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  سازمان صنایع کوچک و شهرك هاي صنعتی ایران

  کردستانشرکت شهرك هاي صنعتی استان 
  معاونت صنایع کوچک

  
  
  
  

  پروژه امکان سنجی

   AACتولید بتن سبک طرح 
  
  
  
  
  

  1390 سال
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 طرح تولید

 بتن سبک 

 AAC   
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  فهرست مطالب 
  خالصه گزارش :       فصل اول     

  معرفی طرح و سابقه :       فصل دوم     

  مطالعه بازار :      فصل سوم     

  مواد اولیه و تاسیسات :     فصل چهارم   

  مکان یابی و بررسی جنبه هاي زیست محیطی :     فصل پنجم     

  منابع نیروي انسانی:      فصل ششم    

  فنی و مهندسی  :    فصل هفتم     

  برنامه اجرائی  و بودجه بندي  :      فصل هشتم  

  برآورد ها و تجزیه و تحلیل مالی:     م    نهفصل 
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   AACتولید بتن سبک طرح 

  فصل اول
خالصه 
  گزارش
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 خالصه مشخصات طرح

   AACطرح تولید بتن سبک  نام محصول

 ویژگی محصول یا طرح
استفاده فراوان  – وجود مواد اولیه ارزان و کافی 

  ارزش افزوده ایجاد شده باال - در ساخت و ساز 
 45000 )مکعبمتر (ظرفیت پیشنهادي طرح 

 کلیه ساخت و ساز ها موارد کاربرد

پودر  – پودر آلومینیوم  – سیمان  – ماسه   مقدار داخلی یا خارجی(مواد اولیه مصرفی عمده 
 پی وي سی – سیلیس 

  -923105 1393مازاد محصول تا سال / کمبود 
 52 )نفر(اشتغالزایی 

 m2( 6238(زمین مورد نیاز                   

 زیر بنا

 m2( 3470(تولیدي        

 m2( 440(اداري           

 m2( 1050(انبار              

 میزان مصرف ساالنه یوتیلیتی

 m3( 57000(آب               

 kw( 960000(برق               

 m3( 19500(           وئیلگاز

 سرمایه گذاري ثابت

 2097000 )دالر(ارزي           

  23.187.755 )ریال هزار(ریالی 
  43.843.205 )ریال هزار(مجموع 

  27.001.421 )ریال هزار( سرمایه در گردش
میزان واردات محصول مشابه در سه سال 

 گذشته
 0 واحد

 0 )ریال هزار(ارزش 

 بینی میزان صادرات محصول ساالنه پیش
 0 واحد

 0 )ریال هزار(ارزش 
  %15,4  نقطه سر به سر تقریبی
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   AACطرح تولید بتن سبک  عنوان طرح

 26921125 کد آیسیک

 68101110 شماره تعرفه گمرکی

SUQ kg  
 15 حقوق واردات

 10105- 4,  10105- 3,  10105- 2 استاندارد ملی یا بین المللی

  70,844,626 )هزار ریال(سرمایه گذاري کل 

  43,843,205 )هزار ریال(سرمایه ثابت 

  27,001,421 )هزار ریال(سرمایه در گردش 

  70,844,626 )هزار ریال(سرمایه گذاري کل 

  22,844,626 )هزار ریال(آورده سرمایه گذار 

  48,000,000 )هزار ریال(تسهیالت 

  43,843,205 )ریالهزار (سرمایه ثابت 

  4,843,205 )هزار ریال(آورده سرمایه گذار 

  39,000,000 )هزار ریال(تسهیالت 

  27,001,421 )هزار ریال(سرمایه در گردش 

  18,001,421 )هزار ریال(آورده سرمایه گذار 

  9,000,000 )هزار ریال(تسهیالت 

 %15.4 نقطه سربسري

 سه ماهپنج سال  دوره بازگشت سرمایه
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  فصل دوم
  معرفی طرح 

  وسابقه
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مصالح جدید به منظور  نیاز گسترده و روز افزون جامعه به ساختمان و مسکن وضرورت استفاده از روش ها و

ساختمان در برابر زلزله را بیش از پیش  افزایش سرعت ساخت سبک سازي افزایش عمر مفید ونیز مقاوم نمودن

اجرا عمر مفید کم ویا هزینه زیاد اجراي ساختمان ها نیاز  مشکالتی نظیر زمان طوالنیحل .مطرح کرده است 

منظور استفاده عملی از روش هاي نوین ومصالح ساختمانی جدید جهت کاهش وزن و  مند ارائه راهکار هائی به

 در علمسبک سازي یکی از مباحث نوین .دوام بیشتر ونهایتا کاهش هزینه اجراست, ساخت  کاهش زمان

کاهش وزن تمام  وري عبارتست ازآاین فن .ساختمان است که روز به روز در حال گسترش و پیشرفت میباشد

سازي روش هاي اجرا کاهش وزن  شده ساختمان با استفاده از تکنیک هاي نوین ساخت مصالح جدید و بهینه

حوادث طبیعی مانند زلزله را کاهش  هاي ناشی از ساختمان عالوه بر صرفه جویی در هزینه زمان و انرژي زیان

براي بکارگیري تکنیک هاي سبک سازي باید  .ساختمان را به حداقل میرساند داده و صدمات ناشی از وزن زیاد

مسئله اول علل سنگین شدن وزن ساختمان توجه شود پس از شناخت این علل باید جهت حذف یا به حداقل  به

  . ساختمان تالش نمودوزن تمام شده  رساندن تاثیر آنها و

  

  

  

  

  

  
  



  
 گزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  AA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  AACبتن سبک   امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 9: صفحه 
 

   AACتولید بتن سبک طرح 

  
  

  مشخصات کلی طرح -1-2جدول 
  

  توضیحات  عنوان

   AACطرح تولید بتن سبک   طرح

  12  )ماه ( مدت اجراي فاز ساخت 

  هزار ریال  واحد پول داخلی

  دالر  واحد پول ارزي

  ریال 12200 دالرهر   نرخ تسعیر ارز

  درصد معافیت مالیاتی 80سال اول  4  مالیات

  %15  تورم
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   AACتولید بتن سبک طرح 

هم اکنون در . میالدي توسط یک آرشیتکت سوئدي اختراع گردید  1924بتن سبک یا بتن متخلخل در سال 

ساخت این محصول با استفاده از . عرضه می شود ) Hebelex(و یا ) Ytong(اروپا بتن سبک تحت نامهاي 

ماسه سیلیسی، آهک ، سیمان ، پودر آلومینیوم و آب : تکنولوژي پیشرفته از طریق اختالط و پخت مواد اولیه 

  . انجام می گیرد 

  :عبارتست از ) هبلکس ( عمده خواص بتن سبک 

  .کیلوگرم  600هر متر مکعب حدود : وزن مخصوص  •

  .کیلوگرم بر سانتیمتر مربع با امکان افزایش آن بر حساب نیاز مصرف کننده  35تا  30: مقاومت فشاري  •

بسیار آسان است، مثالً به راحتی می توان آن را اره نموده یا میخ در آن ) هبلکس ( کار کردن با بتن سبک 

عالوه بر این بتن سبک در مقابل . ه وجود آوردکوبید و یا جاي پریز یا کانال عبور سیم برق و لوله آب را در آن ب

  .آتش بسیار مقاوم است و کلیه شرایط سالمت محیط زیست را دارا می باشد

با توجه به آیین نامه جدید محاسبه ایمنی ساختمان ها در برابر زلزله ، بکارگیري مصالح سبک وزن راه حل 

تأمین کننده ) هبلکس ( د و بلوك هاي بتن سبک مناسب و با صرفه در جهت افزایش ایمنی ساختمان می باش

عدد آجر به وزن  866کیلوگرم وزن دارد که برابر  600یک متر مکعب بلوك هبلکس حدود . این مزیت فنّی است

عدد آجر است، در  46هبلکس مطابق با  60×25×20کیلوگرم می باشد ، به عبارت دیگر یک عدد بلوك  1750

عدد آجر بوده و یک کارگر به راحتی می تواند آنرا حمل نماید و سریعاً نیز نصب  10حالیکه وزن آن برابر وزن 

  .می گردد 
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   AACتولید بتن سبک طرح 

مالت مورد نیاز براي اجراي همان دیوار با آجر بوده و به درصد سیمان کمتري % 25در ضمن مالت مصرفی برابر 

به یکصد کیلوگرم سیمان نیاز باشد به عنوان مثال چنانچه براي اجراي یک دیوار با آجر . نیز دز مالت نیاز دارد

  .کیلوگرم سیمان مصرف می کند 15همان دیوار در صورت استفاده از بلوك هاي هبلکس 

متر مکعبی بسته بندي می شوند با  15/3همچنین بارگیري و حمل بلوك هاي هبلکس که در قالب هاي 

پالت بزرگ برابر  9یک تریلی . میگیرداستفاده از جرثقیل فکی و تریلی کفی به راحتی و اقتصادي تر انجام 

  .متر مکعب را حمل می نماید 35/28

  ...عایق گرما، سرما، صدا و مقاوم در برابر زلزله و = هبلکس 

  ...صرفه جویی در آهن یا آرماتور، زمان اجرا، مالت مصرفی، دستمزد و = هبلکس 

به موجب گواهی وزارت مسکن و شهر چسبندگی قابل توجه با مالت سیمان و ماسه و گچ و خاك = هبلکس 

  .سازي 

  :مزایاي فنّی 

سبکی وزن ، عایق در برابر حرارت، عایق دز برابر برودت، عایق در برابر صدا، استحکام و پایداري در مقابل زلزله، 

آتش سوزي و بسیاري مزایاي دیگر از محاسن بلوك هاي هبلکس نسبت به سایر مصالح قدیمی نظیر آجر هاي 

  .و آجر هاي سفال می باشد معمولی
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  :مزایاي اجرائی 

با توجه به ابعاد و سبکی و راحتی نصب بلوك هاي هبلکس در همه ضخامت ها، سرعت اجراي هبلکس نسبت به 

  .برابر بالغ می گردد 3سایر مصالح به 

  :مزایاي اقتصادي 

اجرا، به دستمزد کمتري احتیاج  پروژه هاي ساختمانی با استفاده از بلوك هاي هبلکس با در نظر گرفتن سرعت

دارد و همچنین استفاده از هبلکس به سبب مصرف مالت کمتر و نیز کاهش بارهاي وارده به سازه به دلیل وزن 

کم دیوار ها که موجب کاهش ابعاد سازه می شود، صرفه جویی قابل مالحظه اي را در هزینه مصالح مصرفی 

  .موجب می گردد

  :ن مصالح سنتی و هبلکس اقالم زیر نیز ارقام توجه اي را تشکیل می دهند به عالوه در مقایسه میا

سرعت زیاد آجر چینی با هبلکس، سرعت زیاد کارهاي تأسیساتی، کاهش مقاطع ساختمانی به هنگام محاسبه و 

به عالوه استفاده از هبلکس موجب صرفه جویی . صرفه جویی قابل مالحظه در سازه هاي فلزي و بتنی

همچنین ضایعات هبلکس کلّا . ي در انرژي براي سرمایش و گرمایش ساختمان بعد از احداث می شودچشمگیر

  .به عنوان پوکه مورد استفاده قرار می گیرد در حالیکه ضایعات زیاد آجر عمالً بال استفاده می ماند

  :دستورات العمل اجرایی  

    :کادر اجرایی )  1  
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تخصص خاصی ندارد با توجه به ابعاد و سهولت کار با هبلکس، سرعت اجرا  کارکردن با هبلکس نیاز به        

  .نیز نسبت به آجر نیز نسبت به آجر سفال تا دو الی سه برابر افزایش می یابد 

  :مالت مورد نیاز )  2  

همان ماسه و سیمان می باشد و با توجه اینکه بلوك هاي هبلکس یک نوع بتن سبک می باشد و هم         

ونی کاملی با مالت ماسه سیمان دارد می توان نسبت ترکیب را به پنج یا شش به یک تبدیل و در مصرف گ

سیمان صرفه جویی بیشتري نمود، در مواردي که تیغه بندي هاي مورد اجرا با آب و رطوبت سر کاري نداشته 

نیز ) حاظ صرفه جویی اقتصادي به ل( می توان از مالت گچ و خاك ...) مثل دیوار اتاق خواب، کار، ( باشند 

  .استفاده نمود

  :جذب آب )  3  

. با توجه به ابعاد و متخلخل بودن بلوك هاي هبلکس، نم و رطوبت توسط این بلوك ها منتقل نمی شود        

در عین این که این بلوك ها نم و رطوبت را نسبت به مصالح مشابه جذب می کند، لذا در زمان استفاده از این 

  :ك باید نکات زیر را رعایت نمود بلو

  . خیس نمود  قبل از اجرا بلوك ها باید کامالً: اوالً       

  .مالت مصرفی را نیز باید با رقّت بیشتري تهیه نمود: ثانیاً        

  .بعد از اجرا در صورت امکان به دیوارها آب داده شود: ثالثاً        



  
 گزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  AA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  AACبتن سبک   امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 14: صفحه 
 

   AACتولید بتن سبک طرح 

  :اندود گچ و خاك )  4  

سطح صاف و صیقلی هبلکس نسبت به سایر مصالح در صورت اجراي صحیح دیوار ها به اندودي بیش با توجه به 

  ) .یعنی در هر طرف نیم الی یک سانتیمتر ( سانتیمتر نیاز نخواهد بود  2الی  1  از

  :از نظر نصب تأسیسات و روکار )  5  

  .مانند سایر مصالح می باشد         

گرفته در جهان، مهندسان بخش مسکن تحقیقات جدي و مستمري انجام داده و در راستاي پیشرفتهاي صورت 

زلزله، آتش (، استحکام باال در مقابل بالیاي طبیعی )چند قرن(می دهند تا بتوانند مسکن با عمر مفید زیاد 

و  ، همچنین با توجه به پایان رسیدن عصرانرژي ارزان، حداقل انرژي در ساختمان مصرف گردد...)سوزي و 

داراي هزینه کمتري نسبت به سایر مصالح رایج باشد که این ایده ها با شناسایی بتن سبک هوادار 

)foamconcrete (2400هم اکنون بتن معمولی غالبا با دانسیته . تحقق یافتkg/m3  می گردد که با  تولید

دائما تاسیسات حرارتی و  توجه به وزنش مشکالت فراوانی ازجمله اجراي سخت و باخاصیت جذب آب بسیار باال

قرار می دهد و معایب دیگر، خوشبختانه در حال حاضر با افزودن هوا به   برودتی ساختمان را در معرض تخریب

