتر نيز هست، براي جدايش ناخالصي گرااستفاده از جدا كننده واسطه سنگين، كه معموالً

 . شود ميمتفاوت از ماده اصلي به كار برده 

 و از آنها براي حذف مواد باطله اي كه نرمتر از ماده معدني شود ميفاده از آسياهاي سايشي به ندرت است

 . شود ميهستند استفاده 
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 سرند كردن -2-3-1-

آگرگات به مجموعه شن و ماسه  .شود ميو گاهي عيار آگرگاتها استفاده از سرند كردن براي كنترل كيفيت 

 بندي دانهاخالصي بعد از عمليات خردايش در محدوده چنانچه مواد ن. و يا سنگ دانه بندي شده گفته مي شود

اين مرحله ممكن است در بين عمليات . شود ميخاصي وجود داشته باشند، از سرند براي حذف آنها استفاده 

ممكن است در مصارف ديگر كه كيفيت پايين تري مورد نياز است استفاده  سرريز سرنداز . خردايش انجام شود

 . عنوان باطله دپو شوندشود و يا اينكه به 

ها و  شود چرا كه با پاشيدن آب بر روي سرند، نرمه معموالً در عمليات سرند كردن، از دوش آب استفاده مي

 ).6-1شكل(شوند  ذرات رس به خوبي از محصول جدا مي
 

 
 سرند تر براي حذف نرمه ها و مواد رسي) : 6-1(شكل 

 

 ترل عياركن-1-2-3-2

 سرند كردن ،بسته به نوع ماده معدني و عيار مورد نظر. باشد مي سرند كردن ،بهترين روش براي كنترل عيار

به عنوان مثال در تهيه سيمان سرند تر مورد نياز است ولي براي . ممكن است به صورت خشك و يا تر انجام شود

 . كند  اوليه آسفالت سرند خشك كفايت ميتهيه مواد

شد ولي در حال حاضر تمايل به استفاده از معادن  ذشته بيشترين ميزان توليد از معادن روباز تامين ميدر گ

زير زميني به دليل حجم كمتر جابجايي مواد، كاهش ميزان زمين مورد نياز و هزينه مربوط به آن، دسترسي به 
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 از خردايش سنگها و يا ذخاير شن و آگرگاتهاي طبيعي معموالً. ميزان ذخيره بارزش بيشتر افزايش يافته است

 )). 7-1(شكل  (شوند ميماسه توليد 

 

 

 
 طرح شماتيك توليد آگرگات) : 7-1(شكل 

 

 

 درصد از بازالت و مابقي 7 درصد از گرانيت، 15 شده از سنگ آهك، بندي دانه درصد سنگ 72در حدود 

 درصد ذراتي با اندازه 60آل يك ذخيره شن و ماسه حاوي  در حالت ايده. ودش مياز انواع سنگهاي ديگر تهيه 

است كه از  ) ميليمتر2ذرات زير (ماسه   درصد ذراتي با اندازه ذرات40و  ) ميليمتر75 تا 2با ابعاد (قلوه سنگ 

  .شود ميقلوه سنگ در راهسازي و از ماسه در بتن استفاده 
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 موارد مصرف -1-3

 شده به نوع سنگ و خواص فيزيكي آنها بستگي دارد كه با آزمايشهاي بندي دانه از سنگ موارد استفاده

هاي خردايش  بردهاي فراواني دارد ولي كارخانه شده كاربندي دانهبا وجود آنكه سنگ . شود ميمهندسي تعيين 

 .كنند  درصد توليد معادن را مصرف مي80تنها 

ر زندگي بدون وجود راه ها، پلها، خيابانها، آجر، سيمان، گچ و يا تصو. آگرگاتها كاربردهاي فراواني دارند

 درصد 80 درصد آسفالت و 90 تقريباً. بدون رنگ، شيشه، پالستيك و مواد دارويي و بهداشتي غير ممكن است

سنگ . شود ميدر توليد رنگها، كاغذ، پالستيك و شيشه از آن استفاده . سيمان از آگرگات تشكيل شده است

همچنين از آگرگاتها در محيط زيست براي . شود ميودر شده در كشاورزي و داروسازي استفاده آهك پ

... اهش دي اكسيد گوگرد خروجي از نيروگاههاي توليد برق و جلوگيري از فرسايش خاك، تصفيه آب و ك

 .شود مياستفاده 

هاي كنترل  في در پروژهو همچنين در مواد مصردر توليد سيمان و آسفالت  از آگرگاتهاي توليد شده

براي ساخت هريك . باشند ميها  ها و بزرگراه رگترين بازار مصرف آگرگاتها جاده بز.شود ميفرسايش استفاده 

ساير مصارف عمده شامل توليد سيمان . شود مي تن آگرگات مصرف 25000مايل از يك جاده دو بانده حدود 

 درصد آگرگاتهاي 50 تقريباً. باشد ميو ساخت راه آهن و ريلها پرتلند در ساخت پلها، پياده روها و ساختمانها 

 تقريباً. شود ميمصرف .  . . ها، ساختمانهاي عمومي، فرودگاهها و يي مانند احداث بزرگراهها توليدي در پروژه

  براي ايجاد هر يك.شود مي درصد باقيمانده از شن و ماسه توليد 15ز خردايش سنگها و ا درصد آگرگاتها 85

 2000در احداث ساختمانهاي اداري با اندازه متوسط حدود . شود مي تن آگرگات مصرف 10000كيلومتر راه 

 . شود ميتن آگرگات مصرف 

 درصد 95 درصد سيمان پرتلند و 87 تقريباً.  عبارتند از سيمان پرتلند و آسفالتكانكريتدو شكل معمول 

 ساخت و ساز را ي كلي توليد و مصرف آگرگاتها درشما)8-1(شكل . آسفالت از آگرگات تشكيل شده است

 جدول. شوند ميبيشتر آگرگاتهاي طبيعي از خردايش سنگها و همچنين شن و ماسه طبيعي تهيه . دهد نشان مي

 . دهد نيز مالحظات تكنولوژيكي در توليد و بازيابي آگرگاتها را نشان مي) 1-2(
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 رگاتها در ساخت و سازشماي كلي توليد و مصرف آگ) : 8-1(شكل 

 

 
 مالحظات تكنولوژيكي در توليد و بازيابي آگرگاتها) : 2-1(جدول 
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 بتن معموالً .بندي شده و شن و ماسه در آمريكا مصرف شد  بيليون تن سنگ دانه2 بيش از 1996در سال 

خصوصيات فيزيكي شن و ماسه . ت است درصد آگرگا66-78 درصد سيمان و 7-14 درصد آب، 15-20شامل

مناسب براي استفاده در بتن شامل ميزان فراواني و طبيعت تركها و خلل و فرج موجود در سنگ، شكل ذرات و 

ذرات غير قابل واكنش و . باشد ميكشش سطحي آنها و تغييرات حجمي در نتيجه هوازدگي، فرسايش و غيره 

در مواردي كه از آسفالت براي . براي  استفاده در بتن مناسب هستندمقاوم در برابر هوازدگي بدون خرد شدن 

 بايستي خردايش با دقت و كيفيت باال انجام شود تا از ايجاد تركهاي جديد در شود ميكاربردهاي ويژه استفاده 

 .سطح ذرات جلوگيري شود تا ماكزيمم چسبندگي ايجاد شود

 :كانادا به صورت زير استبر اساس گزارشها الگوي مصرف محصوالت در غرب 

  درصد60جاده سازي و سطح سازي  •

  درصد13بتن  •

  درصد7آسفالت  •

  درصد6مواد پركننده  •

و به اند   استفاده در سيمان و بتن خرد شدهكه بيشتر از حد استاندارد موردتوليد شده در فرآينداي  ذرات نرمه

 در ايالت .شوند مي در محل باطله دپو والً كمي دارند و معمكاربرد صورت گرد و غبار جمع آوري مي شوند

مواد اوليه فرآوري شده به صورت گرد و غبار در مي آيد كه آنها كل % 4كا، اين ذرات حدود يجورجيا در آمر

 . را جمع آوري مي كنند
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 فصل دوم

 

  شدهبندي دانه پودر سنگ و سنگ يت جهاني وضعيبررس

 

 يد جهانيتول-2-1

 كه كربناتها و شود مي شده توليد بندي دانهتن سنگ خرد شده و   ميليون1100حدود در آمريكا ساليانه 

 .شوند ميآن را شامل % 16و % 71گرانيت به ترتيب 

 شده در از اوايل سال بندي دانه، توليد سنگ 1990 درصدي توليد آمريكا در اواخر دهه 3بعد از رشد حدود 

با اين حال در .  ميليون تن رسيد49/1 به 2003صد كاهش در سال  در2 روند نزولي پيدا كرد و با حدود 2000

