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 خالصه طرح
  هاي بتونافزودنی  نام محصول

  افزایش سرعت گیرش بتون  موارد کاربرد

   360  )تن(  ظرفیت پیشنهادي طرح

کربنات کلسیم، کلرید سدیم و محلول   عمده مواد اولیه مصرفی
  آمونیاك

   2/1960  )تن(  رف سالیانه مواد اولیهمیزان مص
    )تن(  1390کمبود محصول در سال 

   39  )نفر(  زاییاشتغال

  گذاري ثابت طرح سرمایه
   556875  )یورو( ارزي
   6297  )میلیون ریال( ریالی
   15207  )میلیون ریال( مجموع

  در گردش طرح  سرمایه
  صفر   )دالر( ارزي
   7335  )میلیون ریال( ریالی
   7335  )میلیون ریال( مجموع

  3000  )متر مربع(  زمین مورد نیاز 

  زیربنا
   1000 )متر مربع( تولیدي
   250 )متر مربع( انبار
   300 )متر مربع( اداري

مصرف سالیانه آب، برق و 
  سوخت

   3584  )متر مکعب(آب 
   3425400  )ساعت واتکیلو( برق

  صفر  )لیتر( گازوئیل
   255420  )مترمکعب( گاز

 یا ، اصفهان، قزوینو البرز تهران  هاي پیشنهادي براي احداث واحد صنعتی محل
   شیراز
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   ـ معرفی محصول1
اي غیر از آب، سیمان و مصالح مورد استفاده در بتون، کـه درسـت قبـل از اخـتالط یـا در هنگـام       ماده

  . بخشنداین مواد خواص بتون را بهبود می. شودبتون نامیده میهاي شود، افزودنیاختالط به بتون افزوده می

تـوان بـه دو دسـته    هـا را مـی  اما افزودنـی . هاي بتون ارائه شده استهاي متفاوتی از افزودنیبنديدسته
   .2هاي شیمیاییو افزودنی 1هاي معدنیافزودنی: از دبندي کرد که عبارتنعمده طبقه

در صـد وزن   100تـا   20مال ریز و پودري هستند که در مقادیر زیـاد، بـین   هاي معدنی مواد کاافزودنی
بیشـتر بـراي کـاهش هزینـه، افـزایش       3ایـن مـواد شـبه سـیمانی    . شوندسیمان، به مخلوط بتون افزوده می

. رونـد استحکام، کاهش نفوذپذیري در مقابل آب و تاثیر بر سایر خواص بتون نهایی و سخت شده، به کار مـی 
   .ها قرار دادتوان در این دسته از افزودنیرا می Silica Fumeو  Fly Ash، 4ي طبیعیخاکسترها

در حین کار با بتون، براي بهبود خواص و کیفیت بتون در حین اخـتالط، حمـل و نقـل، بتـون ریـزي،      
 ایـن . دشـو هاي شیمیایی استفاده مـی زودنیاز اف ،سخت شدن و همچنین غلبه بر برخی مشکالت غیرمترقبه

. شـوند یار کمتري اسـتفاده مـی  هاي معدنی در مقادیر بسها غالبا سنتزي هستند و نسبت به افزودنیافزودنی
  . شودبه آنها اشاره میها داراي استانداردهاي مشخصی است که در بخش استانداردها بندي این افزودنیطبقه

سـازي  دي هستند کـه در هنگـام آمـاده   ن مواهاي بتوافزودنی ": در تعریف استاندارد بریتانیا آمده است
این مواد خواص بتون سیال یـا  . درصد مقدار سیمان است 5شوند و مقدار آنها کمتر از بتون به آن افزوده می

   ".دهدت شده را تحت تاثیر قرار میسف

   :شوندهاي زیر تقسیم میها به گروهاین افزودنی

  5)نرم کننده(پالستی سایزر / دهنده آبکاهش -

                                                
1 . Mineral Admixtures 
2 . Chemical Admixtures 
3 . Cementitious 
4 . Pozzolans 
5 . Water Rducing/Plasticizing Admixture 
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دهند که میزان آب کمتري در بتون بـه کـار رود   وادي هستند که بدون تاثیر بر غلظت بتون، اجازه میم
  . دهندو یا بدون افزایش میزان آب، روانی و سیالیت بتون را افزایش می

  6سوپر پالستی سایزر/ دهنده قوي آب کاهش -

آب بتون به مقدار زیادي کم شـود و  دهند میزان موادي هستند که بدون تاثیر بر غلظت بتون اجازه می
  . دهداي به بتون میالعاده، روانی و سیالیت فوقیا بدون افزایش میزان آب

  7نگهدارنده آب -

   .شوندموادي هستند که با کاهش میزان نشت از داخل بتون، باعث نگهداري آب می

  8سازهاحباب -

چک و یکنواخت هوا در بتون ایجـاد شـوند   هاي کودهند مقدار معینی حبابه میموادي هستند که اجاز
  . و پس از سخت شدن نیز باقی بمانند

  9تسریع کننده گیرش -

 اولیـه  سـرعت  مـواد  ایـن . دهنـد موادي هستند که زمان انتقال از فاز خمیري به فاز صلب را کاهش می
 افـزایش  ایینه شدن سفت یا و اولیه گیرش سرعت نتیجه در. دهندمی افزایش را آب و سیمان میان واکنش

 کـار  بـه  هـاي قالب همچنین. است مهم زدگییخ مقابل در اولیه نوبت حفاظت براي زمان کاهش این. یابدمی
   .گرددمی استفاده قابل کمتري زمان در شده ریزينوبت سطح و شوندمی زادآ زودتر رفته

  10تسریع کننده زمان سخت شدن -

 بـر  تـاثیر  بـدون  یا با تواندمی کاهش این. دهندمی کاهش را ایینه شدن سخت زمان کههستند  موادي
  . باشد گیرش زمان

  

                                                
6 . High Range Water Reducing/Super plasticizing Admixture 
7 . Water Retaining Admixture 
8 . Air-Entrainings 
9 . Set Acceleratoring Admixture 
10 . Hardening Accelerating Admixture 
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  11دهنده زمان گیرشافزایش -

 دمـاي  در مـواد  این. دهندمی افزایش را اولیه سخت فاز به خمیري فاز از انتقال زمان که هستند موادي
-نوبت به نیاز که هنگامی یا دارد پذیريشکل قابلیت نوبت که زمانی افزایش براي ،درجه سانتیگراد 20 باالي
   .شوندمی استفاده موارد سایر و باشد متمادي ساعت چند طی نوبت زیادي مقادیر ریزي

  12مواد عایق کننده -

  . دهندموادي هستند که جذب مویینه آب توسط بتون را کاهش می

  13مواد چند منظوره -

  . موادي هستند که ترکیبی از عملکردهاي باال را دارا هستند

  14هاي خاصزودنیاف -

-مـی  هـا آن ذکر به نیاز بنديدسته تکمیل براي اما، اندنشده ذکر دسته این استاندارد این در که چند هر

-اصـالح  ن،وبتـ  پمپـاژ  هـاي کننـده کمـک  خوردگی، هايکنندهجلوگیري شامل هاافزودنی از دسته این. باشد

-نوبتـ  در یا و خاص مقاصد براي که است هاییدنیافزو سایر و انقباض هايکنندهاصالح رئولوژي، هايکننده
   .روندمی کار به ویژه هاي

  
   ـ نام و کد آیسیک محصول1ـ1

. بنـدي آیسـیک اسـت    هـاي اقتصـادي همـان تقسـیم     بندي در فعالیـت  بندي و دسته ترین طبقه متداول
هـاي   مللـی فعالیـت  ال نبندي استاندارد بی دي و دستهبن طبقه: بندي آیسیک طبق تعریف عبارت است از تقسیم

بندي با توجه به نوع صنعت و محصول تولید شده به هریک کـدهایی دو، چهـار و هشـت     این دسته. اقتصادي
هاي بتون براي افزایش سـرعت گیـرش و حفـظ    محصول این مطالعه افزودنی. شود رقمی  اختصاص داده می

  . ارائه شده است )1(در جدول  3آیسیک کد .باشدکیفیت آن می

                                                
11 . Set retarding Admixture 
12 . Water resisting Admixture 
13 . Multifunctional Admixture 
14 . Special Admixture 
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   محصول 3کد آیسیک: )1( جدول

  کد محصول  شرح محصول  ردیف

  24291740  مواد افزونی بتون  1

  24291745  زودگیر بتون  2

  24291752  ضد یخ بتون  3

  
   ـ شماره تعرفه گمرکی1ـ2

المللی جهت کدبندي کاال در امر صادرات و واردات و مبادالت تجاري و همچنین  در داد و ستدهاي بین
بندي و نامگـذاري   شود که عبارت است از طبقه بندي استفاده می مرکی و غیره از دو نوع طبقهتعیین حقوق گ

بر همـین اسـاس در مبـادالت بازرگـانی      .المللی بندي مرکز استاندارد و تجارت بین اساس بروکسل و طبقه بر
  . شود بندي کاالها استفاده می طبقهبندي بروکسل جهت  خارجی ایران طبقه