) کیلو گرم بر متر مکعب 1800الی  400(مخلوط ماسه و سیمان، وزن آن تا اندازه قابل توجهی کاهش می یابد، 

  .ید می گرددو بتن سبک هوادار با خصوصیات بارزي تول
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  AACبتن سبک   امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 15: صفحه 
 

   AACتولید بتن سبک طرح 

جهت متخلخل نمودن خمیر ماسه و سیمان ) فوم هوازي پروتئینی(تولید بتن سبک با نوعی مواد افزودنی  

در کشور آلمان با روش بهبود دائم طی مراحل تعاملی مهندسی انجام   NEOPOR  SYSTEMتوسط شرکت 

    .گرفته است

پوکه صنعتی، (د که به بتن سبک صنعتی بتن سبک در گذشته و در حال حاضر در کشورمان تولید می شو

و بتن سبک که هر کدام به نوبه خود ضررهایی براي محیط زیست دارا می باشند ولی در کشورهاي ...) معدنی و 

  .سبک هوادار داده است توسعه یافته این نوع بتن 

  :خصوصیات فنی

  : بتن سبک هوادار را می توان در دو سطح دانسیته اي تولید کرد 

براي ساخت بلوکهاي ساختمانی غیرباربر و ) کیلو گرم بر متر مکعب 900الی  400( وزن مخصوص -الف 

    .همچنین بلوکهاي تزئینی و پانلها

  .براي قطعات باربر و مسلح  )کیلو گرم بر متر مکعب 1800الی  1000( وزن مخصوص -ب 

  :شماري از آنها بشرح زیر می باشد بتن سبک هوادار در هر دو سطح داراي خصوصیات مشترکی می باشند که 

  عایق رطوبت-1

  عایق گرما وسرما-2
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  AACبتن سبک   امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 16: صفحه 
 

   AACتولید بتن سبک طرح 

  عایق صوت -3

  مقاومت بیشتر در مقابل حریق-4

  نسبت مقاومت فشاري مناسب به وزن-5

  کاهش بار مرده در ساختمان-6

  مقاوم در مقابل نفوذ آب -7

  خاصیت خوب جذب و دفع آب-8

  راحتی در عمل بریدن و میخ کوبی-9

  انقباض مطلوب در حین خشک شدن-10

  مقاوم در برابر یخ زدگی -11

  گازي معروفند جاي خود را به بتن سب  جلوگیري از استهالك سیستم سرمایش و گرمایش-12

  :مزایا   

  . بتن سبک هوادار داراي مزایاي زیادي می باشد که برخی از آنها به شرح زیر می باشد

  )تولید صنعتی(ترانسپورت قطعات پیش ساخته صرفه جویی در هزینه هاي -1
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  AACبتن سبک   امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 17: صفحه 
 

   AACتولید بتن سبک طرح 

  )وزن ماسه و میله گرد(صرفه جویی در حمل مصالح -2

  )ضریب تکرار بیشتر قالب در سیستم بتن سبک(عمر مفید بیشتر قالب فلزي -3

  )گچ و خاك و حداقل سفید کاري(حذف دستمزدهاي بنایی -4

  )خاك و گچ(حذف هزینه هاي مصالح -5

  )سیمانکاري(جراي نماکاري حذف دستمزدهاي ا-6

  )سیمان و ماسه(حذف هزینه هاي مصالح نماکاري -7

  حذف هزینه هاي مربوط به ترانسپورت پرت مصالح به خارج از کارگاه-8

بدلیل تبادل حرارتی و برودتی بهتر دیوار بتن   ...)نفت، گاز، برق، (صرفه جویی در هزینه هاي مصرف انرژي -9

  سبک

دلیل سیال بودن بتن سبک، عمل بتن ریزي به مراتب سریعتر از بتن معمولی انجام می سرعت در اجرا به -10

  .عمل ویبره حذف می گردد و در این سیستم شود

را در هزینه هاي مربوط به وزن میله گرد منظور % 30صرفه جویی در مصرف میله گرد، در اینجا باید رقم -11

  ) دیوارهاي باربر و پی ها(نموده 

  عملیات کنده کاري و هزینه هاي مربوط در مقایسه با دیوار آجريسهولت -12
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  AACبتن سبک   امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 18: صفحه 
 

   AACتولید بتن سبک طرح 

سرعت در بازگشت سرمایه و پرداخت کمتر بهره بانکی در مقایسه با سیستم هاي ساخت و ساز سنتی و -13

   مشابه آن با بتن سبک

  ) بیش از صد سال(، افزایش قابل توجه عمر مفید ساختمان )پی، دیوار، سقف(سبک سازي ساختمان 

  

  موارد استفاده 

  ایزوالسیون پشت بام-1

  .این بتن می تواند بعنوان یک عایق حرارتی براي پشت بامها مورد استفاده قرارگیرد

    ایزوالسیون کف ساختمان-2

سانتی  5 این بتن می تواند بعنوان یک عایق رطوبتی و حرارتی براي کفها مورد استفاده قرار گیرد، بطوریکههر

  .ار معادل یک الیه قیر اندود عمل می کند متر بتن سبک هواد

  ساختمان سازي-3

  ) انواع بلوکهاي ساختمانی(ساختمانهاي پیش ساخته و قالب درجا بعنوان پارتیشن بندي در انواع سازه 
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  AACبتن سبک   امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 19: صفحه 
 

   AACتولید بتن سبک طرح 

  ژئوتکنیک-4

ل این بتن با توجه به سیال بودنش داخل تمامی حفره ها نفوذ کرده و تمام روزنه ها را پر می کند و در مقاب

  .براحتی می توان از آن حفره برداري نمود

  )با قطعات پیش ساخته یا بتن درجا(محوطه سازي -5

این بتن با توجه به خصوصیاتش از جمله مقاومت در برابر یخ زدگی و عدم جذب رطوبت بسیار پوشش مناسبی 

  .براي سطح جاده ها و فرودگاهها و پیاده روها می باشد

  حصار کشی -6

  . براي دیوار محوطه تهیه و نصب نمود ) هر اندازه و هر شکل(ی توان هر قطعه اي از این بتن م

  بلوکهاي تزئینی و متفرقه-7

از این بتن می توان هر نوع قطعه بتنی را تهیه نمود، بر این اساس از آن می توان براي ساخت گلدان، 

  . استفاده نمود... آبراه باران و  پارك، سنگ فرش پیاده رو، نیمکت

  مجسمه سازي -8

  .نهایت سبک بودن آن می توان هر نوع مجسمه اي را تولید کرد   بخاطر سیال بودن بتن و در

  . تمام موارد باال را میتوان همراه با سلیقه هاي مختلف بصورت رنگی تولید نمود 



  
 گزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  AA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  AACبتن سبک   امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 20: صفحه 
 

   AACتولید بتن سبک طرح 

  .منظور از پانلهاي پیش ساخته سبک گازي همان گاز بتن یا هبلکس می باشد .  نکته

  مزایاي محصول گاز بتنمعرفی و 

  :روش هاي سبک سازي ساختمان بطور عمده به دو دسته تقسیم میگردند

 کردن اجزاي باربر ساختمان سبک  

 سبک کردن سازه ساختمان 

مربوط به سبک سازي وتکنیک هاي رایج در مورد دستیابی به وزن مناسب  بخش عمده اي از مباحث

 در داخل و خاج(مصالح سبک رایج در صنعت ساختمان شناخت :میگیرد که شامل ساختمانی را در بر

مصالح سبک ومیزان  معیار هاي ارزیابی میزان کارایی این مصالح بعنوان, وتکنولوژي استفاده از آنها)کشور

 .مورد نیاز اجراي یک ساختمان تاثیر به کار گیري مصالح نو در کاهش وزن ساختمان هزینه و زمان

که وزن مخصوص انها از نمونه هاي مشابه کمتر  سبک به مصالحی اطالق میشودمصالح :تعریف مصالح سبک 

 .ساختمان بیانجامد بوده واستفاده از آنها به کاهش وزن کلی

  :میشوند مصالح سبک در یک تقسیم بندي کلی به سه دسته تقسیم

 مصالح سبک سازه اي  

 مصالح سبک غیر سازه اي 

 سیستم ها  
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  AACبتن سبک   امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 21: صفحه 
 

   AACتولید بتن سبک طرح 

 :مصالح سبک سازه اي 

 :به کار برده میشوندبه سه نوع تقسیم میشوند دسته از مصالح گفته میشود که در موارد سازه اي در بنابه ان 

  صنعتی )3               طبیعی )2                       بتونی )1

  :بتن سبک 

هاي قاب .داراي کاربرد هاي متنوعی دارد یکی از مصالح مهم و کار امد در صنعت ساختمان مدرن است و

عناصر پیش , صفحات انعطاف پذیر پل ها, هاي پوشاننده سقف,ساختمانی چند منطقه و دیوارهاي جداکننده 

جمله این مواد هستند در بسیاري از موارد فرم هاي معماري از تلفیق شده طرح  تنیده وپس تنیده وبقیه اجزا از

 .شود یله بتن سبک حاصلعملکرد اي میتواند به اسانی و بهتر از هر مصالح دیگر بوس هاي

  :در یک تقسیم بندي کلی به سه دسته زیر تقسیم میشوند: انواع بتن سبک 

  بتن سبک  )1

  بتن اسفنجی) 2

  بتن بدون ریز دانه) 3

یک نوع از مصالح ساختمانی نوین ضمن کاهش بار مرده ساختمان سرعت  بکار گیري بتن سبک به عنوان

امتیاز  بر خورداري از: مزایاي استفاده از بتن سبک سازه اي عبارتست از .بوجود می اورد بسیار زیادي در اجرا
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  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 22: صفحه 
 

   AACتولید بتن سبک طرح 

بتن مصرفی در (صرفه میباشد مقاومت زیاد و به, وزن کم,انطباق با هر نوع نقشه ساختمانی ,سرعت در نصب 

  )دیوار هاي غیر باربر

درصد آجر هم  10یه ان حداقل ممکن کاهش میدهد و انرژي مصرفی اول مصارف تیر اهن را حذف کرده یا به

  )سازه اي بتن سبک.(حجم خود است

  )عایق حرارتی بتن هاي.(داراي خاصیت ویژه اي از نظر ایزوالسیون در برابر حرارت وصداست

 :کرد بتن سبک را میتوان از لحاظ هدف از کاربرد آن به سه دسته کلی تقسیم

 بتن سبک سازه اي )1

 بتن سبک مورد مصرف در واحد )2

 )بتن عایق بندي و جداکننده( غیر سازه اي بتن )3

  .مالحظات اقتصادي است کاربرد بتن سازه اي سبک در مرحله اول مبتنی بر

  .انها بصورت زیر طبقه بندي کرد انواع بتن سازه اي سبک را میتوان با توجه به روش تولید

  :بتن سبک دانه 

این نوع بتن .میباشد 6/2ظاهري آنها کمتر از سبک ومتخلخل که وزن مخصوص  با استفاده از سنگ دانه هاي

  .دانه سبک شناخته میشود بعنوان بتن
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   AACتولید بتن سبک طرح 

  :بتن اسفنجی 

این حفره ها باید به وضوح از حباب هاي فوق .مالت بدست میآید با ایجاد حفره هاي بزرگ در داخل بتن با

اسامی بتن اسفنجی بتن متخلخل  انواع مختلف این نوع بتن با.ریز قابل تشخیص باشند العاده ریز ناشی از حباب

  .کفی یا گازي شناخته میشوند وبتن

بطوریکه تعداد زیادي حفره هاي درونی در بتن ایجاد شوددر  با حذف ریز دانه ها از مخلوط:بتن بدون ریز دانه 

 تهاین نوع بتن بدون ریز دانه شناخ.هاي معمولی مورد استفاده قرار میگیرند این موارد معموال درشت دانه

 .میشود

  :بتن سبک دانه 

گروه اصلی سنگدانه هاي سبک .ومصنوعی قائل گردید اولین تقسیم بندي را میتوان بین سنگدانه هاي طبیعی

پوکه سنگ جوش هاي اتش فشانی وتوف به استثناي دیاتومه همه این  طبیعی عبارت است از دیاتومه سنگ پا

  . فشانی ها داراي منشا آتش

  :طبیعیسنگ دانه هاي  

شده ور میکولیت سر باره کوره اي سنگدانه کلینگر  شیل و اسلیت منبسط, رس, سنگ دانه هاي مصنوعی

  .وپس مانده زغال کک

  :امده از سنگ دانه هاي سبک به سه دسته تقسیم میشوند بتن هاي بدست
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   AACتولید بتن سبک طرح 

  :بتن ساز ه اي 

شده  گندوله اي وسر بار منبسطخاکستر بادي , وشیل منبسط شده وبه روش خاکستر هاي کلوخه اي  از رس

  .اسلیت وشیل منبسط شده بدست میاید, ورس

  ) :يا نیمه سازه(بتن با مقاومت متوسط 

  از پوکه سنگ ها و سنگ هاي آتشفشانی تولید میشود

 بتن جدا کننده 

 از پرلیت وورمیکولیت حاصل میشود بتن

 استایرن بتن سبک با سبکدانه پلی 

 اي سبک تولید داخلنمونه موردي از سنگ دانه ه

 لیکا سنگ دانه هاي سبک 

  

  :ویژگی هاي عمومی دانه هاي لیکا

انبساط خاك رس و در نتیجه ایجاد ومحبوس شدن گازها در توده خمیري  بافت متخلخل دانه هاي لیکا که از 

 .میباشداز خصوصیات اساسی این دانه ها . در جه سانتی گراد بوجود می اید  1200 روان در دماي حدود
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  :نتیجه گیري

لیکا امکان پذیر است به کار  کسب مقاومت فشاري در حد مقاومت سازه اي با استفاده از بتن سبک حاوي

 .افزایش مقاومت فشاري میگردد گیري میکرو سیلیس در ساخت نمونه هاي بتن سبک باعث

جمع شدگی  .لیکا میشودمویینه بتن سبک حاوي  استفاده از میکرو سیلیس باعث کاهش جذب حجمی وجذب

 .گیري میکرو سیلیس کمتر از نمونه شاهد میباشد روزه بتن سبک حاوي لیکا به کار 90

منابع فراوان رس در کشور هم چنین تکنولوژي ساخت دانه هاي لیکا  بطور کلی توصیه میگردد با توجه به

رده تري انجام گردد ودستور بررسی و دا نه هاي بتن سبک حاوي لیکا در سطح گست وساخت سازه هاي سبک