 ميليون دالر 6/8، 2003مجموع ارزش توليد آمريكا در سال .  درصد افزايش يافت2/3 ميزان توليد 2004سال 

 . بوده است

 422به  1950 ميليون دالر بود كه در سال 24 برابر 1900 توليد شده در امريكا در سال بندي دانهارزش سنگ 

 بيليون تن توليد شد 5/1 حدود 2003در سال . افزايش يافت)  شدهبندي دانه ميليون تن سنگ 325(ميليون دالر 

 .  بيليون دالر بوده است8كه ارزش آن بيش از 

وري در اوايل قرن بيستم، كميت و كيفيت صنعت آبا بهبود وضعيت تكنولوژي حمل و نقل، استخراج و فر

 . شده و شن و ماسه نيز به طرز چشمگيري بهبود يافتديبن دانهتوليد سنگ 

رسيد كه نسبت به )  ميليون دالر752( ميليون تن 112 به 2002در سال ) traprock(ميزان توليد سنگ الشه 

ايالتهاي اورگان، ويرجينا، واشنگتن، نيوجرسي و كاليفرنيا بيش از .  درصد كاهش داشت2/9 حدود 2001سال 

 . د را به خود اختصاص داده بودند درصد كل تولي55

هاي توليد ماسه سنگ و كوارتزيت در ايالتهاي پنسيلوانيا، آركانزاس، كاليفرنيا، داكوتاي جنوبي و  كارخانه

 7/149( ميليون تن 7/39 درصدي به 6/2 توليد ماسه سنگ با رشد 2002در سال .  اوكلوهاما متمركز شده اند

)  ميليون دالر8/76( ميليون تن 2/13 درصدي به 7وليد كوارتزيت با كاهش رسيد در حاليكه ت) ميليون دالر
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 بوده 110 و 35در اين سال تعداد شركتهاي توليد كننده كوارتزيت و ماسه سنگ در آمريكا به ترتيب . رسيد

  معدن اسليت و13 معدن كوارتزيت و ماسه سنگ، 185 معدن سنگ الشه، 405همچنين در اين سال تعداد . است

بزرگترين توليد  .Vulcan Materials Coشركت . اند كرده  معدن خاكستر و توفهاي آتشفشاني فعاليت مي41

 شده بندي دانه طرح توليد سنگ 220در اين سال ارزش توليدات اين شركت با .  شده بودبندي دانهكننده سنگ 

 Martin Marietta Materialsرتند از ساير شركتهاي بزرگ توليد كننده عبا.  بيليون دالر بوده است6/2حدود 

Inc. و Trap Rock Industries Inc. . 

 شده در آمريكا توليد و براي مصرف به بندي دانه ميليون تن سنگ 271 حدود 2004در سه ماهه اول سال 

 . درصد افزايش داشت8/11اين مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل . بازار عرضه شد

 ميليون تن 475 ميليون تن شن و ماسه براي مصارف ساخت و ساز و 200حدود در اين مدت در آمريكا 

 درصد افزايش 4/12 و 2/12آگرگات توليد و به بازار عرضه شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب 

 . داشت

ه كسب  شده را در اياالت متحدبندي دانه ايالت كاروليناي شمالي رتبه هشتم در توليد سنگ 2000در سال 

 ميليون دالر در كارولينا 491 شده با ارزش بندي دانه ميليون تن سنگ خرد شده و 70در اين سال حدود . كرد

 در 1970-2000به ترتيب تناژ توليدي و ارزش مواد توليد شده در سالهاي ) 2-2(و ) 1-2(شكلهاي . توليد شد

 .ندي شده مي باشد رس دانه بclay منظور از .كاروليناي شمالي را نشان مي دهد

 واحد سنگ شكني و 135ايالت كارولينا كه هشتمين توليد كننده توليد آگرگات در امريكا است داراي 

 سنگ و توليد شن و ماسه بندي دانهطرحهاي خردايش و . باشد مي واحد توليد شن و ماسه 500خردايش و حدود 

 شده بندي دانهعمر مفيد معدن توليد سنگ . ده اند درصد فعاليتهاي معدني اين ايالت را به خود اختصاص دا85

 .  سال است50 تا 40

متوسط تعداد افراد مشغول به .  نفر در طرحهاي توليد آگرگات در كارولينا مشغول به كار هستند3000حدود 

 . نفر است20كار در هر واحد 
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 درصد ارزش توليدات را 69 كه حدود شود مي درصد توليدات معدني كارولينا را شامل 84اگرگات حدود 

 .گيرد ميدر بر 

 
 1970-2000 شده در كاروليناي شمالي در سالهاي بندي دانهمقدار توليد سنگ خرد شده و ) : 1-2(شكل 

 

 
 1970-2000 شده در كاروليناي شمالي در سالهاي بندي دانهارزش توليدات سنگ خرد شده و ) : 2-2(شكل 
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 شده و شن و بندي دانه، بهبود وضعيت صنعت سنگ 2003 و 2002اي بعد از كاهش ميزان توليد در ساله

 .  به دليل افزايش ساخت و سازهاي زير بنايي در آمريكا و افزايش تقاضا قابل انتظار بود2004ماسه در سال 

 بيليون تن 6/1افزايش يافت و به % 6/4، 2003 نسبت به سال 2004كا در سال ي شده آمربندي دانهتوليد سنگ 

 .  ميليون تن رسيد65/1افزايش به حدود % 1/3 نيز ميزان توليد و مصرف ظاهري با 2005در سال . يدرس

 بيليون تن به 69/1 ، 2005 ميزان توليد سنگ خردايش شده در كشور آمريكا در سال USGSبر اساس آمار 

 1904 بيليون دالر از 49/7 ميليون تن سنگ آهك به ارزش 090/1 بيليون دالر بوده است كه شامل 1/12ارزش 

 به ارزش سنگ الشه ميليون تن 130 معدن، 339 بيليون دالر از 16/2 ميليون تن گرانيت به ارزش 263معدن، 

 3100 شركت از 1300ن مقدار توسط يا.  معدن597 معدن و مابقي سير انواع سنگها از 384 بيليون دالر از 04/1

ب يرتبه بندي ايالتها بر اساس ميزان توليد به ترت. يالت توليد شده است ا49 ومعدن زير زميني در 70معدن روباز و 

. باشد ميتگزاس، فلوريدا، پنسيلوانيا، ايلينويس، جورجيا، ويرجينيا، ميسوري، كاروليناي شمالي، اوهايو و تنسي 

 70 و دولوميت  سنگ آهك به صورتميزان توليد انواع سنگها. باشد مي  درصد8/53سهم ايالتهاي برتر از توليد 

 درصد، ماسه سنگ، كوارتزيت، ماربل، خاكستر آتشفشاني، شيل و 8 درصد، سنگ الشه 16درصد، گرانيت 

اغلب . همچنين مقادير زيادي سنگ اهك و گرانيت به صورت بلوك توليد شده است. باشد مي درصد 6ت اسلي

 . شوند ميسنگهاي توليد شده توسط كاميون به محل فروش و يا بارگيري حمل 

 نسبت به مدت مشابه سال 2006 شده و شن و ماسه در نيمه سه ماهه اول سال بندي دانهتوليد و مصرف سنگ 

 شده در آمريكا توليد شد كه نسبت به مدت بندي دانه ميليون تن سنگ 324در اين مدت . قبل افزايش يافت

 . درصد افزايش داشت8/5مشابه سال قبل 
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 2001-2004توليد و مصرف در آمريكا در سالهاي وضعيت ) : 1-2(جدول 

 

 
 

 

 درصد 5/7 ميليون تن شن و ماسه توليد شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 229همچنين در اين مدت 

رشد  درصد 3/6 ميليون تن بود كه نسبت به سال قبل 558در مجموع ميزان توليد در اين مدت . افزايش يافت

 . ايالت توليد شد48 ميليون تن شن و ماسه در 941 ، 2005در نه ماهه اول سال . داشته است

علت افزايش تقاضا و توليد در اين دوره بهبود وضعيت آب و هوا و افزايش ساخت و ساز در بخشهاي 

فزايش يافته  درصد ا8-20در اين مدت ميزان توليد توليدكنندگان مهم . باشد ميتجاري، خصوصي و عمومي 

 .  را نشان مي دهد2002-2006وضعيت توليد و مصرف در آمريكا در سالهاي ) 1-2(جدول . است

 2005 شده توليد شد كه نسبت به سال بندي دانه بيليون تن سنگ 72/1 حدود 2006در آمريكا در سال 

 2005 كه نسبت به سال  بيليون دالر است8/13ارزش اين توليدات .  ميليون تن افزايش يافته است17حدود 