هـاي  افزودنـی کد تعرفه گمرکی براي  "مار صادرات و واردات گمرك جمهوري اسالمی ایرانآ"در کتاب 
  . باشدمی 38244000سیمان و مالط آماده براي بتون، 

  
   ـ شرایط واردات1ـ3

، حقوق ورودي "آمار صادرات و واردات گمرك جمهوري اسالمی ایران"طبق اطالعات موجود در کتاب 
   .باشدمی 20براي بتون، سیمان و مالط هاي آماده افزودنیبراي 
  
   ـ بررسی و ارائه استاندارد1ـ4

. گیردبه عنوان مرجع در بسیاري از مدارك مورد استفاده قرار می ASTM C-494استاندارد بین المللی 
 )2( در جدولبندي این طبقه. شودبندي میهاي شیمیایی در هفت دسته طبقهدر این استاندارد افزودنی

  . ن داده شده استنشا
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   ASTM C-494 بندي استانداردطبقه: )2(جدول 

تهیه  براي نیاز مورد آب میزان
 کاهش را معین غلظت با نوبت

  . دهندمی
 Water-Reducing   آب دهنده کاهش

Admixture Type A 

 را نوبت اولیه گیرش زمان
 Retarding Admixture Type B   هاکندکننده   .کنندمی ترطوالنی

 تسریع را نوبت اولیه گیرش
   .کنندمی

 Accelerating admixtures Type C   هاکننده تسریع

تهیه  براي نیاز مورد آب میزان
 کاهش را معین غلظت با نوبت

 سرعت همزمان و دهندمی
 کند نیز را نوبت اولیه گیرش

  . کنندیم

 Water-reducing and   کندکننده و آب دهنده کاهش
retarding admixtures 

Type D 

تهیه  براي نیاز مورد آب میزان
 کاهشا ر معین غلظت با نوبت

 سرعتن همزماو  دهندمی
 ایشزاف را نوبت اولیه گیرش

  . دهندمی

 تسریع و آب دهنده کاهش
   کننده

Water-reducing and 
accelerating admixtures 

Type E 

تهیه  براي نیاز مورد آب میزان
 میزان به را معین غلظت با نوبت

   .دهندمی کاهش بیشتر یا%  12
 Water-reducing, high   آب قوي دهنده کاهش

range admixtures 
Type F 

 با نوبتتهیه  براي نیاز مورد آب میزان
% 12 از بیش میزان به را معین غلظت

ن سرعت همزما و دهندمی کاهش
   .کندمی کم نیز را نوبت اولیه گیرش

 و آب قوي دهنده کاهش
   کندکننده

Water-reducing, high 
range, and retarding 

admixtures 
Type G 

  
  

  . باشدنیز از دیگر استانداردهاي مورد استفاده می EN 934-2:2001استاندارد 
رود و استاندارد به کار می) هاویژگی -مواد افزودنی شیمیایی (براي بتون  2930استاندارد ملی به شماره 

کنترل و  برداري،نمونه - قسمت ششم( مالت و دوغاب ن،وهاي بتافزودنیبراي  2930-6ره ملی به شما
  . گیردمورد استفاده قرار می) ارزیابی انطباق
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که به وسیله دفتر امور فنی و تدوین ) آبا(نامه بتن ایران همچنین استانداردهاي ذکر شده در آیین
   :شماره گذاري شده عبارتند از ریزي کشورمعیارهاي سازمان مدیریت و برنامه

  410الی  408و  404الی  401شماره : مواد افزودنی، مشخصات -

   407الی  405شماره : آزمایش §

  

   ـ بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول1ـ5

پودر زودگیر بتـون در  کننده مواد شیمیایی، قیمت هاي داخلی عرضهطبق استعالم انجام شده از شرکت
ریال به ازاي هـر کیلـوگرم    9500ریال به ازاي هرکیلوگرم و ضدیخ مایع براي بتون در حدود  16000حدود 
  . است

  

   ـ توضیح موارد مصرف و کاربرد1ـ6

زدگی، کنترل بـر زمـان گیـرش و سـخت     ها عبارتند از بهبود مقاومت در برابر یخعمده تاثیرات افزودنی
هـاي  هـاي ویـژه ممکـن اسـت از افزودنـی     در بتون. ود در کارپذیري و افزایش استحکام بتونشدن بتون، بهب

هـاي  هاي پلیمـري و تولیدکننـده  هاي رنگی، التکسها براي بتوناستفاده از رنگدانه. دیگري نیز استفاده شود
  . گاز از جمله این موارد است

هـاي دیگـر   معـین در بتـون کـه از روش    سازهاي بتونی و ایجاد برخی خـواص وکاهش هزینه در ساخت
توان به موارد از جمله خواص معین مورد نظر می. باشدها میممکن نباشد، از جمله دالیل استفاده از افزودنی

   .زیر اشاره کرد

  گرم شدن و افزایش طول عمر بتون –هاي یخ زدن حفاظت در مقابل دوره -

  کاهش نسبت آب در مخلوط بتون -

  کاهش خوردگی -

  نترل بر زمان گیرشک -
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  کنترل بر سیالیت و روانی بتون -

باید توجه داشت که اگر مخلوط اصلی بتون ضعیف و بدون دقت تهیه شده باشد و یا عملیـات بـا بتـون    
هـا تنهـا بـه بهبـود     افزودنـی . ها مشکلی را حل نخواهد کردفاقد استانداردهاي الزم باشد، استفاده از افزودنی

  . کندن خوب کمک میخواص و نتایج یک بتو

      

   ـ بررسی کاالهاي جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول1ـ7
. دنگردد و موجب تغییر خواص آن مینشومواد زودگیر بتون مواد شیمیایی هستند که به بتون اضافه می

باشد و ممکن ) ونتسریع گیرش بت(ممکن است تغییر خواص، تنها در راستاي رسیدن به هدف مورد نظر 
کند که هاي علم شیمی در جهتی حرکت میپیشرفت. است خواص دیگر آن را نیز تحت الشعاع قرار دهد

کلرید . ماده شیمیایی افزونی براي تغییر خاصیت مورد نظر استفاده شود و براي محصول نهایی مضر نباشد
گیرد که خورندگی ناشی از عامل قرار می کلسیم به عنوان ماده غالب براي تسریع گیرش بتون مورد استفاده

  . واد عاري از کلر سوق داده استکلر در این ماده، سازندگان مواد شیمیایی را به سمت تولید م
  

   ـ اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز1ـ8
کاالهاي استراتژیک، کاالهایی هستند که در صورت عدم تأمین و توزیع آن در کشور باعث ایجاد 

عدم تولید و . سازندگردند و کشور را با بحران مواجه میکالت سیاسی و اقتصادي شدیدي در کشور میمش
بنابراین به عنوان یک . گرددهاي بتون، باعث ایجاد مشکالت سیاسی و اقتصادي شدیدي نمیساخت افزودنی

   .شودکاالي استراتژیک محسوب نمی
  
  کننده محصول ـ کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف 1ـ9 

توان به چین، از کشورهاي عمده تولیدکننده مواد شیمیایی به منظور افزودن در بتون و سیمان می
هزار تن در سال  600چین با تولید باالي . آمریکا، کانادا، کره جنوبی، انگلستان، آلمان و فرانسه اشاره کرد

در داخل نیز این محصول در . شودحسوب میي این محصول در دنیا مپس از آمریکا بزرگترین تولیدکننده
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تن در سال  5000پتروشیمی شیراز، شرکت شهاب شیمی و تعاونی شیمیایی کالن با مجموع تولید بالغ بر 
  . گیردتولید داخلی این محصول بیشتر در جهت تأمین نیازهاي داخل مورد استفاده قرار می. شودتولید می

. ننده، کشورهایی هستند که مصرف بتون باالیی نیز دارندکواضح است که عمده کشورهاي مصرف
-کشورهاي آمریکا، هند، ژاپن و روسیه از دیگر مصرف. باشدکننده در دنیا کشور چین میباالترین مصرف

  . آیندهاي عمده به شمار میدهکنن
  

   ـ شرایط صادرات1ـ10
باشد و با دید یازهاي داخل میهمانطور که گفته شد تولید داخلی کلرید کلسیم در جهت تأمین ن

با توجه به اینکه کلرید کلسیم رده صنعتی تولید چین داراي . صادرات در کشور به آن نگاه نشده است
قیمتی حدود نصف تولیدات داخلی است، عالوه بر اینکه این کشور رقیب جدي در فروش محصول در 

  . باشدرات نیز میبازار داخلی است، رقیب جدي و مانعی بزرگ بر سر راه صاد
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   ـ وضعیت عرضه و تقاضا2
  
برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون و محل واحدها و  ـ بررسی ظرفیت بهره2ـ1

تعداد آنها و سطح تکنولوژي واحدهاي موجود، ظرفیت اسمی، ظرفیت عملی، علل عدم 
آالت مورد استفاده در  هاي سازنده ماشین شرکت ها، نام کشورها و برداري کامل از ظرفیت بهره