  .واستاندارد هایی براي استفاده از لیکا در صنعت ساختمان تدوین گردد العمل ها

  :اسفنجی بتن 

بتن میباشدوحباب ها باید  یکی از راه هاي ساختن بتن سبک ایجاد حباب هاي گاز در مالت خمیري مخلوط

بعنوان بتن اسفنجی یا متخلخل شناخته  بتنیچنین .در ضمن اختالط و تراکم وپایداري خود را حفظ کند

  .میشود

  : بتن گازي

این بتن . یک واکنش شیمیایی که گاز را در مالت تازه ایجاد میکند ساخته میشود این نوع بتن در نتیجه

  .که سخت میشود شامل تعداد زیادي حباب هاي گازي میباشد هنگامی
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  هوادار اتو کالوه شده خواص بتن گازي یا بتن

جرم ساختمان وصرفه جویی در مصرف  نوع بتن بعلت وزن کم وخواص عایق بندي حرارتی باعث کاهش این

از خواص عمده بتن گازي وزن . گسترش میباشد بدین لحاظ کاربرد آن در سطح جهان در. انرژي میگردد

برد هاي عمده از کار.ومقاوم در برابر آتش قابل ذکر میباشد مقاومت مناسب عایق بندي حرارتی,مخصوص کم 

  .نیمه سازه اي مانند پانل هاي سقف ودیوار مورد استفاده قرار میگیرند بتن گازي براي کاربرد هاي

 تولید بتن گازي در کشور وضعیت 

 )ساختمانی ایران شرکت فر آورده هاي(مجتمع تولیدي وصنعتی سیپورکس) الف

  )هبلکس(مجتمع تولیدي بناي سبک) ب

  بآجذب ,جمع شدگی ناشی از خشک شدن , جرم حجمی :خواص بتن گازي

  :نتیجه گیري

ساختمان ویا پانل هاي سبک مسلح  هاي سبک بتن گازي ماده اي است به عنوان بتن سبک جهت تولید بلوك

عایق بندي ,مناسب مقاومت به جرم حجمی  نسبت, خواص مطلوب شامل جرم حجمی پایین.ساختمانی دارد

این ماده در .خشک شدن نسبتا پایین باعث شده است شدگی ناشی ازمناسب حرارتی وثبات حجمی وجمع 

 .اقلیمی مختلف تولید و مورد استفاده قرار میگیرد بسیاري از کشور هاي جهان با شرایط

  بتن کفی
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   AACتولید بتن سبک طرح 

 کف زا معموال بعضی شکل هاي پروتئین هیدرولیز شده یا صابون صمغی به مخلوط ساخته با افزودن یک ماده

نسبت به بتن  هم چنین.در ضمن اختالط با سرعت زیادي حباب هاي هوا را تولید میکند ماده کف زا.میشود

  .معمولی داراي مقاومت بهتري در مقابل آتش میباشد

قابل قبولی  استفاده از بتن اسفنجی ان است که میتوان آن را برید میخ را نگه میدارد وبه مقدار از مزایاي دیگر

در آن مادامیکه حفره ها با  آب این نوع بتن باال است ولی سرعت نفوذ آبپایا میباشد اگر چه درصد جذب 

مقاومت نسبی خوبی در مقابل یخبندان دارد واگر  مکش آب پر نشود پایین میباشد به این دلیل بتن اسفنجی

  .دیوار ها استفاده نمود دوغابی شود میتوان از ان در ساختن

  :مصالح سازه اي طبیعی

  .است صالح سبک سازه اي که تجربه هاي موفقی د راکثر کشور هاي جهان داشتهجمله م چوب از:چوب

  :مصالح چوبی) الف

با ارزش است مقاومت نسبی باال مقدار چگالی کم  چوب به عنوان یکی از مصالح ساختمانی داراي چند خاصیت

تفاوت ا زجهات در مقطع عرض داراي خواص م.نقطه ضعف نیز دارد ورسانایی کم در عین حال چوب چندین

چوب سنگین تر معموال مقاوم تر است بار .دراري قابلیت پوسیدن و اشتعال است هم چنین چوب.مختلف دادر

مناسب  وبه این دلیل براي ساختن عایق حرارتی.تحمل میکند قابلیت هدایت حرارتی چوب کم است بیشتري را

هاي گرد تقسیم  چوب هاي ورقه اي وچوبچوب از لحاظ مصرف به اشکال مختلف چب هاي بریده شده .است

   .بندي میشوند
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   AACتولید بتن سبک طرح 

  

              سومفصل 
  مطالعه بازار
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  بررسی بازار -3-1

 بتن سبکمزایاي 

 در سال اخیر 20سال گذشته دراروپا و 40ومعرفی شده در بتن سبک اتوکالوي کاربردي ترین مصالح موفق

قیمت  موفق براي اجراي انبوه سازي مسکن با کیفیت عالی و کالوي تنها راه اتو بتن سبک خاورمیانه منطقه

پیش  به مصالح بخصوص آجر، قطعات رفع نیاز در موثر بتن سبک اتوکالوي می تواند بسیار مناسب بسیار

   .ایران باشد سیمان پرتلند در ساخته و

 چین در ترکیه و امارات وبا مصالح نوین درکشورهاي  ساخت وساز بتن سبک اتوکالوي نمونه اي موفق از انبوه

، عایق عالی حرارتی وصوتی، مقاومت )وزن آجرفشاري 4/1(اتوکالوي داراي وزن کم  بتن سبک دهه اخیر دو

وچسبندگی عالی  پایداري بسیار زیاد در مقابل آتش سوزي، سطوح بسیار صاف رطوبت و در برابر آب و زیاد

واجراء بناهاي پیش ساخته سبک تا  بنا با سرعت زیادبتن سبک اتوکالوي براي ساخت  براي همه نوع مالت

مقاوم به تنش هاي حاصل از زلزله هاي شدید بتن سبک  بتن سبک اتوکالوي چهارطبقه بدون اسکلت فلزي

  دراروپا وآمریکا اتوکالوي معرفی شده به عنوان مصالح سبز درکنفرانس هاي علمی محیط زیست

تولید  انرژي وعدم آسیب رسانی به طبیعت و اولیه ارزان ومصرف کم بتن سبک اتوکالوي تولید شده با مواد

  وموقعیتهاي سرمایه گذاري آن بتن سبک اتوکالوي کمترین آلودگی

  ) ازبهره برداري  پس کوتاهبازگشت سرمایه گذاري درمدت (  باالبهره دهی  - 1 

  )سازمان بهینه سازي مصرف سوخت(دریافت سوبسیت وحمایت هاي دولتی  -2

  درکشور دستورالعملهاي جایگزینی مصالح پیش ساخته سبک به جاي مصالح سنتی درساخت بنا -3
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   AACتولید بتن سبک طرح 

وگسترش واحدهاي تولید  حمایت وزارتخانه هاي مسکن و صنایع ودستورالعمل هاي اخیردولت براي ایجاد -4

یده هاي داخلی داراي تای استاندارد و مصالح نوین درکشورودهها مزیت دیگرکه آنرا در رده بهترین مصالح

  . وخارجی قرار داده است

  

 اولیه و محل تامین مواد

از مصالحی است که بر پایه هیدروسیلیکات کلسیم تولید شده و این محصول را می توان از مواد اولیه  بتن سبک

خود هیدرو .زائد کارخانجات سنگ کوبی سیلیس ایران که تقریبا بال استفاده انباشته شده است استفاده نمود 

آهک پخته و آب -وي اکسید کلسیم ماسه بادي حا:سیلیکات کلسیم به نوعی همان ساروج است و از مواد اویله 

تشکیل شده است که این مواد با هم ترکیب شده و تحت فشار بخار آب اشباع شده تبدیل به بلوکهاي سختی 

می شوند که در ایران به نام آجرماسه آهکی به بازار عرضه می شوند ولی چگالی این محصول بسیار سنگین 

حباب زا به مخلوط ماسه و آهک محصولی به وجود آوردند که وزن است بنابراین محققین با اضافه کردن مواد 

این محصول بتن متخلخل و با همان گاز بتن است که خواص آن .کیلوگرم بر متر مکعب است 300حجمی آن تا 

  :به شرح زیر است 

  سبک بودن و صرفه جویی در مصرف آهن آالت مصرفی -1

  ایزوالسیون حرارتی  -2

  مقاوم بودن محصول -3

  سانتی متر 7.5تنوع تولید در اندازه هاي متفاوت و برش محصول به قطعاتی به ضخامت حداقل  -4
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   AACتولید بتن سبک طرح 

  عرضه بررسی - 3-2 

در این طرح ابتدا به بررسی و مطالعه بازار تولید از حیث عرضه محصوالت پرداخته و سپس کارخانجات فعال این 

ات ، این کارخانجات به تفکیک استان و نوع فرآوري با توجه به تعداد زیاد این کارخانج. صنعت لیست شده است 

   .آورده شده استعرضه محصول جهت  1-2- 3درجدول 

  1 -2  -  3جدول 

 واحد تعداد ظرفیت استان ردیف

 26921125 بتن سبک

 تن 1 17500  شرقی  آذربایجان 1

 تن 1 140000  مرکزي 2

 تن 1 60000 شمالی  خراسان 3

 تن 1 30000  سمنان 4

 تن 1 25000  فارس 5

 تن 1 30000  کرمان 6

 تن 1 115000  گلستان 7

 تن 1 205000  گیالن 8
  

    – وزارت صنایع ومعادن : مرجع 

  
  

یکی دیگر از آیتم هاي مطالعه بازار، بررسی طرح هاي در دست اجرا می باشد که به صورت طرح افزایش 

با محصول جهت عرضه  2 – 2 - 3درجدول هالیست این طرح. ظرفیت و یا طرح جدید مطرح می شود 
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   AACتولید بتن سبک طرح 

نکته حائز اهمیت در این جدول  تعداد طرح ها می . جزئیاتی از قبیل تعداد طرح ها درهر استان قید شده است

باشد ، که به علت زیاد بودن آنها بر اساس استان لیست شده است و این لیست بتفکیک نام شرکت نیز موجود 

رسالهاي قبل مجوز تاسیس گرفته اند و پیشرفت فیزیکی صفر درصد دارند که نشان اکثر این طرحها د. می باشد

  .البته همه آنها به عنوان طرحهاي که به بهره برداري خواهد رسید لحاظ شده است .از راکد بودن طرحها دارد

  2 -2- 3جدول 

 واحد تعداد ظرفیت استان ردیف

 26921125 بتن سبک

 تن 2 503000  شرقی  آذربایجان 1

 تن 1 48000  اردبیل 2

 تن 1 25000  اصفهان 3

 تن 8 40400  تهران 4

 تن 1 90000 جنوبی  خراسان 5

 تن 4 700000  خوزستان 6

 تن 3 27000  زنجان 7

 تن 2 48000  سمنان 8

 تن 4 471000  قزوین 9

 تن 1 100000  کردستان 10

 تن 1 33500  کرمان 11

 تن 1 3000  گلستان 12

 تن 7 722000  لرستان 13

 تن 1 3000  مازندران 14

 تن 2 93000  مرکزي 15

 تن 1 70000  همدان 16
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   AACتولید بتن سبک طرح 

 تن 2 20000  مرکزي 17

 تن 1 465000  کرمان 18

 26921126 )سیپورکس(انواع قطعات بتنی سبک 

 تن 3 66000  شرقی  آذربایجان 1

 تن 1 3000  زنجان 2

 تن 2 12350  سمنان 3

 تن 1 50000  لرستان 4

 تن 1 90000  مرکزي 5

 تن 1 30000  همدان 6

 تن 1 20000  کردستان 7

 26951313 )هبلکس (انواع قطعات بتنی سبک 

 تن 4 197500  شرقی  آذربایجان 1

 تن 5 588000  غربی  آذربایجان 2

 تن 2 25000  اردبیل 3

 تن 5 550000  اصفهان 4

 تن 3 436000  ایالم 5

 تن 3 225000 بوشهر 6

 تن 3 55125  تهران 7

 تن 6 114200 جنوبی  خراسان 8

 تن 19 190810 رضوي  خراسان 9

 تن 6 570175 شمالی  خراسان 10

 تن 2 170000  زنجان 11

 تن 8 1055000  سمنان 12

 تن 4 210000 و بلوچستان  سیستان 13

 تن 5 758540  قزوین 14

 تن 7 525000  قم 15
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   AACتولید بتن سبک طرح 

 تن 1 36000  کرمان 16

 تن 2 40050  کرمانشاه 17

 تن 2 41600  گلستان 18

 تن 3 155000  گیالن 19

 تن 3 160000  لرستان 20

 تن 3 46000  مازندران 21

 تن 6 65400  مرکزي 22

 تن 2 38000  هرمزگان 23

 تن 5 458820  همدان 24

 تن 2 140000  اصفهان 25

 تن 2 80000 جنوبی  خراسان 26

 تن 7 60000 رضوي  خراسان 27

 تن 1 5000  سمنان 28

 تن 3 13500  فارس 29

 تن 5 48200  قزوین 30

 تن 1 20000  قم 31

 تن 1 1500  کردستان 32

 تن 2 110000  گلستان 33

 تن 5 98000  مازندران 34

 تن 1 60000  مرکزي 35

 تن 2 33700  همدان 36

 تن 1 92000  مازندران 37

 تن 1 240000 جنوبی  خراسان 38
 

    – وزارت صنایع ومعادن : مرجع 
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   AACتولید بتن سبک طرح 

  تقاضا بررسی - 3 - 3

و دیگـري   89در بررسی تقاضا بازار، دو حالت مدنظر قرار گرفته یکی مربوط به سنوات گذشته تا قبل از سال      

با توجه به تقاضاي محصوالت در کشور همانند سـایر مـوارد کـه    . مربوط به پیش بینی چهار سال آینده می باشد 

. تشـکیل مـی دهنـد   ) منـازل مسـکونی  (به صورت تقاضاي مستقیم است ،  حجم بیشتر مصـرف را عمـوم مـردم    

بـا توجـه بـه نـو بـودن محصـول و        .یم  تقاضاي  محصوالت در کشور را به  عنوان تقاضاي مستقیم لحاظ می دار

  .مصرف باالي آن در داخل در حال حاضر صادرات و واردات محصول مقدار قابل توجهی نمی باشد
  

  بازار نهایی بررسی  -4 - 3

  با در نظر گرفتن کلیهء جداول عرضه و تقاضا ، در نهایت بررسی تقاضا و عرضه  در سنوات گذشته در جدول