 )).2-2(جدول( درصد افزايش يافته است 12حدود 
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 2002-2006بندي شده در آمريكا در سالهاي  آمار توليد سنگ دانه) : 2-2(جدول 

 
 

 

 و بعد از آن گرانيت، سنگ الشه، شود مي درصد از محصول توليدي از سنگ آهك تامين 68در حدود 

 )).3-2(جدول (ماسه سنگ و كوارتزيت، ماربل و سنگهاي آتشفشاني قرار دارد

 

  شده در آمريكابندي دانهتوليد انواع سنگهاي ) : 3-2(جدول 
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 كانادا

 درصد كل توليدات 17 بيليون دالر بوده است كه مجموعا 5/2 حدود 1994ارزش توليدات كانادا در سال  

در فاصله .  بيليون دالر رسيد2/1ر اين سال ارزش مبادالت اين محصوالت به د. شود ميكانيهاي صنعتي را شامل 

در حال حاضر مقدار محصول .  درصد افزايش داشته است5/8 ارزش محصوالت كانادا 1984-1993سالهاي 

 . ميليون تن در سال است300توليد شده و مبادالتي در كانادا حدود 

ت، ماسه يگرانماربل، د سنگ آهك، ي، و تول شدهبندي دانهگ دات سنيزان توليم) 9-2(تا ) 4-2(ول اجد

 . دهدي و ارزش آن را نشان م2003 و 2002 ي كانادا در سالهاليسنگ و ش

 

  و ارزش آن2003 و 2002 ي شده كانادا در سالهابندي دانهدات سنگ يزان توليم) : 4-2(جدول 

 

 

 

  و ارزش آن2003 و 2002 يه كانادا در سالها شدبندي دانهدات سنگ آهك يزان توليم) : 5-2(جدول 
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  و ارزش آن2003 و 2002 ي شده كانادا در سالهابندي دانهدات سنگ ماربل يزان توليم) : 6-2(جدول 

 

  و ارزش آن2003 و 2002 ي شده كانادا در سالهابندي دانهت يدات سنگ گرانيزان توليم) : 7-2(جدول 

 

  و ارزش آن2003 و 2002 ي شده كانادا در سالهابندي دانهگ ماسه سنگ دات سنيزان توليم) : 8-2(جدول 
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  و ارزش آن2003 و 2002 ي شده كانادا در سالهابندي دانهل يدات سنگ شيزان توليم) : 9-2(جدول 

 

 هندوستان

 شركت توليد كننده كوارتز 52 شركت توليد كننده دولوميت پودر شده، 50در كشور هندوستان در حدود 

از جمله اين .  شركت توليد پودر ماربل وجود دارد28 و  شركت توليد كننده سيليكات پودر شده 18، ودر شدهپ

 :شركتها مي توان به موارد زير اشاره كرد

• Veer Trading Company, Delhi 

• Sanjay Minerals, Udaipur 

• Milkyways Chemicals, Mumbai 

• Bharat Chemicals, Satara, Satara 

• Sudarshan Minerals and Industries, Udaipur 

• Shivam Chemicals&Minerals Limited, Agra 

• Minerals and Trading Company Mitco, Gandhidham 

• Shanti Chemicals Works, Belgaum 

• Britex Enterprises, New Delhi 

 

 صادرات و واردات جهاني-2-2

 درصد كاهش 5/9، 2005ون تن رسيد كه نسبت به سال  ميلي14/1 به حدود 2006صادرات آمريكا در سال 

با اين حال ارزش صادرات در سال .  ميليون تن بوده است26/1 ميزان صادرات آمريكا 2005در سال . يافت

 درصد افزايش يافته 5/13)  ميليون دالر5/50 (2005 ميليون دالر بوده است كه نسبت به سال 3/57 برابر 2006

 ). 10-2(جدول(است 
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 8/19 به 2005 درصدي نسبت به سال 5/5شده، شامل كربنات كلسيم، با كاهش  بندي دانهواردات سنگ 

 ). 11-2(جدول(ميليون تن رسيد

 2006صادرات آمريكا در سال ) : 10-2(جدول 

 
 

 2006واردات آمريكا در سال ) : 11-2(جدول 
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 درصد سنگ آهك و 9/67 در آمريكا، 2006 مصرف شده در سال بندي دانه گيگا تن سنگ 72/1ز كل ا

بقيه شامل ماسه سنگ و كوارتزيت، اسليت، .  درصد سنگ الشه بوده است6/8 درصد گرانيت و 6/15دولوميت، 

 .  بوده است . . .سنگهاي آتشفشاني و 

 3358 كارخانه و 3212 شده در بندي دانه فروش سنگ  شركت به توليد و1367 در آمريكا 2006در سال 

 . معدن مشغول بودند

 را نشان 1994-2004صادرات و واردات كشور كانادا در سالهاي ميزان به ترتيب ) 4-2(و ) 3-2 (شكلهاي

 .مي دهد

 1994-2004شور كانادا در سالهاي  ميزان صادرات ك) :3-2 (شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1994-2004ن واردات كشور كانادا در سالهاي  ميزا) :4-2(شكل 
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 يمصرف جهان-2-3

 در آمريكا به صورت 1996 توليد شده در سال بندي دانه ميليون تن سنگ 33/1 درصد از مجموع 80حدود 

 .آگرگات در ساخت بزرگراهها و جاده ها مصرف شد

يشتر آن در ساختهاي زيربنايي  ميليون شن و ماسه در امريكا توليد شد كه ب914 بيش از 1996در سال 

 درصد در آسفالت و 13 درصد در راه سازي، پوشش و پايدارسازي، 23 درصد در بتن، 43مصرف شد كه شامل 

 . شود مي درصد به عنوان پركننده در ساخت و ساز 12ساير مخلوطهاي بيتومينه و 

  تن آگرگات مصرف 13نفر  تن و در كانادا به ازاي هر 9در هر سال در آمريكا به ازاي هر نفر 

 كه شامل راهها، مدرسه شود مي تن آگرگات مصرف 330) براي اسكان يك خانواده(به ازاي هر خانه . شود مي

 .شود ميمراكز خريد و ساير بناهاي عمومي نيز 

 بيليون دالر 46/7 بيليون تن شن و ماسه به ارزش 27/1 در كشور آمريكا 2005 در سال USGSبر اساس 

 53 . بيليون دالر در توليد بتن مصرف شده است98/1 ميليون تن به ارزش 294 شده است كه از اين مقدار توليد

 درصد در 24 درصد در تهيه بتن، 45 از مقدار باقيمانده  و بيليون تن براي مصارف كلي27/1درصد از كل توليد 

د در فيلتراسيون، كنترل برف و يخ،  درص2 درصد در پركننده ها، 13 درصد در توليد آسفالت، 13راهسازي، 

 . شود مياستفاده   . . .باالست و 

 16 درصد از اين مقدار براي مصارف كلي و 37 بيليون تن بوده است، 66/1زان مصرف يز مي ن2005در سال 

 در  درصد13 درصد در توليد آگرگاتها، 84 ميليون تن باقيمانده 775، از )جزو آمار نيامده است(درصد نامعلوم 

 . درصد در مصارف ويژه استفاده شده است2 درصد در مصارف كشاورزي و 1صنايع متالورژيكي و شيميايي، 

سرانه مصرف آن در كاروليناي . شوند ميآگرگاتها موادي هستند كه از خردايش سنگها، شن و ماسه توليد 

 .شود مي تن آگرگات مصرف 300به طور كلي براي هر خانه . باشد مي تن 10شمالي به ازاي هر نفر در سال 

اين مقدار در سال .  گيگا تن رسيد74/1 درصد افزايش به 9/0 با 2006ميزان مصرف ظاهري آمريكا در سال 

 .  گيگا تن بوده است72/1، 2005
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 را نشان مي 1994-2003ميزان مصرف سنگ شكسته و دانه بندي شده در كانادا در سالهاي ) 5-2 (شكل

 .دهد

 

 

 1994-2003ميزان مصرف سنگ شكسته و دانه بندي شده در كانادا در سالهاي  : )5-2 (شكل

 

 

 يمت جهانيق-2-4

 درصد محصوالت توليد شده با 90حدود .  دالر بر تن است8/6متوسط قيمت آگرگات در محل كارخانه 

ين بودن آگرگات به دليل سنگ. شوند ميكاميون، مقداري با قطار و مقادير بسيار كمتري با كشتي حمل و نقل 

 سنت بر تن به ازاي 12-15قيمت حمل و نقل با كاميون حدود . معموال فاصله تا مقصد تعيين كننده قيمت است

 .هر مايل است

 شده تا حد امكان بندي دانههزينه هاي باالي حمل و نقل ايجاب مي كند كه استخراج و فرآوري سنگهاي 