   تولید محصول
 هايواحدلیست رسانی معاونت توسعه صنعتی وزارت صنایع و معدن، طبق اطالعات دفتر آمار و اطالع

   .ارائه شده است )3(جدول در  در کشور موجود تولیدي فعال
  

   نواحدهاي فعال در زمینه مواد افزونی و زودگیر بتو): 3(جدول 

یف
رد

  

  ظرفیت  تاریخ مجوز  محل استقرار  محصول  نام شرکت

  علیرضا جمالی پور  1
  مواد افزونی بتون 

  ضدیخ بتون 
  1378  جاده اصفهان شیراز 7ك  –اصفهان 

  )تن( 300

  )تن( 45

  )تن( 5000  1385  اشتهارد - تهران   مواد افزونی بتون  فرآیند کیمیاي شرق  2

  )تن( 1000  1373  نتهرا  مواد افزونی بتون  وند شیمی  3

  )تن( 2500  1384  ابهر -زنجان   مواد افزونی بتون  مهندسی تحقیقاتی پرسیان شیمی  4

  )تن( 800  1379  شاهرود -سمنان   مواد افزونی بتون  صنایع شیمیایی شاهرود محافظ  5

  )تن( 200  1387  شیراز -فارس   مواد افزونی بتون  داریوش نیک اختر  6

  )تن( 212  1383  تاکستان -قزوین   مواد افزونی بتون  شان تاكتعاونی تولیدي کیمیا ن  7

  )تن( 100  1380  بوئین زهرا –قزوین   مواد افزونی بتون  مهندسی نرمین شیمی نوین  8

  )تن( 21000  1378  قزوین  مواد افزونی بتون  )1واحد شماره( نامیکاران  9
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یف
رد

  

  ظرفیت  تاریخ مجوز  محل استقرار  محصول  نام شرکت

  )تن( 3750  1387  آستانه - گیالن  مواد افزونی بتون  صنایع شیمیائی ساروج ساختمان شمال  10

  )تن( 3000  1384  ساوه -مرکزي   مواد افزونی بتون  )المثنی(فارس ایران   11

  بتون شیمی  12
  مواد افزونی بتون 

  ضدیخ بتون 
  1360  تهران

  )تن( 265

  )تن( 800

  سراپوش  13
  مواد افزونی بتون 

  ضدیخ بتون 
  1372  اسالمشهر - تهران 

  )تن( 100

  )تن( 225

  )تن( 450  1386  نظرآباد - تهران   زودگیر بتون  ی ساختمانی ب آ اس اف ایرانیانشیمیائ  14

  شیمیایی بتون پاس  15
  مواد افزونی بتون 

  ضدیخ بتون 
  1376  اشتهارد - تهران 

  )تن( 30

  )تن( 10

  شیمیایی سیمان زرین  16
  مواد افزونی بتون 

  ضدیخ بتون 
  1376  تهران

  )تن( 220

  )تن( 35

  )تن( 100  1376  اشتهارد - تهران   زودگیر بتون  یمیایی ساختمانهاي شفرآورده  17

  شیمی ساختمان فرکو –مسعود هنرمند   18
  مواد افزونی بتون 

  ضدیخ بتون 
  1385  کرج

  )تن( 150

  )تن( 300

  )تن( 100  1386  ج اهواز 7ك  –خوزستان   زودگیر بتون  سیمان بند  19

  بزرگ شیمی سنقر  20
  مواد افزونی بتون 

  تونضدیخ ب 
  1386  سنقر -کرمانشاه 

  )تن( 2000

  )تن( 4000

  )تن( 1000  1385  آذرشهر -آذربایجان شرقی  ضدیخ بتون  روان سازان آذر  21

  )تن( 3000  1386  اردبیل  ضدیخ بتون  اکسیر سبالن اردبیل  22
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از نظر تعداد، ظرفیت، (هاي توسعه در دست اجرا  هاي جدید و طرح ـ بررسی وضعیت طرح2ـ2
هاي انجام شده اعم از  گذاري اء، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولوژي آنها و سرمایهمحل اجر

  ) ارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز
ها در وزارت صنایع و معدن، وضعیت طرح صنعتیطبق اطالعات دفتر آمار و اطالع رسانی معاونت توسعه 

  . باشدمی) 4(جدول  به شرحکشور 

  
   زمینه مواد افزونی و زودگیر بتوندر  دست اجرا هاي درطرح :)4(جدول 

یف
رد

  

  ظرفیت  تاریخ مجوز  محل استقرار  محصول  نام شرکت

  )تن( 1800  1387  خلخال -اردبیل   مواد افزونی بتون  بتون شیمی فالت قاره  1

  )تن( 3500  1385  شهرضا - اصفهان   مواد افزونی بتون  شرکت ساختمان شیمی  2

  شرکت شیمی بتون بهینه  3
  مواد افزونی بتون

  ضدیخ بتون
  1387  نطنز - اصفهان 

  )تن( 2000

  )تن( 1000

  )تن( 5000  1386  تهران  مواد افزونی بتون  ارژن شیمی آریا  4

5  
 سیمان هايافزودنی توسعه

  آسیا
  )تن( 3000  1386  کرج  مواد افزونی بتون

  )تن( 2000  1386  کرج  مواد افزونی بتون  حیان آزماي کرج  6

  )تن( 3470  1382  کرج  مواد افزونی بتون  آوران نوین ساختمان تارا بتونو فنشیمیایی   7

  )تن( 1000  1386  کرج  مواد افزونی بتون  اله فرهنگ، تورج جعفري نودره و احمد شهبازيلطف  8

  )تن( 3000  1385  کرج  مواد افزونی بتون  کسري شیمی فالت قاره  9

  )تن( 500  1386  کرج  مواد افزونی بتون  محمدصادق قلمبر دزفولی  10

  )تن( 5000  1383  مشهد -خراسان رضوي   مواد افزونی بتون  ژیک آوا  11

  )تن( 700  1386  گرمسار -سمنان   مواد افزونی بتون  محمد موسوي  12
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یف
رد

  

  ظرفیت  تاریخ مجوز  محل استقرار  محصول  نام شرکت

  )تن( 7000  1383  گرمسار -سمنان   مواد افزونی بتون  آوران نوین ساختمان تارا بتونشیمیایی و فن  13

  همگرایان تولید  14
  واد افزونی بتونم

  ضدیخ بتون
  1386  سمنان

  )تن( 543

  )تن( 800

  )تن( 1000  1386  شیراز -فارس   مواد افزونی بتون  محمدهادي پذیرایی  15

16  
صنایع شیمیائی شیمی 

  رازمدرن
  )تن( 600  1385  شیراز -فارس   مواد افزونی بتون

  نامیکاران  17
  مواد افزونی بتون

  ضدیخ بتون
  1383  آبیک -قزوین 

  )تن( 15000

  )تن( 5000

  )تن( 10000  1385  قم  مواد افزونی بتون  جواد پورقناد  18

  )تن( 100000  1387  تهران  مواد افزونی بتون  بناققنوس سبک بلوك  19

  )تن( 100  1387  تهران  مواد افزونی بتون  درسا فوم بسپار صنعت  20

  )تن( 1000  1386  اراك -مرکزي  د افزونی بتونموا  یعقوب صابرپورابدیان، داودصابرپور، عباس صابرپورابدیان  21

  )تن( 150  1386  کرج  زودگیر بتون  ایرانیان آژندبتون  22

  )تن( 15000  1375  کرج  زودگیر بتون  سیمین شیمی تهران  23

  )تن( 200  1385  اهواز -خوزستان   زودگیر بتون  بتون سنگ خوزستان  24

  )تن( 50  1383  گرمسار -منان س  زودگیر بتون  تولیدي شیمیایی عقیق بتون آریا  25

  حسین قدم  26
  مواد افزونی بتون

  ضدیخ بتون
  1386  شهرمهدي –سمنان 

  )تن( 150

  )تن( 150

27  
اسماعیل محمدي و جالل 

  محمدي
  )تن( 50  1385  تبریز -آذربایجان شرقی   ضدیخ بتون

  )تن( 500  1387  آذربایجان غربی  ضدیخ بتون  مهران آزخ  28



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
هاي بتون براي                     افزودنیتولید 

  ش سرعت گیرش و حفظ کیفیتافزای
  

   

 

  1390 فروردین  گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات

  )16(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

یف
رد

  

  ظرفیت  تاریخ مجوز  محل استقرار  محصول  نام شرکت

  )تن( 200  1385  تهران  دیخ بتونض  چسب گستر نسیم  29

  )تن( 500  1386  کرج  ضدیخ بتون  حامد نصریانی  30

  )تن( 3000  1384  تهران  ضدیخ بتون  علیرضا پازانی  31

  )تن( 250  1386  بروجن -چهارمحال بختیاري   ضدیخ بتون  کیانوش جهانداري  32

33  
صنایع شیمیایی عقیق بتون 

  آریا
  )تن( 5000  1383  سمنان  ضدیخ بتون

  )تن( 250  1386  کردستان  ضدیخ بتون  مریم مجیدي  34

  )تن( 500  1384  بروجرد  ضدیخ بتون  عالی پاك  35

  )تن( 250  1384  اراك -مرکزي   ضدیخ بتون  مجتبی بادکوبه  36

  )تن( 1000  1385  همدان  ضدیخ بتون  رضا یعقوبی  37

  