  .در نظر گرفته شده است محصول اع جهت عرضه انو 1- 3-4

  1-4-3جدول

 تقاضا تقاضاي بالقوه مسکن  واردات  صادرات جمعیت کل کشور میزان تولید سال ردیف

1 85 217500 65750489 0 0 632881 10758974 

2 86 272500 66605245 0 0 641770 10910097 

3 87 417500 67477500 0 0 650789 11063405 

4 88 622500 68354708 0 0 659937 11218931 

5 89 2906900 69174964 0 0 667385 11345549 
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   AACتولید بتن سبک طرح 

با در نظر گرفتن کلیهء جداول پیش بینی عرضه و تقاضا ، در نهایت بررسی تقاضا و عرضه سالهاي 

  .در نظر گرفته شده است  محصولجهت عرضه انواع  2-4-3 آتی در جدول

  

  2-4-3جدول

تقاضاي بالقوه   واردات  صادرات جمعیت کل کشور میزان تولید سال ردیف
 مسکن

 تقاضا

1 90 3683250 69970476 0 0 674917 11473596 

2 91 5093750 70775137 0 0 682535 11603089 

3 92 10664470 71553663 0 0 690238 11734043 

4 93 10943370 72340753 
0 0 698028 11866475 

  

طرحهاي موجود تولید محصوالت در کشور، ظرفیت تولید یکسان براي هر محصول در با در نظر گرفتن ظرفیت 

البته این عدد با شناخت از بازار ، توان تولید از لحاظ تجهیزات پیش بینی می . سال مد نظر قرار گرفته است 

  .شود

 محصول در جهت عرضه انواع 4-4- 3سالهاي ماقبل و در جدول در محصولجهت عرضه انواع  3-4- 3در جدول

  .تولید مورد نیاز با ظرفیت مشخص درهر سال قید شده است) مازاد(سالهاي آینده ، کمبود 

  . که مطابق فرمول زیر بازار قابل کسب مشخص می گردد   
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   AACتولید بتن سبک طرح 

  

  

  3-4-3جدول

 1389 1388 1387 1386 1385 سال         ردیف

 2906900 417500 272500 217500 157500 عرضه 1

 11345549 11063405 10910097 10758974 10610006 تقاضا 2

 (8438649) (10645905) (10637597) (10541474) (10452506) )کمبود ( مازاد  3

  

  4-4-3جدول

 1393 1392 1391 1390 سال         ردیف

 10943370 10664470 5093750 3683250 عرضه 1

 11866475 11734043 11603089 11473596 تقاضا 2

 (923105) (1069573) (6509339) (7790346) )کمبود ( مازاد  3

  

تولید  .می باشد  "کمبود در بازار "قید شده است ، تولید داراي کشش   3 -همانطور که در جداول الف 

داراي کمبود براي محصوالت بر حسب سالهاي ) مجوز تاسیس ( محصوالت با لحاظ نمودن طرح هاي جدید 

 . مختلف می باشد

 

 )واردات + تولید داخل(  -صادرات + تقاضا داخل = سهم بازار قابل کسب
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   AACتولید بتن سبک طرح 

 بررسی کاالهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول - 

اضر با توجه به اینکه مصالح ساختمانی با سرعت فزاینده اي به سمت سبک شدن می روند در حال ح

 .کاالي جایگزینی با این مشخصات وجود ندارد

 اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز - 

ر از اهمیت باالیی ظبا توجه به استراتژیک بودن صنعت ساخت و ساز در جهان بالطبع محصول مورد ن

 .برخوردار است

 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول - 

، کشورهاي داراي منابع اولیه و داراي ساخت ساز محصول  و مصرف کننده کشورهاي عمده تولید کننده

  آلمان –برزیل  –چین  –باال و همچنین زلزله خیز می باشند، نظیر ایاالت متحده 

 شرایط صادرات - 

تولید محدودیتی جهت صادرات محصول وجود ندارد اما با توجه به نیاز باالي کشور در حال حاضر تنها 

  .انند پاسخگوي نیاز داخل باشندکنندگان می تو
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   AACتولید بتن سبک طرح 

  چهارم فصل 
مواد اولیه و 
 تاسیسات مهم
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   AACتولید بتن سبک طرح 

در این جدول مبالغ ارزي . شرح مواد اولیه و همچنین میزان تاسیسات مورد نیاز در جدول زیر آورده شده است 

  . بر حسب دالر و مبالغ ریالی برحسب هزار ریال می باشد 

  
  شرح مواد اولیه -1-4جدول 

  

 ردیف
اولیه و بسته بندي 

 و مشخصات فنی
 )هزار ریال ( قیمت کل  )ریال ( قیمت واحد  واحد مصرف سالیانه مصرف روزانه

 1,125,000 75 کیلو گرم 15,000,000 250 ماسه 1

 6,480,000 540 کیلو گرم 12,000,000 200 سیمان 2

 315,000 75 گرم 4,200,000 70 پودر آلومینیوم 3

 15,120,000 1,400 لیتر 10,800,000 180 آب گرم 4

5 
افزودنی ها شامل 

PVC   و سیلیس 
 864,000,000 480,000 کیلو گرم 1,800,000 30

 54,000,000 180,000 لیتر 300,000 5 گاز مخصوص 6

 جمع
 

941,040,000 
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   AACتولید بتن سبک طرح 

  تاسیسات -2-4جدول 

 تعداد مشخصات محل شرح
  قیمت واحد

 )ریال ( 
  قیمت کل 

 )هزار ریال (  

 سیستم گرمایش
 

 ساختمان جنبی و تولیدي سیستم گرمایش
 

1 280,000,000 280,000 

 سیستم سرمایش
 

 ساختمان جنبی و تولیدي سیستم سرمایش
 

1 120,000,000 120,000 

 سیستم تهویه سوله

 تولیدي اگزوز فن تهویه هوا
 

2 6,000,000 12,000 

فن تهویه و نصب و راه 
 اندازي

 ساختمان جنبی
 

3 1,000,000 3,000 

 سیستم اطفاء حریق و وسائل آتشنشانی
 

 ساختمان جنبی و تولیدي F.Bاجراي 
 

8 1,500,000 12,000 

 سوخت رسانی
 

 ساختمان جنبی و تولیدي اجراي شبکه گاز
 

1 185,000,000 185,000 

 هواي فشرده

خرید حمل اجراء شبکه 
 توزیع هواي فشرده

 تولیدي
 

1 154,000,000 154,000 

 تلفن

 خرید و نصب خط تلفن
  

3 6,000,000 18,000 

 آب

 حق انشعاب آب و لوله کشی
  

1 85,000,000 85,000 
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   AACتولید بتن سبک طرح 

 هزینه خرید و نصب تجهیزات تصفیه و سختی گیري آب
 

خرید و نصب تجهیزات 
   تصفیه و سختی گیري آب

1 58,000,000 58,000 

 هزینه قطعات یدکی مصرفی

   
1 150000000 150,000 

 1,105,000 جمع
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   AACتولید بتن سبک طرح 

  پنجمفصل 
  مکان یابی
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   AACتولید بتن سبک طرح 

  
 :مکان یابی و بررسی جنبه هاي زیست محیطی  -1

  تعیین محل اجرا و ایجاد کارخانه 

با توجه به بررسی هاي صورت گرفته در فاز اول مطالعات پتانسیل اجراي طرح در تمامی استانهاي کشور     

هاي بیشتر با توجه به عوامل مهمی نظیر تامین مواد اولیه ، امکانات زیر بنایی ، دسترسی با بررسی . وجود دارد 

به راههاي ارتباطی ، تامین نیروي انسانی ، جنبه هاي زیست محیطی ، معافیت هاي دولتی ، موقعیت سایر رقبا 

  .شهرکهاي صنعتی مستعد جهت اجراي طرح مورد نظر می باشند... و 

  

  ی منطقه خدمات زیر بنای

صنعتی تهیه  هايبراي این مجموعه امتیاز و ترانس با توان مورد نظر قرار داده شده است ، که از برق شهرک

لوله کشی محوطه ،  .همچنین امتیاز آب از شهرك صنعتی براي مجموعه در نظر گرفته شده است  .خواهد شد 

   .داخل سوله ها و سایر قسمتهاي کارخانه بوسیله پیمانکارمورد صالحیت انجام خواهد شد 

  

 بررسی جنبه هاي زیست محیطی 

بر اساس نوع مواد مصرفی و تولیدي و همچنین مرحله فرآیندها ، نوع و میزان آالیندگی هاي صنایع متفاوت 

ف ، امکان آلودگی در سه مرحله به جمع آوري مواد اولیه ، تولید و تبدیل بدین معنی که فرایندهاي مختل .است 

توصیه مواد واسطه و جمع آوري و انبار مواد تولید شده ، متحمل می باشد ازجمله فعالیت هاي زیست محیطی 
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   AACتولید بتن سبک طرح 

از موسسات معتبر که مورد تائید سازمان محیط زیست و موسسه  ISO 14000اخذ گواهینامه هایی نظیربه 

   :ستاندارد باشنداز طریق  فعالیتهاي زیر است ا

  

  تصفیه فاضالبهاي صنعتی و بهداشتی 

شناسایی دقیق فاضالبها و اندازه گیري کمی و کیفی  آالینده ها در کلیه واحد ها و تعبیه سیستم هاي تصفیه 

  فاضالب 

  

  تالش براي جلوگیري از آلودگی 

در زمینه رفع آلودگی هواي حاصل از فعالیت هاي صنایع ، مطالعات ارزیابی کمی و کیفی آالینده ها صورت 

گرفته و اقدامات الزم جهت کنترل آنها انجام خواهد گرفت ، از جمله نصب دستگاههاي پیشرفته اندازه گیري 

مبادرت به اندازه گیري   On Lineآالینده هاي اتمسفري و دوربین هاي مدار بسته که به صورت روزانه و 

   .آالینده ها می کنند 

  

  رفع مواد زاید جامد 

  انجام پژو هشهاي زیست محیطی 

این فعالیتها بر  محور اصالح فرآیند و دوریزها ، تصفیه آب و فاضالب ، کنترل آلودگی هوا و بازیافت ضایعات 

   .استوار می باشد 
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   AACتولید بتن سبک طرح 

  توسعه فضاي سبز

طبق استانداردهاي  .تلفیق صنعت با فضاي سبز یکی از اهداف اصلی صنایع باال دستی و پائین دستی می باشد 

زیست محیطی باید در ده درصد از فضاي صنعتی به فضاي سبز اختصاص داده شود که در این مجتمع درصد 

سبز با استفاده از پساب هاي  آبیاري این فضاي( بیشتري از این مقدار به فضاي سبز اختصاص داده شده است 

  ) که تا حدزیادي از مصرف آب کاسته می شود  .صنعتی تصفیه شده صورت می پذیرد 

 

 

  استفاده از تکنولوژي روز و عدم به کارگیري تکنولوژي غیر کار آمد 

به دلیل فشارهاي زیست محیطی ، براي از بین  ،زمانی که یک استاندارد جدید محیط زیست وضع می شود 

بردن آلودگی هاي موجود ، هزینه و نیروي انسانی زیادي را متوجه خود می سازد تا درصدي از آلودگی ها را 

محاسبات مشخص ساخته که اگر تکنولوژي جدیدي که در صنعت مورد نظر به کار گرفته می شود   .کاهش دهد 

مطابقت داشته باشد ، عالوه بر کاهش آلودگی ، با راندمان باالي خود موجب افزایش  با استانداردهاي مورد نظر

تولید نیز می شودکه دراین راستا شرکت با توجه به بروز بودن تکنولوژي آن وداشتن تمامی استانداردهاي زیست 

   .محیطی و کیفی جهان ، می تواند این موضوع را اثبات نماید 

این روش در کشورهاي اروپائی به کار گرفته  .ارتقاي تکنولوژي را نیز فراهم آورد  حفظ محیط زیست می تواند

شده و تکنولوژي هایی که به پایان عمر خود رسیده اند و با استانداردها ي مذکور مطابقت ندارند ، جمع آوري 

ایران نیز در این بین البته گاهی این تکنولوژي ها به کشورهاي در حال توسعه فرستاده می شود که  .می شوند 

   .بی نصیب نبوده است 
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صاحب نظران حوزه محیط زیست بر این عقیده اند که اگر صنعت ما توانمندي تولید فراورده اي با حفظ 

استانداردهاي زیست محیطی را ندارند در عین حال توان دستیابی به تکنولوژي مناسب را در خود نمی بینند ، 

ورده ها برود ، زیرا در برخی واحدها به دلیل بهره گیري ازتکنولوژي هاي منسوخ و نباید به سمت تولید آن فرآ

قدیمی ، به حدي مواد اولیه و انرژي حدر می رود که بحث تقدم صرفه اقتصادي بر حفظ محیط زیست رانیز بی 

ر تهیه شود ، با معنا ساخته است  ، چنانچه هزینه  هایی که باید پرداخت شود تا تکنولوژي گرانتر ولی بروزت

هزینه هایی که به دلیل کارگیري تکنولوژي نامناسب در مصرف مواد اولیه ، انرژي واحیاي محیط زیست هدر 

می رود مقایسه شود این نتیجه حاصل می شود که این موارد بسیار به صرفه تر و از نظر توسعه تکنولوژي و رشد 

   .صنایع نیز مفید تر خواهد بود 

  

  .متر مربع می باشد 6238مساحت زمین 

  
  

  مشخصات زمین -1-5جدول 
  

 محل
  مساحت

 )متر مربع (
  قیمت واحد

 )ریال ( 
  قیمت کل

 )هزار ریال ( 

 729.846 117.000 6238 شهرك صنعتی

 729.846 جمع کل هزینه زمین

  
  
  
  



  
 گزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  AA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  AACبتن سبک   امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 48: صفحه 
 

   AACتولید بتن سبک طرح 

  
  

و قرار گیري شهر کهاي صنعتی در کشور  نقشه ایران _1_شکل ب
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  ششمفصل 
  منابع 

  انسانینیروي 
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 :منابع نیروي انسانی 

این  توسعهبا .  میتوان برآوردي کلی از تعداد نیروي انسانی فنی مورد نیاز بدست آورد طرحبا توجه به ظرفیت 

با توجه به نیاز به ایجاد . بخش هاي مختلف بصورت مستقیم فعالیت خواهند داشت  نفر در 52مجموعه بیش از 

اشتغال در مناطق پیش بینی می گردد در زمینه جذب نیروي کار مشکلی وجود ندارد ولی الزم است در قسمت 