با اين حال افزايش بهاي زمين و مشكالت زيست محيطي سبب . شوددر نزديكترين فاصله به مراكز مصرف انجام 

 1970با اين وجود قيمت ها از سال . احداث اين واحدها در فواصل دورتر و در نتيجه افزايش هزينه ها شده است

 . تاكنون تقريبا ثابت بوده است و تنها به دليل تورم افزايش يافته است
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سيستم حمل و نقل معموال بر .  شده استبندي دانه تعيين قيمت سنگ حمل و نقل يك فاكتور بسيار مهم در

كاميون معمولترين وسيله مورد استفاده است هرچند از . شود ميمبناي هزينه و ميزان دسترسي به وسيله نقليه تعيين 

 بارگيري كمتر از به دليل باالبودن هزينه حمل و نقل و تناژ مواد، معموال فاصله. شود ميقطار و كشتي نيز استفاده 

 هرچند افزايش بهاي شود مي شده به صورت محلي خريد و فروش بندي دانهمعموال سنگ .  كيلومتر است160

زمين، افزايش كاربريهاي زمين و محدوديتهاي زيست محيطي سبب افزايش فاصله بين محل توليد و بازار شده 

 . است

... ل در نتيجه افزايش هزينه هاي انرژي، تجهيزات و همچنين انتظار مي رود كه قيمت تمام شده اين محصو

 . افزايش يابد

متها بر يق.  دهدي را نشان م1900-2000 ي شده در سالهابندي دانهمت سنگ يرات قييروند تغ) 6-2 (شكل

 . محاسبه شده است1997اساس دالر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1900-2000 ي شده در سالهابندي دانهمت سنگ يرات قيي تغروند) : 6-2 (شكل

 . محاسبه شده است1997متها بر اساس دالر يق
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 2005 دالر بر تن بوده است كه نسبت به سال 02/8 شده در آمريكا بندي دانه قيمت سنگ 2006در سال 

 نسبت 2006به طور كلي قيمتها در آمريكا در سال . مي دهد درصد افزايش نشان 9/10حدود )  دالر بر تن24/7(

 . درصد افزايش يافت10-12 حدود 2005به سال 

 

 ي جهانيعرضه و تقاضا-2-5

تقاضاي جهاني براي آگرگاتها در حال افزايش است با اين حال اين نياز توسط شركتهاي بزرگي مانند 

Hanson Aggregate ،Polaris Minerals ،Martin Marietta Aggregates ،Vulcan Materials Company ،

Lafarge ،Oldcastle ،Cemex ،Samscreen و Perforated Screen Surfaces شود مي تامين . 

افزايش مي يابد كه علت % 7/4، 2007 شده در سال بندي دانهميزان تقاضا در جهان براي سنگ خرد شده و 

ورهايي مانند چين، هند، لهستان، روسيه، تايوان، تايلند و تركيه آن افزايش ساخت و سازهاي زير بنايي در كش

 89ارزش اين صنعت در جهان به . در اين ميان بتن، شيشه، رس و شيل سود بيشتري را خواهند داشت. باشد مي

 .بيليون دالر رسيده است

Robert Whelanاتها در آينده با  كارشناس اقتصادي پيش بيني كرده است افزايش ميزان تقاضا براي آگرگ

 درصد 80 جمعيت جهان 2050بر اساس پيش بيني هاي وي در سال . افزايش جمعيت جهان برابر نخواهد بود

دليل اين امر بهبود .  درصد افزايش يافت40افزايش خواهد يافت در حاليكه ميزان تقاضا براي آگرگات 

 . باشد ميتكنولوژي ساخت و ساز 

، ...)هتلها، اداره ها و (براي ساختمانهاي غير مسكوني % 30-35 امريكا شامل در حال حاضر ميزان تقاضا در

 . باشد ميبراي مصرف در ساختمانهاي مسكوني % 25براي بزرگراهها و % 25
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 سومفصل 

 

 راني شده در ابندي دانهد پودر سنگ و سنگ يت تولي وضعيبررس

 

 

ات، واردات، قيمت و عرضه و تقاضاي پودر سنگ و سنگ در اين فصل به بررسي وضعيت توليد، صادر

 . ران مي پردازيمي شده در ابندي دانه

 

  در ايران شدهبندي دانهپودر سنگ و سنگ  توليد -3-1

  ]15[وضعيت طرحهاي فعال-3-1-1

ن يشتر ايب.  در كشور وجود دارديد كننده پودر سنگ به صورت صنعتي واحد فعال تول237در حال حاضر 

) 1-3(جدول . زد و لرستان واقع شده اندي، ي، مركزي، رضويجنوبخراسان تهران، اصفهان،  يدها در استانهاواح

 را نشاند ين استانها از كل توليسهم ا) 1-3(و شكل  كشور يد پودر سنگ در استانهاي فعال توليع واحدهايتوز

 5/12د حدود ياستان تهران با تول. باشد ميون تن يلي م18واحدها حدود ن ي ايت اسميمجموع ظرف.  دهديم

.  كننديد مين مقدار را تولين استان ايد پودر سنگ در اي واحد تول21. باشد ميون تن رتبه نخست را دارا يليم

د ي هزار تن تول820ن استان مجموعا حدود يد كننده در اي واحد تول22. استان لرستان در رتبه دوم قرار دارد

 .دارند

همانگونه كه .  را نشان مي دهد1379-11386ميزان افزايش توليد در سالهاي ) 2-3 (و شكل) 2-3(جدول 

 1386 هزار تن در سال 17952 به  1379 هزار تن در سال 16775 ظرفيت توليد كشور از حدود  شود ميمالحظه 

بوده  1383 و 1379بيشترين افزايش ظرفيت در سالهاي .  هزار تن افزايش يافته است1177رسيده است و 

                                                 
�
  ��� ���	�
�� ��� �� ��� �������� ����� �� �� ���. 
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با توجه به نرخ رشد پيش بيني .  درصد را نتيجه خواهد داد97/0محاسبه نرخ رشد متوسط عددي برابر  .]15[است

 . هزار تن برسد18649 به حدود  1390شود ميزان توليد در سال  مي
 

 )اليون ريليم(ه يو سرما) تن(ت يد پودر سنگ در كشور، ظرفي فعال توليع واحدهايتوز) : 1-3(جدول 
 اشتغال هيمجموع سرما تيمجموع ظرف تعداد  استان

 103 65755 138400 11  شرقي آذربايجان

 83 39498 60570 8  غربي آذربايجان

 46 16246 31000 4  اردبيل

 152 38329 338388 19 اصفهان

 29 17709 46000 5  ايالم

 213 49246 1680000 3 بوشهر

 193 5073426 12478037 21  تهران

 32 4872 36334 5  بختياري هارمحالچ

 132 38058 286000 20  رضوي خراسان

 11 1658 25000 2  شمالي خراسان

 51 21831 51850 7 سمنان

 10 5053 17500 2 بلوچستان و سيستان

 111 150855 297000 14 فارس

 89 26887 111200 9  قزوين

 93 25002 535000 10 قم

 55 9511 18530 8 كردستان

 116 45076 169000 11 كرمان

 30 3161 75000 2  كرمانشاه

 21 2413 15500 4 گلستان

 295 67260 816340 22  لرستان

 149 30772 190850 15  مازندران

 72 33892 256000 7 مركزي

 13 3651 20000 1 هرمزگان

 62 14454 60970 11  همدان

 86 50628 152600 14 يزد

 2288 5857610 17962069 237 مجموع
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 د پودر سنگ در كشوريسهم استانها از كل تول) : 1-3(شكل 

 

 ]15[) تن (1380-1386 در كشور در سالهاي پودر سنگظرفيت توليد ) : 2-3(جدول
 سال

 توليد
1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 

 افزايش توليد
  در هر سال

278700 192000 221600 43500 326500 169500 205600 18000 

 17952069 17934069 17728469 17558969 17232469 17188969 16967369 16775369 توليد كل

 ]15[1379-1386ظرفيت توليد پودر سنگ در كشور در سالهاي  ) :2-3(شكل 

تهران, 69,46

ساير, 7,15

خراسان رضوي , فارس, 1,65مركزي, 1,4

1,59

اصفهان, 1,88

قم, 2,98

لرستان, 4,54

بوشهر, 9,35

16

16.2

16.4

16.6

16.8

17

17.2

17.4

17.6

17.8

18

18.2

79 80 81 82 83 84 85 86
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مجموع .  محاسبه شده اند1386ال  كليه سرمايه گذاريها بر اساس شاخص تورم نسبت به س)1-3(در جدول 

بيشترين سرمايه . ارد ريال برآورد شده استيلي م5858حدود  پودر سنگ يدر واحدهاسرمايه گذاري ثابت 