   در طی پنج سال گذشتهـ بررسی روند واردات محصول 2ـ3
  . ارائه شده است )9( تا )5(در جداول  هاي مختلفدر سال بتونآماده براي هاي افزودنی میزان واردات

  
   88در سال هاي آماده براي بتون افزودنی ):5(جدول 

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

1  
جمهوري مقدونیه 

 )یوگسالوي(
38244000 64550  291869869  29419 

 579228  5788710989  687760 38244000 چین  2

 24127  231668580  4807 38244000 آفریقاي جنوبی  3

 1104632  10862227399  429161 38244000 آلمان  4



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
هاي بتون براي                     افزودنیتولید 

  ش سرعت گیرش و حفظ کیفیتافزای
  

   

 

  1390 فروردین  گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات

  )17(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

 3496  34911905  500 38244000 اسپانیا  5

 71723  707016050  4655 38244000 استرالیا  6

 502957  4986884933  2829699 38244000 امارات متحده عربی  7

 113625  1131022070  40516 38244000 انگلستان  8

 9187  92021302  3435 38244000 ایاالت متحده آمریکا  9

 34379  341580715  66416 38244000 ایتالیا  10

 50082  496938511  62732 38244000 بحرین  11

 2141  21191619  555 38244000 تایلند  12

 120201  1191583542  128711 38244000 ترکیه  13

 301185  2985320960  262350 38244000 جمهوري کره  14

 3426  33973009  1625 38244000 دانمارك  15

 7030  69854419  5970 38244000 سنگاپور  16

 33443  335000000  3475 38244000 سوئد  17

 1261  12347200  180 38244000 سوئیس  18

 1998  19568641  1175 38244000 صربستان  19

 23120  230000000  25000 38244000 عربستان سعودي  20

 141154  1399925116  95063 38244000 فرانسه  21

 2202594  22016079641  179400 38244000 منطقه آزاد کیش  22

 112181  1111216772  198000 38244000 هند  23

 5472589  54390913242 جمع کل

  



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
هاي بتون براي                     افزودنیتولید 

  ش سرعت گیرش و حفظ کیفیتافزای
  

   

 

  1390 فروردین  گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات

  )18(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

86در سال  راي بتونهاي آماده بافزودنی ):6(جدول   

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

 4646  43177497  600  38244000 سوئد  1

 6091  55126310  4700  38244000 دانمارك  2

 8659  80000312  11500  38244000 مالتا  3

 10324  95049385  18330  38244000 فدراسیون روسیه  4

 15465  142865800  3000  38244000 اسپانیا  5

 21894  203135385  9630  38244000 تایلند  6

 27508  254253080  18988  38244000 فرانسه  7

 32087  298985137  12000  38244000 کانادا  8

 47578  447225618  39013  38244000 هلند  9

 87101  813599262  210800  38244000 هند  10

 89993  837661402  28018  38244000 انگلستان  11

 103855  965759335  218000  38244000 آفریقاي جنوبی  12

 130792  1210134837  151753  38244000 ترکیه  13

 247559  2293982018  231992  38244000 ایتالیا  14

 386871  3615002153  153000  38244000 چین  15

 415772  3862886293  400000  38244000 عربستان سعودي  16

 861084  7986822771  645804  38244000 جمهوري کره  17

 2541142  23598558392  1322632  38244000 آلمان  18

 3702811  34525910027  1445530  38244000 امارات متحده عربی  19

 8741232  81330135014 جمع کل

  



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
هاي بتون براي                     افزودنیتولید 

  ش سرعت گیرش و حفظ کیفیتافزای
  

   

 

  1390 فروردین  گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات

  )19(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

85در سال  هاي آماده براي بتونافزودنی ):7(جدول   

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  طرف معامله کشور  ردیف

 570  5235443  684  38244000 سنگاپور  1

 3679  33653819  1500  38244000 سوئد  2

 5207  48108998  2375  38244000 دانمارك  3

 6477  59234328  20278  38244000 فدراسیون روسیه  4

 9885  91202534  13853  38244000 بحرین  5

 11396  105024147  5390  38244000 کانادا  6

 12175  111288019  24288  38244000 نروژ  7

 20890  192649125  19600  38244000 بلژیک  8

 30632  282606265  23369  38244000 انگلستان  9

 58082  534891600  73053  38244000 ترکیه  10

 100734  928733098  266000  38244000 آفریقاي جنوبی  11

 130153  1198092940  487400  38244000 هند  12

 317144  2917411680  375000  38244000 عربستان سعودي  13

 399679  3674957218  364611  38244000 ایتالیا  14

 483842  4455005935  402130  38244000 جمهوري کره  15

 1680737  15421563156  1072848  38244000 امارات متحده عربی  16

 2947676  27100193561  1914922  38244000 آلمان  17

 6218958  57159851866 جمع کل

  

  



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
هاي بتون براي                     افزودنیتولید 

  ش سرعت گیرش و حفظ کیفیتافزای
  

   

 

  1390 فروردین  گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات

  )20(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

84در سال هاي آماده براي بتون افزودنی ):8(جدول   

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

 979  8895543  600  38244000 دانمارك  1

 1485  13364369  6492  38244000 فدراسیون روسیه  2

 3732  33545793  5747  38244000 سنگاپور  3

 6565  58352879  21117  38244000 سوئیس  4

 37371  339739544  39200  38244000 بلژیک  5

 44189  400666331  120800  38244000 آفریقاي جنوبی  6

 54221  488408669  14070  38244000 اسپانیا  7

 55425  500516985  40772  38244000 فرانسه  8

 71791  640272859  67000  38244000 کانادا  9

 81791  740702965  164000  38244000 هند  10

 97485  878437233  75629  38244000 چین  11

 102055  913102276  116538  38244000 ترکیه  12

 153747  1398253150  200000  38244000 عربستان سعودي  13

 160014  1438847547  15000  38244000 سوئد  14

 214231  1919263587  47710  38244000 انگلستان  15

 287320  2594259375  363264  38244000 ایتالیا  16

 1281488  11533840484  1182460  38244000 جمهوري کره  17

 2490637  22467535361  1698198  38244000 آلمان  18

 2824055  25400642292  1580570  38244000 امارات متحده عربی  19

 7968581  71768647242 جمع کل

  



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
هاي بتون براي                     افزودنیتولید 

  ش سرعت گیرش و حفظ کیفیتافزای
  

   

 

  1390 فروردین  گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات

  )21(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

83در سال هاي آماده براي بتون افزودنی ):9(جدول   

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

 724  6150430  2000  38244000 چین  1

 1383  11752486  200  38244000 فیلیپین  2

 11117  94494548  5100  38244000 دانمارك  3

 12456  105880170  43907  38244000 سنگاپور  4

 12919  109813000  125500  38244000 هند  5

 20775  176590343  19636  38244000 هلند  6

 21143  179717355  20130  38244000 فرانسه  7

 25158  213845125  30245  38244000 یونان  8

 41628  353841974  39200  38244000 بلژیک  9

 42567  361816392  33960  38244000 ترکیه  10

 93698  796434344  35737  38244000 سوئیس  11

 172301  1464555691  132800  38244000 ایتالیا  12

 423299  3598039520  475750  38244000 کانادا  13

 450317  3827696642  287140  38244000 انگلستان  14

 720210  6121782407  847740  38244000 جمهوري کره  15

 2668452  22681844994  1143487  38244000 آلمان  16

 7339377  62384704573  3284238  38244000 امارات متحده عربی  17

 12057524  102488959994 جمع کل

  

  



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
هاي بتون براي                     افزودنیتولید 

  ش سرعت گیرش و حفظ کیفیتافزای
  

   

 

  1390 فروردین  گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات

  )22(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

  . نشان داده شده است )1( جمع کل ارزش دالري براي پنج سال در شکل
  

 
  هاي آماده براي بتونافزودنیات روند وارد ):1(شکل 

  

تـن   870هزار دالر، معـادل   362بالغ بر  84آمار موجود، میزان واردات  کلرید کلسیم در سال بر اساس 
  . هاي بتن در آن سال بوده استدرصد کل واردات افزودنی 5بوده است که تقریبا معادل 

  
  ـ بررسی روند مصرف 2ـ4

دهد که میلیون تن نشان می 8/2مصرف جهانی این محصول را بالغ بر  2005المللی سال آمار بین
میزان . باشندکنندگان اصلی آن آمریکاي شمالی، اروپاي غربی، ژاپن، چین و آسیاي جنوب شرقی میمصرف

شود ارزش بازار ی میبینبه طوري که پیش. و به افزایش استهاي شیمیایی آن رتقاضا براي بتون و افزودنی
  . برسد 2014میلیارد دالر در سال  8/2این محصوالت در ایاالت متحده به 

