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راني اي صنعتيع كوچك و شهركهايسازمان صنا كارفرما  

 زهيكرونيد انواع دوغاب ميطرح تول عنوان طرح

كيسيكد آ  24112450   

يشماره تعرفه گمرك  32072090 

SUQ kg 

 60 حقوق واردات

ين الملليا بي ياستاندارد مل 8117 -10 ي ال2-8117   

)اليهزار ر ( كليه گذاريسرما  18،947،196  

)اليهزار ر (ه ثابتيسرما  17،232،775  

)اليهزار ر (ه در گردشيسرما  1،714،421  

)اليهزار ر ( كليه گذاريسرما  18،947،196  

)اليهزار ر (ه گذاريآورده سرما  3،947،196  

)اليهزار ر (التيتسه  15،000،000  

)اليهزار ر (ه ثابتيسرما  17،232،775  

)اليرهزار  (ه گذاريآورده سرما  2،232،775  

)اليهزار ر (التيتسه  15،000،000  

)اليهزار ر (ه در گردشيسرما  1،714،421  

)اليهزار ر (ه گذاريآورده سرما  1،714،421  

)اليهزار ر (التيتسه  0  

ينقطه سربسر  3,1% 

هيدوره بازگشت سرما  ك ماهيپنج سال  
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  شگفتاريپ

 :زه يكرونيموارد استفاده دوغاب م

 ينيرزمي آب زيسفره ها يري تونل جهت كاهش نفوذ پذيواره هاي ديات آب بنديعمل

  مختلفي در پروژه هاي و تماسيميق تحكيات تزريعمل

 ق و آب بند در سازه سدهايپرده تزر جاديا

 ي نمونه برداريها  در پروژهي و آبي نفتي چاههايات گمانه زنيدر عمل تيبنتون ق دوغاب ويتزر

 ي و كانال كشيات زهكشيق دوغاب جهت عمليتزر

  ر قابل تراكميش مقاومت سنگ و خاك غيافزا ق دوغاب جهتيتزر
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  كي و سراميخچه كاشيتار

ك ي و سراميد كاشي و در واقع سرمنشاء هنر تولي بشرين هنرهاي تري از جمله باستانيسفالگر

 رسد كه به صورت گل ي مالدي هزار سال قبل از م10ران به حدود ين هنر در اين آثار ايكه نخست

.  گردد يالد بر مي سال قبل از م6000 پخت سفال به حدود ين كوره هاينپخته بوده و آثار اول

ر كوره ها، ييد كه شامل تغي در روش توليراتيي منجر به تغيشرفت در صنعت سفالگريادامه پ

 بوده ي كارابدوغ و يزير رنگ آمي نظيت مواد سفالگريفي و هم در كياختراع چرخ كوزه گر

 ظروف يبا سازي كردن و زين نقاشي كه امكان ضد آب كردن و همچنيزمان آغاز لعاب كار. است

 ها روش و يكاست.  رسديش مي سال پ5000 كرد به حدود ي را مقدور ميه كاشيو سفال ها و ته

 و ي استفاده از ظروف سفالقيبعد از اسالم با تشو. ران رواج دادنديگر اي را از بابل به نقاط دي كاردوغابدانش 

 ي و كاشيافت و از صنعت سفال سازي ي رشد تازه اي، طال و نقره صنعت سفالگري ظروف فلزي به جايكيسرام

جاد حوض و آب نما و ظروف و خمره و لوازم و يوار حمام ها، ايش محراب مسجد، ضد آب كردن دي آراي برايساز

  .  شده است بام ها استفادهيب بندين شيكوزه ها و همچن

  :كيساختار سرام

 ي معرفيا گل پخته گرفته شده است و در واقع براي سفال يبه معن» كراموس «يونانيك از كلمه يلغت سرام

 و عمده ي كه ماده اصلي جامد و شكننده ايايد گفت كه عبارت است از هنر و علم ساختن و كاربرد اشيك بايسرام

ك در واقع محدود به ساخت يصنعت سرام).  كائولن و خاك سفال است:ن خاك ها شامليا( باشند يآن خاك ها م

ن بشر ي نوي شگرف در همه ابعاد تمدن و تكنولوژيست و كاربردي ساده گذشته نيل و قطعات سفاليظروف و وسا
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  در روشي جزئي است و بسته به كاربرد، تفاوت هايكيبا ي تقريكيل سراميه وسايه كليروش ساخت و ته. امروز دارد

  . د دارديتول

 :موارد استفاده

 ينيرزمي آب زيسفره ها يري تونل جهت كاهش نفوذ پذيواره هاي ديات آب بنديعمل

  مختلفي در پروژه هاي و تماسيميق تحكيات تزريعمل

 ق و آب بند در سازه سدهايپرده تزر جاديا

 ي نمونه برداريها  در پروژهي و آبي نفتي چاههايات گمانه زنيدر عمل تيبنتون ق دوغاب ويتزر

 ي و كانال كشيات زهكشيق دوغاب جهت عمليتزر

  ر قابل تراكميش مقاومت سنگ و خاك غيافزا ق دوغاب جهتيتزر

   ي و صنعتي معدنيموارد مصرف انواع پودرها

  ... .ت ويبار ت،يدولوم س،يليس ،زه فلدسپاتيكروني ميرد استفاده از پودرهاموا

ن يهمچن  باشد،ي برخوردار مييار باالي بسي از نرمي ساختمانيالف پودرهازه در صنعت بر خيكروني ميپودرها

از آن   باشد،يد مي توليزات خاص برايه خالص و تجهي مواد اولي داراي ساختماني بر خالف پودرهاي صنعتيپودرها

  . توان نام بردياب سپراتور توربوجت را ميجمله آس

 يندهايه در فرايرد و از جمله مواد اولي گين مورد استفاده قرار مران و جهايع مختلف ايزه در صنايكرونيپودر م

ع مورد استفاده قرار ي مورد از صنا1500 خود در ين پودر به خوديم كه تنها ايكربنات كلس . باشدي ميصنعت

  :رديگيم
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   يبر نوريع فيه صنايمواد اول

  ع چسبيصنا

   يع رنگ سازيصنا

  كي و سراميع كاشيصنا

  ييع دارويصنا

  مينو كربنات كلسنا

  ع فابر گالسيصنا

  الكترود جوش

  كايپول

  ... نفت وي چاه هايحفار

  

 مصارف فوق يم داراين مانند كربنات كلسيهمچن ت،يت و باريدولوم س،يليد شده همانند سيزه قيكروني ميپودرها

  . باشديم
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   طرحي مشخصات كل-1-2جدول 

  

 اتحيتوض عنوان

 زهيكرونيد انواع دوغاب ميتول طرح

 7 )ماه (  فاز ساخت يمدت اجرا

 الي رهزار يواحد پول داخل

 دالر يواحد پول ارز

 الي ر10600 دالرهر  ر ارزينرخ تسع

 ياتيت مالي درصد معاف80 سال اول 4 اتيمال

 %15 تورم
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   آن ريذخا و يفلز ريغ يكان مواد معادن

  .ر آن برحسب تن نشان داده شده استين به همراه ذخاين ال معاديدر جدول ذ

  ي از محصوالت معدنيست برخيل

 ييايميش بيترك و فرمول يمعدن ماده نام
 رهيذخ زانيم

 تن معدن
 صنعت در مصرف موارد

 ي،داروسازيعكاس ،كاغذ نفت يچاهها يحفار Baso4 100000 تيبار

 FeCr2O4 9185 تيكروم
 يآهن و يمس اءياش دادن آب با مرغوب دنسوز،فوال كروم،آجر فلز

 اهايقل و ها دياس اثرات كردن ي،خنثي،عكسبرداري،دباغي،رنگساز

 Mg3Sioio(OH)2 33073 تالك
 ،كاغذ،پارچهيساز كي،سراميساز ،رنگي،بهداشت يداروساز

 ياطيخ ،گچي،رنگرزيباف

 ي،دندانپزشكينتيز شمش،سكه،جواهرات ديتول AU 5212648 طال

 MgCa(Co3)2 5520000 تيدولوم
 كيسرام و ينسوز،كاش ،آجر ميزيمن هيته)ذوب كمك (يساز شهيشش

 آب هي،تصف ،لعاب

 21390 تيوتيب تيموسكو-تيفلوكوپ كايم
 ،لباسيساز ،مقوايساز نكي،خازن،تلفن،المپ،ع يكيالكتر قيعا

 آب هياطفاء،تصف

 نسوز خاك

  يكاتهايليس از يبيترك

 و تانيت دياكس و ميآلومن 

 نتيلكانو

 ذوب يها كوره نسوز ومالت آجر 105000

 As2s3 9404 خيزرن

 ي،چاپ،نساجي،رنگسازيساز شهي،ش دام يعفون ،ضد كشها حشره

 يكيالكتر ،وسائليساز ،چرميبهداشت عي،صنا ،موادمنفجره

 كيدآرسني،تول

 Sio2 364375 سيليس
 مان،جواهري،سفال،سيگر ختهيسمباده،ر ،سنگيساز شهيش

 يساز سكوپ،ساعتكرويمي،عدسيساز

 آهن سنگ
  تيموتيت،لي،كرت تيهمات

 تينيت،ليدري،سم
 يساز مان،لعابي،سيازها،رنگسازي،چدن،فروآليساز ،فوالد يآهن فلزات 143182

 Co3Ca 55208800 آهك
 ك،كاغذي،سرام ساختمان )ذوب كمك(يمتالوژ عيمان،صنايس

 يكآه و يسيليزه،آجرسيكرونيم ،پودر يساز شهيدندان،ش ري،قند،خم

 So4caH2o 4480856 گچ

 ،ساختمانيساز كي،الستي،رنگسازيساز مان،كودسولفاته،كاغذيس

 شهي،شيساز ،آجريريگ ،قالب كيسولفور دي،سولفات،اسيساز ،مجسمه

 يساز ،شمعيساز

 نيترئ نماو ،سنگ يساختمان يكاالها 495117 يدرون يدياس نيآذر سنگ تيگران

  نمك يآب نمك

 )اچهيدر (يسنگ 
 Nacl تيهال

 تن ونهايليم

 تن318000

 يبهداشت صابون،مصارف )يساز شهيش (ميسد ،كربنات يخوراك مصارف

 ديها،سوداواسيعدس كوياپت عي،صناي،نساجيساز ،چرميعفون ،ضد

 كيدريكلر

 يمان،كشاورزيس 3877317 يلسيس يعيطب مواد پوزوالن

 بامها پشت يبند بي،ش ساخته شيپ سبك،قطعات تن 1516212 يها گدازه و خاكستر يمعدن پوكه
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   :ك هايكاربرد سرام

ر انواع آجر ي نظي و مصالح ساختمانيل بهداشتيدات وسايا در تولي ي و نماسازيك در كف سازياستفاده از سرام

 يدي ضد اسي، سفال هاي فاضالبي بام ساختمان، كانال هاي داخل و خارج ساختمان سفال هايني تزئيسفال ها

ر يع مختلف نظيك در صناين كاربرد سرامي شده همچنيه و مصرف ميرباز تهي است كه از دييك هاي سرامهمه از

 يآتشفشان

 ينيتزئ و نما سنگ 869375 يدرون يبازالت نيآذ سنگ تينيس

  يسنگ مصنوعات و يساز ،مجسمه ينيتزئ و نما سنگ 57676 تيكلس )كسياون(مرمر

 يساز ،مجسمه ينيتزئ و نما سنگ 2772685 يتيدولوم و يآهك تيمرمر

 ينيچ
Caco3-

MgCa(co3)2 
 يساز ،مجسمه ينيتزئ و نما سنگ 1296880
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 يه المان هاي، تهيخته گريل، ري، شمع اتومبيكي الكتريوزهايته، فيسيل مقاوم در برابر حرارت و الكتريه وسايته

 نسوز، يق، آجرهاي فوق دقيخته گريها و ر ي، تراشكاري، سمباده، براده بردارييل فضايق، وسايار دقي بسيحرارت

، انواع يي فضاينه هايت، بتن، مواد نسوز، بدنه سفيه آب، پوسته موتور، گرافي تصفي، المان هايكي الكتريمقره ها

  . دي افزايك ميت سراميگر كه روز به روز بر اهمي و هزاران كاربرد ديشه ايمان ها، محصوالت شيس

  : و كاربرد آنيكاش

  . دارديژه ايت ويژه در ساختمان كاربرد و اهمي است كه بويكين و سراميگر از محصوالت سفالي ديكي يكاش

 يني تزئيكاش.  رود يق رطوبت به كار مي بهداشت و عاين براينات داخل و خارج ساختمان و همچني تزئي برايكاش

  .  برندي به كار ميژه در اماكن مذهبيخارج ساختمان را به و

 تا پنجاه در 1×2 و 2×2ر ي را در ابعاد زيواري كف و ديكاش.  كننديد مي گوناگون توليبعاد و اندازه ها را در ايكاش

. ز نشان دهدي را در محل نصب نيك نقاشي تواند ي گوناگون مي كنند كه با رنگ هايد ميمتر توليپنجاه سانت

 تحمل يگراد را به خوبي درجه سانت20ـ  100 درجه حرارت يرات ناگهانيي باشد كه تغيد به نحوي بايت كاشيفيك

 حفظ بهداشت و رطوبت در ي را برايواري ديكاش. ا لعاب آن ظاهر نشوديچ گونه آثار ترك در بدنه و يكرده و ه

ش بودن و يز به علت ضد ساي كف را نيكاش.  كنندي استفاده ميي، حمام و دستشوي بهداشتيط هايآشپزخانه، مح

 ييايمي خانه ها و كارخانجات شيشگاه ها، رختشوي باال، در آشپزخانه ها، حمام ها، آزمايكي و الكتريمقاومت حرارت

  .ز باشدي تي ابعاد صاف و گوشه هايد داراي باين كاشيهمچن.  برنديبه كار م

  رانيك در اي و سرامي كاشيديتول

 در ياد شده اند و تحول بزرگجيران اي در اياديوار و كف زيك دي و سراميد كاشير كارخانجات تولي اخيدر سال ها
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 كه ي و كارخانه مقره سازيني و ظروف چيل بهداشتيد وساين در مورد تولين صنعت به وجود آمده است و همچنيا

مه ي و نيد كم و سنتيك را ازتولي و سراميد كاشير تولي سال اخي باشند و توانسته اند ظرف سيران فعال ميدر ا

  . بع برسانندون متر مريلي م70 به حدود يصنعت

     تاريخچه كاشي در ايران

 ها يتحول و توسعه كاش.  استي اسالمين هايدر تمام سرزم ين معمارير تزئي دلپذي از روش هايكي ي كاريكاش 

 ي قرون هشتم و نهم هجريخي آغاز و به پوشش كامل بنا در آثار تاري آجري در نماهاي كوچك رنگياز عناصر خارج

 ي درخشان رنگارنگ بر روي هاي بود، كاشي غرب جهان اسالم كه بناها اساساً سنگيانهيدر سرزم .ديانجام

 كامال متفاوت اما همگون و پر احساس يريه، تأثيازدهم تركي قرن دهم و ي ساختمان هاي خاكستري سنگيوارهايد

. ي و كاربردينيي تز:شه مانند است كه دو عملكرد دارديش يلعاب سطح. ، لعاب استيجز مهم كاش.  كردنديجاد ميا

 يوارهايق دي شوند بلكه به عنوان عاي مين به كاشي مزي سطح معماري لعاب دار نه تنها باعث غناي هايكاش

 بر ين شاهدين النهريتا دو قرن پس از ظهور اسالم در منطقه ب.  كننديساختمان در برابر رطوبت و آب، عمل م

 يا شده و رونقي احيكاري، هنر كاشي اواسط قرن سوم هجريعنيمان  ز نيم و تنها در اي نداريكاريرواج صنعت كاش

 يك كاشي از ي بخشيالدي م883    تا836 ين سالهايان، بيتخت عباسي شهر سامرا، پاي هايدر حفار. افتيمجدد 

 كه يي هاياز جمله كاش. ك پرنده را در بر داشته به دست آمده استي از يچهارگوش چندرنگ لعابدار كه طرح

 چهارگوش ي توان به تعداد صد و پنجاه كاشي شد، ميد و به كشور تونس صادر مي سفالگران شهر سامرا تولتوسط