 . ]15[گذاري در استانهاي تهران، لرستان و فارس انجام شده است

د كل يتوجه به تولبا . د پودر سنگ كشور مشغول به كار هستندي تولي نفر در واحدها2288در حال حاضر 

زان اشتغال را ين ميشتري لرستان، بوشهر و تهران بياستانها. باشد مي تن 7846 هر نفر يد به ازايزان توليكشور، م

 . به خود اختصاص داده اند

 در كشور ي شده به صورت صنعتبندي دانهد كننده سنگ ي واحد فعال تول120در حال حاضر در حال حاضر 

 . واقع شده اند يزد و خراسان جنوبي، يخراسان رضو ين واحدها در استانهايشتر ايب. وجود دارد

 
 )اليون ريليم(ه يو سرما) تن(ت ي شده در كشور، ظرفبندي دانهد سنگ ي فعال توليع واحدهايتوز) : 3-3(جدول 

 اشتغال مجموع سرمايه مجموع ظرفيت تعداد  استان

 188 75057 1090000 6 اصفهان

 25 2400 120000 1 بوشهر

 68 27092 552000 6 يجنوب خراسان

 746 259289 9764500 60 يرضو  خراسان

 124 30824 1416000 8  شمالي خراسان

 12 5893 900000 1 خوزستان

 19 12687 80000 1 زنجان

 4 19 2350 1 سمنان

 17 4599 23000 3  و بلوچستان سيستان

 5 1025 9000 1 فارس

 10 1577 3000 1  قزوين

 69 11878 114000 2 قم

 21 1739 44000 1 كردستان

 8 1015 88000 1  گلستان
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 3-3ادامه جدول 

 42 9360 95000 2  لرستان

 8 3151 48000 1 مازندران

 16 2476 15000 1 مركزي

 53 14460 1081000 4 هرمزگان

 32 7235 176200 3  همدان

 329 120830 1351000 16 يزد

 1796 592607 16972050 120 مجموع

 

ن يسهم ا) 3-3( كشور و شكل ي شده در استانهابندي دانهد سنگ ي فعال توليع واحدهايتوز) 3-3(جدول 

 .  دهديد را نشان مياستانها از كل تول

د يبا تول يخراسان رضواستان . باشد ميدر سال  تن ونيلي م17 ن واحدها حدودي ايت اسميمجموع ظرف

ن مقدار را ين استان اي شده در ابندي دانهد سنگ يواحد تول 60. باشد مي رتبه نخست را دارا  تنونيلي م10حدود 

 1 حدود ن استان مجموعاًيد كننده در ايواحد تول 8. در رتبه دوم قرار دارد يخراسان شمالاستان .  كننديد ميتول

 . د دارنديتن تولون يليم
 

 
 

  شده در كشوربندي دانهد سنگ ي  سهم استانها از كل تول) :3-3(شكل 

خراسان رضوي ,57/5

ساير, 4.87
خراسان جنوبي , 3/25

خوزستان , 5/3

هرمزگان  , 6/37

اصفهان  , 6/4

يزد, 7/96

خراسان شمالي , 8/35
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همانگونه كه . دهد  را نشان مي1379-21386ميزان افزايش توليد در سالهاي ) 4-3(و شكل ) 4-3(جدول 

 1386 تن در سال ونيلي م97/16 به 1379 تن در سال ونيلي م8/2 ظرفيت توليد كشور از حدود شود ميمالحظه 

 بوده 1385 و 1384بيشترين افزايش ظرفيت در سالهاي .  افزايش يافته است درصد500حدود رسيده است و 

 . درصد را نتيجه خواهد داد 30محاسبه نرخ رشد متوسط عددي برابر . ]15[است

 

 ]15[) هزار تن (1380-1386 شده در كشور در سالهاي بندي دانهظرفيت توليد سنگ ) : 4-3(جدول

 سال

 توليد
1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 

5/2488 2516 964 289 348 افزايش توليد هر سال  2/3297  4146 440 

35/2831 توليد كل  35/3120  35/4084  35/6600  85/9088  12386 16532 16972 
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 1379-1386 شده در كشور در سالهاي بندي دانهظرفيت توليد سنگ  ) :4-3(شكل 

 

                                                 
�
  ��� ���	�
�� ��� �� ��� �������� ����� �� �� ���. 
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مجموع .  محاسبه شده اند1386گذاريها بر اساس شاخص تورم نسبت به سال كليه سرمايه ) 3-3(در جدول 

. ارد ريال برآورد شده استيلي م593 شده حدود بندي دانهد سنگ ي توليسرمايه گذاري ثابت در واحدها

 . ]15[زد و قم  انجام شده استي، يبيشترين سرمايه گذاري در استانهاي خراسان رضو

با توجه به .  شده كشور مشغول به كار هستندبندي دانهد سنگ ي توليواحدها نفر در 1796در حال حاضر 

ن يشتريزد بي، اصفهان و ي خراسان رضوياستانها. باشد مي تن 9450 هر نفر يد به ازايزان توليد كل كشور، ميتول

 . زان اشتغال را به خود اختصاص داده انديم
 

 )ميليون ريال(و سرمايه ) تن( پودر سنگ در كشور، ظرفيت توزيع واحدهاي در دست اجرا توليد) : 5-3(جدول 

 اشتغال مجموع سرمايه مجموع ظرفيت تعداد  استان

 232 25305 548400 16 آذربايجان شرقي
 289 200205 267380 19 آذربايجان غربي

 212 20899 377000 15 اردبيل

 404 59357 541000 24 اصفهان

 75 12114 58000 8 ايالم

 255 84515 612000 21 ربوشه

 125 25300 18000 5 تهران

 22 3512 14000 3  بختياري چهارمحال

 56 14340 145000 6 خراسان جنوبي

 231 48518 961600 25 خراسان رضوي

 63 12320 50000 6  شمالي خراسان

 70 21371 210000 7  خوزستان

 41 8800 36000 4 زنجان

 198 332148 486500 14 سمنان

 60 9300 240000 5  و بلوچستان سيستان

 818 127835 1128000 87 فارس

 140 36537 337600 11 قزوين

 33 3521 55000 3 قم

 120 20332 282750 10 كردستان

 127 54171 275850 11 كرمان

 42 12070 111500 4  كرمانشاه
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 5-3ادامه جدول 

 117 18300 102500 10  وبويراحمد كهكيلويه

 122 43744 404000 12 گلستان

 67 4199 305000 6  لرستان

 358 109593 986000 17 مازندران

 279 30658 712390 17 مركزي

 25 3163 18240 2  هرمزگان

 133 26626 81700 12  همدان

 336 136230 357800 21 يزد

 5050 1504983 9723210 401 مجموع
 

  در دست اجرايطرحها-3-1-2

د پودر سنگ در استانهاي مختلف كشور را نشان مي ي توليآمار واحدهاي در دست اجرا برا) 5-3(جدول 

 بيشتر اين شود ميهمانگونه كه مالحظه .  طرح در كشور در حال اجرا هستند401در حال حاضر تعداد . دهد

بعد از آن . ن خواهد بود هزار ت1128د آنها يكه مجموع تول طرح،  كه  87 واقع شده اند،  فارسطرحها در استان

 و 25ب ياين استانها به ترتدر هر يك از . قرار دارندو سوم  دوم ي هادر رتبه و اصفهان يخراسان رضواستانهاي 

  .] 16[ هزار تن خواهد بود541 و 6/961ب يت آنها به ترتي ظرف طرح در دست اجرا وجود دارد كه24

بيشترين حجم سرمايه گذاري .  ميليارد ريال بوده است1504مجموع سرمايه گذاري در اين طرحها در كشور 

 ميليون تن 7/9مجموع ظرفيت اين طرحها حدود . در استانهاي آذربايجان غربي، سمنان و يزد انجام شده است

 .]16[ نفر در آنها مشغول به كار خواهند شد5050باشد و در صورت به بهره برداري رسيدن تعداد  مي

بندي شده در استانهاي مختلـف كشـور را           دهاي در دست اجرا براي توليد سنگ دانه       آمار واح ) 6-3(جدول  

شود بيشتر  همانگونه كه مالحظه مي.  طرح در كشور در حال اجرا هستند323در حال حاضر تعداد   . نشان مي دهد  

تـن خواهـد    ميليـون  6/22 طرح، كه مجموع توليـد آنهـا   151اين طرحها در استان خراسان رضوي واقع شده اند،      

در هر يك از اين استانها . بعد از آن استانهاي خراسان جنوبي و هرمزگان در رتبه هاي دوم و سوم قرار دارند. بود

 ميليـون تـن خواهـد    5/9 و   11 طرح در دست اجرا وجـود دارد كـه ظرفيـت آنهـا بـه ترتيـب                   28 و   100به ترتيب   