به دلیل (توان به افزایش محصوالت صنعتی حاصل از آنها از دالیل افزایش تقاضا براي این محصوالت می
نی با خصوصیات هاي بتوهمچنین تمرکز بر تولید سازه. اشاره کرد) هاي زیست محیطی و اقتصاديجنبه



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
هاي بتون براي                     افزودنیتولید 

  ش سرعت گیرش و حفظ کیفیتافزای
  

   

 

  1390 فروردین  گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات

  )23(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

الیل روند رو به رشد از طریق افزودن مواد شیمیایی از دیگر د...) ساخت سریع، دوام بیشتر و (مربوط به خود 
  . تقاضا است

  
  و امکان توسعه آن  در طی پنج سال گذشتهـ بررسی روند صادرات محصول 2ـ5

  . ارائه شده است )14(تا  )10( هاي مختلف در جداولدر سال هاي آماده براي بتونافزودنیصادرات 
  

   88در سال  هاي آماده براي بتونافزودنی): 10(جدول 

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

 10306  102056405  46523 38244000 آذربایجان  1

 2409  23968711  2910 38244000 ارمنستان  2

 52028  517632700  223312 38244000 افغانستان  3

 53281  527692037  118400 38244000 امارات متحده عربی  4

 360  3563640  2400 38244000 تاجیکستان  5

 14529  144173500  10000 38244000 ترکیه  6

 466666  4645733111  341427 38244000 عراق  7

 9450  93549600  21000 38244000 عمان  8

 41187  408458127  108352 38244000 قزاقستان  9

 27120  269710259  18000 38244000 لبنان  10

 677336  6736538090 جمع کل

  
   86در سال  هاي آماده براي بتونافزودنی): 11(جدول 

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
هاي بتون براي                     افزودنیتولید 

  ش سرعت گیرش و حفظ کیفیتافزای
  

   

 

  1390 فروردین  گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات

  )24(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

 2700  25215300  5000  38244000 عراق  1

 4012  37605241  12522  38244000 تاجیکستان  2

 19145  178391160  19200  38244000 امارات متحده عربی  3

 20882  194834815  19810  38244000 افغانستان  4

 21878  204403420  28690  38244000 قزاقستان  5

 35716  336838320  19080  38244000 آذربایجان  6

 104333  977288256 جمع کل

  
   85در سال  آماده براي بتون هايافزودنی ):12(جدول 

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

 400  3671200  1990  38244000 افغانستان  1

 3637  33351451  110170  38244000 چین  2

 4500  41283000  20000  38244000 پاکستان  3

 5387  49545243  8204  38244000 جمهوري عربی سوریه  4

 8543  78709665  29407  38244000 ازبکستان  5

 12003  110895717  17358  38244000 گرجستان  6

 34470  317456276 جمع کل

  

   84در سال  هاي آماده براي بتونافزودنی ):13(جدول 

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
هاي بتون براي                     افزودنیتولید 

  ش سرعت گیرش و حفظ کیفیتافزای
  

   

 

  1390 فروردین  گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات

  )25(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

 138  1251800  550  38244000 جمهوري عربی سوریه  1

 540  4897800  3600  38244000 افغانستان  2

 2970  27101250  19800  38244000 ازبکستان  3

 3240  29195640  6000  38244000 ترکیه  4

 6481  58554908  196420  38244000 چین  5

 11459  103485613  21871  38244000 قزاقستان  6

 24828  224487011 جمع کل

  

   83در سال  هاي آماده براي بتونافزودنی :)14(جدول 

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

 399  3395304  990  38244000 قزاقستان  1

 470  3995355  400  38244000 تاجیکستان  2

 2922  24835263  85600  38244000 هند  3

 8014  68122852  235200  38244000 چین  4

 28860  245311116  848136  38244000 امارات متحده عربی  5

 33437  284217912  50677  38244000 افغانستان  6

 74102  629877802 جمع کل

  

  



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
هاي بتون براي                     افزودنیتولید 

  ش سرعت گیرش و حفظ کیفیتافزای
  

   

 

  1390 فروردین  گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات

  )26(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

 )2( در شـکل  هاي آمـاده بـراي بتـون   افزودنیجمع کل ارزش دالري براي پنج سال در زمینه صادرات 

  . نشان داده شده است

  

  
   هاي آماده براي بتونافزودنی روند صادرات  ):2( شکل

   
   تا پایان برنامه چهارم محصول با اولویت صادراتـ بررسی نیاز به 2ـ6

ها، زدایی جادهاستفاده از آن به عنوان ضد یخ بتون، یخ(با توجه به کاربردهاي متنوع و زیاد کلرید کلسیم 
سیال چرخه (هاي واحدهاي سرمازا ، محلول)جلوگیري از تشکیل غبار در حین ساختن جاده(کنترل غبار 

- هاي تهویه مطبوع، به عنوان یک عامل سرعت دهنده هنگام عملکننده در دستگاهبه عنوان خشک) تبرید

هاي متنوع، تهیه آب آشامیدنی از راه تقطیر، صنایع آوري بتن، تولید کلرید باریم و کلسیم فلزي، تهیه رنگ
، بازار رو به رشد آسیاي میانه و آسیاي جنوب شرقی و )ام حفاريسازي و جذب رطوبت هنگلبنیات و بستنی

ها، اهمیت اجراي طرح و افزایش تولیدات کاربرد این محصول در صنایع نفت و گاز به خصوص در حفاري
  . گرددداخلی به منظور خودکفایی و رسیدن به امکان صادرات محصول به وضوح حس می
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هاي تولید و عرضه محصول در کشور و وشـ بررسی اجمالی تکنولوژي و ر3
   مقایسه آن با دیگر کشورها

توان به عنوان مواد تجاري معمول نام برد که به ، نیترات کلسیم و تیوسیانات سدیم میاز کلرید کلسیم
ن مخلوط و سپس به واین ماده شیمیایی ابتدا با آب بت .گیرندکننده بتون مورد استفاده قرار مینوان تسریعع

توان بجاي  گیر میهاي زود نوبه این ترتیب براي ساخت بت. شود مخلوط شن و ماسه و سیمان اضافه می
ن وبت. استفاده نمود این مواد شیمیاییهمراه با ) Iپرتلند نوع (استفاده از سیمان زودگیر از سیمان معمولی 

-ه اما در مقابل حمله سولفاتساخته شده به این روش در مقابل فرسایش مقاومت بیشتري از خود نشان داد

اما در هر حال بدترین ضرر  .یابدمیدرصد افزایش  15الی  10ن نیز حدود وپذیرتر بوده و افت بتها آسیب
به این ترتیب با توجه به بند . ی در آنهاستـورها و ایجاد خوردگـاثر آن بر روي آرمات شیمیایی کلردار ادوم
هاي بدون فوالد  نواد تنها در بتومنوع ختمان ایران استفاده از این از مبحث نهم مقررات ملی سا 5-2- 9-3

  .شود درصد وزنی سیمان محدود می 2مجاز بوده و میزان مصرف آن به 

مواد نیتروژنی و کلسیم  .باشدیک افزودنی بدون کلراید و بر پایه ترکیبات نیتروژنی میبتون  ضدیخ
اند، بر خالف مواد پایه کلرایدي که باشند نیز مطرح شدهردگی میعنوان موادي که بازدارنده خوه نیتروژنی ب
   .بتن مسلح منع گردیده استدر  مصرف آنها

اسید  -فرآیند سنگ آهک: ولید شودتواند تبه طور کلی کلرید کلسیم معموال از طریق سه فرآیند می
ال بر اساس نحوه تامین مواد انتخاب فرآیند معمو. و فرآیند آب نمک طبیعی Solvayهیدروکلریک، فرآیند 

  . شودهاي انرژي تعیین میاولیه، حمل و نقل و هزینه
   .گرددریک واکنش داده و کلرید کلسیم تولید میلدر طی فرآیند اول، سنگ آهک با اسید هیدروک

    

                        3 2 2 22CaCO HCl CaCl CO H O+ → + +  
  

د استفاده قرار گیرد، محلول کلرید کلسیم تولیدي غلظتی درصد مور 36ریک با غلظت لاگر اسید هیدروک
  . درصد خواهد داشت 36در حدود 
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کلرید کلسیم در این فرآیند طبق واکنش . باشدترین روش سنتز کلرید کلسیم می، رایج Solvayفرآیند 
  . شودزیر تولید می

  

3 2 3 22CaCO NaCl Na CO CaCl+ → +  
  

  . ده است، فرآیند سلوي نشان داده ش)3(در شکل 
  

  
  فرآیند سلوي براي تولید کربنات سدیم و کلرید کلسیم) 3(شکل 

  
حرارت  شود که بر اساس اینزنی حرارت داده میآهک در این فرآیند ابتدا کربنات کلسیم در یک کوره