. روان قابل مشاهده اندين قسمت محراب مسجد جامع قيچند رنگ و لعاب دار اشاره كرد كه هنوز در اطراف باالتر

 عراق در دهه يصنعت سفالگر.  بوده انديعباس در دوران يد محصوالت سفالياحتماال بغداد، بصره و كوفه مراكز تول
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 ي از امپراتوريادي زيتخت در بخش هايدات وابسته به پايد از تولي رو به افول گذاشت و تقلي قرن سوم هجريانيپا

ك مركز مهم ساخت ين دوران، يدر هم. افتيران ادامه يشابور در شرق اي و نيه شماليمانند راقه در سور ياسالم

 بر سطوح يكاري كاشين نشانه هاينخست .ديس گردي در فسطاط مصر تأسي فاطمي در زمان خلفايب لعاي هايكاش

.  خوردي از آن بر مناره مسجد جامع دمشق به چشم مي گردد كه نمونه ايق باز م. ه 450، به حدود سال يمعمار

 آن با استفاده يبه ايمحدوده كت يافته، ولي پوشش يك آجركاري و استفاده از تكنينات هندسين مناره با تزئيسطح ا

ه يشامل حاش) ق.ه  509 )نيشبستان گنبد دار مسجد جامع قزو. ده استين گردي لعابدار تزئيروزه اي فيهاياز كاش

 است كه استفاده از ين موارد شناخته شده اي باشد و از نخستي رنگ كوچك ميروزه اي فيهاي از كاشيني تزئيا

 ي با لعابهايي هاي، كاشيدر قرن ششم هجر.  گذارديش مي به نمايران اسالميا در ا بنا رينات داخلي در تزئيكاش

بدون لعاب به كار  يده و به صورت گسترده در كنار آجرهاي روزافزون رو به رو گرديتي با محبوبي و الجورديروزه ايف

، ي بود اما در قرن ششم هجر ها گليساخت كاش ي، ماده مورد استفاده برايل قرن هفتم هجري تا اوا .گرفته شدند

ران يه و ايد و در مصر و سوري مشهور است، معمول گردينير چيا خمير سنگ يك ماده دست ساز كه به عنوان خمي

 يد كاشي، توليش از آغاز قرن هفتم هجري پيان و در دوره ايدر دوره حكومت سلجوق. مورد استفاده قرار گرفت

 چه از ي مختلف كاشي از گونه هاياديار زيتعداد بس. د، شهر كاشان بودي توليمركز اصل. افتي يره كننده ايتوسعه خ

 هشت گوش و شش ي همچون ستاره هاياشكال. شد يد مين شهر توليك ساخت، در اينظر فرم و چه از نظر تكن

 يهاياز كاش.  شدنديب ميگر تركيكدي درون ساختمانها با يل نمودن ازاره هاي شكي برايپا وشش ضلعيگوش، چل

 ي قاب ازاره ها استفاده مييبه در قسمت بااليه و كتيل شكل و به صورت حاشيا مستطي مربع يلوحه مانند در فرمها

گر مسطح بوده و تنها با ي دي كه برخي شد در حالي ها به صورت برجسته انجام مي از كاشي برخيزيقالب ر. شد

 يزي لعاب و رنگ آمي بر روينائي ميزي رنگ، رنگ آمك لعاب تكين دوران از سه تكنيدر ا.  شدندين ميرنگ تزئ
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ن بود اما در يشي پيك استفاده از لعاب تك رنگ، ادامه كاربرد سنتهايتكن. شد ي لعاب استفاده مين فام بر رويزر

ز ي ن-يكبالت-يالجورد ي و آبيروزه اي في كرم، آبي رنگ شده،رنگهايان، بر گستره لعابهايدوران حكومت سلجوق

 از نوادگان يكيان و يلخاني طاهر، مورخ دربار اي بن ابيابوالقاسم عبد اهللا بن محمد بن عل. گشتافزوده 

، نگاشته يد كاشي تولي روشهاي را در خصوص برخيحاتي سفالگر اهل كاشان به نام ابوطاهر، توض  مشهور  خانواده

ار يك در دوره بسين تكنيا. ق كرد لعاب اطالينا بر روي با ميزيك رنگ آمي واژه هفت رنگ را به تكنيو. است

  .ر برخوردار بوديار چشمگي بسي از رواجيل قرن هفتم هجرين اواسط قرن ششم تا اواي بيكوتاه

 

 يكي درصد آب دوغاب سرام- يكيمحاسبات سرام

ه ي درصد آب ته42 شامل يم با آن دوغابياگر بخواه. ه در دسترس استيك ماده اولي گرم از 150مقدار ) مساله

 م؟يه اضافه كنين مقدار ماده اوليد به ايم، چه مقدار آب باينك

 اما اشتباه كجاست؟. ديتر آب است، راه را اشتباه رفته ايل يلي م150× ) 100/42 = (63اگر جواب شما 

 يه كه به آن دوغاب مي آب و ماده اول"مخلوط" درصد 42 گرم، نه 150درصد  42 گرم برابر است با 63در واقع،  

 :ر استفاده كردي زي توان از تناسب ساده و منطقيح ميدن به جواب صحي رسيبرا .ميگوئ

 )دوغاب(ه ي درصد جامد در مخلوط آب و ماده اول58ه معادل است با يگرم ماده اول 150

X  دوغاب(ه ي درصد آب در مخلوط آب و ماده اول42گرم آب معادل است با( 

م ين تناسب خواهيبا حل ا. ل خواهد داديدرصد دوغاب را تشك) 100-42= (58ه ي گرم ماده اول150در مساله باال،  

 :داشت

 6/108 = (58/42) × 150 
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 برقرار است كه در آن W = RM × P/(100 - P) ، معادلهيدر حالت كل 

 W  ه دوغاب بايته يبرا) تري ليليبه م(مقدار آب الزم P درصد آب و 

RM است (به گرم(ه يمقدار ماده اول. 

  

 م؟يك دوغاب را چگونه محاسبه كنيد آب درص

. ميري گيرا اندازه م (m2) يـعـنيگرم از دوغاب مـورد نظر را به طور كامل خشك كرده، جرم خشك آن  m1 جـرم

 ن دوغاب از معادلهيدرصد آب ا

 % Water content = (m1 - m2)×100/m1  

  

  

  

 ن آالت يماش 

Monitoring & Recording Equipment for Grouting 

 مانيس ق دوغابينگ و ثبات تزريتوريستم مانيس

 :موارد استفاده

 ينيرزمي آب زيسفره ها يري تونل جهت كاهش نفوذ پذيواره هاي ديات آب بنديعمل

  مختلفي در پروژه هاي و تماسيميق تحكيات تزريعمل

 ق و آب بند در سازه سدهايپرده تزر جاديا
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 ي نمونه برداريها  در پروژهي و آبي نفتي چاههايه زنات گمانيدر عمل تيبنتون ق دوغاب ويتزر

 ي و كانال كشيات زهكشيق دوغاب جهت عمليتزر

 .ر قابل تراكميش مقاومت سنگ و خاك غيافزا ق دوغاب جهتيتزر

 

 :مشخصات دستگاه

  تال و آنالوگ همراهيجي، فشار، دما،و حجم در زمان مشخص به صورت ديدب ش همزمانينما

  ثبت اطالعات ويمنحن با رسم

 د برقيحفاظت در مقابل نوسانات شد

  فلو، فشار و دمايريدار در اندازه گيق و پايار دقي بسيترهايترانسم استفاده از

 USB  ق پورتيوتر از طريبه كامپ امكان اتصال

 Wireless ت ارسال اطالعات بصورتيقابل

 HMI  اه دستگيش روي و نمايري مورد اندازه گي پارامترهايكيگراف يطراح

I نوع ضدآب با زات ازيبدنه تجه IP65 

 

 مورد نظر در ساختار شركت  يت هايفعال

 ي تا دانه بندييزه و كانه آرايكروني ، پودر ميع معدنين آالت صناي ماشي ، ساخت ، نصب و راه اندازي طراح– 1

 موس بدون آهن   8 ي ال1 ي مش از سخت2500

  ين آالت لعاب سازيك و ماشي وسراميع كاشيه بدنه صناين آالت تهي ماشي ، ساخت ، نصب و راه اندازي طراح– 2
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 ع مختلف ي در صنايري خطوط غبارگي ، ساخت ، نصب و راه اندازي طراح– 3

 كارخانجات – ي مواد معدنيك ، كارخانجات فرآوري ، سراميني ، چي كارخانه كاشينه طراحي مشاوره در زم– 4

 ... زه و يكرونيپودر م

  ييايمي و شي انواع خشك كن ها جهت مواد معدني ، ساخت ، نصب و راه اندازياح طر– 5

 ، تسمه نقاله ، ي قاشقكي انتقال موادشامل باال بر هايستم هاي انواع سي ، ساخت ، نصب و راه اندازي طراح– 6

   بره ي و يبره و سرندهايدر وي ، فيحلزون

   وژيفي سانتر يفن ها انواع ي ، ساخت ، نصب و راه اندازي طراح– 7

  تر و خشك ي همزن ها–كسرها ي انواع مي ، ساخت ، نصب و راه اندازي طراح– 8

 كارخانجات جهت يدكيقطعات   گرانول و خاك ،يلوها ي ، استركچر ، سيزات فلزيه تجهي و ساخت كلي طراح– 9

  ين آالت صنعتيماش

 

  ن آالتي ماشيمعرف

 ابها ي آس– 1

  مختلف ينرهاي مختلف واليت هايوسته خشك و تر در ظرفيپل ياب بالمي آس– 1-1

  Lit – 43000 Lit 500وسته از يل ناپياب بالمي آس–1-2

 ر ها يفاي كالس– 2

  مش425 ي مختلف تا دانه بندير با مدل هايفاي توربو كالس– 2-1

  مش 425 يكرو و ونتو پالكس تا دانه بندي سپراتور م– 2-2
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 م ير مستقيم و غيتق دوار مسيك كن هاش خ– 3

 ون يناسي كلسي و كوره هايد روي اكسي كورهها– 4

  مختلف ي و فشارهايوژ با دبيفي سانتري فن ها– 5

 ر ي غبارگيستم هاي س– 6

  جت پالس يسه ايلتر كي ف–  6-1

  يلتر تر ونتوري ف– 6-2 

  انتقال مواد يستم هاي س– 7

 با ي ساخته شده از ورق، قوطي متر و شاسيلي م1200 ي ال400 از  متفاوتي انواع تسمه نقاله با عرض ها–   7-1

  و تخت Vمقطع 

  يريزنج  ويبرزنت  ، يكياز از نوع تسمه الستيت مورد ني متفاوت متناسب با ظرفي در مدل هايباالبر قاشقك –   7-2

  U و مدل ي متفاوت از نوع لوله اي با قطر هاي حلزون–   7-3

  همزدن دوغاب و لعاب يو دور كند برا) بالنجر ( ع ير سر دوي انواع همزن ها– 8

 ع ي جامد و مايكسر جهت همزدن پودرهاي انواع م– 9

 ره مواد يل جهت ذخي و استي انواع مخازن فوالد– 10

  ي ، مخروطي ، چكشي فكي انواع سنگ شكن ها– 11

  ي تخت و دوراني انواع سرندها– 12

  ي و تسمه ايريبره ، زنجيو  ،ي شاتونيدرهاي سنگ شامل فه خاك ويدر جهت تغذي انواع ف– 13
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 اب هايآس

  ( DND.SM ) مدل ينر فلزيوسته خشك با الي پياب گلوله اي آس–1

 مواد ي خشك براياب مواد معدني آسيوسته براي به صورت پي و خرد كننده گلوله اي چدنينرهايابها با الين آسيا

  . رود يدر صنعت به كار م. باشند ي حساس نمي فلزيدهاي وبه اكسن دارنديي پاي كه خورندگيمعدن

  

VtÑtv|àç  D L fÑxxw \ÇáàtÄÄxw ÑÉãxÜ 
`ÉwxÄ 

lit mm mm r.p.m Kw 

1428 4300 1400 2800 26 55 

1442 6400 1400 4200 26 75 

1632 6400 1600 3200 24 90 

1637 9500 1600 4700 24 110 

2040 12500 2000 4000 22 160 

2047 14700 2000 4700 22 220 

N 

2053 16600 2000 5300 22 260 
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2060 18700 2000 6000 22 315 

2740 22900 2700 4000 19 350 

2750 28600 2700 5000 19 400 

2760 34300 2700 6000 19 460 
 

  

  

  

 

  ( DID.SM ) مدليكينر سراميوسته با الي خشك پياب گلوله ايآس-2

 خـشك   ياب مواد معدن  ي آس يوسته برا ي به صورت پ   ي گلوله ا  ي و خردكننده ها   يكي سرام ينرهاياب ها با ال   ين آس يا

     . روند ي بكار مي فلزيدهاي از اكسيعار

  

VtÑtv|àç D L fÑxxw \ÇáàtÄÄxw ÑÉãxÜ \ÇáàtÄÄxw ÑÉãxÜ 
`ÉwxÄ 

lit mm mm r.p.m 
(for silica balls 

)Kw 
(for alumina balls 

)Kw 

1946 13000 1900 4600 22 110 132 

1952 14700 1900 5200 22 120 140 

1959 16700 1900 5900 22 140 160 

1969 19500 1900 6900 22 160 185 

1978 22000 1900 7800 22 180 210 

2530 14700 2500 3000 20 160 Upon request 

2540 19600 2500 4000 20 200 Upon request 

2050 24500 2500 5000 20 250 Upon request 

I 

2560 29400 2500 6000 20 315 Upon request 
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2570 34300 2500 7000 20 355 Upon request 

2575 38300 2550 7500 20 370 Upon request 

  

            

 

 

   ( CWD.SM )ه دوغاب مدلي جهت تهيكينر الستيوسته تر با الي پياب گلوله اي آس– 3

اب مخلوط آب و مواد ي آسيوسته تر براي به صورت پي و خرد كننده گلوله ايكي الستينرهاياب ها با الين آسيا

  .  روند يك به كار مي و سراميد دوغاب بدنه كاشي جهت توليمعدن

  

VtÑtv|àç D L A B fÑxxw \ÇáàtÄÄxw ÑÉãxÜ \ÇáàtÄÄxw ÑÉãxÜ 
C `ÉwxÄ 

lit mm mm mm mm r.p.m 
(for silica 
balls )Kw 

(for alumina 
balls )Kw 

CW40 40000 2200 10000 13000 2500 18 2x132 2x160 

CW50 50000 2200 13000 16000 2500 18 2x160 2x200 

CW60 60000 2500 12500 16000 2500 16 2x200 2x250 

CW70 70000 3000 11500 15000 3500 14 2x250 2x315 

With 
V 

belt 

CW80 80000 3000 13000 16500 3500 14 2x250 2x315 

C CW100 100000 3000 13500 17000 4000 12,5 600 800 

CW125 125000 3000 16500 21000 4100 12,5 800 1000 With 
Gea
r CW160 160000 3500 16500 21000 4300 11 1000 1250 
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  ( BWD.SM )  مدليكينر الستيوسته باالي ناپياب گلوله اي آس– 4

اب مخلوط آب و ي آسيوسته براي به صورت ناپينده گلوله اي و ساياسنگي يكي الستينرهايابها با الين آسيا

  . روند يك به كار مي و سراميد دوغاب بدنه كاشي جهت تولي معدن مواد

  

VtÑtv|àç W\`Xag\ba (mm) 
`ÉwxÄ 

lit D L H A B C E F 

80 8000 1980 2820 1600 4925 2685 1190 500 203 

100 10000 2180 2870 2000 5215 2635 1290 500 203 

120 12000 2380 2970 2100 5460 2570 1390 500 203 

160 16000 2570 3320 2300 5980 2630 1490 500 203 

200 20000 2770 3570 2300 6170 2730 1590 500 203 

250 25000 3070 3660 2600 6570 3275 1740 500 203 

300 30000 3070 4300 2600 7230 3275 1740 500 203 

340 34000 3070 4860 2600 7820 3275 1740 500 203 

380 38000 3070 5410 2600 8370 3275 1740 500 203 

 B 

430 43000 3260 5460 3000 8590 3650 1840 500 203 



 