  .]16[بود
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بيشترين حجم سرمايه گذاري .  ميليارد ريال بوده است2543مجموع سرمايه گذاري در اين طرحها در كشور 

  ميليون تن 58مجموع ظرفيت اين طرحها حدود . در استانها خراسان رضوي انجام شده است

 .]16[ نفر در آنها مشغول به كار خواهند شد323باشد و در صورت به بهره برداري رسيدن تعداد  مي

ارزش توليدات ) 8-3( را نشان مي دهد و جدول 2001-2005هاي ميزان توليد ايران در سال) 7-3(جدول 

 .معدني كشور در بعضي از سالها را نشان مي دهد
 

 )ميليون ريال(و سرمايه ) تن(در كشور، ظرفيت  شده بندي دانهتوزيع واحدهاي در دست اجرا توليد سنگ ) : 6-3(جدول 

مجموع  مجموع ظرفيت تعداد  استان

 سرمايه

 اشتغال

 42 15314 116000 4 ايجان شرقيآذرب

 191 52519 1892450 15 آذربايجان غربي

 58 8650 801000 2 اردبيل

 284 42710 2170100 18 اصفهان

 75 26400 366000 5 بوشهر

 1492 585379 10968000 100 خراسان جنوبي

 2378 724242 22603200 151 خراسان رضوي

 50 17424 785000 4  شمالي خراسان

 218 76084 1744000 11  خوزستان

 100 90410 885000 2 زنجان

 58 18500 163000 5 سمنان

 92 14600 150500 4  و بلوچستان سيستان

 70 9789 190000 6 فارس

 54 9577 427000 4 قزوين

 130 35503 661500 6 قم

 53 28850 445000 3 كردستان

 70 14461 131000 6 كرمان

 27 9265 85000 3 گلستان

 174 37556 892500   14  لرستان

 28 4200 60000 2 مازندران

 198 33504 648000 16 مركزي
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 6-3ادامه جدول 

 695 487399 9509900 28  هرمزگان

 164 62921 976000 13  همدان

 289 138060 13780000 21 يزد

 6990 2543317 58048150 323 مجموع
 
 

 )هزار تن (2001-2005 شده در ايران در سالهاي بندي دانهد سنگ ميزان تولي) : 7-3(جدول 

2001 2002 2003 2004 2005 

16450 19809 21383 25369 25000 
 

 

 )ميليون ريال(ارزش توليدات معدني كشور در بعضي از سالها ) : 8-3(جدول 

 1370 1375 1377 1378 1379 1380 1381 

 798523 543928 453361 371280 279929 275503 78693 شن و ماسه

 144171 309179 154940 58178 56782 57432 5258 سنگ الشه

 16770 17147 22557 13984 11660 8434 0 باالست

 

 مشخصات گمركي-3-2

 در گمرك 68021000اطالعات مربوط به صادرات و واردات پودر سنگ و سنگ دانه بندي شده با كد 

شود و امكان  العات به صورت كلي با انواع مختلف محصوالت سنگي ارائه ميمتاسفانه اين اط. مشخص مي شود

 .ارائه آنها به صورت مجزا وجود ندارد

 

  شدهبندي دانه قيمت داخلي پودر سنگ و سنگ -3-3

پارامترهاي مختلفي بر قيمت فروش محصول موثر خواهند بود كه برخي از پارامترهاي مهم در زير شرح داده 

 :شده اند
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 و نقش عمده اي را در تعيين باشد ميقيمت مواد اوليه مصرفي كه يكي از مهمترين هزينه هاي متغير توليد  -1

 . قيمت تمام شده محصول دارد

 منطقه جغرافيايي احداث واحد به خصوص از لحاظ دسترسي به منابع تامين مواد اوليه و كانون هاي -2

 .رار خواهد دادمصرف محصول، هزينه هاي مربوط را تحت تاثير ق

 نوع تكنولوژي مورد استفاده از طريق تاثير بر سرمايه گذاري، كيفيت محصول توليدي و ميزان ضايعات و -3

 .غيره بر قيمت فروش محصول موثر خواهد بود

 . هزينه نيروي انساني مورد نياز تاثير مستقيم در هزينه هاي متغير توليد و قيمت تمام شده محصول دارد-4

ت توليد واحد بر روي قيمت فروش محصول موثر است، به اين ترتيب كه افزايش ظرفيت توليد از  ظرفي-5

 .طريق سرشكن نمودن هزينه هاي سربار باعث كاهش قيمت تمام شده محصول مي گردد

  انواع محصوالتيمت داخليق) : 9-3(جدول 

 نوع محصول  مقدار )تومان (قيمت 

 خاك رس  كيلويي14الي 15 120

 پودر سنگ معدني صادراتي كيلويي17الي  15 170

 پودر سنگ معدني صادراتي  كيلويي14الي 12 150

 پودر سنگ معدني صادراتي  كيلويي12الي  10 130

 آهك فله صنعتي تني 25000

 آهك فله ساختماني تني 23000

 آهك كيسه ايي آب خورده پودري كيسه ايي 370

 پودر جوشقان كيسه ايي 600

 پودر سنگ سوپر معدني صادراتي كيلويي15الي 13 200

 )نوع سنگ مخصوص از(

 پودر سنگ سوپر معدني صادراتي  كيلويي12الي 11 170
 )نوع سنگ مخصوص از(

 پودر فله ايي تني 4000

 سوپر پودر فله تني 6000
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ه هاي توليد را تامين با توجه به نكات فوق، قيمت فروش محصول توليد شده عالوه بر اينكه مي بايست هزين

 . نمايد، بايد در حدي باشد كه بتوان سهمي از بازار را به دست آورد

همچنين در صورتيكه صادرات محصول توليدي نيز مد نظر قرار گيرد، قيمت گذاري بايد به نحوي باشد كه 

 . رقابت با توليد كنندگان خارجي امكان پذير باشد

 .الت را نشان مي دهدقيمت داخلي انواع محصو) 9-3(جدول 

 

 مواد جانشين-3-4

در توليد آگرگاتها .  شده در راهسازي شامل شن و ماسه و سرباره استبندي دانه مواد جانشين براي سنگ 

توان از شن و ماسه، سرباره آهن و فوالد، رسها و شيلهاي سينتره شده و منبسط شده و پرميت و ورميكوليت  مي

 .استفاده كرد

 

 د هااستاندار-3-5

 :ر باشدي مشخصات زي دارايستيت باال بايفيآگرگات با ك

 
 مشخصات و استانداردهاي مورد نياز براي محصول مصرفي توسط سازمانهاي مختلفي ارائه شده است كه از 

 :آن جمله عبارتند از

• The American Society for Testing and Materials (ASTM) 

http://www.astm.org 

• American society of State Highway and Transportation Officials 

(AASHTO), http://www.aashto.org 
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• U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration 

(FHWA), http://www.fhwa.dot.gov 

• U.S. Army Corps of Engineers, http://www.usace.army.mil 

 

 ي از استانداردهايتعداد.  را ارائه نموده استييز استانداردهايران ني ايقات صنعتيموسسه استاندارد و تحق

 . مه آمده استير ضم دي و داخليخارج

 

  وضعيت عرضه و تقاضا-3-6

آمارهاي موجود در مورد طرحهاي در دست اجرا در براي توليد پودر سنگ و سنگ شكسته و دانه بندي 

شده كشور نشان مي دهد كه در سالهاي آينده به ميزان قابل توجهي به توليد انواع اين محصوالت اضافه خواهد 

كه استانهاي خراسان رضوي، جنوبي، فارس و لرستان به قطب كشور تبديل خواهند اين آمار نشان مي دهد . شد

 .شد

ها،  ها، راه در عين حال با توجه به رشد جمعيت كشور و افزايش نياز به ساخت هاي زير بنايي مانند جاده

ل توجهي ساختمانهاي عمومي و خدماتي و همچنين افزايش مصرف در بخش مسكن ميزان تقاضا نيز با رشد قاب

 .رو به رو خواهد بود

ريزي صحيح جهت تنظيم بازار و رفع نياز كشور در سالهاي آينده با احداث واحدهاي  بر اين اساس برنامه

 .باشد جديد و افزايش ظرفيت و كيفيت محصوالت واحدهاي قديمي ضروري مي
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 فصل چهارم 

 

 بررسي فني و اقتصادي

 

  تشريح فرآيند -4-1

معموال، فرآيند توليد شامل شستشو، حذف مواد باطله با . شود مي سنگ با استخراج سنگ شروع توليد پودر