دماي کوره پخت  .گردداکسید کربن آزاد میشود و دياکسید کلسیم تولید می) پخته شدن کربنات کلسیم(
اکسید کلسیم تولید شده در کوره پخت به آهک زنده معروف است که با ریختن آب  .باشدکلوین می 1300

در این . شودشود که گرماي واکنش باعث بخار شدن بخشی از آب میروي آن واکنش گرمازایی انجام می
حا آهک آید که اصطالواکنش، آهک بر اثر جذب آب، متورم شده و سپس به صورت گرد سفیدي در می

شود که اگر آن را با اضافه کردن آب به آهک مرده، آهک تبدیل به شیرآهک تبدیل می. شودمرده نامیده می
شود صاف کنیم، محلول زاللی که در حقیقت محلول سیرشده هیدروکسید کلسیم در آب است، حاصل می

در این برج . شودیهیدروکسید کلسیم وارد برج بازیافت آمونیاك م. که به آب آهک موسوم است
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کربنات آمونیوم و کلرید آمونیوم که در برج کربناسیون تولید شده است بیهیدروکسید کلسیم با جریانی از 
  : شودهاي زیر انجام میدر این برج واکنش. شودتوسط بخار گرم میگردد و مخلوط می

  

4 3 3 2 2NH HCO NH H O CO→ + +  
  

( )4 3 2 22
2 2 2NH Cl Ca OH NH H O CaCl+ → + +  

  
اکسید کربن تولید شده در برج بازیابی آمونیاك براي اشباع آب شور ورودي به برج آمونیاك و دي مخلوط

کلرید کلسیم تولید شده در این برج به عنوان محصول . گرددجذب آمونیاك، وارد برج جذب آمونیاك می
شور اشباع شده آب درصد از  30یک محلول . گرددسازي جهت فروش میجانبی فرآیند وارد مراحل آماده

هاي ناخالصی .شودمیوارد برج جذب آمونیاك ) آمونیاك تولید شده در برج بازیابی آمونیاك(با آمونیاك 
-اکسید کربن رسوب میتجاري در واکنشی با دي NaClهاي کلسیم و منیزیم موجود در مکمختلف مانند ن

  : باشندیر میگیرند به شرح زهایی که در این برج جذب صورت میواکنش. کنند
  

( )3 2 2 32
2 2 4NH H O CO NH CO+ + →  

  
( )2 3 3 42

4 2CaCl NH CO CaCO NH Cl+ → ↓ +  
  

( )2 3 3 42
4 2MgCl NH CO MgCO NH Cl+ → ↓ +  

  
شود تا کربنات در هنگام خروج از برج جذب از یک فیلتر رد می ترکیب شده با آمونیاكمحلول آب 

نیاك پس از عبور از فیلتر وارد محلول آب ترکیب شده با آمو. کلسیم و منیزیم رسوب یافته از آن جدا شوند
-هاي سوراخسینی(داري برج کربناسیون یک برج بلند است که صفحات سوراخ. گرددبرج کربناسیون می

محلول آب ترکیب شده با آمونیاك از باالي برج به سمت پایین آن چکه . روي آن نصب شده است) داري
گرم شده کربنات کلسیم تولید شده است از پایین  از زنیآهک که در کورهاکسید کربن کند و گاز ديمی



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
هاي بتون براي                     افزودنیتولید 

  ش سرعت گیرش و حفظ کیفیتافزای
  

   

 

  1390 فروردین  گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات

  )30(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

کند با آب ترکیب شده با ها عبور میاکسید کربن از منافذ ریز سینیهنگامی که دي. گرددوارد برج می
کربنات آمونیوم و کلرید آمونیوم تولید کربنات سدیم، بیهاي زیر بیدهد و طی واکنشآمونیاك واکنش می

  . شودمی
  

3 2 2 4 3NH H O CO NH HCO+ + →  
  

4 3 3 4NaCl NH HCO NaHCO NH Cl+ → ↓ +  
  

از پایین برج خارج شده و وارد  NaHCO3هاي محلول تولید شده در برج کربناسیون که شامل کریستال
 زنیآهک بدست آمده در فیلتر به شدت در کوره کربنات سدیمبی. آن جدا گردد NaHCO3شود تا فیلتر می

اکسید کربن تولید شده از تولید کربنات سدیم در دي. شودرارت داده میبراي تبدیل به کربنات سدیم ح
  . شودوارد برج کربناسیون می زنیآهک کوره

در . شودهاي نمک طبیعی جهت تولید کلرید کلسیم استفاده میفرآیند سوم فرآیندي است که از دریاچه
سپس کلسیم حاصل با کلرید سدیم . ودشجدا می Mg(OH)2با منیزیم واکنش داده و  Ca(OH)2این فرآیند 

در این روش هزینه مواد خام بسیار پایین است، در حالی که . شودواکنش داده و کلرید کلسیم تولید می
  . باشدخلوص محصول به طور معمول کمتر از سایر فرآیندها می

  

در فرآیند ) به شکل اجمالی(هاي مرسوم  ـ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي4
  د محصول تولی

. شودکلر به عنوان یک عامل خورنده در مواد افزودنی تجاري معمول به عنوان یک نقطه ضعف مطرح می
توان به از جمله می. اندبه همین علت، تولیدکنندگان این مواد به سمت تولید مواد عاري از کلر حرکت کرده

  . شوده مواد بدون کلر ساخته میهاي مسلح اشاره کرد که بر پایهاي مورد استفاده در بتونضدیخ
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گذاري ثابت  ـ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه5
با استفاده از اطالعات واحدهاي موجود، در دست اجراء، (به تفکیک ریالی و ارزي 

UNIDO و  هاي فروشنده تکنولوژي  هاي اطالعاتی جهانی، شرکت و اینترنت و بانک
   ... )و   تجهیزات

و ظرفیت تولیدي کارخانه مورد نظر باید به طور  باشدخط تولید براي این سیستم پیوسته فرض می
  . ساالنه مشخص گردد

گذاري، الزم است تا براي محاسبه حداقل ظرفیت اقتصادي کارخانه و بدست آوردن حجم اولیه سرمایه
فتن مقداري حاشیه سود، میزان ظرفیت کارخانه هاي ساالنه کارخانه محاسبه شود و با در نظر گرهزینه

گذاري اولیه، دوره بازگشت سرمایه تخمین زده شود و در سپس با تعیین حجم سرمایه. محاسبه گردد
که دوره بازگشت سرمایه مناسب باشد، ظرفیت محاسبه شده به عنوان حداقل ظرفیت کارخانه در  صورتی

ه بازگشت سرمایه زیاد باشد، باید محاسبات از ابتدا انجام شود و شود و در صورتیکه مدت دورنظر گرفته می
  . ظرفیت جدیدي در نظر گرفته شود تا دوره بازگشت سرمایه به دوره مناسبی کاهش یابد

گذاري طرح الزم است تا ابتدا براي محاسبه و تخمین حداقل ظرفیت کارخانه و حجم اولیه سرمایه
  : باشندفرضیات محاسبات به شرح زیر می. ت در نظر گرفته شودبراي انجام محاسبا هتعدادي فرضی

 . شوداي بابت اجاره زمین و یا سوله پرداخت نمیشود و ساالنه هزینهزمین کارخانه خریداري می -

ها هاي مورد نیاز از سازندگان، تولیدکنندگان و نمایندگیتجهیزات، وسایل آزمایشگاهی و دستگاه -
  .شودخریداري می

کند، که در شیفت عصر و شب فقط ساعته صبح، عصر و شب فعالیت می 8انه در سه شیفت کارخ -
 . باشندهاي اداري تعطیل میبخش عملیاتی فعال است و بخش

  : باشدهاي ساالنه احداث کارخانه شامل موارد زیر میهزینه
 هزینه پرسنل  -

 هزینه آب، برق، گاز و تلفن  -

  هزینه خرید مواد اولیه -

 ) از قبیل حمل و توزیع(دمات فروش هزینه خ -
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  هاي ساالنه محاسبه هزینه

  هاي پرسنلی هزینه  
به همراه ...) اعم از اداري، عملیاتی و (هاي ساالنه پرسنل ابتدا باید تعداد پرسنل براي محاسبه هزینه

اده تعداد پرسنل کارخانه به همراه تخصص هر یک نشان د )15( در جدول. تخصص هر یک مشخص گردد
   .شده است

  . ساعت مشغول به کار هستند 12فت قابل ذکر است که مدیر کارخانه و نگهبان در هر شی

  
  

   تعداد و تخصص پرسنل مورد نیاز براي کارخانه به همراه حقوق و مزایاي در نظر گرفته شده براي هر یک): 15(جدول 

ف 
ردی

  

  شیفت   تخصص مورد نیاز   تعداد   میزان تحصیالت   سمت 
وق پایه حق

   *براي هر نفر
بیمه براي 

   *هر نفر

خالص 
پرداختی بر 
   *اساس تعداد

   18450   3450   15000  صبح    MBA   1  ارشد و باالتر کارشناسی  مدیرعامل    1

  مهندسی شیمی   2  کارشناسی و باالتر   مدیر کارخانه    2
صبح و 
  عصر 

13000   2990   31980   

   24600   2300   10000  صبح   مهندس شیمی   2  و باالتر کارشناسی ارشد   کارشناس ارشد    3