�����  ���	:            89-DM-00 
��� ���	 : ����� 
��	� ��� ��� ����� �����  �!"# ����"�$�	  
 

��% &�'���% &�'���% &�'���% &�'� �#�� �(��#�� �(��#�� �(��#�� �(�))))   *+, *+, *+, *+, : : : : &-��.	 &-��.	 &-��.	 &-��.	#�/01�#�/01�#�/01�#�/01�))))  

��% ��2����% ��2����% ��2����% ��2�� ���% 3%�����% 3%�����% 3%�����% 3%�� �� 
�$	� ����� 
�$	� ����� 
�$	� ����� 
�$	� ���4444    ����"�$�	  �!"#����"�$�	  �!"#����"�$�	  �!"#����"�$�	  �!"# 

  &567 &567 &567 &567 : : : :  8�9�:�, �����8�9�:�, �����8�9�:�, �����8�9�:�, ����� ;;;;;;;; <=���<=���<=���<=��� >>>>?@A?@A?@A?@A 

 

������������    ��������������������    ��������������������     �!"# �!"# �!"# �!"#    ����"�$�	����"�$�	����"�$�	����"�$�	                

   

 

 

 

\ÇáàtÄÄxw cÉãxÜ (Kw) WÜç  ÄÉtw vtÑtv|àç (Kg) háxyâÄ äÉÄâÅx (lit) 

Flint grinding 
balls 

Alumi
na 
balls 

Flint grinding 
balls 

Silex 
lin  

Rubb
er 

/alum 
`Éw
xÄ 

Silex  Lini
ng 

Rubb
er 

/Alum 

Alumi
na 

lining 

fÑxxw 

(r.p.
m) 

Silex  Lini
ng 

Rubb
er 

/Alum 

Alumi
na 
balls 120m

m 

45-

50mm 

80 22 30 37 18 - 2300 3000 5700 7000 

100 22 30 45 18 - 2400 4300 7300 8700 

120 30 37 45 17 - 4000 5000 9200 11000 

160 37 45 55 16 7000 8000 9500 12300 14000 

200 45 55 75 14 9000 11000 13000 15750 18000 

250 55 75 90 13 11500 13500 15500 20000 23000 

300 75 90 90 13 14000 17000 19000 24200 27500 

340 90 110 110 13 16500 19000 23000 27500 31000 

380 110 110 132 13 18500 22500 26000 31000 - 

B 

430 132 132 160 11 22000 26000 29000 35000 40000 
 

  

  BGD.SM )  ( ه لعاب وانگوب مدلي تهي برايكينر سراميوسته با الي نا پياب گلوله اي آس– 5
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اب مخلوط ي آسي كنند و برايوسته كار مي به صورت ناپي و خردكننده گلوله ايكي سرامينرهاياب ها با الين آسيا

 ي و پروسه ها  مورد مصرف به لعايز تهي جهت رنگ و نيد دوغاب ، بدنه و مواد رنگي جهت توليآب و مواد معدن

  . روندي به كار ميع كاشي در صنايظ مواد معدنيتغل

  

 

.  

  

 

 

 

   

 

VtÑtv|àç W\`Xag\ba (mm) 
`ÉwxÄ 

lit D L H A B C E F 

5 500 900 804 1200 1519 1160 586 * 140 

10 1000 1100 1050 1800 1934 1580 686 * 140 

20 2000 1416 1390 1850 2355 1620 886 445 140 

G 

30 3000 1600 1585 2100 2712 2225 972 445 225 
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50 5000 1769 1990 2200 3137 2340 1070 445 225 

80 8000 1976 2822 1600 4925 2685 1190 500 203 

100 10000 2176 2872 2000 5215 2635 1290 500 203 

120 12000 2376 2872 2100 5458 2570 1390 500 203 

  

 

\ÇáàtÄÄxw cÉãxÜ (Kw) WÜç ÄÉtw vtÑtv|àç (Kg) 

Flint 
grinding 
balls 

Alumina 
balls  

Flint 
grinding 
balls 

háxyâÄ iÉÄâÅx (lit) 

`ÉwxÄ 

Silex Lining 
Alumina 
lining 

fÑxxw 

(r.p.m) 

Silex Lining 

Alumina 
balls Rubber/alumina45-

50mm 

5 1,5 3 32 150 180 - 

10 3 7,5 32 350 420 800 

20 5,5 11 25 650 850 1750 

30 7,5 15 21 1000 1300 2750 

50 11 22 18 1500 2000 4300 

80 22 37 18 - 3000 7000 

100 22 45 18 - 4300 8700 

G 

120 30 45 17 - 5000 11000 

  

 

 ريفاياب كالسيآس– 6

 – 5 ي خروجيو دانه بند  mohs 3ر يز ي با سختييايمي ش– يدن مواد معدنزه كريكرونين مجموعه جهت ميا
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  . رد ي گيكرون مورد استفاده قرار مي م50

  .  باشد ي متر ميلي م20اب حداكثر ي به آسي وروديدانه بند

 روتور  ير سرعت دورانيينورتور جهت تغيك دستگاه فركانس اين مجموعه توسط ي اير دانه بندييستم تغيس

  . رد ي گي از مجموعه انجام مي خروجي هواير در دبييز تغير و و نيفايسكال

له زره ياب كه بوسي به بدنه آس دنياب و كوبي روتور آسيغه هايجاد شده توسط تيش بر اساس ضربه ايستم خردايس

  . رد ي گيده شده است انجام ميپوش) نر يال( 

ز از ير نيفاي باشند جنس روتور كالسي سخت شده مي منگنزياب از فوالدهاي و روتور آس غه هاينر ها و تيجنس ال

  .  باشد ي مي زنگ نزن فنريفوالدها

 ين هاي رزي و معدني آليگمنت هاي پ– ي پودري نرم ، رنگ هاي شامل مواد معدن  ن مجموعهي ايمحدوده كاربرد

                                          . باشند يم...  و ي استر ، اپوكسيك ، پلين ، فنوليمالم

 يز با هواياب كردن همزمان و ني مرطوب و آس  مواد  خشك كردن  جهت  گرمي هوا  تواند باي م ستم فوقيس 

  . د ين دارد عمل نمايي كه نقطه ذوب پاييايميخنك جهت مواد حساس به حرارت جهت پودر كردن مواد ش
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  :شند  باير مي اوت به شرح زيستم فوق مطابق لياجزاء س

 ر يفاياب و توربو كالسي آس– 1

 كلون ي س–2

  يسه ايلتر كي ف–3

  ي فن اصل–4

 رالك ي ا–5

  ي ارتباطي كانال ها–6

  يدر ورودي ف–7
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 315 ريفاياب كالسيمدل آس

D.S 

500 D.S 315/3 D.S 

 250 – 10 150-10 120-5 ي خروجيدانه بند

-Kg/hr 200 تيظرف

400 

400-600 600 – 1200 

 Kw 22 45 75 ابيوتور آسقدرت م

mm1250 1000 630 ابي قطر آس 

 r.p.m 3500 2200 1700 اب ي آسيمم سرعت دورانيماكز

 mm 315 500 3 × 315 ريفايقطر روتور كالس

 Kw 7/5 15 3 × 11 ريفايقدرت موتور كالس

-r.p.m 400 ريفاي كالسيسرعت دوران

5000 

250-2500 200 – 3000 

 hr m                    240 6000 9600/ 3يفن مجموعه دب

 Pas 18000 15000 18000 فشار  

 Kw 5/37 45 85 توان 

  

  

  

ه و ي تغذيلويك سي يدر معموالً داراين في باشد كه ايه ميدر تغذيه دستگاه خط في مواد اوليه خطوط فرآوريدر كل

 . گردديخاب ملو انتيت خط، حجم سي باشد و متناسب با ظرفي آن ميشبكه باال
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 : شوند ، شامل ين صنعت باختر ساخته ميري كه در شركت دييدرهايانواع ف

  ير در جهت كنترل دبييزم تغي متر به همراه مكانيلي م1200 ي ال400، با دهنه يدر شاتوني ف - 1

 ورد درخواست ميت هاي درشت با ظرفيه سنگ هايزم جرم خارج از مركز جهت تغذيبره ، با مكانيدر وي ف– 2

 ه خاك از سنگ يك اولي درشت و تفكيه سنگ هاي ، جهت تغذيدر تسمه اي ف– 3

   متر يلي م5 كوچك تر از يه پودر و گرانول و خاك هاي جهت تغذي دار و لوله اينيبره به شكل سيدر وي ف– 4

ط فوق ، ي توجه به شرا دارد كه طراح معموالً باي سنگ و نوع پروسه بستگيكيزيدر به مشخصات فيانتخاب نوع ف

در مورد نظر را يت مورد درخواست فيز با توجه به ظرفين صنعت باختر نيريد و شركت دي نمايدر را انتخاب مينوع ف

  .دي نماي و اجرا ميطراح

 

 همزن ها
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 بالنجرها

 موارد ي ساخته و جهت مخلوط كردن، هموژن كردن و در برخي قوي هستند كه با سازه اييز همزن هايبالنجرها ن

  . روديا پرس شده اند، بكار ميده اند و ي كه به هم چسبيياز هم بازكردن پودرها

رو از موتور يستم انتقال ني باشد و سي ميني، شافت و پروانه توربي قوياتاقانبنديستم يك سيمجموعه فوق شامل 

 ي ساخته مي معموليالدهاز از فوي شده و شافت نيخته گري رS.Sپروانه ها از جنس .  باشدي مVبصورت تسمه 

  .شود

 پرس شده را يت ها يستكوي باشند كه ابتدا با سرعت كم كلوخه ها و بي دو سرعت مين همزن ها معموالً دارايا

  .ندي نمايباز و سپس با دور باال هموژن و مخلوط م

  

  

            

 همزن لعاب
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ط يت و شراي شود و با توجه به موقعياب مصرف م جهت هموژن نگه داشتن لعاب و دوغيع كاشيهمزن ها در صنا

م، استن لس يني گردد كه معموالً پروانه ها از چوب سخت اشباع شده، آلومي مي متفاوت طراحيمصرف با پروانه ها

 . شوندي پوشش داده شده است، ساخته مي كه با اپكسي كربنيا فوالد هاي و S.Sا ورق ي شده و يخته گريل رياست

 باشند كه در يستم كوپل است و پروانه ميس  صورت به  كهي حلزونيربكس هايگ ، شافت : شامل ها همزن مجموعه

 . گردندي نصب مييا مخازن هواي و ي بتنينير زميمخازن ز

  نوار نقاله ها

  : تسمه نقاله ها - 1

 مواد يوت برا متفايت هاي متر باظرفيلي م1200 ي ال400 متفاوت، از عرض ين شركت تسمه نقاله به عرض هايا

 و لوله بنا بر ي، قوطي ناودانيل هايا پروفي تواند از ورق خم شده و ي فوق مي تسمه هايشاس.  سازديمختلف م

 V با مقطع ي، تسمه و نبشيز مطابق استاندارد از ناوداني آن نيك هايك ها و روليه روليپا . ط كار ساخته شود يشرا

د ضد غبار و ي آمير پليستم گرد گيبا س  ... و  mm 79و  63mm يهاك ها باقطر يرول.  شونديا تخت ساخته مي

 . باشندي مي گارانتيكار   ساعت10/000 باشند كه حداقل يآب م

  

  : ي باالبر قاشقك-2
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ن يي پاي گردند درامهاي مياز پروسه ها طراحيت و ارتفاع مورد نيز با توجه به ظرفين شركت ني ساخت ايباالبرها

ستم ي سين دارايي پا   ستمي باشند و سين درام و تسمه ميه خاك ما بي جهت تخلي مخروطيز نوع پره اباالبر ها ا

  .  باشد يك ميم كشش اتوماتيتنظ

  .  باشد يكيپالست  ا يل وي تواند از جنس فوالد، استيز با توجه به نوع مواد قابل انتقال مي مورد استفاده نيقاشقك ها

  .  باشديقاشقك م ض يجهت تعو  د، يچه باز ديز دريا بخار و نيد كشش غبار و بدنه باالبر مجهز به سه هو

  

  : ي نقاله حلزون- 3

 ي مختلف ساخته مي و با قطر هاي و لوله اUن صنعت باختر در دو مدل يريساخته شده درشركت د ي هايحلزون

.  گردد ي مي مواد مختلف طراحي برا باشد كه متناسبيت مي از ظرفيز گام پره ها تابعي و نيقطر لوله اصل  .شوند

ش عمر ين مسئله باعث افزاي باشد كه همي ميق بنديته كامالً در مقابل غبار عا  سر وياتاقانبنديستم يس

  . گردد ي مياتاقانبندي

  رهايغبار گ
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  : ( Bag filter )  ر خشكي غبارگ- 1

كاربرد ...مان ، فوالد و يع سيزه، صنايكروني مي، پودرهايني ، چير كاشي نظيع مختلف معدنين دستگاه در صنايا

    .دارد

 و به يز جمع آوري مختلف توسط هود ها و كانالها از منافذ غبارخيجاد شده از دستگاه هاين دستگاه غبار ايدر ا

ك دستگاه ين انتقال توسط ي شوند كه اير انتقال داده ميال عامل به سمت دستگاه غبارگيصورت شناور در بستر س

سرعت انتقال درداخل كانالها تابع از خواص . رد ي گي در داخل شبكه و دستگاه ها انجام ميجاد فشار منفي ا فن با

  .  شود يه در نظر گرفته مي متر بر ثان20 – 10 ن ي بي مجاز طراح  محدودهي باشد ولي ذرات غبار ميكيزيف

اف يسه ها كه از جنس اليردند و پس از عبور از ك گيم) ف ياتاق كث(  دستگاه يغبار به همراه هوا وارد محفظه اصل 

ه شده ي تصفي گذارند و هواي ميسه ها به جاي كي شده اند عبور و غبار را رو ته متفاوت ساختهي خواص و دانس با

 توسط غبار يسه ها پس از مدت زمان خاصيك.  گردد يز وارد فن و از اگزوز خارج ميپس از عبور از محفظه تم

 يسه را كنترل مي قبل و بعد از ك ن زمان سنسور اختالف فشار كه اختالف فشار هوايد شد و در اده خواهنيپوش

 فشرده ، يكروكنترلر منبع هوايك دستگاه مي شامل يز كاريستم تميس.  كند ي را صادر ميز كاريد، فرمان تمينما

ن يبه ا.  باشد ي مربوطه مي هاير فشرده و ونتوي هواي ، شبكه لوله هايزكاري تمي جهت عبور هواي برقيرهايش

كروكنترلر فرمان بازشدن به ي برسد ميسه ها به مقدار مشخصيزان افت فشار قبل و بعد از كي م  كهيب وقتيترت

 بار 6 فشرده با فشار يه باز و هواي ثان   هزارم 250 تا 100 حدود ي در زمانير برقيد و شي نماي را صادر مير برقيش

سه ي كيك موج ضربه رويجاد ي ا  گردد كه باعثيت مي باشد، هداي ميسه كه ونتوري دهنه كق لو له ها بهياز طر

  .  گردديسه ها ميه غبار كيها و تخل
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سه ها يك. ز گردد يسه ها تميزان دلخواه برسد و كيسه ها به مي كند كه اختالف هد كيدا مين عمل آنقدر ادامه پيا

 باشند كه به ي متر ميلي م3500 × 160 و 3000 × 160 و 2500 × 120 ابعاد ين دستگاه معموالً دارايدر ا

  . د ي نمايه مي تغذير برقيك شيف را ي شوند و هر دريده مي چيي تا12 و  يي تا8 در مجموعه يفيصورت رد

 به قطر ي باشد كه سرعت فوق بستگيقه مي متر بر دق4/5 ي ال0/5سه ها از ي كيه رويمحدوده مجاز سرعت تصف

  .زان خورنده بودن ذره غبار دارد ي و ميكيزياص فذره و خو

 يلي م250 – 100ه جنس پارچه ها است كه در محدوده ي از سرعت تصفيز تابعيزان افت فشار داخل دستگاه نيم

   .   باشديمتر آب م

ه به ي باشد كه پس از تصفي م  گرم در متر مكعب120لتر معادل ي قبل از فيجرم غبار معلق در هر متر مكعب هوا 