  . هاي تخصصی از متخصصین مجرب در زمینه هاي مختلف استفاده گردد 

  بخش منابع نیروي انسانیاطالعات مربوط به  -1-6جدول 

 مدرك تعداد نیروي انسانی مورد نیاز ردیف
  تعداد متوسط

 حقوق ماهیانه 
  عیدي

 یک سال 
  % 23بیمه 

 یک سال
حقوق سالیانه 

 )هزار ریال ( 

 229,400 41,400,000 8,000,000 15,000,000 لیسانس 1 مدیر عامل 1

 124,080 22,080,000 6,000,000 8,000,000 لیسانس 1 مدیر تولید 2

 124,080 22,080,000 6,000,000 8,000,000 لیسانس 1 مدیر امور مالی و اداري 3

 445,280 9,660,000 4,000,000 3,500,000 دیپلم 8 کارمند  اداري ، مالی و بازرگانی 4

 126,080 11,040,000 4,000,000 4,000,000 دیپلم 2 منشی و مسئول دفتر مدیرعامل 5

 48,280 8,280,000 4,000,000 3,000,000 سیکل 1 آبدارچی و نظافتچی 6

 96,560 8,280,000 4,000,000 3,000,000 دیپلم 2 نگهبان 7

 175,836 10,212,000 4,000,000 3,700,000 دیپلم 3 تکنسین برق ، مکانیک و پنوماتیک 8

 166,980 9,660,000 4,000,000 3,500,000 دیپلم 3 راننده 9

 128,080 11,040,000 5,000,000 4,000,000 فوق دیپلم 2 انبار دار 10

 556,600 9,660,000 4,000,000 3,500,000 دیپلم 10 کارگر ماهر 11

 842,472 8,004,000 4,000,000 2,900,000 سیکل 18 کارگر ساده 12

  3.063.728  جمع
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  هفتمفصل 
فنی و 

  مهندسی
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  بررسی فنی و مهندسی محصول -7-1

هم اکنون در اروپا . میالدي توسط یک آرشیتکت سوئدي اختراع گردید 1924بتن سبک یا متخلخل در سال 

ساخت این محصول با استفاده از تکنولوژي .عرضه میشود HEBELEXو یا  YTONGبتن سبک تحت نامهاي 

هت استفاده در پروژه شرکت سازنده ، محصول را ج. پیشرفته از طریق اختالط و پخت مواد اولیه انجام میگیرد

براي عملیات دیوار کشی ، تیغه بندي و غیره پیشنهاد و ) اعم از مسکونی ، تجاري و یا صنعتی(هاي عمرانی 

  .ضایعات محصول کال بعنوان پوکه مورد مصرف قرار میگیرد .مزایاي فنی ، اقتصادي و اجرایی آنرا متذکر میگردد

  :عمده خواص گاز بتن به شرح زیر میباشد 

کیلوگرم بر سانتیمتر  35تا  30: کیلوگرم مقاومت فشاري  750الی  650هر متر مربع حدود : وزن مخصوص 

  .مربع با امکان افزایش آن بر حسب سفارش و نیاز مصرف کننده

کارکردن با گاز بتن بسیار آسان است مثال به راحتی میتوان آنرا اره نموده و یا میخ در آن کوبیده شود و یا جاي 

غالوه بر این گاز بتن در مقابل آتش بسیار مقاوم است . یز یا کانال عبور سیم برق و لوله آن در آن بوجود آوردپر

  .و کلیه شرایط سالمت محیط زیست را دارا میباشد

بکارگیري مصالح سبک  19و  18با توجه به آیین نامه جدید محاسبه ایمنی ساختمانها در برابر زلزله و مبحث 

مناسب و با صرفه در جهت افزایش ایمنی ساختمان میباشد و بلوکهاي گاز بتن تامین کننده این  وزن راه حل

عدد آجر  866کیلوگرم وزن دارد که برابر  700الی  600یک متر مکعب بلوك هبلکس حدود . مزیت فنی است

جر است در عدد آ 26مطابق با  60*25*20بعبارت دیگر یک عدد بلوك . کیلوگرم میباشد 1750به وزن 
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عدد آجر میباشد و یک کارگر براحتی میتواند آنرا حمل نماید و سریعا نیز نصب  10حالیکه وزن آن برابر وزن 

مالت مورد نیاز براي اجراي همان دیوار با آجر بوده و به درصد سیمان % 25ضمنا مالت مصرفی برابر . میگردد

براي اجراي یک دیوار با آجر به یکصد کیلوگرم سیمان نیاز بعنوان مثال چنانچه . کمتري نیز در مالت نیاز دارد

  .کیلوگرم سیمان مصرف میکند 15باشد همان دیوار در صورت استفاده از بلوك هبلکس 

متر مکعبی بسته بندي میشود راحتر و سریعتر  3/15همچنین بارگیري و حمل بلوکهاي گاز بتن که در قالبهاي 

  .خواهد بود

   : )ابعاد(مشخصات فنی   

10*25*60 30*25*60  30*25*60 

 بنا به درخواست مصرف کننده 60*25*25 60*25*15

  kg/cm2 650-750وزن مخصوص           kg/cm2 25-35مقاومت فشاري 

  :دستور العمل اجرایی 

با توجه به ابعاد و سهولت کار با گاز بتن . کارکردن با گاز بتن نیاز به تخصص خاصی ندارد: کادر اجرایی  .1

 .برابر افزایش می یابد 3الی  2سرعت اجرا نیز نسبت به آجر و سفال تا 

همان ماسه و سیمان میباشد و با توجه به اینکه بلوکهاي گاز بتن یک نوع بتن سبک : مالت مورد نیاز  .2

به یک تبدیل و  6یا  5میباشد و همگونی کاملی با مالت ماسه و سیمان دارد میتوان نسبت ترکیب را 
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در مواردیکه ایغه بندیهاي مورد احرا با آب و رطوبت سر و . سیمان صرفه جویی بیشتري نموددر مصرف 

به لحاظ صرفه حویی (میتوان از مالت کچ و خاك ...) مثل دیوار اتاق خواب ، کار و (کاري نداشته باشد 

 .نیز استفاده نمود) اقتصادي

ن ، نم و رطوبت توسط این بلوکها منتقل با توجه به ابعاد متخلخل بودن بلوکهاي گاز بت: جذب آب  .3

  .نمیشود

در عین اینکه این بلوکها نم و رطوبت را منتقل نمیکنند ولی در سطح بلوك آب بیشتري را : نکته مهم 

 .نسبت به مصالح مشابه جذب میکنند لذا در زمان استفاده از این بلوکها باید نکات زیر رعایت شود

در صورت اجراي (طح صاف و صیقلی گاز بتن نسبت به سایر مصالح با توجه به س: اندود گچ و خاك  .4

یعنی در هر طرف نیم الی یک ) سانتیمتر نیاز نخواهد بود 2الی  1صحیح دیوارها به اندودي بیش از 

 .سانت

مانند سایر مصالح ...) اعم از لوله ، کابینت ، سنگ ، سرامیک ، (از نظر نصب تاسیسات و نماسازي  .5

 .چنانچه به صورت صحیح اجرا شود با مشکلی مواجه نخواهد شدمیباشد و 

  :خواص فنی محصول 

  پدیده اي سبک در صنعت ساختمان و صرفه جویی در انرژي

  مورد استفاده در دیوار هاي اخلی و خارجی و انواع پارتیشن

  سفال 4/1آجر و  5/1کاهش دستمزد تیم اجرایی دیوار هبلکس 

  سفال 3/1آجر و  4/1بکارگیري هبلکس کاهش مرده سازه ناشی از 
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  درصد دیوار آجر و سفال 50تا  30میزان مالت مصرفی در دیوار هبلکس 

 قابلیت فوق العاده در انجام عملیات سوراخکاري ، اره کاري ، نصب و تجهیزات روکار به دلیل بافت یکپارچه

درصد ساختمان هاي اجرا  50صول کاهش حجم تاسیسات حرارتی و برودتی در ساختمانهاي اجرا شده با مح

  شده با آجر و سفال

  

  خالصه مشخصات فنی 

  مقاومت بسیار باال در مقابل حریق و شعله مستقیم آتش

 w/m2k17/0ضریب هدایت حرارتی 

  بنا به سفارش مصرف کننده kg/cm3 35-25مقاومت فشاري 

  بنا به سفارش مصرف کننده kg/m3 550-500وزن مخصوص 

        30*20*15و  30*20*10ابعاد 

  تحلیل مقایسه اي طراحی ، محاسبه و اجراي بلوك هاي گاز بتن و سفال

هدف از این بحث مقایسه اجمالی است بین بلوك هاي سفالی و بلوك هاي بتن گازي ،  به این منظور تیغه هاي 

را در تیغه چینی  سفال که بیشترین کاربرد 25*20*10گاز بتن با تیغه هاي با ابعاد  25*60*10با ابعاد 

الزم به ذکر است تولیدات گاز بتن در ابعاد . فضاهاي داخلی ساختمان دارند مورد مقایسه قرار گرفته اند

   .هم تولید و عرضه می شوند  60*25*30و15و20
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  :در این قسمت در دو قسمت جداگانه مسائل تشریح و تفکیک می گردند 

  مقایسه هزینه هاي اجرا) الف

  هزینه هاي طراحی و ساختمقایسه ) ب

منظور از هزینه هاي اجرایی ، کلیه هزینه هاي مربوط به نقل و انتقال محصول تا هزینه هاي عملیاتی اجراي 

  :می باشد ) دستمزد ، مواد اولیه و سربار( cm 10محصول در تیغه 
  

  )با مالت مصرفی(مقایسه وزن دیوارهاي مختلف بر حسب کیلو گرم بر متر مربع 

  بلوك هبلکس  بلوك سفالی  آجر فشاري  ضخامت
10  260  160  80  
20  450  250  150  
30  635  330  223  

  

  مقایسه میزان اجراي سطوح دیوارهاي مختلف بر حسب متر مربع توسط یک تیم اجرایی در زمانهاي مساوي

  بلوك هبلکس  بلوك سفالی  آجر فشاري  ضخامت
10  27  38  77  
20  15  30  55  
30  5   -  40  

  

  مقاسیه وزن مالت مصرفی براي هر متر مربع دیوارهاي مختلف بر حسب کیلوگرم

  بلوك هبلکس  بلوك سفالی  آجر فشاري  ضخامت
1  60  20  15  

20  140  70  30  
30  200   -  45  
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  مشخصات فنی 

  )وزن بتن 5/1وزن آجر و  4/1. ( کیلو گرم وزن دارد 500هر متر مکعب هبلکس  -1

سانتی متر  60*25یک بلوك هبلکس به ابعاد . کیلو گرم بر سانتی متر مربع است  35-25مقاومت فشاري  -2

  .تن را تحمل کند 45می تواند بار گسترده اي به وزن 

 w/m2k17/0ضریب هدایت حرارتی  -3

عایق صدا و مقاوم در برابر آتش سوزي بوده که بدلیل وزن مخصوص کم آن نسبت به سایر مصالح معمولی  -4

  .در مقابل زلزله استکم خطر تر 

  .بعلت داشتن تخلخل عایق رطوبت بوده و در نتیجه عمل تبخیر در سطح آن به آسانی انجام می گیرد -5

  

  لیست ماشین آالت

  ماشین آالت داخلی  

  . محل تحمیل ماسه میکرونیزه شده ) Aqqreqate(سیستم درصد بندي  -1

تولید شده و براي مقاومت و حفظ فرم   AIST 35ي میلیمتر 5تنی که از ورق  50عبارت از یک عدد سینلوي 

در جایگاه ماسه براي تامین حرکت . دارد  80mm x10 mm + 60 mm x10mmتقویت کننده اي به ابعاد 

صد پیستون  2براي باز شدن دریچه از . موجود میباشد kw 5,75ماسه از سیستم یک عدد موتور ویبراسیون  

 10-8درجه گذاشته خواهند شد  45ضخامت حلزونهایی که به زاویه  استفاده شده و 80×300پنوماتیک 

  . میلیمتر میباشد 
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  سیستم حاضر کننده سیمان -2

 تنی حلزون و بانکر وزن  50عبارت نزدیک عدد سینلوي 

تولید شده و براي مقاومت و حفظ فرم تقویت  AAST35میلیمتري  5تنی که از وزن  50داراي ظرفیت ذخیره 

در جایگاه رسیدن براي تامین حرکت . دارد  80mm x10 mm + 60 mmx10mmبعاد کننده اي به ا

عدد پیستون  2براي باز شدن دریچه لز . موجود میباشدkw 5,75سیمان از سیستم یک عدد موتور ویبراسیون 

ر میلیمت 10-8درجه گذاشته خواهد شد  45استفاده شده و ضخامت حلزونهایی که به زاویه  80×300پنوماتیک 

  . میباشد 

  

  100/به تعداد حداقل  cm 60×120×120قالبهاي محصول به ابعاد   -3

 4و یا  3ٌ شده که با نصب به همدیگر به شکل قالب محصول در میاید و از ورق سیاه  Lدو عدد به شکل ٌ

ربوطه ورقهاي م. براي جلوگیري از در رفتن مایعی که به قالب ریخته خواهد شد . میلیمتري تولید خواهد شد 

  . باید با سیستم لیزري بریده شوند 

عدد الستیک بلبرینگی داشته باشند و صفحه اي که قالب  4باید  200msارابه هاي حمل قالب به تعداد حداقل 

ضمناً در روي ریلیهایی که داخل کارخانه . روي آن مینشیند باید از چوب خوب و محکم ساخته شده  باشد 

  . حتی قابل حرکت باشد کشیده خواهد شد باید به را

  

 دستگاه جمع آوري محصول  -4
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  . تن   3جرثقیل متحرك به ظرفیت حداقل  -5

  

  لیست ماشین آالت خارجی 

 سیستم مخلوط کننده گاز 1

 )گروه میکسر( میکسر مواد  2

 )زنجیر موتور(تونل متحرك  3

 سیستم اتوماتیک و الکترونیک 4

 آب گرمکن 5

 هوا کمپرسور 6

 گیري و برش اندازه 7

 مونتاژو راه اندازي سیستم 8

 )بونکر( مخلوط کن لرزاننده  9

 خرد کن 10

 طبقه 2   لرزاننده الک 11

 ذخیره سازي بونکر 12

 حمل به باال سیستم 13

 کننده ریموت الکتریکی کنترل 14
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  استاندارد ها 

 خارجی و داخلی باربر غیر دیوارهاي در اتوکالوشده با بتن سبک گازي قابلیت استفاده  هوادار کهاي بلو -1

 تعیین نها آ مقاومتی رده به توجه بتن ها ،با این کاربري محدودیتهاي که شایان ذکر است . را دارند

  .میشود

م می مگا پاسکال تقسی 5/7، 00/5،  5/2مقاومت هاي  به مقاومتی رده نظر از بتن هاي گازي -2