 .باشد ميسنگجوري، خردايش و آسيا، صبقه بندي ابعادي و احتماال خشك كردن 

 :به طور كلي انجام فرآيند شامل مراحل زير است

 تامين مواد اوليه از معدن •

 حمل به محل كارخانه با كاميون •

 ر كردنانبا •

 انتقال سنگ توسط فيدر يا كاميون به سرند •

  با سرندبندي دانه •

 سنگ شكني •

 سرند كردن •

 آسيا كردن •

 سرند كردن مجدد •

 بسته بندي •
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  تعيين ظرفيت، برنامه توليد و شرايط عملكرد واحد-4-2

 :شرايط كاري در نظر گرفته شده به صورت زير است

 سنگ تن در سال پودر20000توليد  •

 ) ساعته در هر روز8 شيفت 2(  روز 270ي كاري تعداد روزها •

 .  تن در ساعت خواهد بود5در نتيجه ظرفيت دستگاهها 

 دستگاهها و تجهيزات خط توليد-4-3

به كارگيري ماشين آالت و دستگاههاي مناسب از اساسي ترين اركان طراحي واحدهاي صنعتي 

بهبود كيفيت محصول و بهينه سازي د در توان مي، چرا كه انتخاب ماشين آالت مناسب باشد مي

آالت مناسب  در اين بخش با توجه به نيازهاي فني، ماشين. گذاري نقش موثري داشته باشد سرمايه

سازي كشور، در مورد تامين  همچنين با توجه به تواناييهاي صنعتي كارخانجات ماشين. شود ميانتخاب 

در اين برآورد ابزار آالت و قيد و بستهاي . ودش ميگيري  ماشين آالت از داخل يا خارج كشور تصميم

% 5ند و در بخش محاسبات مالي ا فتهرگمورد نياز كه داراي قيمت پاييني هستند مورد بررسي قرار ن

ماشين آالت خط توليد مواد اوليه صنعتي . است فتهارزش ماشين آالت اصلي به اين موارد اختصاص يا

 :شوند ميقسيم به چهار بخش عمده ت) پودرهاي معدني(

 بخش خردايش و آسيا •

 بندي دانهبخش  •

 بخش كنترل كيفيت •

 بخش بسته بندي انبار و فروش •
 

 .ارائه شده است) 3-4(در جدول  سنگمشخصات دستگاهها و تجهيزات واحد توليد پودر 
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  پودر سنگمشخصات دستگاهها و تجهيزات واحد توليد ) : 3-4(جدول 

 منبع تامين تعداد مشخصات فني نام ماشين آالت و تجهيزات رديف

 داخلي 1  تن در ساعت10ظرفيت  )قيف(هاپر  1

 داخلي 1  تن در ساعت20 تا 10ظرفيت  فيدر دو شاطوني 2

  تن در ساعت20ظرفيت  سنگ شكن فكي  3

  ميليمتر600×400: دهانه ورودي

  ميليمتر50: دهانه خروجي

 جنس شانه ها از فوالد منگنز سخت

 كنبه خشك : خروجي

 

1 

 

 

 خارجي

 داخلي 2  تن در ساعت15ظرفيت  باالبر زنجيري 4

  تن در ساعت 10ظرفيت  سنگ شكن چكشي مدل  5

  ميليمتر50ورودي از خشك كن، 

  ميليمتر30خروجي به آسيا، صفر تا 

  عدد16: تعداد چكشها

  سانتيمتر30-35: طول چكشها

  سانتيمتر4-5: عرض چكشها

 دقيقه دور بر 1800: وزن هر چكش

 

1 

 

 

 خارجي

 داخلي 1  تن در ساعت10ظرفيت  خشك كن دوار 6

 داخلي 1  نوار نقاله 7

 داخلي 1  مارپيچ حلزوني 8

 داخلي 1 تمام اتوماتيك دستگاه بسته بندي 9

 داخلي 2  تني50 سيلو 10

 تن30ظرفيت  بونكر 11

  ميليمتر2ورودي زير 

  درصد98عيار ورودي 

 داخلي 1

  ميليمتر30-40ورودي  له ايآسياي گلو 12

  مش320-500خروجي 

  درصد50بار در گردش 

 خارجي 1

 ورودي از سپراتور سيكلون 13

  مش320زير : سرريز

  مش320باالي : ته ريز

  متر2قطر بااليي 

  متر60-70قطر پاييني 

 خارجي 1
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  مش320-500خروجي آسيا، : ورودي سپراتور 15

 به آسيا: ته ريز

 لونبه سيك: سر ريز

 96: تعداد پره

  دور بر دقيقه80-320: سرعت دوران

 خارجي 1

 خروجي سنگ شكن چكشي: ورودي سرند 15

 1:تعداد طبقات

  ميليمتر2: ابعاد چشمه

 فوالدي: جنس توري

  متر6×2: ابعاد

 داخلي 3

  تجهيزات و تاسيسات عمومي-4-4

 يا بهبود كارآرايي، نياز به يك هر واحد توليدي عالوه بر دستگاههاي اصلي توليد، جهت تكميل

انتخاب اين موارد بايد . دارد.. سري از تجهيزات و تاسيسات جانبي نظير تاسيسات، آب، برق، سوخت و

 . اي، ويژگيهاي فرآيند و محدوديتهاي زيست محيطي صورت گيرد با توجه به شرايط منطقه

 ميزان برق مصرفي كل واحد مطابق با توجه به تجهيزات انتخاب شده در بخش قبلي و ظرفيت توليد

  .شود مي مگاوات ساعت مصرف 1100 كه ساليانه باشد مي  400، حدود ) 4-4(جدول 
 

 ) KW (پودر سنگبرآورد برق مصرفي واحد توليد ) : 4-4(جدول 

 برق مصرفي نام بخش رديف

 300 فرآيند توليد 1

 20 تاسيسات و تعميرگاه 2

 30 ساختمانها 3

 10 محوطه 4

 40 ساير 5

 400 كل واحد
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 1890 كه ساليانه برابر شود مي متر مكعب در روز برآورد 7ميزان آب مصرفي كل واحد ) 5-4(مطابق جدول 

 مترمكعب 

 .باشد مي

 متر مكعب بر حسب  پودر سنگبرآورد آب روزانه واحد توليد ) : 5-4(جدول 

 حجم آب مصرفي مورد مصرف رديف

 1 ساتفرآيند توليد و تاسي 1

 4 ساختمانها 2

 2 محوطه 3

 7 كل واحد

 

 .نيز ميزان سوخت مورد نياز روزانه را نشان مي دهد) 6-4(جدول 

 پودر سنگبرآورد مصرف سوخت روزانه واحد توليد ) : 6-4(جدول 

 )ليتر(مقدار  نوع سوخت مورد مصرف

 75 گازوئيل كوره 

 10 بنزين وسايل نقليه

 

  نياز محاسبه زمين مورد-4-5

براي محاسبه زمين مورد نياز واحد الزم است مساحت كل مورد نياز بخشهاي توليدي، خدمات 

 مورد نياز مساحت زمين) 7-4(جدول . محاسبه شوند... ، اداري، رفاهي و ...)انبارها، تاسيسات و (توليد 

 . ست متر مربع برآورد شده ا1598مجموع زمين مورد نياز . دهد در هر بخش را نشان مي

 

  پودر سنگبرآورد مساحت زمين مورد نياز واحد توليد ) : 7-4(جدول 

 نام بخش رديف
 مساحت

 )متر مربع(

 600 توليد 1

 1550 انبار مواد اوليه 2

 1300 انبار محصول 3
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 150 اداري، رفاهي، خدماتي 4

 350 تاسيسات و تعميرگاه 5

 40 آزمايشگاه 6

 3990 مجموع

 

 ينه هاي ثابتمحاسبه هز-4-6

هاي ثابت طرح  مجموع هزينه. دهد هاي ثابت را نشان مي محاسبه هزينه) 10-4(تا ) 8-4(جداول 

 . شود مي ميليون ريال برآورد 6679

 

  پودر سنگهزينه دستگاهها و تجهيزات واحد توليد ) : 8-4(جدول 

 تعداد ماشين آالت و تجهيزات
قيمت واحد 

 )هزار ريال(
 مجموع

 )هزار ريال(

 10000 10000 1 )قيف(هاپر 

 18000 18000 1 فيدر دو شاطوني

 200000 200000 1 سنگ شكن فكي 

 20000 10000 2 باالبر زنجيري

 300000 300000 1 سنگ شكن چكشي مدل 

 235000 235000 1 كوره

 18000 18000 1 نوار نقاله

 10000 10000 1 مارپيچ حلزوني

 75000 75000 1 دستگاه بسته بندي

 224000 112000 2 سيلو

 10000 10000 1 بونكر

 300000 300000 1 آسياي گلوله اي

 45000 45000 1 سيكلون

 30000 30000 1 سپراتور

 105000 35000 3 سرند

 1060000 مجموع
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 هزينه دستگاههاي حمل و نقل) : 9-4(جدول 