  .  رسد ي مكعب م   متر  كي گرم در يليم  5

  .  باشد يم  لتري از ف  قبل كلوني از س  استفاده  از بهي ن  باشد ش از مقدار فوقي كه جرم غبار بيدر صورت

 گردد ي مي طراحm / s 20 – 10ن يمعموال ً ب ) يريشبكه غبارگ(  دستگاه ي وروديسرعت مجاز هوا در كانالها

    .باشديز ذرات غبار وابسته ميته و ساي دانسز بهين نيكه ا

 از حجم ي تابع  گردد كه پارامتر ذكر شدهيان ميون بيلتراسيت دستگاه معموالً بر اساس متر مربع سطح فيظرف

  .  باشديزان غبار موجود مي مكش شده و ميهوا

  .دباشي مختلف را دارا ميتهاي باظرفيسه ايلتر كي وساخت فيت طراحين شركت قابليا
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  :ر تر يغبارگ-2

خود .  گردد ي م  )يونتور(  دستگاه يير تر، غبار مكش شده توسط فن وارد قسمت ابتداي غبارگ در دستگاه

  . ده است يل گردي تشكي خروج  ويي ، گلوي ورود ي از سه قسمت اصليمجموعه ونتور

گر آب يدا خواهد كرد و از طرف ديه پي متر بر ثان 120 تا 70به ك ي نزدي سرعتيي در سطع گلو  غبار آلودهيهوا
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 يز ميل فشار و سرعت باال اتماي به دلييآب در مقطع گلو.  گردد يده مي غبار پاشيز به روي نييتوسط نازل در گلو

 يسن تر شده است به صورت ممايده شده سنگي پاش س كه در اثر آبيند، غبار خي نشي ذرات غبار ميگردد و رو

 ي و هوا  گذاردي مي در مخزن آب به جا  گردد و پس از تماس با سطح آب غبار هاي دستگاه ميوارد محفظه اصل

 وارد واحد  د كه از آنجاي نماي باشد به سمت باال حركت مين مي سوپر فاي آب و غبارهايز كه همراه با مقداريتم

رد و غبار و آب ي گيد قرار ميدان چرخش شديك ميرض ن واحد هوا و غبار و آب در معي گردد كه در ايسپراتور م

زان افت فشار در خود دستگاه با توجه به ي م . گردد يز از اگزوز خارج مي تمي و هوا به سمت جداره حركت كرده

 ير مي متر آب متغيلي م  400 تا 200   باشد كه در محدودهير مي متغيا كاهش سرعت در گلوگاه ونتوريش و يافزا

  . باشد 

  .  باشد يته و قطر ذرات غبار مي از دانسيز تابعيسرعت در گلو گاه ن 

  .  گردد يز مورد استفاده ميمحلول در آب ن ه گازين دستگاه جهت تصفيا 

  

 

            

  : غبارگيرهاي سيكلون - 3
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  : اين نوع غبارگيرها عموماً در موارد ذيل كاربرد دارند

كيسه اي    اي ورودي به فيلترهاي كيسه اي بيش از ظرفيت آنها باشد قبل از غبارگير  در مواقعي كه بار غبار هو– 1

  .از سيكلون براي كاهش بار غبار استفاده مي شود

    .زماني كه ذرات معلق در هوا داراي جرم حجمي باال باشند – 2

  .  در مواقعي كه ذرات معلق درشت باشند – 3

 ميكرون باشد و ذرات كوچكتر 20ذب ذراتي را دارند كه ابعاد آنها حداقل غبارگيرهاي سيكلوني بيشتر قابليت ج

مي باشد  % 85در شرايط معمولي راندمان سيكلونها حدوداً . معموالً همراه هواي خروجي از سيكلون خارج مي شود 

در مواردي . ن داردكه بستگي به شرايط مختلفي از جمله ميزان و ابعاد ذرات معلق ، سرعت هوا و ابعاد و طرح سيكلو

كه حجم هواي مورد تصفيه باال باشد جهت افزايش دبي هواي عبوري از غبارگير بدون اينكه فشار افت زيادي داشته 

  . باشد از چند سيكلون بصورت موازي استفاده مي شود 

 سرعت تصفيه  ميلي متر آب مي باشد كه بستگي به نوع سيكلون و150 الي 80افت فشار در اين دستگاهها حدوداً 

  . در سطح مقطع سيكلون دارد 

. متر بر ثانيه انتخاب مي گردد  4/5 تا 2معموالً بين ) مؤلفه عمودي جريان هوا ( مقطع  در سطح  تصفيه  سرعت 

  . افزايش اين مؤلفه با افزايش راندمان و افت بيشتر فشار همراه است 

 متر بر ثانيه 25 الي 20ودي آن فرض مي شود معموالً بين سرعت جريان هوا در داخل سيكلون كه برابر با سرعت ور

  . انتخاب مي گردد 
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 متر بر ثانيه باعث افت قابل مالحظه 15 متر بر ثانيه و يا كاهش آن به كمتر از 30افزايش اين سرعت به بيش از 

  .راندمان مي گردد 

  سپراتور

 متوسط يز هاي ساي دانه بنديگر سپراتور برايوع د، دو ن  توربوين صنعت باختر عالوه بر جداكننده هايريشركت د

  : كنديان و موارد مصرف ارائه ميرا با توجه به درخواست مشتر

    ( DS.corsep )  سپراتور درشت– 1 

  ( DS.medsep ) سپراتور نرم – 2 

دارند كه بر حسب كاربرد ) كرون ي م38(  مش 400 تا ابعاد ي مواد معدنيه محصول پودري تهين جدا كننده ها برايا

لتر ندارد ياز به فن و فين سپراتورها ني شوند كه اي و ساخته مياز طراحيزه مورد نيكرونيد و درصد پودر ميزان توليم

ك يز توسط ين دستگاه ني ايمواد زبر خروج.  گردند يان هوا خارج مي و بدون جر ان هوا وارديو مواد بدون جر

  .دد گرياب منتقل ميانتقال دهنده به آس

 :) سپراتور درشت  ( DS.corsepسپراتور 

 كند كه سرعت ين استفاده مييع كننده با سرعت پايش ، از چند طبقه پره و صفحه توزين سپراتور جهت جدايا

ق يش دقين خاطر با حد جداير باشد و به همي تواند متفاوت و متغي ميع كننده و پروانه اصلي صفحه توزيدوران

 باشد و يكرون مي م63 – 500ن ين دستگاه بي ايرنج دانه بند. دي نماي عمل ميدودتر محي حددانه بنديترول
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 يز درصد محصوليس و فلدسپار استفاده گردد و نيلي مواد خورنده مانند سي توان برايت است كه مين مزي ايدارا

كامل ) ره و محصول زب ( يك در هر دو خروجي باشد و عمل تفكيز ميارناچي گردد بسيكه همراه مواد زبره بر م

  .ردي گيانجام م

   

 kwتوان موتور  مدل
 پره يسرعت دوران

 rpm  ها
 kg يبيوزن تقر

15V 5/5 500 1000 

18V 5/7 450 1800 

1V2 11 360 2500 

25V 15 315 3500 

  

  

 :) سپراتور نرم  ( DS.medsepسپراتور 

 گردد و معموالً همراه مواد ي در محصول استفاده م بااليك جنبي مواد نرم و با حد تفكين سپراتور جهت جداسازيا

ش در محصول فوق ي در عوض حد جداي گردد ولي درصد از مواد نرم برگشت م30-25حدود ) ره يز ( يبرگشت

 دستگاه ي باشد سرعت دورانيكرون مي م30 – 100ن دستگاه در محدوده ي ايرنج دانه بند.  باشديق ميالعاده دق

  . باشديشتر ميز بي نيزان خوردگي باالتر و مDS.corsepفوق به نسبت 

   . باشديم باً ي تقرDS.corsep يسه با مدل هايمت دستگاه فوق در مقايق
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 مدل
توان موتور 

kw 

 پره يسرعت دوران

 rpmها
 mm يمشخصات ابعاد

   H D B A 

A12 15 2800-1400 2350 920 1750 450 

A22 5/37 1120-800 4930 1820 2800 980 

  

  توربو سپراتور

 ر يفايكالس

ك روش ي  . باشند ي مي محدودي مصرف و كاربردهايعت داراي به شكل موجود در طبييايمي و شيمواد معدن

د با يجاد محصول جدي مختلف و ايب هايا تركيظ و ير تغلي نظييايميات شيش كاربرد آنها انجام عمليجهت افزا

  .  باشد يدتر و بهتر ميخواص جد

ن ي باشد كه اي م ي خاص دانه بنديا منحنيف و يك طيش ي كه عمالً شامل آرايكيزيات فيجام عملگر انيروش د

ك ي در ي مواد معدنيق دانه بنديع دقيتوز.  گردد يع مين مواد در صناي ا يش كاربرد هاي موجب افزايكيزيعمل ف

ش مواد از ين آراي به ايابيدستروش  .  ت و بهبود پروسه مصرف گردديفيش كي تواند باعث افزايمحدوده خاص م

 : شودير ممكن مي زيات هايق عمليطر

     جدا كردن–  4اب كردن ي آس– 3 خشك كردن – 2   خرد كردن– 1

به .  باشند ي مي از دانه بنديعيك رنج وسيد پودر با يت تولي قابلياب ها معموالً دارايهمانگونه كه گفته شد آس
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 باشد كه به ي متر ميلي م5 – 0 از يع دانه بندي توزيك منحني يدارا ياب گلوله اي آسيعنوان مثال خروج

  . باشد يع نمي خود قابل مصرف در اكثر صنايخود

 ) ي هايدانه بند ( ي هايرند و سپس آن را به منحني گيل مياب را تحوي آسيمعموالً پودر خروج ر ها يكالسفا 

 باشد و   متريلي م5 – 0 تواند از ير ها ميفاين كالسي ايدمحصول ورو. د ي نمايك و آماده مصرف مياز تفكيمورد ن

  .كرون باشد يم  100 تا 5 تواند از ي محصول آنها معموالً ميخروج

  

 

  : شوند يم مين صنعت باختر عمدتاً به دو دسته تقسيريد شركت دي توليرهايفايكالس 

  مش 2500 ي ال400 تا ير توربو پالكس جهت دانه بنديفاي كالس– 1

  .ند ي نماي مش عمل م425 ي ال100 يكرو كه تا دانه بندي مير هايفاي كالس– 2

  : باشد ير ميد و اجراء آن به شرح زي نمايكل باز عمل ميك سين دستگاه در يا  
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 ر يفاي كالس– 1

 كلون ي س – 2

  يسه ايلتر كي ف– 3

  فن – 4

 رالك ها ي ا– 5

  ي ارتباطي كانالها– 6

  يدر ورودي ف– 7

  

 

  وژيفيفن سانتر

 يگر ميك نقطه به نقطه ديال از يك سيك عامل انتقال يناميجاد فشار دي باشد كه با اي مي دستگاهوژيفيفن سانتر

  .  باشد ي دارا مي صنعتي مختلف در واحد هايباشد كه كاربردها

 يه از نرم افزار طراحط الزم پروسه با استفاديز شراي و ني مشترين صنعت باختر بر اساس خواسته هايريشركت د

د ي نماي ميل مشترياز را ساخته و تحويط طرح فن مورد ني و با توجه به شراياز پروسه را طراحيستم مورد نيفن، س

 از ي بعد و تابعي بيژه كه عدديوژ از لحاظ سرعت ويفي سانتري كل فن ها  ن شركت ، فني فن ايدر نرم افزار طراح. 

از محاسبه و به صورت نقشه ي مورد نيه پارامترهاي و فشار كليم و با انتخاب دبي تقس دسته6 باشد به ي و فشار ميدب
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  .  دهد يار كارگاه ساخت قرار ميآماده در اخت

 500/000 –ي پاسكال و دب20000 – 500 خاص با هد ين صنعت باختر بر اساس درخواست فن هايريشركت د

 Back to فن ها كه بصورت ياتاقانبنديستم يس. د ي نمايل مي و ساخت و تحويمتر مكعب در ساعت را طراح1000

Back  نگ يو بلبرNU مناسب تا r.p.m 3000باشديس و روغن مي با گريت روغنكاري و قابل .  

ست ي باين رطوبت مي باشند كه اي رطوبت مي دارايطيط محيا شرايد و يط توليع بنا بر شراي در صنايمواد مصرف

 يرا قطع  ن مسئله وجود خشك كن در پروسه ي پروسه از مواد گرفته شود كه اي بعدا انجام مرحلهيجهت مصرف و 

  . دي نمايم
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 روسه خشك كردن پ

ر شده از داخل خشك كن ير آب و انتقال آب تبخيد حرارت جهت تبخياساس كار خشك كردن مواد شامل تول

 خشك كن ي توان اساس طراحيت حساس باشند م موارد كه مواد به حراريدر بعض.  باشد يال عامل ميتوسط س

  .  باشد ي در داخل دستگاه ميجاد فشار منفيرد كه توام با اي گيبر اساس انتقال جرم صورت م

ت مواد به ي و حساسيز مواد وروديت و سايز ظرفي و ني و خروجيمعموالً خشك كن ها بر اساس رطوبت ورود

 دهند از حرارت ير رنگ مييا در اثر گرما تغيو  د به حرارت حساسند  كه موايدر موارد.  گردند ي ميحرارت طراح

    خشك كردن با انتقال جرم  ن نوع خشك كن ها عمده مسئلهي شود كه در ايقم استفاده ميرمستيغ

 ) transfer mass (ك واحد هوا ساز يط در ي محيهوا. رد ي گيانجام م ( hot gas generator ) تا درجه

داخل دستگاه با  . ابد ي يان مي جر ك دستگاه فن در داخل استوانه خشك كني گرم شده و توسط ازيحرارت مورد ن

 flights) ت مواد ي هدايه پره هايم شده و در هر ناحيتقس )zone  ( هيبه چند ناح  توجه به پروسه خشك كردن، 
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 دهند و يدر مقابل هوا ، انجام مدر سطح مقطع خشك كن و   موادرا  عمل پراكنده كردن  متفاوت، يه ايبا زاو  (

 مواد   انيال عامل گرم پس از عبور از ميس .  رسديب سطح انتقال حرارت و انتقال جرم به حداكثر مين ترتيبا ا

ك پارامتر مهم ي.  دهند يش مي را افزا( mass transfer ) و انتقال جرم ( heat transfer ) امكان انتقال حرارت

ش راندمان يش پارامترفوق باعث افزاي باشد كه افزايم  ( gas mass velocity )ال يس ي ، سرعت جرميدر طراح

  .  گردد ي سرعت انتقال جرم در خشك كن و باعث فرارمواد از خشك كن م شيز افزايخشك كن و ن

  .  باشد يم  r.p.m   1-5ن ي آنها بي باشد و سرعت دوراني درجه م4 – 1ن يب خشك كن ها معموالً بيش

 مواد درشت در محدوده ينه نمود و معموالً برايك نقطه بهيد در ي مواد بايكيزي ف  پارامتر را با توجه به خواصن يا

2000 – 25000 ( kg / m 2 – h )شود ي انتخاب م  .  