  . باشد   Kg/m3 800تا  400همچنین از نظر جرم حجمی اسمی .شوند

 .باشند 8593 شماره به ایران ملی کهاي بتن گازي باید داراي ویژگی هاي استاندارد بلو -3

 خوردگی، ترك دیوار و اندود و در نهایت، کاهش احتمال در نسبی جهت جلوگیري از تغییر شکلهاي -4

 .شود درصد محدود 2رطوبت به حداکثر شدگی تغییرات  باید جمع

 شده جهت اجراي دیوار با بلوك هاي بتن سبک گازي می بایستی داراي گرفته به کار هاي مالت -5

 .باشد ایران ملی استانداردهاي موسسه 706- 2و  706-1فنی مطابق استاندارد هاي شماره  مشخصات

بتن سبک گازي، در رفتار لرزه اي  تمهیدات الزم جهت عدم مشارکت دیوارهاي حاصل از بلوك هاي -6

 .سازه ضروري است

سیکل هاي ذوب شدگی و یخ زدگی و تشعشات ماوراء بنفش  دوام، نفوذپذیري، به مربوط الزامات تأمین -7

 .جهت دیوارهاي خارجی ضروري است

 با توجه به جذب آب نسبتاً زیاد این محصول ، رعایت ضوابط به محافظت دیوارها از تماس مستقیم با -8

 .آب و یا چرخه هاي تر و خشک شدن الزامی می باشد

 .است الزامی بهداشتی و رعایت استانداردهاي مربوط به الزامات زیست محیطی -9
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 19 مبحث الزامات که باشد اي به گونه باید حرارتی تکمیلی عایق ضخامت یا و دیوار حداقل ضخامت -10

 .دیوار خارجی را تامین نمایدانرژي براي  مصرف در صرفه جویی جهت مقررات ملی ساختمان

و  حریق مقابل در نها ساختما رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و مسکن در خصوص حفاظت -11

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره ها در  444نشریه شماره  الزامات همچنین

 .ملکردي عنصر ساختمانی الزامی استمقابل حریق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان ، کاربري و وظیفه ع

صدا بندي هوابرد جداکننده هاي بین واحدهاي مستقل و پوسته خارجی ساختمان و می بایستی  -12

 .مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان تامین گردد

 .است الزامی مسکن ساختمان و تحقیقات مرکز از فنی اخذ گواهینامه -13      
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  هشتمفصل 
اجرائی و برنامه 

  بودجه بندي
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پس از مطالعات صورت گرفته در خصوص شروع برنامه اجرایی با نگاهی بر استقرار مدیریت اجرایی برنامه 

  )MSPدر پیوست ( ) :فعالیت ها داراي همپوشانی هستند(زمانبندي اجراي طرح به شرح زیر می گردد 

  
  برنامه زمانبندي اجراي طرح -10-1جدول 

  
 AAC   356 days بتن سبک کارخانه تولیداحداث  ردیف

 days 20 امور زیر بنایی 1

 days 20 تهیه و تنظیم قرار داد و امضاء قرار داد 2

 days 20 تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادي 3

 days 45 تقاضاي وام و دریافت تسهیالت ارزي و ریالی 4

 days 100 شروع عملیات ساختمانی سالن هاي اصلی 5

 days 90 شروع عملیات ساختمانی سالن هاي فرعی و اداري 6

 days 30 گشایش اعتبار اسنادي جهت ورود دستگاه ها 7

 days 30 زمان حمل دستگاه ها 8

 days 60 انجام عملیات تاسیسات 9

 days 30 اجراي فونداسیون دستگاه ها 10

 days 30 عملیات نصب و راه اندازي 11

 days 10 اولیه خرید و حمل مواد 12

 days 30 شروع آزمایشی و آموزشی پرسنل 13

 day 1 افتتاح و شروع بهره برداري 14

  



  
 گزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  AA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  AACبتن سبک   امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 64: صفحه 
 

   AACتولید بتن سبک طرح 

  نهمفصل  
برآورد ها و 

ل یه و تحلیتجز
  مالی
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 بر آوردها و تجزیه و تحلیل مالی 

  برآورد هزینه سرمایه گذاري  -9-1
  
   خالصه هزینه هاي سرمایه گذاري -9-1-10
  
  

  هزینه هاي سرمایه گذاري - 10-1-9جدول 
  

 نحوه سرمایه گذاري

 شرح

 تسهیالت بانکی سهم متقاضی

 )هزار ریال ( جمع 

 درصد )هزار ریال ( مبلغ  درصد )هزار ریال ( مبلغ 

  45,339,080 %66.2  30,000,000 %33.8  15,339,080 سرمایه ثابت

  57,982,236 %8.6  5,000,000 %91.4  52,982,236 سرمایه در گردش

  103,321,316 %33.9  35,000,000 %66.1  68,321,316 جمع کل  سرمایه گذاري
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  خالصه هزینه هاي ثابت سرمایه گذاري -9-1-11
  

  خالصه هزینه هاي ثابت سرمایه گذاري- 11-1-9جدول 
  

 هزار  ریال شرح ردیف

 729,846 هزینه خرید زمین 1

 23,445,450 خط تولیدهزینه ماشین آالت و تجهیزات  2

 110,000 هزینه تجهیز آزمایشگاه 3

 820,000 هزینه تأسیسات برقی و کنترلی 4

 1,105,000 هزینه تأسیسات صنعتی و غیر صنعتی 5

 690,000 هزینه ماشین هاي حمل و نقل 6

 170,000 هزینه تجهیزات کارگاه تعمیر و نگهداري 7

8 
ساختمانهاي هزینه ساختمانی خط تولید، 

 جنبی ومحوطه سازي
9,211,960 

 3,210,818 هزینه گمرك و ترخیص و حمل تجهیزات 9

 هزینه بیمه حمل تجهیزات 10
 9این قسمت در بند 
 لحاظ شده است

 480,000 هزینه جرثقیل و باسکول 11

12 
هزینه نصب تجهیزات مکانیکال ، 

 الکتریکال و تاسیسات
488,159 

 360,000 مشاور ینهزینه هاي   13

 4,308,548 هزینه هاي قبل از بهره برداري 14

 209,300 وسایل اداري 15

 45,339,080 جمع کل سرمایه گذاري ثابت طرح
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  خالصه هزینه هاي ساختمانی -9-1-2
  

  خالصه هزینه هاي ساختمانی -2-1-9جدول 
  

 مقدار واحد شرح ردیف
انجام 
 شده

انجام 
 نشده

 قیمت کل قیمت واحد

 )هزار  ریال ( )ریال ( 

 7,112,000 ساختمانهاي صنعتی 1

 1970 مترمربع سوله سالن تولید و دفاتر فنی تولید 1- 1
 √ 2,200,000 4,334,000 

 450 مترمربع انبار مواد اولیه و محصول 2- 1
 √ 1,200,000 540,000 

 540 مترمربع انبار ابزار و قطعات 3- 1
 √ 1,200,000 648,000 

 60 مترمربع اتاق تاسیسات 4- 1
 √ 1,500,000 90,000 

 1500 مترمربع سالن دور باز 5- 1
 √ 1,000,000 1,500,000 

 1,058,000 ساختمانهاي جنبی 2
 350 متر مربع اداري و رفاهی 1- 2

 √ 2,500,000 875,000 
 48 متر مربع سوییت نگهبانی 2- 2

 √ 2,250,000 108,000 
 50 متر مربع جهت مخازن سوختطبقه زیرین  3- 2

 √ 1,500,000 75,000 
 1,041,960 محوطه سازي 3
 660 متر مربع دیوار کشی و حصار کشی محوطه 1- 3

 √ 420,000 277,200 
 4500 متر مکعب خاك ریزي و تسطیح 2- 3

 √ 50,000 225,000 
 1248 متر مربع پارکینگ ، خیابان و پیاده رو سازي 3- 3

 √ 320,000 399,360 
 936 متر مربع ایجاد فضاي سبز و روشنایی محوطه 4- 3

 √ 150,000 140,400 
 9,211,960 جمع
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  خالصه هزینه تاسیسات  -9-1-3

  
 خالصه هزینه تاسیسات -1-3-1-9جدول 

  

 تعداد محل شرح
  قیمت واحد

 )ریال ( 
  قیمت کل

 )هزار ریال ( 
 سیستم گرمایش

 

 سیستم گرمایش
جنبی و ساختمان 

 تولیدي
1 280,000,000 280,000 

 سیستم سرمایش
 

 سیستم سرمایش
ساختمان جنبی و 

 تولیدي
1 120,000,000 120,000 

 سیستم تهویه سوله

 12,000 6,000,000 2 تولیدي اگزوز فن تهویه هوا

 3,000 1,000,000 3 ساختمان جنبی فن تهویه و نصب و راه اندازي

 وسائل آتشنشانیسیستم اطفاء حریق و 
 

 F.Bاجراي 
ساختمان جنبی و 

 تولیدي
8 1,500,000 12,000 

 سوخت رسانی
 

 اجراي شبکه گاز
ساختمان جنبی و 

 تولیدي
1 185,000,000 185,000 

 هواي فشرده
خرید حمل اجراء شبکه توزیع 

 هواي فشرده
 154,000 154,000,000 1 تولیدي

 تلفن

 خرید و نصب خط تلفن
 

3 6,000,000 18,000 

 آب
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 حق انشعاب آب و لوله کشی
 

1 85,000,000 85,000 

 هزینه خرید و نصب تجهیزات تصفیه و سختی گیري آب
 

خرید و نصب تجهیزات تصفیه 
  و سختی گیري آب

1 58,000,000 58,000 

 هزینه قطعات یدکی مصرفی

  
1 150000000 150,000 

 1,105,000 جمع

  
  

  تاسیسات برقی -2-3-1-9جدول 
 
 

 )هزار ریال ( جمع )ریال ( جمع نام تجهیزات ردیف

 225,000 225,000,000 )کیلو وات 200(هزینه خرید انشعاب برق  1

 275,000 275,000,000 هزینه خرید تابلو و سایر تجهیزات مربوطه و کابل کشی 2

 320,000 320,000,000 خرید و نصب دیزل ژنراتور برق اضطراري 3

 820,000 جمع
  
  
  

  تجهیزات کارگاهی و تعمیرات -3-3-1-9جدول 
  

  )هزار ریال ( جمع )ریال ( جمع تعداد نام تجهیزات

 170,000 170,000,000 1 هزینه تجهیزات کارگاه تعمیر و نگهداري

 170,000 جمع

  
  



  
 گزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  AA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  AACبتن سبک   امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 70: صفحه 
 

   AACتولید بتن سبک طرح 

  توزیع سوختو تجهیزات  دستگاه هاخالصه هزینه  -9-1-5
   

  دستگاه ها و تجهیزات خالصه هزینه  -5-1-9جدول 
  

 Description ردیف
Delivery By 

other 
country 

Local 
Manufacture 

Set of 
number 

Unit Price Total Price 

Rials Euro Thousand 
Rails 

CONCRETE BLOCK MAKING MACHINE (150 M3/24H) 

1 PERCUSSION VIBRATION UNIT 
GEMERATING GAS √  

1 2,019,250,000 205,000 2,019,250 

2 MIXTURE OF MATERIAL AND 
DRAINING SYSTEM(mixer group) √  

1 2,758,000,000 280,000 2,758,000 

3 TUNNEL MOVEMENT SYSTEM ( 
CHAIN -REDUCER)8ITM. √  

1 443,250,000 45,000 443,250 

4 FACILITY AUTOMATIZATION 
AND ELECTRICAL SYSTEM √  

1 3,546,000,000 360,000 3,546,000 

5 HOT WATER -STEAM 
PREPATION SYSTEM √  

1 1,329,750,000 135,000 1,329,750 

6 AIR PREPARATION √  
1 443,250,000 45,000 443,250 

7 CALIBRE AND CUTTING 
SYSTEM √  

1 4,925,000,000 500,000 4,925,000 

8 ASSEMBLY,TEST PRODUCTION 
AND KNOW HOW COST √  

1 985,000,000 100,000 985,000 

GRINDING -BREAKING 50 TONS /1 HOURS CAPACITY 

9 VIBRATION FEEDER √  
1 443,250,000 45,000 443,250 

10 TERTIARY CRUSHER √  
1 1,773,000,000 180,000 1,773,000 

11 VIBRATION 
SCREEN2FLOORS(15-5M) √  

1 788,000,000 80,000 788,000 

12 STOCK BUNKER √  
1 443,250,000 45,000 443,250 

13 CARRYING SYSTEM ELEVATOR √  
1 443,250,000 45,000 443,250 

14 CONTROL END ELECTRICAL 
RENOTE CONTROL √  

1 315,200,000 32,000 315,200 

 تنی 100سیستم درصد بندي  15
 √ 1 650,000,000 

 
650,000 

 سیستم حاضرکننده سیمان 16
 √ 1 850,000,000 

 
850,000 



  
 گزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  AA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  AACبتن سبک   امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 71: صفحه 
 

   AACتولید بتن سبک طرح 

  60*120*120قالبهاي محصول به ابعاد   17
 √ 100 1,500,000 

 
150,000 

 ارابه هاي حمل قالب 18
 √ 200 1,200,000 

 
240,000 

 دستگاه جمع آوري محصول 19
 √ 1 180,000,000 

 
180,000 

 ماسه ریل غلطک دار جهت جابجائی 20
 √ 4 180,000,000 

 
720,000 

 23,445,450 0 جمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 گزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  AA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  AACبتن سبک   امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 72: صفحه 
 

   AACتولید بتن سبک طرح 

  ) پیشنهاد ( منابع تامین مالی و اطالعات مربوط به تسهیالت  -9-1-7

  .در پیوست آمده استمنابع تامین مالی -7-1-9جدول 

  : شاخص هاي مالی 
  شاخص هاي اقتصادي مالی طرح

  

# index Quantity Unit 

 متر مکعب 45000 کارخانهظرفیت  1
 ریال 9850 در زمان فعلی به ریال دالرقیمت تبدیل  2
 ریال 10.500 قیمت فروش 3
 % %15 نرخ تورم هزینه 4
 % %15 نرخ تورم درآمد 5
 هزار ریال 70,844,626 سرمایه گذاري کل طرح 6
 هزار ریال 43,843,205 سرمایه گذاري ثابت طرح 7