   8610   1610   7000  صبح   شیمی کاربردي   1 کارشناسی  کارشناس   4

   1 کارشناسی  کارشناس   5
  شیمی تجزیه 

  )کنترل کیفیت(
   8610   1610   7000  صبح 

سه      12  کارشناسی  پرسنل تولید   6
  شیفت

6000   1380   88560   

   12300   2300   10000  صبح   مدیریت مالی     1  ارشد کارشناسی  مدیر مالی      7

   9840   1840   8000  صبح   بازاریابی و فروش    1  کارشناسی و باالتر   مدیر فروش    8



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
هاي بتون براي                     افزودنیتولید 

  ش سرعت گیرش و حفظ کیفیتافزای
  

   

 

  1390 فروردین  گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات

  )33(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

ف 
ردی

  

  شیفت   تخصص مورد نیاز   تعداد   میزان تحصیالت   سمت 
وق پایه حق

   *براي هر نفر
بیمه براي 

   *هر نفر

خالص 
پرداختی بر 
   *اساس تعداد

   12300   2300   10000  صبح   امور قراردادها    1  ارشد کارشناسی  معاون حقوقی    9

   8610   1610   7000  صبح   حسابداري    1  کارشناسی   حسابدار    10

   14760   1380   6000  صبح   ارتباط با مشتري    2  کارشناسی   کارشناس فروش    11

   6150   1150   5000  صبح   منشی    1  دیپلم یا کارشناسی فوق  منشی    12

   4920   920   4000  صبح   رانندگی    1  دیپلم   لجستیک    13

   4920   920   4000  صبح   آبدارچی    1  دیپلم   آبدارچی    14

  نگهبانی    2  دیپلم   نگهبان   15
سه 
  شیفت

4000   920   9840   

   14760   920   4000  صبح   رانندگی   3  دیپلم  ) کامیون( راننده  16

   29520   920   4000  صبح   کارگر   6  دیپلم  کارگر  17

   308730  مجموع حقوق ماهیانه پرسنل    39  جمع کارکنان    18

19   
فته شده در سال هاي در نظر گرمجموع ماه

  ساالنه ... براي احتساب پاداش، عیدي و 
   4939680  مجموع حقوق ساالنه پرسنل    16

  باشد مبالغ به هزار ریال می*
  

  هاي آب، برق، گاز و تلفن هزینه  
هاي موجود در خط تولید کارخانه هاي روشنایی و دستگاههزینه برق کارخانه عمدتاً مربوط به سیستم

 2خط تلفن،  4براي کارخانه . شودمتر در نظر گرفته می 3000زان مساحت تقریبی کارخانه می. باشدمی
ارائه شده  )16( هاي ساالنه آب، برق، گاز و تلفن کارخانه در جدولهزینه. شودخط نمابر در نظر گرفته می
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  )34(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

واحد آن کیلوگرم و  کارخانه در نظر گرفته شده است CaCl2تولید  به عنوان حداقل ظرفیت xمتغیر . است
  بر ساعت

   .باشدمی 
  

  هاي ساالنه آب، برق، گاز و تلفن هزینه ):16(جدول 

ف 
ردی

  

  واحد   میزان مصرف   عنوان هزینه 
هزینه ریالی به 

  ازاي واحد 
متوسط ساعات 
  دسترسی ساالنه

هزار (مبلغ ساالنه 
  ) ریال

  x  ×10 + (5/2  L/hr   4   7920   )x  ×8/316 + (2/79(  آب    1

  x  ×5/8 + (50  kW   425   7920   )x  ×28611 + (168300(  برق    2

  x  ×05/0 + (30  m3/hr   700   7920   )x  ×2/277 + (166320(  گاز    3

   38016   7920   800  خط    6  تلفن    4

   x  ×29205 +2/372715  مجموع      5

  

  هزینه خرید مواد اولیه    
ولید محصول استفاده شود، مواد اولیه شامل کربنات کلسیم و جهت ت Solvaryبا فرض اینکه از فرآیند 

میزان مصرف هریک از این مواد به ازاي یک تن محصول همراه با . باشدمی و محلول آمونیاك کلرید سدیم
  .      ارائه شده است )17( قیمت آن در جدول

  

  هاي ساالنه مواد اولیه هزینه ):17(جدول 

ف 
ردی

  

  عنوان هزینه 
مصرف به ازاي یک میزان 

  تولید محصول  کیلوگرم
  واحد 

هزینه ریالی 
  به ازاي واحد 

 کیلوگرممبلغ کل به ازاي یک 
  ) هزار ریال(تولید محصول 

   420  280000  کیلوگرم   5/1  کربنات کلسیم   1

   286  143000  کیلوگرم  2  کلرید سدیم   2
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  )35(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

ف 
ردی

  

  عنوان هزینه 
مصرف به ازاي یک میزان 

  تولید محصول  کیلوگرم
  واحد 

هزینه ریالی 
  به ازاي واحد 

 کیلوگرممبلغ کل به ازاي یک 
  ) هزار ریال(تولید محصول 

   5   2500  کیلوگرم    2  محلول آمونیاك   3

   55/35   3تا  1هاي اد اولیه ردیفدرصد مو 5  سایر  4

   55/746  مجموع   5

  
  ) از قبیل حمل و توزیع(هزینه خدمات فروش 

ل و توزیع محصول هزینه حم. باشدهزینه خدمات فروش شامل حمل و توزیع محصول کارخانه می
  . کیلوگرم در نظر گرفته شده استریال به ازاي هر  300کارخانه 

  . هاي عمر کارخانه نشان داده شده استساالنه احداث کارخانه براي سالهاي هزینه )18(در جدول 
  

  هاي ساالنه احداث کارخانه هزینه): 18(جدول 

  واحد هزینه   مبلغ ساالنه هزینه    عنوان هزینه   ردیف 

  هزار ریال    4939680  پرسنلی    1

  هزار ریال    x  ×29205 +2/372715  آب، برق، گاز و تلفن    2

  کیلوگرمهزار ریال به ازاي هر    55/746  ید مواد اولیه خر   3

  کیلوگرمهزار ریال به ازاي هر     3/0  خدمات فروش    4

  
هاي ساالنه از براي محاسبه حداقل ظرفیت کارخانه، با توجه به وابسته بودن متغیرهاي مربوط به هزینه

با متغیر در نظر گرفته شده به شکل یک  هاي ساالنهرابطه بین هزینه. گرددهاي ریاضی استفاده میروش
  : باشداین فرمول به صورت زیر می. شودفرمول ریاضی استخراج می

        )x ×2376) + (x × 5912676) + (x  ×29205 +2/372715 + (4939680 =هاي ساالنه کارخانه هزینه)هزار ریال(  

                                           )x ×5944257 + (2/5312395 =  
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  )36(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

اولیه احداث کارخانه و درآمدهاي ساالنه  هاي ساالنه کارخانه، الزم است تا هزینهبا مشخص شدن هزینه
هاي براي تعیین هزینه. نیز مشخص گردد تا بتوان محاسبات را تکمیل و ظرفیت کارخانه را مشخص نمود

رخانه مشخص شود و پس از آن با تعیین مقدار اولیه احداث کارخانه باید ابتدا ملزومات اولیه احداث کا
  . هزینه هر یک از ملزومات، هزینه اولیه احداث کارخانه تعیین گردد

  : باشدملزومات احداث کارخانه به شرح زیر می
هزینه هر متر . باشدشود که محل احداث کارخانه در شهرك صنعتی میفرض می: خرید زمین -

. شودریال در نظر گرفته می 450000هران به طور متوسط هاي صنعتی استان تزمین در شهرك
 1350باشد، هزینه خرید زمین متر می 3000بنابراین اگر فرض کنیم مساحت زمین مورد نیاز 

 . آیدمیلیون ریال بدست می

براي محاسبه هزینه عملیات عمرانی و احداث کارخانه که : عملیات عمرانی و احداث کارخانه -
- بندي، خیابانکشی و جدولسوله، بخش اداري، انبار، فضاي سبز، کانال شامل هزینه ساخت

شود باشد، فرض میمی... کشی، تأمین سیستم گرمایشی و سرمایشی، تأمین سیستم روشنایی و 
 3000بنابراین هزینه عملیات عمرانی و احداث کارخانه . باشدریال می 1000000هزینه هر متر 

  .آیدمیلیون ریال بدست می

 هزینه تأمین آب، برق، گاز و تلفن در جدول: تأمین آب، برق، گاز و تلفن مورد نیاز کارخانه -
  . نشان داده شده است )19(

  

  هزینه برقراري انشعاب آب، برق، گاز و تلفن مورد نیاز کارخانه  ):19(جدول 

  ) هزار ریال(زینه کل ه  تعداد   ) هزار ریال(هزینه برقراري انشعاب   عنوان انشعاب مورد نیاز   ردیف 

   x  ×6/2721 + 4/680   1   x  ×6/2721 + 4/680  آب    1

   x  ×3486/7206 + 7/44054   1  x  ×3486/7206  +7/44054  برق    2

    x  ×15 + 9000    1   x  ×15 + 9000  گاز    3

   3000   6   500  تلفن    4

   x  ×9486/9942 +1/56735  جمع کل    5
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  )37(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