  .  گردد يه مي تصفيسه ايلتر كيكلون و في سيك دستگاه مولتيز توسط ي از خشك كن ني خروجيهوا

 از يز تابعيستم فوق ني باشد كه انتخاب سي خشك كن ، جهت حركت هوا و مواد ميگر در طراحينكته مهم د

  .  باشد ي مواد و پروسس مييايمي و شيكيزيط فيشرا

    : شونديم مي محترقه به دو دسته تقسي دوار از لحاظ تماس مواد با هواي خشك كن ها  يبه طور كل

 .  باشنديگر ميكديا  در تماس ب  داغي كه مواد و هواDirect  مي مستق–1 

  .  باشند ي و مواد با هم در تماس نم  داغيهوا كه  ) Indirect( م ير مستقي غ– 2

   : شوند ير ساخته ميبه شرح ز  م و يز به دو دسته تقسيم نير مستقيم و غي مستقيخشك كن ها
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 .  كننديك جهت حركت ميال عامل در ي كه مواد و سCocurrent هم جهت –1 

  .  كنند يگر حركت ميكدي  ال عامل مخالف جهتي كه مواد و سCounter Currentجهت ر هم ي غ– 2

 تواند از قطر ي باشد كه مين صنعت باختر براساس نوع پروسه ميري شده در شركت دي طراحيخشك كن ها

  . متر دارا باشد يلي م45000 ي ال6000 و طول 4000 ي ال1000

 يلو كالري ك5/000/000 ي ال300/000ت و رطوبت مواد از يبر اساس ظرفز ي مشعل نيلو كالريزان كي هوا و ميدب

  گردد ين مييتع

 

  

  

  

 سه پر كن يك

 متر يلي م1ر ي مواد زي بسته بندي شود كه برايره ساخته ميره و دو شي تك شيسه پر كن در مدل هايدستگاه ك

 يزان چابكيت به مين ظرفي باشد كه ايقه ميسه در دقي ك10ر ي هر شيت براي گردد و محدوده ظزفياستفاده م

  .اپراتور دستگاه وابسته است

  . گردديم ميسه تنظي گرم در هر ك200 – 100 باشد و با دقت ي ميكين دستگاه فوق از نوع مكانيستم توزيس
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 توسط اپراتور همه مراحل يكيك بوده و با فعال كردن يك و اتوماتير و قطع كن به صورت پنوماتيسه گيستم كيس

  .ردي گيك انجام ميتوماتا
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              H�� E/B              H�� E/B              H�� E/B              H�� E/B

��:�, &-��.	��:�, &-��.	��:�, &-��.	��:�, &-��.	        
  

  

  

  

  

  

  

  عرضه بررسي  -1- 3 - الف
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در اين طرح ابتدا به بررسي و مطالعه بازار توليد از حيث عرضه محصوالت پرداخته و سپس كارخانجـات فعـال ايـن                       

ين كارخانجات به تفكيك اسـتان و نـوع فـرآوري           با توجه به تعداد زياد اين كارخانجات ، ا        . صنعت ليست شده است     

  . جهت عرضه محصول ، آورده شده است 1 - 3  -درجدول الف 

ز يـ زه نيـ كرونيد كننـده دوغـاب م  يـ تول , ي و معـدن يزه صنعتيكروني ميد كنندگان پودرهاينكه اكثر توليبا توجه به ا  

  .ن كارخانجات استناد شده استي ايهستند ؛ به آمارها

  1 – 3  -جدول الف 

 تعداد واحد واحد ميزان توليد استان رديف

 24112450  معدنيزهيكرونيدوغاب مانواع 

 1 تن 25000  شرقي آذربايجان 1

 5 تن 127350  اصفهان 2

 2 تن 10670  تهران 3

 3 تن 58000  زنجان 4

 1 تن 77500  سمنان 5

 4 تن 11000  قزوين 6

 1 تن 15000  قم 7

 1 تن 1500  كرمان 8

 1 تن 15000  همدان 9

 26991440 معدني  صنعتي وزهيكرونيدوغاب مانواع 

 1 تن 1200  شرقي آذربايجان 1

 2 تن 90000  غربي آذربايجان 2

 11 تن 372600  اصفهان 3

 7 تن 29550  تهران 4

 4 تن 58500 جنوبي خراسان 5



 

�����  ���	:            89-DM-00 
��� ���	 : ����� 
��	� ��� ��� ����� �����  �!"# ����"�$�	  
 

��% &�'���% &�'���% &�'���% &�'� �#�� �(��#�� �(��#�� �(��#�� �(�))))   *+, *+, *+, *+, : : : : &-��.	 &-��.	 &-��.	 &-��.	#�/01�#�/01�#�/01�#�/01�))))  

��% ��2����% ��2����% ��2����% ��2�� ���% 3%�����% 3%�����% 3%�����% 3%�� �� 
�$	� ����� 
�$	� ����� 
�$	� ����� 
�$	� ���4444    ����"�$�	  �!"#����"�$�	  �!"#����"�$�	  �!"#����"�$�	  �!"# 

  &567 &567 &567 &567 : : : :  8�9�:�, �����8�9�:�, �����8�9�:�, �����8�9�:�, ����� ;;;;;;;; <=���<=���<=���<=��� >>>>?@A?@A?@A?@A 

 

������������    ��������������������    ��������������������     �!"# �!"# �!"# �!"#    ����"�$�	����"�$�	����"�$�	����"�$�	                

 14 تن 538200 رضوي خراسان 6

 4 تن 101000  خوزستان 7

 1 تن 30000  زنجان 8

 6 تن 85100  سمنان 9

 1 تن 100000  بلوچستانو سيستان 10

 4 تن 121250  فارس 11

 12 تن 248230  قزوين 12

 13 تن 329700  قم 13

 1 تن 12000  كردستان 14

 1 تن 9000  كرمان 15

 1 تن 30000  گيالن 16

 10 تن 117200  لرستان 17

 1 تن 23000  مازندران 18

 26 تن 347300  مركزي 19

 1 تن 130000  هرمزگان 20

 14 تن 238420  همدان 21

 2 تن 20000 يزد 22

  

   .ع و معادن ياداره صنا: مرجع 

  

يكي ديگر از آيتم هاي مطالعه بازار، بررسي طرح هاي در دست اجرا مي باشد كه به صورت طرح افزايش ظرفيت و يا 

با جزئياتي از قبيل تعداد طرح ها درهر استان  2 – 2  -اين طرح در جدول الف ليست . طرح جديد مطرح مي شود 

نكته حائز اهميت در اين جدول  تعداد طرح ها مي باشد ، كه به علت زياد بودن آنها بر اساس استان . قيد شده است 

الهاي قبل مجوز اكثر اين طرحها درس.ليست شده است و اين ليست به تفكيك نام شركت نيز موجود مي باشد 
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 البته همه آنها به عنوان .تاسيس گرفته اند و پيشرفت فيزيكي صفر درصد دارند كه نشان از راكد بودن طرحها دارد

  .طرحهاي كه به بهره برداري خواهد رسيد لحاظ شده است 

  2 – 3  -جدول الف 

 تعداد واحد واحد ميزان توليد استان رديف

 24112450  معدنيزهيكرونيدوغاب مانواع 

 1 تن 153790  شرقي آذربايجان 1

 5 تن 130000  غربي آذربايجان 2

 2 تن 240000  تهران 3

 1 تن 4000  بختياري چهارمحال 4

 1 تن 10900  زنجان 5

 3 تن 29350  سمنان 6

 1 تن 60000  بلوچستانو سيستان 7

 2 تن 34000  فارس 8

 1 تن 170000  قزوين 9

 1 تن 60500  قم 10

 2 تن 30000  كرمان 11

 1 تن 13360  گلستان 12

 2 تن 117000  مركزي 13

 1 تن 300000  هرمزگان 14

 26991440  صنعتي ومعدنيزهيكرونيدوغاب مانواع 

 8 تن 43100  شرقي آذربايجان 1

 8 تن 730500  غربي آذربايجان 2

 2 تن 18002  اردبيل 3

 23 تن 117000  اصفهان 4
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 2 تن 16200  ايالم 5

 5 تن 23500  تهران 6

 19 تن 735000 جنوبي خراسان 7

 9 تن 113940 رضوي خراسان 8

 3 تن 110000 شمالي خراسان 9

 5 تن 360600  خوزستان 10

 2 تن 233000  زنجان 11

 26 تن 103600  سمنان 12

 3 تن 71500  فارس 13

 3 تن 44000  قزوين 14

 18 تن 466800  قم 15

 5 تن 242000  كردستان 16

 8 تن 180000  كرمان 17

 4 تن 390000  كرمانشاه 18

 3 تن 738000  گلستان 19

 12 تن 712300  لرستان 20

 7 تن 211000  مازندران 21

 46 تن 166500  مركزي 22

 2 تن 80000  هرمزگان 23

 38 تن 431700  همدان 24

 23 تن 185200 يزد 25

  

   .ع و معادن ينااداره ص: مرجع 

  تقاضا بررسي -2-3 - الف
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 و ديگـري    88     در بررسي تقاضا بازار، دو حالت مدنظر قرار گرفته يكي مربوط به سنوات گذشته تا قبـل از سـال                     

با توجه به تقاضاي محصوالت در كشور همانند ساير مـوراد كـه بـه    . مربوط به پيش بيني چهار سال آينده مي باشد  

تقاضاي  محصوالت در كشور را . تقيم است ،  حجم بيشتر مصرف را عموم مردم تشكيل مي دهندصورت تقاضاي مس

  .به  عنوان تقاضاي مستقيم لحاظ مي داريم  

 بازار زانيم از معادن و عيصنا اداره برآورد نيهمچن و داخل مصرف ، واردات زانيم به توجه با تقاضا زانيم برآورد

   . است آمده بدست كسب جهت

  

  

  بازار نهايي بررسي  -3-3 - الف

  با در نظر گرفتن كليهء جداول عرضه و تقاضا ، در نهايت بررسي تقاضا و عرضه  در سنوات گذشته درجدول

 . در نظر گرفته شده است 3 - 3 - الف 

  

  

  

  

 

  3 – 3  -جدول الف 
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 سال رديف
ميزان توليد 

  هر ساليتجمع
 قاضات يمصارف صنعت يمصارف معدن واردات صادرات

1 84 298520 71645 23882 197023,2 125378,4 370165 

2 85 432220 103733 34578 285265,2 181532,4 535953 

3 86 834370 200249 66750 550684,2 350435,4 1034619 

4 87 1868420 448421 149474 1233157,2 784736,4 2316841 

5 88 3373270 809585 269862 2226358,2 1416773,4 4182855 

  

با در نظر گرفتن كليهء جداول پيش بيني عرضه و تقاضا ، در نهايت بررسي تقاضا و عرضه سالهاي آتي درجدول الف 

  . در نظر گرفته شده است 4 - 3  -

  4 – 3  -جدول الف 

 سال رديف
 يميزان توليد تجمع

 هر سال
 تقاضا يمصارف صنعت يمصارف معدن واردات صادرات

1 89 4309170 1034201 344734 2844052 1809851,4 5343371 

2 90 5674472 1361873 453958 3745152 2383278,2 7036345 

3 91 8154912 1957179 652393 5382242 3425063 10112091 

4 92 11249612 2699907 899969 7424744 4724837 13949519 
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ت در كشور، ظرفيت توليد يكسان براي هر محصول درسال با در نظر گرفتن ظرفيت طرحهاي موجود توليد محصوال

  .البته اين عدد با شناخت از بازار ، توان توليد از لحاظ تجهيزات پيش بيني مي شود. مد نظر قرار گرفته است 

توليد مورد نياز با ظرفيت مشخص ) مازاد( جهت سالهاي آينده ، كمبود 6 - 3  - و الف 5 – 3  - درجدول الف 

  .سال قيد شده استدرهر 

   .  كه مطابق فرمول زير بازار قابل كسب مشخص مي گردد 

  

  

  

  5 – 3  -جدول الف 

 1388 1387 1386 1385 1384 سال رديف

 3373270 1868420 834370 432220 298520 عرضه 1

 4182855 2316841 1034619 535953 370165 تقاضا 2

 (809585) (448421) (200249) (103733) (71645) )كمبود ( مازاد  3

  

  . مي باشد " كمبود در بازار"  قيد شده است ، توليد داراي كشش 4 -همانطور كه در جداول الف 

  

  

  6 - 3  -جدول الف 

  واردات +  توليد داخل-)  صادرات +تقاضا داخل( = سهم بازار قابل كسب
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 1392 1391 1390 1389 سال رديف

 11249612 8154912 5674472 4309170 عرضه 1

 13949519 10112091 7036345 5343371 تقاضا 2

 (2699907) (1957179) (1361873) (1034201) ) كمبود (مازاد  3

  

  

   قيد شده است ، توليد محصوالت با لحاظ نمودن طرح هاي جديد 3-همانطور كه در جداول الف

با توجه به آمار و ارقام ارائه شده . داراي كمبود براي محصوالت بر حسب سالهاي مختلف مي باشد) مجوز تاسيس ( 

  . باشد ي مياقتصاد هي توجيدارا ها طرح مذكور ي شهردار وعيصناتوسط سازمان 
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E/BE/BE/BE/B    H��'JH��'JH��'JH��'J            

#��	#��	#��	#��	    &��"�&��"�&��"�&��"�    """"    

K�L����K�L����K�L����K�L����    M'	M'	M'	M'	 
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 بر ين جدول مبالغ ارزيدر ا. ر آورده شده است ياز در جدول زيسات مورد نيزان تاسين ميه و همچنيشرح مواد اول

 طرح به صورت حق العمل يه اصليذكر است مواداولالزم به .  باشد ي مهزار ريال برحسب  رياليحسب دالر و مبالغ

  .ردي گيگاه قرار ميار جايدر اخت

  

  هي شرح مواد اول-1-4جدول 

 فيرد
   يه و بسته بندياول

 يو مشخصات فن
 مصرف روزانه

  مصرف 

 انهيسال
 واحد

  مت واحديق

 )ريال  ( 

  مت كليق

 )ال يهزار ر ( 

 4،500،000 150،000 تن 30000 109 ي و صنعتي معدنيانواع سنگها 1

 6،750،000 4،500،000 تن 1500 5 هاير افزودنيسا 2

 11،250،000  جمع

  

  

  ساتيتاس -2-4جدول 

  

 تعداد مشخصات محل شرح
  مت واحد يق

 )ريال ( 

  مت كل يق

 )هزار ريال  ( 

  شيستم گرمايس

 شيستم گرمايس
 و يساختمان جنب

 يديتول
 1 80،000،000 80،000 

  شيستم سرمايس

 شيستم سرمايس
 و يساختمان جنب

 يديتول
 1 20،000،000 20،000 

 سيستم تهويه سوله

 12،000 6،000،000 2  يديتول اگزوز فن تهويه هوا

 3،000 1،000،000 3  يساختمان جنب يه و نصب و راه اندازيفن تهو
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 يق و وسائل آتشنشانيستم اطفاء حريس

 F.B ياجرا
 و يساختمان جنب

 يديتول
 2 1،500،000 3،000 

  يسوخت رسان

  شبكه گازياجرا
 و يساختمان جنب

 يديتول
 1 35،000،000 35،000 

  فشردهيهوا

خريد حمل اجراء شبكه توزيع 

  فشردهيهوا
 54،000 54،000،000 1  يديتول

 تلفن

 6،000 2،000،000 3   د و نصب خط تلفنيخر

 آب

 15،000 15،000،000 1   حق انشعاب آب و لوله كشي

   آبيري گيه و سختيزات تصفيد و نصب تجهينه خريهز

ه يزات تصفيد و نصب تجهيخر

  آبيري گيو سخت
  1 8،000،000 8،000 

 ي مصرفيدكينه قطعات يهز

   1 150،000،000 150،000 

 414،000 جمع

  

  راتي و تعميزات كارگاهيتجه -3-4جدول 
  

 )اليار رهز(مت كل يق )الير(مبلغ  تعداد عنوان فيرد

 10،000 10،000،000 1 دستگاه جوش 1

 3،500 3،500،000 1 موتور جوش 2

 3،200 3،200،000 1 يمبدل حرارت 3

 25،000 25،000،000 1 يابزار كارگاه 4

 41،700 جمع 
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  يملزومات ادار -5-4جدول 
  

 )هزار ريال( هزينه كل  )ريال(هزينه واحد  تعداد شرح رديف

 7،000 7،000،000 6 مپيوتر و متعلقات مربوطهدستگاه كامل كا 1

 2،800 2،800،000 3 دستگاه چاپگر 2

 3،000 1،500،000 20 گوشي تلفن 3

 1،800 1،800،000 2 دستگاه  فاكس 4

 6،300 6،300،000 1 دستگاه  كپي 5

 7،000 7،000،000 1 دستگاه كارت ساعت زني 6

 25،000 25،000،000 1 ) كامل يسر( وسائل آبدارخانه   7

 22،000 22،000،000 1  و رستوراني و رفاهيوسائل و مبلمان ادار 8

  74،900 جمع كل
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  :يطيمح ستيز يها جنبه يبررس و يابي مكان -١

ن نقطه از نظر يباشد و ايمر ي طرح در شهرك شوشاب ماليدر نظر گرفته شده جهت اجرانكه محل ينظر به ا

 در منطقه و استفاده از يل اشتغال زائي است و به داليو كشور ي به تمام نقاط شهري قابل دسترسيتيوقعم