 )ميليون ريال(قيمت  تعداد وسيله 

 61 1 سواري

 300 1 نكاميو

 1000 1 لودر

 200 1 تراكتور

 1561 مجموع

 

 

 جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه ثابت ) : 10-4(جدول 

 شرح ارزش كل

 ميليون ريال

 1060 ماشين آالت و تجهيزات توليد

 300 تجهيزات و تاسيسات عمومي

 1561 وسائل نقليه

 870 زمين

 2500 ساختمان و محوطه سازي

 20 وازم ادارياثاثيه و ل

 100 %)5/3(پيش بيني نشده 

 0 غير مذكور

 268 هزينه هاي قبل از بهره برداري

 6679 جمع كل سرمايه گذاري ثابت
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  نيروي انساني-4-7

 نفر، 1مديريت  :باشد مينيروي انساني مورد نياز براي طرح توليد كربنات كلسيم به شرح زير 

در اين صورت كل پرسنل مورد .  نفر10 نفر، كارگر ساده 4ر ماهر  نفر، كارگ2 نفر، تكنيسين 1مهندس 

مجموع هزينه هاي . هزينه نيروي انساني را نشان مي دهد) 11-4(جدول . شود مي نفر برآورد 26نياز 

 .  كه براي يك سال كاري محاسبه شده استشود مي ميليون ريال برآورد 711نيروي انساني حدود 

 هزينه هاي انرژي-4-8

مجموع هزينه انرژي براي يك سال . محاسبه هزينه تامين انرژي را نشان مي دهد) 12-4(ول جد

 . شود مي ميليون ريال برآورد 1060حدود 

 برآورد هزينه نيروي انساني) : 11-4(جدول 

متوسط حقوق  تعداد شرح

 ماهيانه

 )هزار ريال(

 حقوق و مزاياي ساليانه

 )ميليون ريال(

 60 5000 1 مدير

 48 4000 1 دسمهن

 72 3000 2 تكنيسين

 6/81 1700 4 كارگر ماهر

 156 1300 10 كارگر غير ماهر

 72 3000 2 تكنيسين فني

 8/46 1300 3 كارمندان اداري و مالي

 36 1000 3 نگهبان، كارگر ساده و خدمات

 26 تعداد كل كاركنان

 4/572  جمع حقوق و مزايا

 6/131  %)23هر نفر (حق بيمه 

 هزار 250هر نفر (هزينه رفت و آمد 

 )ريال

 5/6 

 5/710  جمع كل

 



 

                ����� ���	
 ����� � ���� ���	
 ������                               ���� ��	������ ����� �    ! $	� � $	� %#�&

"��#                                                             '!� �!	( 

 

 
52

 هزينه تامين انرژي مورد نياز) : 12-4(جدول 

مصرف  واحد شرح

 ساليانه

بهاي واحد 

 )ريال(

 )ميليون ريال(هزينه كل 

مگا وات  برق

 ساعت

1100 950000 1045 

 5/1 800 1890 متر مكعب آب

 10 500 20000 ليتر گازوئيل

 7/2 1000 2700 ليتر زينبن

 2/1059    جمع

  محاسبه سرمايه كل-4-9

به منظور تعيين ميزان سود دهي و شاخصهاي اقتصادي طرح، بررسي هاي مالي كه مشتمل بر 

كل هزينه هاي سرمايه اي، هزينه هاي مواد اوليه، تعميرات و نگهداري، باالسري (برآورد هزينه ها 

به منظور تعيين وضعيت مالي نيز مي . باشد ميجداول مالي ضروري و تنظيم ) كارخانه، استهالك

بايست جداول سود و زيان، گردش وجوه نقدي و ترازنامه طرح براي دوره معين پيش بيني و تنظيم 

 ميليون 6679، ) 8-4(بر اساس موارد ذكر شده در قسمتهاي قبل، سرمايه ثابت مطابق جدول  .گردد

 7679برآورد كل سرمايه گذاري را نشان مي دهد كه ) 13-4(ين جدول همچن. شود ميريال برآورد 

 . باشد مي ميليون ريال

 ]20[برآورد سرمايه گذاري ) : 13-4(جدول 

 شرح ارزش كل

 ميليون ريال

 6679 سرمايه ثابت

 1000 سرمايه در گردش

جمع سرمايه گذاري 

 كل

7679 
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  زمانبندي اجراي طرح-4-10

 .بندي اجراي طرح را نشان مي دهدزمان) 14-4(جدول 

 

 زمانبندي اجراي طرح) : 14-4(جدول 

 )ماه(زمان  شرح

 3 اخذ زمين و مجوز مربوطه

 1 جواز تاسيس

 1 مجوز آب، برق، تلفن

 1 تهيه نقشه و جانمايي دستگاهها

 1 محوطه سازي و سكو سازي

 1 شروع اجراي ساخت و ساز فونداسيون و ساختمان

 1 ان اجراي نصب تاسيساتشروع تا پاي

 2 شروع تا پايان نصب ماشين آالت

 1 شروع جهت توليد آزمايشي

 12 مجموع

 

 شده و ماسه بندي دانهد سنگ شكسته و ي طرح تولي و اقتصادي مشخصات فن-4-11

 شسته شده

 شده و ماسه شسته شده ارائه بندي دانهجاد طرح سنگ ين قسمت مشخصات مربوط به ايدر ا

 .شود مي

 داتي نوع تول-4-11-1

 يمشخصات فن داتيتول فيرد يت اسميظرف
 واحد مقدار

 شده بندي دانهسنگ  1
 و ماسه شسته

ه يشكسته شده و معموال با زاو
 معموال به شكل يعياز ماسه طب

 يكرو

 تن 200000
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 ديند توليفرآ-4-11-2

 

 

 ياتيط عملي و شرايت فنند، نكاي فرآيهايژگي و-4-11-3

 :ر استي شده و ماسه شسته به شرح زبندي دانهد سنگ شسته و يند توليفرآ

ن مصالح يا. شود ميد در محل كارخانه انبار يبا سه ماه تولي تقريه شامل شن و ماسه برايمصالح اول

ن سرند ي اي روبر. شود ميخته يه ري سرند اوليدر به رويه و از آنجا توسط فيلو تخليتوسط لدر به س

متر ي سانت20 بزرگتر از يسنگها. شود مين مصالح شسته يدوش آب نصب شده كه ضمن سرد شدن ا

ماسه . شود مي متر به ماسه شور منتقل يلي م8ر ي و زي متر به سنگ شكن چكشيلي م8 تا 20ن يجدا، ب

ه يبق. شود مي فروش دپو يه و برايمتر را شسته و با نوار نقاله تخليلي م8ر ي زي ماسه هايشور حلزون

ل ي متر تبديلي م30 تا 5 ي و به دانه هاشود مي منتقل يمتر به سنگ شكن چكشي سانت80 تا 20سنگها از 

 8 ي، و باال)ماسه شسته شده(متر دپو يلي م8ر ي زيه منتقل و دانه هاين سنگها به سرند ثانويا. شود مي

 . دشو ميمتر به ماسه ساز منتقل يلي م60متر به يليم

 ي خروجيسنگها. شود مي برگشت داده يز مجددا به سنگ شكن چكشي با اندازه بزرگتر نيسنگها

ل يمتر تبديلي م8ر يماسه ساز مجددا به پشت سرند برگشت داده شده و در انتها به ماسه شكسته ز

انال ك كي ها توسط يه به اضافه ناخالصي و سرند اوليآب مورد استفاده در بخش ماسه شور. شود مي

 . شود ميد برگشت داده يه به خط توليبه استخر منتقل و پس از تصف
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 يه اصلي مواد اول-4-11-4

 

 زاتين آالت و تجهيماش-4-11-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تعداد كاركنان-4-11-6
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 ازي مورد ني انرژ-4-11-7

 
 

 )متر مربع(ن و ساختمانها ي زم-4-11-8

 
 

  .ميني براي اجراي مراحل مختلف پروژه شن و ماسه را نشان مي دهدهزينه هاي تخنيز ) 2-4(جدول 
 

 هزينه هاي تخميني براي اجراي مراحل مختلف پروژه شن و ماسه) : 2-4(جدول 

PHASE 10،000 (m
3
) 100،000 

(m
3
) 

1،000،000 

(m
3
) 

Exploration Research (Stage I)  

Field Surveys (Stage II) 

Geoscientific Studies (Stage III) 

Test drilling (Stage IV) 

Feasibility studies (Stage V) 

Development 

Rehabilitation 

�5،000  

�1،000 

�10،000 

na 

na 

�2،000 

�1،000 

�5،000  

�3،000 

�30،000 

na 

�5،000 

�5،000 

�5،000 

�5،000  

�5،000 

�50،000 

�50،000 

�50،000 

�20،000 

�30،000 + 

 