 هزار ریال 27,001,421 )1392سال ( سرمایه گذاري در گردش طرح  8
 دالر 20,655,450 میزان ارز بري 9
 نفر 52 تعداد پرسنل 10
 -  %15.4 نقطه سربسري طرح 11
 ماه 12 مدت اجراي طرح 12
 سال 67,521,051 1394ارزش افزوده طرح در سال  13
 زمان شروع به تولیداز  پنج سال سه ماه دوره بازگشت سرمایه 14
 -  ROR 28.78%                            1393نرخ بازده ساده  در سال  15
 -  IRR 33.50%                    نرخ بازده داخلی                             16
 بزرگتر از یک 1.04 نسبت منافع به مخارج 17
 هزار ریال Net Present Worth Method 96,824,788     ارزش فعلی خالص  18
 هزار ریال PW-Benefit 2,572,043,478ارزش فعلی دریافتها                                19

 هزار ریال PW-Cost 2,475,218,691ارزش فعلی پرداختها                                    20



  
 گزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  AA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  AACبتن سبک   امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 73: صفحه 
 

   AACتولید بتن سبک طرح 

  روش مطالعه ، تحقیق و بیان مطلب 

هدف اصلی این فصل از گزارش ارائه فرایند مالی طرح می باشد که بدین منظور ابتدا میزان سرمایه گذاري ، 

هزینه هاي سالیانه و در آمدهاي طرح با روش ها و معیار هاي مذکور در مراجع معتبر برآورده گردیده و سپس 

فرایند مالی دو روش قابل انتخاب و انجام به منظور تجزیه وتحلیل . به بررسی فرایند مالی پرداخته شده است 

  : می باشد که عبارتند از 

  روش حذف اثرات تورم با تبدیل فرایند مالی متورم به فرایند مالی واقعی ) الف 

  روش تجزیه و تحلیل پروژه با فرایند مالی متورم شده ) ب

یندهاي مالی را بر اساس ثابت ماندن هزینه در روش اول اثر تورم را بر هزینه ها و در آمد ها نادیده گرفته و فرا

ها و در آمد ها در طول عمر طرح بررسی می نمایند ، اما در روش دوم هزینه ها و در آمدها با یک نرخ در هر 

در این فصل که هدف نهائی ارائه فرایند مالی طرح می باشد از روش اول استفاده شده . سال افزایش می یابند 

در بررسی آنالیز . ین روش بخاطر قوانین بانکی و استفاده از تسهیالت بانکی می باشد علت انتخاب ا. است 

  . حساسیت طرح ، اثرات تورم روي طرح در نظر گرفته شده است 

  

  

  

  

  

  



  
 گزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  AA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  AACبتن سبک   امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 74: صفحه 
 

   AACتولید بتن سبک طرح 

  ) Fixed – Capital Investment( بر آورد سرمایه گذاري ثابت  -9-1

  :سرمایه گذاري ثابت طرح شامل موارد زیر می باشد 

  زمین

 محوطه سازي  ، احداث ساختمانهاي صنعتی و غیر صنعتی 

 تاسیسات زیر بنایی 

 تسهیالت خدماتی و وسایل نقلیه 

 )گمرك ( هزینه خرید تجهیزات و ماشین آالت اصلی مورد نیاز و هزینه هاي وابسته 

 هزینه هاي قبل از بهره برداري 

 هزینه هاي پیش بینی نشده 

  
  ایه گذاري هزینه هاي مستقیم سرم) الف 

   زمین -9-1-1

انتخاب شده است ، قیمت زمین  استانصنعتی  هايشهرکبا توجه به مکان یابی طرح و محل اجراي آن که در 

ریال به ازاي هر متر مربع برآورد می شود ، لذا با توجه متراژ مورد نیاز زمین که در  117.000در این منطقه 

  . هزار ریال می گردد  729.846مترمربع پیش بینی می گردد ، هزینه خرید زمین برابر  6238حدود 
  

  

  



  
 گزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  AA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  AACبتن سبک   امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 75: صفحه 
 

   AACتولید بتن سبک طرح 

  هزینه هاي محوطه سازي و احداث ساختمانها -9-1-2

محوطه سازي طرح شامل عملیات خاکبرداري و تسطیح ، دیوار کشی ، جدول کشی و آسفالت ، فضاي سبز و 

هاي بعمل آمده در مورد زیر بناي طرح هزینه احداث ساختمانهاي با توجه به بررسی . خیابان کشی می باشد 

   .آمده است  -1-9صنعتی و غیر صنعتی در جدول 
  

  هزینه هاي محوطه سازي و احداث ساختمانها  -1-9جدول 

 مقدار واحد شرح ردیف
انجام 
 شده

انجام 
 نشده

 قیمت کل قیمت واحد

 )هزار  ریال ( )ریال ( 

 7,112,000 صنعتیساختمانهاي  1

 1970 مترمربع سوله سالن تولید و دفاتر فنی تولید 1- 1
 √ 2,200,000 4,334,000 

 450 مترمربع انبار مواد اولیه و محصول 2- 1
 √ 1,200,000 540,000 

 540 مترمربع انبار ابزار و قطعات 3- 1
 √ 1,200,000 648,000 

 60 مترمربع اتاق تاسیسات 4- 1
 √ 1,500,000 90,000 

 1500 مترمربع سالن دور باز 5- 1
 √ 1,000,000 1,500,000 

 1,058,000 ساختمانهاي جنبی 2
 350 متر مربع اداري و رفاهی 1- 2

 √ 2,500,000 875,000 
 48 متر مربع سوییت نگهبانی 2- 2

 √ 2,250,000 108,000 
 50 متر مربع طبقه زیرین جهت مخازن سوخت 3- 2

 √ 1,500,000 75,000 
 1,041,960 محوطه سازي 3
 660 متر مربع دیوار کشی و حصار کشی محوطه 1- 3

 √ 420,000 277,200 
 4500 متر مکعب خاك ریزي و تسطیح 2- 3

 √ 50,000 225,000 
 1248 متر مربع پارکینگ ، خیابان و پیاده رو سازي 3- 3

 √ 320,000 399,360 
 936 متر مربع ایجاد فضاي سبز و روشنایی محوطه 4- 3

 √ 150,000 140,400 
 9,211,960 جمع



  
 گزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  AA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  AACبتن سبک   امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 76: صفحه 
 

   AACتولید بتن سبک طرح 

  هزینه تاسیسات زیر بنایی  -9-1-3

هزینه زیر بنایی شامل تاسیسات برق ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات تامین آب ، جمع آوري و تصفیه فاضالب و 

کلیه تاسیسات زیر . آمده است  - 2-9سیستم اطفا حریق می باشد که هزینه هر کدام از این موارد در جدول 

  . بنایی واحد ، ریالی می باشد 

  اییکل هزینه تاسیسات زیر بن -2-9جدول 
  

 تعداد مشخصات محل شرح
  قیمت واحد

 )ریال ( 
  قیمت کل 

 )هزار ریال (  

 سیستم گرمایش
 

 ساختمان جنبی و تولیدي سیستم گرمایش
 

1 280,000,000 280,000 

 سیستم سرمایش
 

 ساختمان جنبی و تولیدي سیستم سرمایش
 

1 120,000,000 120,000 

 سیستم تهویه سوله

 تولیدي اگزوز فن تهویه هوا
 

2 6,000,000 12,000 

فن تهویه و نصب و راه 
 اندازي

 ساختمان جنبی
 

3 1,000,000 3,000 

 سیستم اطفاء حریق و وسائل آتشنشانی
 

 ساختمان جنبی و تولیدي F.Bاجراي 
 

8 1,500,000 12,000 

 سوخت رسانی
 

 ساختمان جنبی و تولیدي اجراي شبکه گاز
 

1 185,000,000 185,000 

 فشرده هواي

 تولیديخرید حمل اجراء شبکه 
 

1 154,000,000 154,000 



  
 گزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  AA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  AACبتن سبک   امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 77: صفحه 
 

   AACتولید بتن سبک طرح 

 توزیع هواي فشرده

 تلفن

 خرید و نصب خط تلفن
  

3 6,000,000 18,000 

 آب

 حق انشعاب آب و لوله کشی
  

1 85,000,000 85,000 

 هزینه خرید و نصب تجهیزات تصفیه و سختی گیري آب
 

خرید و نصب تجهیزات 
   گیري آبتصفیه و سختی 

1 58,000,000 58,000 

 هزینه قطعات یدکی مصرفی

   
1 150000000 150,000 

 1,105,000 جمع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 گزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  AA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  AACبتن سبک   امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 78: صفحه 
 

   AACتولید بتن سبک طرح 

  هزینه وسایل نقلیه و وسایل اداري  -9-1-4

 -3 - 9در این قسمت کل هزینه هاي مربوط به خرید وسایل نقلیه و وسایل ادراي مورد نیاز براي طرح در جدول 

  .آورده شده است  -4-9و   

  وسایل حمل ونقل -3-9جدول 
  

 )هزار ریال (قیمت کل )ریال( قیمت واحد تعداد شرح

 120,000 120,000,000 1 خودرو وانت نیسان

 245,000 245,000,000 1 کامیونت

 325,000 325,000,000 1 تنی 5لیفتراك 

 690,000 جمع

  
  در طرح  وسایل اداري مورد نیاز -1-4-9جدول 

  

 )هزار ریال(  هزینه کل )ریال( هزینه واحد تعداد شرح ردیف

 80,000 8,000,000 10 دستگاه کامل کامپیوتر و متعلقات مربوطه 1

 5,400 1,800,000 3 دستگاه چاپگر 2

 10,000 500,000 20 گوشی تلفن 3

 3,600 1,800,000 2 دستگاه  فاکس 4

 6,300 6,300,000 1 دستگاه  کپی 5

 7,000 7,000,000 1 دستگاه کارت ساعت زنی 6

 75,000 75,000,000 1 )سري کامل ( وسائل آبدارخانه   7

 22,000 22,000,000 1 وسائل و مبلمان اداري و رفاهی و رستوران 8

 209,300 جمع کل

  



  
 گزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  AA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  AACبتن سبک   امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 79: صفحه 
 

   AACتولید بتن سبک طرح 

  مصرفیوسایل  -2-4-9جدول 

 میزان مصرف شرح ردیف
  قیمت واحد

 )ریال(
  قیمت کل

 )هزار ریال(
 8800 800,000 11 لباس فرم کارمندان غیر تولیدي 1

 42000 1,200,000 35 لباس  ، کفش ، کاله و دستکش ایمنی 2

 345000 25,000 13,800 )نفر روز در سال ( هزینه غذاي روزانه  3

 96600 7,000 13,800 )نفر روز در سال ( هزینه آبدارخانه  4

 36000 12,000 3,000 هزینه ملزومات مصرفی پرسنل  5

 600000 600,000,000 1 هزینه تبلیغات 6

 1,128,400 جمع کل

  
  
  

  هزینه خرید تجهیزات و ماشین آالت اصلی مورد نیاز و گمرك  -9-1-5

اصلی مورد نیاز واحد ارزیابی گردیده و در نهایت کل هزینه مورد نیاز جهت در این قسمت کل تجهیزات 

خریداري آنها مشخص شده است که بر این اساس قیمت تجهیزات اصلی بر اساس پر فرم اخذ شده برآورده شده 

  . است 

  

  

  

  

  



  
 گزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  AA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  AACبتن سبک   امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 80: صفحه 
 

   AACتولید بتن سبک طرح 

  قیمت تجهیزات اصلی طرح  -5-9جدول 

 Description ردیف
Delivery By 

other 
country 

Local 
Manufacture 

Set of 
number 

Unit Price Total Price 

Rials Euro Thousand 
Rails 

CONCRETE BLOCK MAKING MACHINE (150 M3/24H) 

1 PERCUSSION VIBRATION UNIT 
GEMERATING GAS √  

1 2,019,250,000 205,000 2,019,250 

2 MIXTURE OF MATERIAL AND 
DRAINING SYSTEM(mixer group) √  

1 2,758,000,000 280,000 2,758,000 

3 TUNNEL MOVEMENT SYSTEM ( 
CHAIN -REDUCER)8ITM. √  

1 443,250,000 45,000 443,250 

4 FACILITY AUTOMATIZATION 
AND ELECTRICAL SYSTEM √  

1 3,546,000,000 360,000 3,546,000 

5 HOT WATER -STEAM 
PREPATION SYSTEM √  

1 1,329,750,000 135,000 1,329,750 

6 AIR PREPARATION √  
1 443,250,000 45,000 443,250 

7 CALIBRE AND CUTTING 
SYSTEM √  

1 4,925,000,000 500,000 4,925,000 

8 ASSEMBLY,TEST PRODUCTION 
AND KNOW HOW COST √  

1 985,000,000 100,000 985,000 

GRINDING -BREAKING 50 TONS /1 HOURS CAPACITY 

9 VIBRATION FEEDER √  
1 443,250,000 45,000 443,250 

10 TERTIARY CRUSHER √  
1 1,773,000,000 180,000 1,773,000 

11 VIBRATION 
SCREEN2FLOORS(15-5M) √  

1 788,000,000 80,000 788,000 

12 STOCK BUNKER √  
1 443,250,000 45,000 443,250 

13 CARRYING SYSTEM ELEVATOR √  
1 443,250,000 45,000 443,250 

14 CONTROL END ELECTRICAL 
RENOTE CONTROL √  

1 315,200,000 32,000 315,200 

 تنی 100سیستم درصد بندي  15
 √ 1 650,000,000 

 
650,000 

 سیستم حاضرکننده سیمان 16
 √ 1 850,000,000 

 
850,000 

  60*120*120قالبهاي محصول به ابعاد   17
 √ 100 1,500,000 

 
150,000 

 ارابه هاي حمل قالب 18
 √ 200 1,200,000 

 
240,000 
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   AACتولید بتن سبک طرح 

 دستگاه جمع آوري محصول 19
 √ 1 180,000,000 

 
180,000 

 ریل غلطک دار جهت جابجائی ماسه 20
 √ 4 180,000,000 

 
720,000 

 23,445,450 0 جمع

  
 

 هزینه گمرکی و حمل ونقل -6-9جدول 
  

 )هزار ریال ( مبلغ  شرح ردیف

 3,098,318 % )15تجهیزات خارجی تعرفه ورود (هزینه گمرکی و ترخیص تجهیزات مکانیکی 1

 112,500 هزینه حمل کلیه تجهیزات مکانیکی 2

 3,210,818 جمع کل ×

  
  

 نصب تجهیزات -7-9جدول 

 )هزار ریال ( مبلغ  شرح ردیف

 468,909 )قیمت تجهیزات% 5( تجهیزات مکانیکینصب  1

 8,200 )قیمت تجهیزات% 1( نصب تجهیزات برق و کنترل   2

 11,050 )قیمت تجهیزات% 1( نصب تاسیسات مکانیکی  3

 488,159 جمع کل ×
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   AACتولید بتن سبک طرح 