ن ي نمود كه زم خواهد را مصممطرحن ي اانيمجرن محترم ، ي مسئوليگر با همكاري موجود و از طرف ديلهايپتانس

 مورد نظر قرار دهند يز در مكان فعليرا نو توسعه طرح مذكور ند ي انتخاب نمامذكور طرح را در مكان يمحل اجرا

  . ز تحت پوشش قرار دهد ياز منطقه ، نقاط همجوار را نيد است عالوه بر نيكه ام

  . باشدي متر مربع م9035ن يمساحت زم

  
  

  ني مشخصات زم-1-5جدول 
  

 محل
  مساحت

 )متر مربع (

  مت واحديق

 )ال ير( 

  مت كليق

 )هزار ريال ( 

 1,129,375  125،000  9،035 ريشوشاب مال يشهرك صنعت

 1,129,375 نينه زميجمع كل هز
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  :يانسان يروين منابع

ن ي اتوسعهبا .  از بدست آوردي مورد ني فني انسانيروي از تعداد ني كليتوان برآوردي مطرحت يبا توجه به ظرف

جاد ياز به ايبا توجه به ن. ت خواهند داشت يم فعالي مختلف بصورت مستقيها بخش  نفر در15ش از يمجموعه ب

 ي الزم است در قسمت هاي وجود ندارد ولي كار مشكليروينه جذب ني گردد در زمي مينيش بياشتغال در مناطق پ

  .  مختلف استفاده گردد ينه هاين مجرب در زمي از متخصصيتخصص

  

  ي انسانيرويمنابع ن اطالعات مربوط به بخش -1-6جدول 

  

 رديف
  ي انسانيروين

 ازيمورد ن
 مدرك تعداد

  تعداد متوسط

 انهيحقوق ماه

ك ي يديع

 سال

  %23مه يب

 ك سالي

  انهيحقوق سال

 )ال يهزار ر( 

 79،800 13،800،000 6،000،000 5،000،000 ليسانس 1 مدير عامل 1

 63،040 11،040،000 4،000،000 4،000،000 ليسانس 1 مهندس توليد 2

 63،040 11،040،000 4،000،000 4،000،000 ليسانس 1 امور مالي و اداري 3
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 166،980 9،660،000 4،000،000 3،500،000 ديپلم 3 يبانيپشت 4

 63،040 11،040،000 4،000،000 4،000،000 ليسانس 1 يحسابدار 5

 47،280 8،280،000 3،000،000 3،000،000 ديپلم 1 نگهبان 6

 110،320 9،660،000 3،500،000 3،500،000 ديپلم 2 هركارگر ما 7

 251،160 8،832،000 3،000،000 3،200،000 سيكل 5 كارگر ساده 8

 844،660 جمع

E/BE/BE/BE/B    M06OM06OM06OM06O        
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   محصولي و مهندسي فني بررس-7-1

 يكي درصد آب دوغاب سرام- يكيمحاسبات سرام

ه ي درصد آب ته42 شامل يم با آن دوغابياگر بخواه. دسترس استه در يك ماده اولي گرم از 150مقدار ) مساله

 م؟يه اضافه كنين مقدار ماده اوليد به ايم، چه مقدار آب بايكن

 اما اشتباه كجاست؟. ديتر آب است، راه را اشتباه رفته ايل يلي م150× ) 100/42 = (63اگر جواب شما 
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 يه كه به آن دوغاب مي آب و ماده اول"مخلوط" درصد 42نه  گرم، 150درصد  42 گرم برابر است با 63در واقع،  

 :ر استفاده كردي زي توان از تناسب ساده و منطقيح ميدن به جواب صحي رسيبرا .ميگوئ

 )دوغاب(ه ي درصد جامد در مخلوط آب و ماده اول58ه معادل است با يگرم ماده اول 150

X  دوغاب(ه يماده اول درصد آب در مخلوط آب و 42گرم آب معادل است با( 

م ين تناسب خواهيبا حل ا. ل خواهد داديدرصد دوغاب را تشك) 100-42 (=58ه ي گرم ماده اول150در مساله باال،  

 :داشت

 6/108 = (58/42) × 150 

 برقرار است كه در آن W = RM × P/(100 - P) ، معادلهيدر حالت كل 

 W  غاب باه دويته يبرا) تري ليليبه م(مقدار آب الزم P درصد آب و 

RM است (به گرم(ه يمقدار ماده اول. 

  

 م؟يك دوغاب را چگونه محاسبه كنيدرصد آب 

. ميري گيرا اندازه م (m2) يـعـنيگرم از دوغاب مـورد نظر را به طور كامل خشك كرده، جرم خشك آن  m1 جـرم

 ن دوغاب از معادلهيدرصد آب ا

 % Water content = (m1 - m2)×100/m1  
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 ن آالت يماش 

Monitoring & Recording Equipment for Grouting 

 مانيس ق دوغابينگ و ثبات تزريتوريستم مانيس

 :موارد استفاده

 ينيرزمي آب زيسفره ها يري تونل جهت كاهش نفوذ پذيواره هاي ديات آب بنديعمل

  مختلفي در پروژه هاي و تماسيميق تحكيات تزريعمل

 و آب بند در سازه سدهاق يپرده تزر جاديا

 ي نمونه برداريها  در پروژهي و آبي نفتي چاههايات گمانه زنيدر عمل تيبنتون ق دوغاب ويتزر

 ي و كانال كشيات زهكشيق دوغاب جهت عمليتزر

 .ر قابل تراكميش مقاومت سنگ و خاك غيافزا ق دوغاب جهتيتزر

 

 :مشخصات دستگاه

  تال و آنالوگ همراهيجير زمان مشخص به صورت د، فشار، دما،و حجم ديدب ش همزمانينما

  و ثبت اطالعاتيمنحن با رسم

 د برقيحفاظت در مقابل نوسانات شد

  فلو، فشار و دمايريدار در اندازه گيق و پايار دقي بسيترهايترانسم استفاده از

 USB  ق پورتيوتر از طريبه كامپ امكان اتصال

 Wireless ت ارسال اطالعات بصورتيقابل
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 HMI   دستگاهيش روي و نمايري مورد اندازه گي پارامترهايكيگراف يطراح

I نوع ضدآب با زات ازيبدنه تجه IP65 

 

 مورد نظر در ساختار شركت  يت هايفعال

 ي تا دانه بندييزه و كانه آرايكروني ، پودر ميع معدنين آالت صناي ماشي ، ساخت ، نصب و راه اندازي طراح– 1

 موس بدون آهن   8 ي ال1 ي مش از سخت2500

  ين آالت لعاب سازيك و ماشي وسراميع كاشيه بدنه صناين آالت تهي ماشي ، ساخت ، نصب و راه اندازي طراح– 2

 ع مختلف ي در صنايري خطوط غبارگي ، ساخت ، نصب و راه اندازي طراح– 3

 كارخانجات – ي مواد معدنيفرآورك ، كارخانجات ي ، سراميني ، چي كارخانه كاشينه طراحي مشاوره در زم– 4

 ... زه و يكرونيپودر م

  ييايمي و شي انواع خشك كن ها جهت مواد معدني ، ساخت ، نصب و راه اندازي طراح– 5

 ، تسمه نقاله ، ي قاشقكي انتقال موادشامل باال بر هايستم هاي انواع سي ، ساخت ، نصب و راه اندازي طراح– 6

   بره ي و يندهابره و سريدر وي ، فيحلزون

   وژيفي سانتر ي انواع فن هاي ، ساخت ، نصب و راه اندازي طراح– 7

  تر و خشك ي همزن ها–كسرها ي انواع مي ، ساخت ، نصب و راه اندازي طراح– 8

 كارخانجات جهت يدكيقطعات   گرانول و خاك ،يلوها ي ، استركچر ، سيزات فلزيه تجهي و ساخت كلي طراح– 9

  ي صنعتن آالتيماش
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  ن آالتي ماشيمعرف

 ابها ي آس– 1

  مختلف ينرهاي مختلف واليت هايوسته خشك و تر در ظرفيل پياب بالمي آس– 1-1

  Lit – 43000 Lit 500وسته از يل ناپياب بالمي آس–1-2

 ر ها يفاي كالس– 2

  مش425 ي مختلف تا دانه بندير با مدل هايفاي توربو كالس– 2-1

  مش 425 يو و ونتو پالكس تا دانه بندكري سپراتور م– 2-2

 م ير مستقيم و غي دوار مستقيك كن هاش خ– 3

 ون يناسي كلسي و كوره هايد روي اكسي كورهها– 4

  مختلف ي و فشارهايوژ با دبيفي سانتري فن ها– 5

 ر ي غبارگيستم هاي س– 6

  جت پالس يسه ايلتر كي ف–  6-1

  يلتر تر ونتوري ف– 6-2 

  انتقال مواد ياستم هي س– 7

 با ي ساخته شده از ورق، قوطي متر و شاسيلي م1200 ي ال400 متفاوت از ي انواع تسمه نقاله با عرض ها–   7-1

  و تخت Vمقطع 

  يريزنج  ويبرزنت  ، يكياز از نوع تسمه الستيت مورد ني متفاوت متناسب با ظرفي در مدل هايباالبر قاشقك –   7-2
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  U و مدل ي متفاوت از نوع لوله اير ها با قطي حلزون–   7-3

  همزدن دوغاب و لعاب يو دور كند برا) بالنجر ( ع ي دور سري انواع همزن ها– 8

 ع ي جامد و مايكسر جهت همزدن پودرهاي انواع م– 9

 ره مواد يل جهت ذخي و استي انواع مخازن فوالد– 10

  ي ، مخروطي ، چكشي فكي انواع سنگ شكن ها– 11

  ي تخت و دورانينواع سرندها ا– 12

  ي و تسمه ايريبره ، زنجيو  ،ي شاتونيدرهايه خاك و سنگ شامل فيدر جهت تغذي انواع ف– 13

  

  

  

  

  

 M0RO E/BM0RO E/BM0RO E/BM0RO E/B  



 

�����  ���	:            89-DM-00 
��� ���	 : ����� 
��	� ��� ��� ����� �����  �!"# ����"�$�	  
 

��% &�'���% &�'���% &�'���% &�'� �#�� �(��#�� �(��#�� �(��#�� �(�))))   *+, *+, *+, *+, : : : : &-��.	 &-��.	 &-��.	 &-��.	#�/01�#�/01�#�/01�#�/01�))))  

��% ��2����% ��2����% ��2����% ��2�� ���% 3%�����% 3%�����% 3%�����% 3%�� �� 
�$	� ����� 
�$	� ����� 
�$	� ����� 
�$	� ���4444    ����"�$�	  �!"#����"�$�	  �!"#����"�$�	  �!"#����"�$�	  �!"# 

  &567 &567 &567 &567 : : : :  8�9�:�, �����8�9�:�, �����8�9�:�, �����8�9�:�, ����� ;;;;;;;; <=���<=���<=���<=��� >>>>?@A?@A?@A?@A 

 

������������    ��������������������    ��������������������     �!"# �!"# �!"# �!"#    ����"�$�	����"�$�	����"�$�	����"�$�	                

&	���,&	���,&	���,&	���,    2��Q�2��Q�2��Q�2��Q�4444    """"    

&Q#�,&Q#�,&Q#�,&Q#�,    �,�,�,�,))))        
  

 ي برنامه زمانبندييت اجرايري بر استقرار مدي با نگاهييپس از مطالعات صورت گرفته در خصوص شروع برنامه اجرا

  )MSPوست يدر پ () : هستندي همپوشانيت ها دارايفعال( گردد ير مي طرح به شرح زيجراا

  

   طرحي اجراي برنامه زمانبند-10-1جدول 

  

 days 356 زهيكرونيم پودر انواع ديتول كارخانه احداث فيرد

 days 20 ييبنا ريز امور 1

 days 20 داد قرار امضاء و داد قرار ميتنظ و هيته 2

 days 20 ياقتصاد و يفن يهيتوج طرح هيته 3
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 days 45 يالير و يارز التيتسه افتيدر و وام يتقاضا 4

 ياصل يها سالن يساختمان اتيعمل شروع 5
100 

days 

 days 90 يادار و يفرع يها سالن يساختمان اتيعمل شروع 6

 days 30 ها دستگاه ورود جهت ياسناد اعتبار شيگشا 7

 days 30 اه دستگاه حمل زمان 8

 days 60 ساتيتاس اتيعمل انجام 9

 days 30 ها دستگاه ونيفونداس ياجرا 10

 days 30 يانداز راه و نصب اتيعمل 11

 days 10 هياول مواد حمل و ديخر 12

 days 30 پرسنل يآموزش و يشيآزما شروع 13

 day 1 يبردار بهره شروع و افتتاح 14

  

  

  

 M'� E/BM'� E/BM'� E/BM'� E/B  
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&=��� " �O #�"T�,&=��� " �O #�"T�,&=��� " �O #�"T�,&=��� " �O #�"T�,    

��	 E�U5� "��	 E�U5� "��	 E�U5� "��	 E�U5� "4444        
  

  

  يمال ليتحل و هيتجز و آوردها بر

   يه گذارينه سرماي برآورد هز-9-1

  

   يه گذاري سرماينه هاي خالصه هز-9-1-10

  

  

  يه گذاري سرماينه هاي هز-10-1-9جدول 
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 يه گذارينحوه سرما

 يالت بانكيتسه يسهم متقاض

 شرح

 درصد ) هزار ريال (مبلغ  درصد )هزار ريال ( مبلغ 

 )هزار ريال ( جمع 

  17،232،775 %87,0  15،000،000 %13,0  2،232،775 ه ثابتيسرما

  1،714،421 %0,0  0 %100,0  1،714،421 ه در گردشيسرما

  18،947،196 %79,2  15،000،000 %20,8  3،947،196 يه گذاريجمع كل  سرما

  

  

  

  

  

  يه گذاري ثابت سرماينه هاي خالصه هز-9-1-11

  

  يه گذاري ثابت سرماينه هايخالصه هز-11-1-9جدول 

  

 هزار  ريال شرح رديف

 1،129،375 نيد زميهزينه خر 1

 9،115،000 هزينه ماشين آالت و تجهيزات خط توليد 2
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 110،000 هزينه تجهيز آزمايشگاه 3

 497،000 هزينه تأسيسات برقي و كنترلي 4

 414،000 هزينه تأسيسات صنعتي و غير صنعتي 5

 125،000  حمل و نقليهزينه ماشين ها 6

 41،700 هزينه تجهيزات كارگاه تعمير و نگهداري 7

8 
هزينه ساختماني خط توليد، ساختمانهاي 

 جنبي ومحوطه سازي
4،414،260 

 128،250 هزينه گمرك و ترخيص و حمل تجهيزات 9

  لحاظ شده است9ن قسمت در بند يا زاتيهزينه بيمه حمل تجه 10

 0 ينه جرثقيل و باسكولهز 11

12 
هزينه نصب تجهيزات مكانيكال ، 

 الكتريكال و تاسيسات
191،410 

 360،000 ني  مشاور ينه هايهز 13

 631،880 هزينه هاي قبل از بهره برداري 14

 74،900 يل اداريوسا 15

 17،232،775  ثابت طرحيه گذاريجمع كل سرما

  

  

  ي ساختمانينه هاي خالصه هز-9-1-2

  

  ي ساختمانينه هاي خالصه هز-2-1-9جدول 

  

 مقدار واحد شرح فيرد
انجام 

 شده

انجام 

 نشده

  مت واحديق

 )ريال ( 

  مت كليق

 )هزار  ريال (
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 3،083،000 ساختمانهاي صنعتي 1

1-1 
 يسوله سالن توليد و دفاتر فن

 ديتول
 2،160،000 1،800،000  √ 1200 مترمربع

 768،000 1،600،000  √ 480 ترمربعم ه و محصوليانبار مواد اول 1-2

 80،000 1،600،000  √ 50 مترمربع انبار ابزار و قطعات 1-3

 75،000 1،500،000  √ 50 مترمربع اتاق تاسيسات 1-4

 383،500 ساختمانهاي جنبي 2

 325،000 2،500،000  √ 130 متر مربع ياداري و رفاه 2-1

 58،500 1،950،000  √ 30 متر مربع نگهباني 2-2

 947،760 يمحوطه ساز 3

 440،000 220،000  √ 2،000 متر مربع  محوطهيديوار كشي و حصار كش 3-1

 250،000 50،000  √ 5000 متر مكعب حيخاك ريزي و تسط 3-2

 207،360 320،000  √ 648 متر مربع ياده رو سازيابان و پينگ ، خيپارك 3-3

 50،400 150،000  √ 336 ر مربعمت  محوطهيي سبز و روشنايجاد فضايا 3-4

 4،414،260 جمع

  

  

  

  سات ينه تاسي خالصه هز-9-1-3

 ساتينه تاسي خالصه هز-1-3-1-9جدول 
  

 تعداد مشخصات محل شرح
  مت واحد يق

 )ريال ( 

  مت كل يق

 )هزار ريال  ( 

  شيستم گرمايس

 80،000 80،000،000 1  يدي و توليساختمان جنب شيستم گرمايس

  شيرماستم سيس

 20،000 20،000،000 1  يدي و توليساختمان جنب شيستم سرمايس
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 سيستم تهويه سوله

 12،000 6،000،000 2  يديتول اگزوز فن تهويه هوا

 3،000 1،000،000 3  يساختمان جنب يه و نصب و راه اندازيفن تهو

 يق و وسائل آتشنشانيستم اطفاء حريس

 3،000 1،500،000 2  يدي و توليساختمان جنب F.B ياجرا

  يسوخت رسان

 35،000 35،000،000 1  يدي و توليساختمان جنب  شبكه گازياجرا

  فشردهيهوا

خريد حمل اجراء شبكه توزيع 

  فشردهيهوا
 54،000 54،000،000 1  يديتول

 تلفن

 6،000 2،000،000 3   د و نصب خط تلفنيخر

 آب

 15،000 15،000،000 1   حق انشعاب آب و لوله كشي

   آبيري گيه و سختيزات تصفيد و نصب تجهينه خريهز

 8،000 8،000،000 1    آبيري گيد سختيخر

 ي مصرفيدكينه قطعات يهز

   1 150،000،000 150،000 

 414،000 جمع

  

  

  يسات برقيتاس -2-3-1-9جدول 
 

 

 )هزار ريال (  جمع )ريال (  جمع نام تجهيزات رديف

 345،000 345،000،000 )لو واتي ك250(انشعاب برق د ينه خريهز 1

 152،000 152،000،000 يزات مربوطه و كابل كشير تجهيد تابلو و ساينه خريهز 2
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 497،000 جمع

  

  

  

  

  راتي و تعميزات كارگاهيتجه -3-3-1-9جدول 
  

 )اليهزار ر(مت كل يق )الير(مبلغ  تعداد عنوان فيرد

 10،000 10،000،000 1 دستگاه جوش 1

 3،500 3،500،000 1 موتور جوش 2

 3،200 3،200،000 1 يمبدل حرارت 3

 25،000 25،000،000 1 يابزار كارگاه 4

 41،700 جمع

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ع سوختيتوززات ي و تجهدستگاه هانه ي خالصه هز-9-1-5

   

  زاتينه دستگاه ها و تجهي  خالصه هز-5-1-9جدول 
  

Unit Price Total Price 

 Description فيرد
Delivery 

By other 
country 

Local 
Manufacture 

Set of 
number Rials Dollar 

Thousand 
Rails 

1 
  پر كن به همراه 

 نيستم توزيس
 √ 1 75،000،000  75،000 
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2 
  نگ يتوريستم مانيس

 قيو ثبات تزر
 √ 1 1،450،000،000  1،450،000 

3 
  وستهيل پياب بالميآس

  خشك و تر
 √ 1 1،250،000،000  1،250،000 

4 
  ل ياب بالميآس

 وستهيناپ
 √ 1 1،350،000،000  1،350،000 

 280،000  280،000،000 1 √  ريفايتوربو كالس 5

6 
  كرو ويسپراتور م

  ونتو پالكس
 √ 1 350،000،000  350،000 

7 
   يخشك كن ها

 ميدوار مستق
 √ 1 450،000،000  450،000 

 650،000  650،000،000 1 √  يود ريكوره اكس 8

 152،000  152،000،000 1 √  وژيفيفن  سانتر 9

10 
  يستم هايس

 ري غبارگ
 √ 1 65،000،000  65،000 

11 
   يسه ايلتر كيف

 جت پالس
 √ 1 189،000،000  189،000 

12 
  لتر تر يف

 يونتور
 √ 1 189،000،000  189،000 

 432،000  72،000،000 6 √  تسمه نقاله 13

 368،000  92،000،000 4 √  يباالبر قاشقك 14

15 
و دور ) بالنجر ( ع ي دور سريهمزن ها

  همزدن دوغاب و لعابيكند برا
 √ 1 184،000،000  184،000 

16 
 جامد و يكسر جهت همزدن پودرهايم

 عيما
 √ 1 275،000،000  275،000 

17 
ره يل جهت ذخي و استيمخازن فوالد

 مواد
 √ 5 90،000،000  450،000 

 700،000  350،000،000 2 √  ي ، چكشي فكيسنگ شكن ها 18

 76،000  76،000،000 1 √  ي تخت و دورانيسرندها 19
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20 

  ه خاك يدر جهت تغذيف

   ،ي شاتونيدرهايو سنگ شامل ف

 ي و تسمه ايريبره ، زنجي و

  1 180،000،000  180،000 

 9،115،000 جمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) شنهاد يپ( الت ي و اطالعات مربوط به تسهين مالي منابع تام-9-1-7

  .وست آمده استيدر پين مالي منابع تام-7-1-9جدول 

   : ي ماليها شاخص

   طرحي مالي اقتصاديشاخص ها
  

# index Quantity Unit 
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 تن 30،000 ت كارخانهيظرف 1

 ريال  باشدي مياليد ريكل خر الي به ردالرل يمت تبديق 2

  در متن طرح يمت فروشق 3

 % %15 نهينرخ تورم هز 4

 % %15 نرخ تورم درآمد 5

 هزار ريال 18،947،196  كل طرحيه گذاريسرما 6

 هزار ريال 17،232،775  ثابت طرحيه گذاريسرما 7

 هزار ريال 1،714،421 )1389سال (  در گردش طرح يه گذاريسرما 8

 يورو 0 يزان ارز بريم 9

 نفر 15 نلتعداد پرس 10

  %3,1  طرحينقطه سربسر 11

 ماه 12  طرحيمدت اجرا 12

 سال 121،783،274 1394ارزش افزوده طرح در سال  13

 از زمان شروع به توليد ك ماهيك سال ي هيدوره بازگشت سرما 14

  ROR 160,75%                         1393نرخ بازده ساده  در سال  15

  IRR 24,72%                                               ينرخ بازده داخل 16

 كيبزرگتر از  2,01 نسبت منافع به مخارج 17

 هزار ريال Net Present Worth Method 146،330،026 خالص   يارزش فعل 18

 هزار ريال PW-Benefit 291،652،174 دريافتها                               يارزش فعل 19

 هزار ريال PW-Cost 145،322،148 پرداختها                                   يارزش فعل 20

  ان مطلب يق و بيروش مطالعه ، تحق

نه ي ، هزيه گذاريزان سرماين منظور ابتدا مي باشد كه بدي طرح ميند مالين فصل از گزارش ارائه فراي ايهدف اصل

 يده و سپس به بررسي مذكور در مراجع معتبر برآورده گرديار هاي ها و مع طرح با روشيانه و در آمدهاي ساليها

 باشد كه ي دو روش قابل انتخاب و انجام ميند ماليل فرايه وتحليبه منظور تجز.  پرداخته شده است يند ماليفرا

  : عبارتند از 
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   ي واقعيند مالي متورم به فرايند ماليل فرايروش حذف اثرات تورم با تبد) الف 

   متورم شده يند ماليل پروژه با فرايه و تحليروش تجز) ب

نه ها و ي را بر اساس ثابت ماندن هزي ماليندهايده گرفته و فراينه ها و در آمد ها ناديدر روش اول اثر تورم را بر هز

ر سال ك نرخ در هينه ها و در آمدها با يند ، اما در روش دوم هزي نماي ميدر آمد ها در طول عمر طرح بررس

علت .  باشد از روش اول استفاده شده است ي طرح ميند مالي ارائه فراين فصل كه هدف نهائيدر ا. ابند ي يش ميافزا

ت طرح ، يز حساسي آناليدر بررس.  باشد ي ميالت بانكي و استفاده از تسهين بانكين روش بخاطر قوانيانتخاب ا

  .  طرح در نظر گرفته شده است ياثرات تورم رو

  

  

  

  

  

  

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

  : باشد ير مي ثابت طرح شامل موارد زيه گذاريسرما

  نيزم

  يصنعت ريغ و يصنعت يساختمانها احداث ،  يساز محوطه
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  ييبنا ريز ساتيتاس

  هينقل ليوسا و يخدمات التيتسه

  )گمرك ( وابسته يها نهيهز و ازين ردمو ياصل آالت نيماش و زاتيتجه ديخر نهيهز

  يبردار بهره از قبل يها نهيهز

  نشده ينيب شيپ يها نهيهز

  

   يه گذاريم سرماي مستقينه هايهز) الف 

   ني زم-9-1-1

ن يمت زمي انتخاب شده است ، قري شوشاب ماليشهرك صنعت آن كه در ي طرح و محل اجرايابيبا توجه به مكان 

ن كه در حدود ياز زمي شود ، لذا با توجه متراژ مورد ني هر متر مربع برآورد ميال به ازاي ر125,000ن منطقه يدر ا

  .  گردد يال ميهزار ر 1,129,375ن برابر يد زمينه خري گردد ، هزي مينيش بي مترمربع پ9035

  

  

  

  احداث ساختمانهاو  ي محوطه سازينه هاي هز-9-1-2
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ابان ي سبز و خي و آسفالت ، فضاي ، جدول كشيوار كشيح ، دي و تسطيرات خاكبرداي طرح شامل عمليمحوطه ساز

ر ي و غي صنعتينه احداث ساختمانهاي طرح هزير بناي بعمل آمده در مورد زي هايبا توجه به بررس.  باشد ي ميكش

  .  آمده است -1-9 در جدول يصنعت

  

   و احداث ساختمانهاي محوطه سازينه هاي  هز-1-9جدول 

 مقدار احدو شرح فيرد
انجام 

 شده

انجام 

 نشده

  مت واحديق

 )ريال ( 

  مت كليق

 )هزار  ريال (

 3،083،000 ساختمانهاي صنعتي 1

1-1 
 يسوله سالن توليد و دفاتر فن

 ديتول
 2،160،000 1،800،000  √ 1200 مترمربع

 768،000 1،600،000  √ 480 مترمربع ه و محصوليانبار مواد اول 1-2

 80،000 1،600،000  √ 50 مترمربع  و قطعاتانبار ابزار 1-3

 75،000 1،500،000  √ 50 مترمربع اتاق تاسيسات 1-4

 383،500 ساختمانهاي جنبي 2

 325،000 2،500،000  √ 130 متر مربع ياداري و رفاه 2-1

 58،500 1،950،000  √ 30 متر مربع نگهباني 2-2

 947،760 يمحوطه ساز 3

 440،000 220،000  √ 2،000 متر مربع  محوطهير كشديوار كشي و حصا 3-1

 250،000 50،000  √ 5000 متر مكعب حيخاك ريزي و تسط 3-2

 207،360 320،000  √ 648 متر مربع ياده رو سازيابان و پينگ ، خيپارك 3-3

 50،400 150،000  √ 336 متر مربع  محوطهيي سبز و روشنايجاد فضايا 3-4

 4،414،260 جمع

   يير بنايسات زينه تاسي هز-9-1-3
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ه فاضالب و ي و تصفين آب ، جمع آوريسات تامي ، تاسيكيسات مكانيسات برق ، تاسي شامل تاسيير بناينه زيهز

 يير بنايسات زيه تاسيكل.  آمده است -2-9ن موارد در جدول ينه هر كدام از اي باشد كه هزيق ميستم اطفا حريس

  .  باشد ي مياليواحد ، ر

  يير بنايسات زينه تاسي كل هز-2-9 جدول

  

 تعداد مشخصات محل شرح
  مت واحد يق

 )ريال ( 

  مت كل يق

 )هزار ريال  ( 

  شيستم گرمايس

 80،000 80،000،000 1  يدي و توليساختمان جنب شيستم گرمايس

  شيستم سرمايس

 20،000 20،000،000 1  يدي و توليساختمان جنب شيستم سرمايس

 سولهسيستم تهويه 

 12،000 6،000،000 2  يديتول اگزوز فن تهويه هوا

 3،000 1،000،000 3  يساختمان جنب يه و نصب و راه اندازيفن تهو

 يق و وسائل آتشنشانيستم اطفاء حريس

 3،000 1،500،000 2  يدي و توليساختمان جنب F.B ياجرا

  يسوخت رسان

 35،000 35،000،000 1  يدي و توليساختمان جنب  شبكه گازياجرا

  فشردهيهوا

خريد حمل اجراء شبكه توزيع 

  فشردهيهوا
 54،000 54،000،000 1  يديتول

 تلفن

 6،000 2،000،000 3   د و نصب خط تلفنيخر

 آب

 15،000 15،000،000 1   حق انشعاب آب و لوله كشي

   آبيري گيه و سختيزات تصفيد و نصب تجهينه خريهز
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 8،000 8،000،000 1   ب آيري گيد سختيخر

 ي مصرفيدكينه قطعات يهز

   1 150،000،000 150،000 

 414،000 جمع

  

  

   
  

   يل اداريه و وسايل نقلينه وساي هز-9-1-4

 و   -3 -9 طرح در جدول ياز براي مورد نيل ادرايه و وسايل نقليد وساي مربوط به خرينه هاين قسمت كل هزيدر ا

  . آورده شده است -9-4

   

  ل حمل ونقل يوسا -3-9جدول 
  

 تعداد شرح
  مت واحديق

 )الير(

  مت كليق

 )ال يهزار ر ( 

  125،000  125،000،000  1 سانيوانت ن

 125،000 جمع
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  در طرح  ازي مورد نيل اداري وسا-1-4-9جدول 
  

 تعداد شرح رديف
هزينه واحد 

 )ريال(

  هزينه كل

 )هزار ريال ( 

 7،000 7،000،000 6 مپيوتر و متعلقات مربوطهدستگاه كامل كا 1

 2،800 2،800،000 3 دستگاه چاپگر 2

 3،000 1،500،000 20 گوشي تلفن 3

 1،800 1،800،000 2 دستگاه  فاكس 4

 6،300 6،300،000 1 دستگاه  كپي 5

 7،000 7،000،000 1 دستگاه كارت ساعت زني 6

 25،000 25،000،000 1 ) كامل يسر( وسائل آبدارخانه   7

8 
 و ي و رفاهيوسائل و مبلمان ادار

 رستوران
1 22،000،000 22،000 

 74،900 جمع كل

  

  

  يمصرفل ي وسا-2-4-9جدول 

 ميزان مصرف شرح رديف
  قيمت واحد

 )ريال(

  قيمت كل

 )هزار ريال(

 4800 800،000 6 لباس فرم كارمندان غير توليدي 1

 8400 1،200،000 7 يلباس  ، كفش ، كاله و دستكش ايمن 2

 95000 25،000 3،800 )نفر روز در سال ( هزينه غذاي روزانه  3

 26600 7،000 3،800 )نفر روز در سال ( هزينه آبدارخانه  4

 36000 12،000 3،000 هزينه ملزومات مصرفي پرسنل  5

 60000 60،000،000 1 هزينه تبليغات 6

 230،800 جمع كل

  

  از و گمرك ي مورد نين آالت اصليزات و ماشيجهد تينه خري هز-9-1-5
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 يدارياز جهت خرينه مورد نيت كل هزيده و در نهاي گرديابياز واحد ارزي مورد نياصلزات ين قسمت كل تجهيدر ا

  .  بر اساس پر فرم اخذ شده برآورده شده است يزات اصليمت تجهين اساس قيآنها مشخص شده است كه بر ا