  هزینه هاي قبل از بهر ه برداري  -9-1-7

هزینه ها شامل مواردي همچون تاسیس و ثبت شرکت ، حقوق پرسنل ثابت قبل از تولید ، هزینۀ مطالعات اولیه 

 . آورده شده است  -8-9، هزینۀ بهره برداري آزمایشی و سایر هزینه ها می باشد که در جدول 

  

 هزینه هاي قبل از بهره برداري -8-9جدول 
 

 )هزار ریال ( مبلغ  شرح #

 61,275 )درصد کل حقوق سالیانه  2(هاي آموزش پرسنل  هزینه 1

2 
روز هزینه هاي آب و برق و سوخت و مواد  10( هزینه هاي راه اندازي و تولید آزمایشی

 )اولیه ، حقوق و دستمزد 
1,292,398 

 1,120,000 هزینه مالی وامهاي اخذ شد 3

 15,000 هزینه تاسیس و تغییرات شرکت 4

 اولیه هزینه مطالعات 5
 در قالب هزینه مشاوره

 )در قیمت ماشین آالت محاسبه شده است ( هزینه خرید دانش فنی  6

 لحاظ شده است 4در بند  هزینه اخذ موافقت اصولی 7

 54,000 هزینه دفتر 8

 90,000 ماه 18 - هزینه برنامه ریزي و کنترل پروژه  9

 180,000 هزینه هاي پرسنل دوران توسعه 10

 2,812,673 جمع
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  هزینه هاي پیش بینی نشده  -9-1-8

درصد هزینه هاي مربوط به سرمایه گذاري ثابت به عنوان هزینه هاي پیش بینی نشده در نظر  5در این طرح 

  . هزار ریال می باشد  1.500.000  گرفته شده است که معادل

  . فهرست کاملی از هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت آورده شده است  -8-9در ادامه این بخش ، در جدول 
  
  
  

  کل هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت  -8-9جدول 
 هزار  ریال شرح ردیف

 729,846 هزینه خرید زمین 1

 23,445,450 هزینه ماشین آالت و تجهیزات خط تولید 2

 110,000 آزمایشگاههزینه تجهیز  3

 820,000 هزینه تأسیسات برقی و کنترلی 4

 1,105,000 هزینه تأسیسات صنعتی و غیر صنعتی 5

 690,000 هزینه ماشین هاي حمل و نقل 6

 170,000 هزینه تجهیزات کارگاه تعمیر و نگهداري 7

8 
هزینه ساختمانی خط تولید، ساختمانهاي 

 محوطه سازي جنبی و
9,211,960 

 3,210,818 هزینه گمرك و ترخیص و حمل تجهیزات 9

 لحاظ شده است 9این قسمت در بند  هزینه بیمه حمل تجهیزات 10

 480,000 هزینه جرثقیل و باسکول 11

 488,159 هزینه نصب تجهیزات  12

 360,000 هزینه هاي  مشاور ین 13

 4,308,548 هزینه هاي قبل از بهره برداري 14

 209,300 اداريوسایل  15

 45,339,080 جمع کل سرمایه گذاري ثابت طرح
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   AACتولید بتن سبک طرح 

  ) working Capital(برآورد سرمایه در گردش  -9-2

سرمایه در گردش سرمایه اي است که به منظور تامین هزینه هایی چون خرید مواد اولیه ، حقوق پرسنل ، 

هزینه هاي باالسري ، هزینه تامین انرژي و غیره در نظر گرفته می شود که براي این طرح سرمایه در گردش در 

  . هزار ریال برآورد شده است   27.001.421حدود  

  .سرمایه در گردش در پیوست آورده شده است برآورد -10-9جدول 

  

  برآورد هزینه عملیاتی تولید  -9-3

هزینه هاي عملیاتی طرح در دوران بهره برداري شامل هزینه هاي حقوق پرسنل ، مواد اولیه، انرژي ، تعمیر و 

  . نگهداري ، قطعات یدکی ، بیمه و هزینه هاي پیش بینی نشده می باشند 

  
  

  زینه سالیانه حقوق پرسنل برآورد ه -9-3-1

در این قسمت حقوق ، دستمزد و پاداش کارگران ، پرسنل مدیریتی ، مالی و اداري ، بازرگانی ، خرید و فروش ، 

لذا . نشان داده شده است  11-9تعمیر و نگهداري ، خدماتی و نگهبانی در نظر گرفته شده است که در جدول 

ماه در  14گرفتن حقوق ، مزایا ، پاداش ، حق سنوات و سربار آن بصورت هزینه سالیانه حقوق پرسنل با در نظر 

  .سال محاسبه شده است
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   AACتولید بتن سبک طرح 

  برآورد هزینه سالیانه حقوق پرسنل  -11-9جدول 
  

 مدرك تعداد نیروي انسانی مورد نیاز ردیف
  تعداد متوسط
 حقوق ماهیانه

  عیدي
 یک سال

  %23بیمه 
 یک سال

  حقوق سالیانه
 )هزار ریال ( 

 229,400 41,400,000 8,000,000 15,000,000 لیسانس 1 مدیر عامل 1

 124,080 22,080,000 6,000,000 8,000,000 لیسانس 1 مدیر تولید 2

 124,080 22,080,000 6,000,000 8,000,000 لیسانس 1 مدیر امور مالی و اداري 3

4 
کارمند  اداري ، مالی و 

 بازرگانی
 445,280 9,660,000 4,000,000 3,500,000 دیپلم 8

5 
منشی و مسئول دفتر 

 مدیرعامل
 126,080 11,040,000 4,000,000 4,000,000 دیپلم 2

 48,280 8,280,000 4,000,000 3,000,000 سیکل 1 آبدارچی و نظافتچی 6

 96,560 8,280,000 4,000,000 3,000,000 دیپلم 2 نگهبان 7

8 
تکنسین برق ، مکانیک و 

 پنوماتیک
 175,836 10,212,000 4,000,000 3,700,000 دیپلم 3

 166,980 9,660,000 4,000,000 3,500,000 دیپلم 3 راننده 9

 128,080 11,040,000 5,000,000 4,000,000 فوق دیپلم 2 انبار دار 10

 556,600 9,660,000 4,000,000 3,500,000 دیپلم 10 کارگر ماهر 11

 842,472 8,004,000 4,000,000 2,900,000 سیکل 18 کارگر ساده 12

 3,063,728 جمع

  
  
  
  
  
  



  
 گزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  AA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  AACبتن سبک   امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 86: صفحه 
 

   AACتولید بتن سبک طرح 

  
  برآورد هزینه سالیانه تامین مواد اولیه  -9-3-2

نشان  12-9با توجه به تامین مواد اولیه مورد نیاز ، مواد اولیه مورد نیاز طرح و مقدار الزم از هر کدام در جدول 

  . داده شده است 

  هزینه سالیانه مواد اولیه  -12-9جدول 
 

 ردیف
اولیه و مواد 

 بسته بندي 
 )هزار ریال ( قیمت کل  )ریال ( قیمت واحد  واحد مصرف سالیانه مصرف روزانه

 1,125,000 75 کیلو گرم 15,000,000 250 ماسه 1

 6,480,000 540 کیلو گرم 12,000,000 200 سیمان 2

 315,000 75 گرم 4,200,000 70 پودر آلومینیوم 3

 15,120,000 1,400 لیتر 10,800,000 180 آب گرم 4

5 
افزودنی ها 

  PVCشامل 
 و سیلیس 

 864,000,000 480,000 کیلو گرم 1,800,000 30

 54,000,000 180,000 لیتر 300,000 5 گاز مخصوص 6

 جمع
 

941,040,000 
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   AACتولید بتن سبک طرح 

  برآورد سالیانه آب، برق و گاز   -9-3-3

  . آمده است  13-9مصرف سالیانه آب ، برق و بخار طرح و هزینه مورد نیاز براي تامین آنها در جدول 

  

  هزینه سالیانه آب ، برق و گاز  -13-9جدول 
  

 مصرف ساالنه مصرف روزانه واحد شرح
  هزینه واحد

 )ریال (  
  هزینه ثابت

 )ریال (  
 )هزار ریال (  هزینه کل

 m3/day 190 57,000 1,400 آب مصرفی
 

79,800 

 Kwh 3200 960,000 220.00 برق مصرفی
 

211,200 

 3 تلفن مصرفی
 

16,800 

 سوخت مصرفی

 m3/day 67 20,000 314 گاز
 

6,280 

 Lit 65 19,500 600 گازوییل
 

11,700 

 Lit 14.4 4,320 1,000 بنزین
 

4,320 

 جمع
 

330,100 

  
  برآورد هزینه سالیانه تعمیر و نگهداري  -9-3-4

هزینه هاي نگهداري و تعمیرساختمانها ، تجهیزات و ماشین آالت ، تاسیسات زیر بنایی ، وسایل نقلیه ، لوازم و 

لذا هزینه سالیانه نگهداري و تعمیر . اثاثیه اداري با توجه به میزان سرمایه گذاري آنها در نظر گرفته شده است 

  . نشان داده شده است  14-9هزار ریال خواهد بود که در جدول  279.565طرح برابر 
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   AACتولید بتن سبک طرح 

  هزینه تعمیر و نگهداري سالیانه -14-9جدول 
  

 درصد )ریال (ارزش  دارائی  شرح #
  هزینه تعمیرات سالیانه

 )هزار ریال (  

1 
ساختمان , محوطه سازي 

 سازي
9,211,960 2% 184,239 

 1,172,273 %5 23,445,450 ماشین آالت و تجهیزات 2

 11,000 %10 110,000 وسایل آزمایشگاهی 3

 175,500 %10 1,755,000 تاسیسات 4

 69,000 %10 690,000 وسایل حمل ونقل 5

 1.612.012 جمع

  
  

  

  برآورد هزینه ساالنه قطعات یدکی -9-3-5

  .درصد تعمیرات در نظر گرفته شده است 1.5هزینه قطعات یدکی در حدود 
  

  برآورد هزینه هاي اداري ، توزیع ، فروش و تحقیقات بازار  -9-3-6

درصد در آمد حاصل از  1.5هزینه هاي بخش هاي اداري ، توزیع ، فروش و هزینه تحقیقات بازار در حدود 

  .فروش محصوالت در نظر گرفته شده است 
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   AACتولید بتن سبک طرح 

  

  برآورد هزینه سالیانه بیمه  -9-3-7

هزار  2به منظور بیمه نمودن تجهیزات ، ساختمانها ، مواد اولیه و مواد موجود در انبارها سرمایه اي در حدود 

  . ارزش آنها در نظر گرفته شده است 
  

  هزینه بیمه ساالنه -15-9جدول 
  

 شرح
  ارزش دفتر داراییهاي ثابت 

 )هزار ریال (  
نرخ هزینه 

 بیمه
  هزینه بیمه

 )هزار ریال (   

 46,891 0.002 23,445,450 هزینه ماشین آالت و تجهیزات خط تولید

 1,640 0.002 820,000 هزینه تأسیسات برقی و کنترلی

 هزینه ساختمانی خط تولید، ساختمانهاي جنبی و
 محوطه سازي

9,211,960 0.002 18,424 

 3,170 0.002 1,585,000 هزینه تأسیسات صنعتی و غیر صنعتی

 70,125 جمع

  
  
  
  هزینه هاي غیر عملیاتی  -9-4

هزینه هاي غیر عملیاتی طرح در دوران بهره برداري شامل استهالك و بهره وامها می باشد که در ادامه 

  . توضیحات بیشتري مورد هر یک از این هزینه ها آمده است 
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   AACتولید بتن سبک طرح 

  برآورد استهالك سالیانه سرمایه گذاري  -9-4-1

استهالك در مورد دارایی هاي ثابت مشهود صورت می گیرد و با توجه به نرخ استهالکی که در مورد هر دارائی 

  . نشان داده شده است  17- 9این محاسبات در جدول . وجود دارد می توان استهالك سالیانه طرح را بدست آورد

  . ذکر شده است در پیوست) هزار ریال ( برآورد استهالك سالیانه طرح  -17-9جدول 
  

  هزینه هاي مالی طرح  -9-4-2

درصد از هزینه هاي ریالی و ارزي سرمایه گذاري  89براي این طرح استفاده از تسهیالت بانکی به منظور تامین 

مبلغ در نظر گرفته سرمایه در گردش مورد نیاز الزم به ذکر است جهت تامین . ثابت در نظر گرفته شده است 

  .استدرصد  33.3شده 
  

  نحوه باز پرداخت وام ریالی سرمایه گذاري ثابت ) الف 

هزار ریال برآورد شده است لذا میزان وام مورد استفاده  43.843.205حجم ریالی سرمایه گذاري ثابت طرح برابر 

سال خواهد  هفتسال تنفس در انتهاي دو باز پرداخت اصل و فرع آن پس از . ریال خواهد گردید  39.000.000

  . درصد می باشد  14د ، سود و کارمزد این وام بو
  

  نحوه بازپرداخت وام سرمایه در گردش ) ب

سرمایه در گردش جهت تامین هزار ریال برآورد شده است ، لذا  27.001.421کل سرمایه در گردش مورد نیاز 

  .ریال در نظر گرفته شده است 9.000.000مبلغ مورد نیاز 
  



  
 گزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  AA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  AACبتن سبک   امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 91: صفحه 
 

   AACتولید بتن سبک طرح 

  برآورد قیمت تمام شده به تفکیک هزینه ها  -9-5

  . با توجه به برآورد هزینه عملیاتی و غیر عملیاتی تولید، می توان قیمت تمام شده را مشخص کرد 

  .با توجه به خدماتی بودن طرح هزینه هاي تولید را نشان می دهد -20-9جدول 

  .در پیوست آورده شده است -20-9جدول 
  

  ش سالیانه محصوالت طرح برآورد فرو -9-6

  . فروش ساالنه محصوالت واحد آمده است  -21-9در جدول 

  .در پیوست آورده شده است) هزار ریال ( برآورد فروش سالیانه  -21-9جدول 

  

  محاسبه سود وزیان و جریان نقدي طرح  -9-7

  . در اد امه جداول سود وزیان و جریان نقدي طرح آمده است 

  .سال تولید در پیوست آورده شده است 10سود دهی و در آمد نقدي طرح طی  محاسبۀ -23-9جدول 

  .جریان نقدي طرح در پیوست آورده شده است -24-9جدول 

عالوه بر موارد فوق سایر جداول منجمله محاسبۀ نرخ بازگشت سرمایه براي کل سرمایه گذاري و آوردة 

  .  سهامداران در پیوست آمده است
  