   طرح يات اصلزيمت تجهي ق-5-9جدول 

  
Unit Price Total Price 

 Description فيرد
Delivery 

By other 
country 

Local 
Manufacture 

Set of 
number Rials Dollar 

Thousand 
Rails 

1 
  پر كن به همراه 

 نيستم توزيس
 √ 1 75،000،000  75،000 

2 
  نگ يتوريستم مانيس

 قيو ثبات تزر
 √ 1 1،450،000،000  1،450،000 

3 
  وستهيل پياب بالميآس

  خشك و تر
 √ 1 1،250،000،000  1،250،000 

4 
  ل ياب بالميآس

 وستهيناپ
 √ 1 1،350،000،000  1،350،000 

 280،000  280،000،000 1 √  ريفايتوربو كالس 5

6 
  كرو ويسپراتور م

  ونتو پالكس
 √ 1 350،000،000  350،000 

7 
   يخشك كن ها

 ميدوار مستق
 √ 1 450،000،000  450،000 

 650،000  650،000،000 1 √  يد رويكوره اكس 8

 152،000  152،000،000 1 √  وژيفيفن  سانتر 9

10 
  يستم هايس

 ري غبارگ
 √ 1 65،000،000  65،000 

11 
   يسه ايلتر كيف

 جت پالس
 √ 1 189،000،000  189،000 

12 
  لتر تر يف

 يونتور
 √ 1 189،000،000  189،000 
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 432،000  72،000،000 6 √  تسمه نقاله 13

 368،000  92،000،000 4 √  يباالبر قاشقك 14

15 
و دور ) بالنجر ( ع ي دور سريهمزن ها

  همزدن دوغاب و لعابيكند برا
 √ 1 184،000،000  184،000 

16 
 جامد و يكسر جهت همزدن پودرهايم

 عيما
 √ 1 275،000،000  275،000 

17 
ره يل جهت ذخي و استين فوالدمخاز

 مواد
 √ 5 90،000،000  450،000 

 700،000  350،000،000 2 √  ي ، چكشي فكيسنگ شكن ها 18

 76،000  76،000،000 1 √  ي تخت و دورانيسرندها 19

20 

  ه خاك يدر جهت تغذيف

   ،ي شاتونيدرهايو سنگ شامل ف

 ي و تسمه ايريبره ، زنجي و

  1 180،000،000  180،000 

 9،115،000 جمع

  

  

 

  و حمل ونقلينه گمركي هز-6-9جدول 

  

 )هزار ريال ( مبلغ  شرح رديف

 0 % )15تجهيزات خارجي تعرفه ورود (هزينه گمركي و ترخيص تجهيزات مكانيكي 1

 128،250 هزينه حمل كليه تجهيزات مكانيكي 2

 128،250 جمع كل ×

  

  

  نصب تجهيزات-7-9جدول 

 )هزار ريال ( غ مبل شرح رديف
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 182،300 )زاتيمت تجهيق% 5( نصب تجهيزات مكانيكي 1

 4،970 )زاتيمت تجهيق% 1( نصب تجهيزات برق و كنترل   2

 4،140 )زاتيمت تجهيق% 1( نصب تاسيسات مكانيكي  3

 191،410 جمع كل ×

  

  

   ي قبل از بهر ه بردارينه هاي هز-9-1-7

ه ، ي مطالعات اولةنيد ، هزيس و ثبت شركت ، حقوق پرسنل ثابت قبل از تولي همچون تاسينه ها شامل موارديهز

 .  آورده شده است -8-9 باشد كه در جدول ينه ها مير هزي و سايشي آزماي بهره بردارةنيهز

  

  

  

  

  

  

  

  

 ي قبل از بهره بردارينه هاي هز-8-9جدول 

 

 )ال يهزار ر( مبلغ  شرح #
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 16،893 )انه ي كل حقوق سال درصد2( آموزش پرسنل ينه هايهز 1

2 
 آب و برق و سوخت و مواد ينه هاي روز هز10( يشيد آزماي و تولي راه اندازينه هايهز

 )ه ، حقوق و دستمزد ياول
55،987 

 320،000  اخذ شدي وامهايهزينه مال 3

 15،000 رات شركتييهزينه تاسيس و تغ 4

 هزينه مطالعات اوليه 5

 )در قيمت ماشين آالت محاسبه شده است  ( يهزينه خريد دانش فن 6

 نه مشاورهيدر قالب هز

  لحاظ شده است4در بند  يهزينه اخذ موافقت اصول 7

 54،000 هزينه دفتر 8

 90،000  ماه18 - و كنترل پروژه يهزينه برنامه ريز 9

 80،000 هزينه هاي پرسنل دوران توسعه 10

 880،631 جمع

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

   نشده ينيش بي پي هانهي هز-9-1-8

 نشده در نظر گرفته ينيش بي پينه هاي ثابت به عنوان هزيه گذاري مربوط به سرماينه هاي درصد هز5ن طرح يدر ا

  .  باشد يال مي هزار ر50,000  شده است كه معادل
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  .  ثابت آورده شده است يه گذاري سرماينه هاي از هزي فهرست كامل-8-9ن بخش ، در جدول يدر ادامه ا

  

  

  

   ثابت يه گذاري سرماينه هاي كل هز-8-9جدول 

 هزار  ريال شرح رديف

 1،129،375 نيد زميهزينه خر 1

 9،115،000 هزينه ماشين آالت و تجهيزات خط توليد 2

 110،000 هزينه تجهيز آزمايشگاه 3

 497،000 هزينه تأسيسات برقي و كنترلي 4

 414،000 هزينه تأسيسات صنعتي و غير صنعتي 5

 125،000  حمل و نقليهزينه ماشين ها 6

 41،700 هزينه تجهيزات كارگاه تعمير و نگهداري 7

8 
هزينه ساختماني خط توليد، ساختمانهاي جنبي 

 ومحوطه سازي
4،414،260 

 128،250 هزينه گمرك و ترخيص و حمل تجهيزات 9

  لحاظ شده است9ن قسمت در بند يا زاتيهزينه بيمه حمل تجه 10

 0 هزينه جرثقيل و باسكول 11

12 
هزينه نصب تجهيزات مكانيكال ، الكتريكال و 

 تاسيسات
191،410 

 360،000 ني  مشاور ينه هايهز 13

 631،880 هزينه هاي قبل از بهره برداري 14

 74،900 يل اداريوسا 15

 17،232،775  ثابت طرحيه گذاريجمع كل سرما

   )working Capital(ه در گردش ي برآورد سرما-9-2
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نه يه ، حقوق پرسنل ، هزيد مواد اولي چون خريينه هاين هزي است كه به منظور تاميه ايه در گردش سرمايسرما

ه در گردش در حدود  ين طرح سرماي اي شود كه برايره در نظر گرفته مي و غين انرژينه تامي ، هزي باالسريها

  . ال برآورد شده است يهزار ر  1,714,421

  .وست آورده شده استيه در گردش در پي سرما برآورد-10-9دول ج

  

  د ي تولياتينه عملي برآورد هز-9-3

ر و ي ، تعميه، انرژي حقوق پرسنل ، مواد اولينه هاي شامل هزي طرح در دوران بهره بردارياتي عملينه هايهز

  .  باشند ي نشده مينيش بي پينه هايمه و هزي ، بيدكي ، قطعات ينگهدار

  

  

  انه حقوق پرسنل ينه سالي برآورد هز-9-3-1

د و فروش ، ي ، خري ، بازرگاني و اداري ، ماليتيرين قسمت حقوق ، دستمزد و پاداش كارگران ، پرسنل مديدر ا

   در نظر گرفته شده است كه در جدولي و نگهباني ، خدماتير و نگهداريتعم

ا ، پاداش ، حق سنوات و ي پرسنل با در نظر گرفتن حقوق ، مزاانه حقوقينه ساليلذا هز.  نشان داده شده است 9-11 

  . ماه در سال محاسبه شده است14سربار آن بصورت 

  

  

  

  انه حقوق پرسنل ينه سالي برآورد هز-11-9جدول 
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 رديف
  ي انسانيروين

 ازيمورد ن
 مدرك تعداد

  تعداد متوسط

 انهيحقوق ماه

ك ي يديع

 سال

  %23مه يب

 ك سالي

  انهيحقوق سال

 )ال يهزار ر( 

 79،800 13،800،000 6،000،000 5،000،000 ليسانس 1 مدير عامل 1

 63،040 11،040،000 4،000،000 4،000،000 ليسانس 1 مهندس توليد 2

 63،040 11،040،000 4،000،000 4،000،000 ليسانس 1 امور مالي و اداري 3

 166،980 9،660،000 4،000،000 3،500،000 ديپلم 3 يبانيپشت 4

 63،040 11،040،000 4،000،000 4،000،000 ليسانس 1 يحسابدار 5

 47،280 8،280،000 3،000،000 3،000،000 ديپلم 1 نگهبان 6

 110،320 9،660،000 3،500،000 3،500،000 ديپلم 2 كارگر ماهر 7

 251،160 8،832،000 3،000،000 3،200،000 سيكل 5 كارگر ساده 8

 844،660 جمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ه ين مواد اوليانه تامينه سالي برآورد هز-9-3-2
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 نشان داده 12-9از طرح و مقدار الزم از هر كدام در جدول يه مورد نياز ، مواد اوليه مورد نين مواد اوليبا توجه به تام

  . شده است 

  ه يانه مواد اولينه سالي هز-12-9جدول 

 

 واحد انهيمصرف سال زانهمصرف رو ي و مشخصات فنيه و بسته بندياول فيرد
  مت واحديق

 )ريال  ( 

  مت كل يق

 )ال يهزار ر( 

 4،500،000 150،000 تن 30000 109 ي و صنعتي معدنيانواع سنگها 1

 6،750،000 4،500،000 تن 1500 5 هاير افزودنيسا 2

 11,250,000 جمع

 

 

  انه آب، برق و گاز ي  برآورد سال-9-3-3

  .  آمده است 13-9ن آنها در جدول ي تامياز براينه مورد نيبخار طرح و هزانه آب ، برق و يمصرف سال

  انه آب ، برق و گاز ينه سالي هز-13-9جدول 

 )هزار ريال ( نه كل يهز )ريال ( نه واحد يهز مصرف ساالنه مصرف روزانه واحد شرح

 m3/day 5 1،500 1،400 2،100 يآب مصرف

 Kwh 3200 90،000 220,00 19،800 يبرق مصرف

 1،680  3 يتلفن مصرف

 m3/day 67 20،000 314 6،280 گاز

 يسوخت مصرف Lit 65 19،500 600 11،700 گازوييل

 Lit 14,4 4،320 1،000 4،320 نيبنز

 45،880 جمع

  

   ير و نگهداريانه تعمينه سالي برآورد هز-9-3-4
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ه يه ، لوازم و اثاثيل نقلي ، وسايير بنايسات زيت ، تاسن آاليزات و ماشيرساختمانها ، تجهي و تعمي نگهدارينه هايهز

ر طرح برابر ي و تعميانه نگهدارينه ساليلذا هز.  آنها در نظر گرفته شده است يه گذاريزان سرماي با توجه به ميادار

  .  نشان داده شده است 14-9ال خواهد بود كه در جدول ي هزار ر613,105

  

  

  

  انهي ساليهدارر و نگينه تعمي هز-14-9جدول 

 درصد )ال ير (يارزش  دارائ شرح #
  انهيرات سالينه تعميهز

 )ال يهزار ر ( 

1 
ساختمان  , يمحوطه ساز

 يساز
4،414،260 2% 88،285 

 455،750 %5 9،115،000 زاتين آالت و تجهيماش 2

 11،000 %10 110،000 يشگاهيل آزمايوسا 3

 45،570 %10 455،700 ساتيتاس 4

 12،500 %10 125،000 مل ونقلل حيوسا 5

 613,105 جمع

  

  

  

  
  

  يدكينه ساالنه قطعات ي برآورد هز-9-3-5
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  .رات در نظر گرفته شده استي درصد تعم1,5 در حدود يدكينه قطعات يهز

  

  قات بازار يع ، فروش و تحقي ، توزي ادارينه هاي برآورد هز-9-3-6

 درصد در آمد حاصل از فروش 1,5قات بازار در حدود يه تحقنيع ، فروش و هزي ، توزي اداري بخش هاينه هايهز

  .محصوالت در نظر گرفته شده است 

  

  مه يانه بينه سالي برآورد هز-9-3-7

 هزار ارزش 2 در حدود يه ايه و مواد موجود در انبارها سرمايزات ، ساختمانها ، مواد اوليمه نمودن تجهيبه منظور ب

  . آنها در نظر گرفته شده است 

  

  مه ساالنهينه بي هز-15-9جدول 

  

 شرح
  ارزش دفتر داراييهاي ثابت

 )ال يهزار ر  ( 

نرخ هزينه 

 بيمه

  هزينه بيمه

 )ال يهزار ر  ( 

 18،230 0,002 9،115،000 هزينه ماشين آالت و تجهيزات خط توليد

 994 0,002 497،000 هزينه تأسيسات برقي و كنترلي

نهاي جنبي هزينه ساختماني خط توليد، ساختما

 ومحوطه سازي
4،414،260 0,002 8،829 

 828 0,002 414،000 هزينه تأسيسات صنعتي و غير صنعتي

 28،881 جمع

  

   ياتير عملي غينه هاي هز-9-4
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حات ي باشد كه در ادامه توضي شامل استهالك و بهره وامها مي طرح در دوران بهره بردارياتير عملي غينه هايهز

  . نه ها آمده است ين هزياز اك ي مورد هر يشتريب

  

   يه گذاريانه سرماي برآورد استهالك سال-9-4-1

 وجود ي كه در مورد هر دارائيرد و با توجه به نرخ استهالكي گي ثابت مشهود صورت مي هايياستهالك در مورد دارا

  . ه شده است  نشان داد17-9ن محاسبات در جدول يا. انه طرح را بدست آوردي توان استهالك ساليدارد م

  

  . وست ذكر شده استيدر پ) ال يهزار ر( انه طرح ي برآورد استهالك سال-17-9جدول 

  

   طرح ي مالينه هاي هز-9-4-2

 ثابت يه گذاري سرماي و ارزيالي رينه هاي درصد از هز87ن ي به منظور تاميالت بانكين طرح استفاده از تسهي ايبرا

 در نظر گرفته نشده يمبلغاز يه در گردش مورد نيسرمان ي است جهت تامالزم به ذكر. در نظر گرفته شده است 

  .است

  

  

  

   ثابت يه گذاري سرمايالينحوه باز پرداخت وام ر) الف 
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زان وام مورد استفاده يال برآورد شده است لذا ميهزار ر 17,232,775 ثابت طرح برابر يه گذاري سرماياليحجم ر

 سال خواهد بود ، پنج يكسال تنفس در انتهايز پرداخت اصل و فرع آن پس از با. د يال خواهد گردي ر15,000,000

  .  باشد ي درصد م12ن وام يسود و كارمزد ا

  

  ه در گردش ينحوه بازپرداخت وام سرما) ب

ه در گردش مورد يسرمان يجهت تامال برآورد شده است ، لذا يهزار ر 1,714,421از يه در گردش مورد نيكل سرما

  . در نظر گرفته نشده استيمبلغاز ين

  

  نه ها يك هزيمت تمام شده به تفكي برآورد ق-9-5

  . مت تمام شده را مشخص كرد ي توان قيد، مي تولياتير عملي و غياتينه عمليبا توجه به برآورد هز

  . دهديد را نشان مي تولينه هاي بودن طرح هزي با توجه به خدمات-20-9جدول 

  . شده استوست آوردهي در پ-20-9جدول 

  

  انه محصوالت طرح ي برآورد فروش سال-9-6

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

  .وست آورده شده استيدر پ) ال يهزار ر( انه ي برآورد فروش سال-21-9جدول 

  

   طرح يان نقديان و جري محاسبه سود وز-9-7

  . ه است  طرح آمديان نقديان و جريدر اد امه جداول سود وز
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  .وست آورده شده استيد در پي سال تول10 ي طرح طي و در آمد نقدي سود دهة محاسب-23-9جدول 

  .وست آورده شده استي طرح در پيان نقدي جر-24-9جدول 

 سهامداران ة و آورديه گذاري كل سرمايه براي نرخ بازگشت سرماةر جداول منجمله محاسبيعالوه بر موارد فوق سا

   . ه استوست آمديدر پ