 : ولیدتأمین تجهیزات خط ت -

  .شودتخمین زده می کیلوگرمریال به ازاي هر  هزار 25قیمت تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز 
  

 :هاي حمل و توزیعماشین -

میلیارد ریال تخمین  1ها هزینه خرید کامیونت. شوددستگاه کامیونت براي توزیع در نظر گرفته می 3
  .    شودزده می

بینی نشده در طول دوره احداث هاي پیشن سایر هزینهبراي در نظر گرفت: هاسایر هزینه -
 . گردددرصد به هزینه اولیه احداث کارخانه اضافه می 3کارخانه، مبلغ 

  . نشان داده شده است )20( هاي اولیه احداث کارخانه در جدولهزینه
  

  هاي اولیه احداث کارخانه هزینه): 20(جدول 

  واحد مبلغ   غ هزینه مبل  گذاري عنوان هزینه سرمایه  ردیف 

  هزار ریال    1350000  خرید زمین کارخانه    1

  هزار ریال    3000000  عملیات عمرانی و احداث کارخانه    2

  هزار ریال    x  ×9486/9942 +1/56735  انشعاب و اختصاص آب، برق، گاز و تلفن    3

  هزار ریال   x ×198000  تجهیزات خط تولید    4

  هزار ریال  1000000  توزیعهاي حمل و ماشین  5

  هزار ریال   جدول  5تا  1هاي ردیف درصد هزینه 3  ها سایر هزینه   6

گذاري براي احداث کارخانه به شکل یک فرمول ریاضی به صورت زیر هاي اولیه سرمایهبنابراین هزینه
  : گرددمحاسبه می

  
                03/1  × ) x × 9486/207942  +1/5406735= ( هاي اولیه احداث کارخانه هزینه)هزار ریال (  
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  )38(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

در مرحله آخر از محاسبات اقتصادي احداث کارخانه براي تعیین حداقل ظرفیت کارخانه، الزم است تا 
درآمد کارخانه مد نظر از طریق فروش کلرید کلسیم و کربنات . درآمدهاي ساالنه کارخانه نیز محاسبه گردد

  . گرددسدیم حاصل می
ریال به ازاي  هزار 200و کربنات سدیم  کیلوگرمریال به ازاي هر  هزار 600فروش کلرید کلسیم قیمت 

بنابراین درآمدهاي ساالنه کارخانه در قالب فرمول ریاضی به شرح زیر . در نظر گرفته شده است کیلوگرمهر 
  : باشدمی

  
               7920  × )140  ×954983/0  ×x ) + (600  ×x  = (آمدهاي ساالنه کارخانه در)هزار ریال(  

                                               )072/6264693  ×x   = (  
  

بر اساس اطالعات کتاب . ها و تجهیزات کارخانه محاسبه گردددر نهایت الزم است تا استهالك ساختمان
به . شودهاي کارخانه تعیین میتمانهاي مستقیم میزان استهالك تجهیزات و ساخمجموعه قوانین مالیات

همچنین . شوددر نظر گرفته می% 10ها سال و استهالك ساختمان 6طور متوسط استهالك تجهیزات 
بنابراین هزینه استهالك از رابطه زیر حساب . سال در نظر گرفته شده است 10استهالك سایر موارد نیز 

  : شودمی
  

                                        535000  ) +x ×33000  = (هاي استهالك کارخانه هزینه)هزار ریال(  
  

هاي ساالنه و با کامل شدن محاسبات اقتصادي احداث کارخانه، در مرحله بعد با کم کردن هزینه
درصد سود ناخالص به  25. شوداستهالك کارخانه از درآمدهاي ساالنه کارخانه، سود ناخالص محاسبه می

با تعیین سود خالص ساالنه، در مرحله . شودیات از درآمدها کسر شده و سود خالص محاسبه میعنوان مال
الذکر سود خالص ساالنه از فرمول زیر با توجه به مطالب فوق. شودبعد دوره بازگشت سرمایه محاسبه می

  : شودمحاسبه می
  
                                   4/4385546 - x ×054/215577  = هزار ریال(سود خالص ساالنه کارخانه(  
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  )39(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

  : براي محاسبه دوره بازگشت سرمایه دو فرمول مورد نیاز است که این دو فرمول عبارتند از
  : 1فرمول شماره 

                                   4/4385546 - x ×054/215577  = هزار ریال(سود خالص ساالنه کارخانه(  
  : 2فرمول شماره 

                    x×237058/214181  +153/5568937  =هزار ریال(هاي اولیه احداث کارخانه هزینه (  
  

، براي اینکه سود خالص ساالنه کارخانه مثبت باشد، حداقل ظرفیت ساالنه 1بر اساس فرمول شماره 
  . باشدتن می 162مورد نیاز کارخانه در حدود 

  . ینه کارخانه نشان داده شده استنحوه انتخاب ظرفیت به )21(در جدول 
  

  انتخاب ظرفیت بهینه کارخانه  ):21(جدول 

یف
رد

  

خابی ظرفیت انت
  ) کیلوگرم بر ساعت(

سود خالص ساالنه 
  ) میلیون ریال(

-هزینه اولیه سرمایه

  ) میلیون ریال(گذاري 
دوره بازگشت 

  ) سال(سرمایه 

1   21   571/141   743/10066   11/71   

2   25   879/1003   468/10923   88/10   

3   30   765/2081   374/11994   76/5   

4   35   650/3159   280/13065   14/4   

5   40   535/4237   186/14136   34/3   

6   45   421/5315   092/15207   86/2   

7   50   306/6393   999/16277   55/2   

8   55   191/7471   905/17348   32/2   

9   60   076/8549   811/18419   15/2   

10   65   962/9626   717/19490   02/2   



 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
هاي بتون براي                     افزودنیتولید 

  ش سرعت گیرش و حفظ کیفیتافزای
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  )40(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

یف
رد

  

خابی ظرفیت انت
  ) کیلوگرم بر ساعت(

سود خالص ساالنه 
  ) میلیون ریال(

-هزینه اولیه سرمایه

  ) میلیون ریال(گذاري 
دوره بازگشت 

  ) سال(سرمایه 

11   70   847/10704   623/20561   92/1  

  

ـ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تأمین آن از خارج یا داخل کشور 6
قیمت ارزي و ریالی آن و بررسی تحوالت اساسی در روند تأمین اقالم عمده مورد نیاز 

  هدر گذشته و آیند
مواد اولیه مورد نیـاز در داخـل کشـور قابـل     . اندمعرفی شده) 17(پیشتر در جدول مواد اولیه مورد نیاز 

  . باشدتهیه می
  

  ـ پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح7
. تر باشدمناسب) سنگ آهک(منطقه مناسب اجراي طرح مناطقی است که دسترسی به مواد اولیه 

این نکته قابل . باشندهایی که به معادن سنگ آهک نزدیک هستند، در اولویت میبنابراین نزدیک بودن محل
  .کیلومتري اصفهان است 30ترین سنگ آهک ایران مربوط به معدن پیربکران در ذکر است که مرغوب

باشد، بنابراین در صورت وجود با توجه به این که کاربرد عمده زودگیرهاي بتون در مناطق سردسیر می
تواند به عنوان بهترین محل احداث کارخانه در نظر آهک در محدوده مناطق سردسیر کشور، میمعادن 

  . گرفته شود

  

  ـ وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال8
هاي مورد نیاز باید تخصص )15( از نظر تأمین نیروي انسانی کارخانه مشکلی وجود ندارد و مطابق جدول

ي مورد نیاز به راحتی در کشور وجود دارد و به راحتی نیروهاي با تجربه و هاتخصص. جذب کارخانه شود
  . شوندمتخصص جذب کارخانه می
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راه (ـ بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی 9
و چگونگی امکان تأمین آنها در منطقه مناسب براي ...) آهن ـ فرودگاه ـ بندر  ـ راه
  ي طرحاجرا

  .  مشخص شد )16(در جدول میزان مصرف آب، برق و گاز کارخانه پیشتر 
  

  هاي اقتصادي و بازرگانی ـ وضعیت حمایت10
هاي صنعتی اعطاي تسهیالت بلند مدت براي ساخت و هاي مالی براي طرحیکی از مهمترین حمایت

در ادامه شرایط این تسهیالت . باشدتسهیالت کوتاه مدت براي خرید مواد و ملزومات مصرفی ساالنه طرح می
  .هاي صنعتی آمده استبراي طرح

گذاري ثابت جهت دریافت تسهیالت بلند مدت بانکی اقالم ذیل با ضریب عنوان شده در بخش سرمایه -1
  . شودگذاري ثابت در محاسبه لحاظ میدرصد سرمایه 70تا سقف 

یزات داخلی، تأسیسات و تجهیزات کارگاهی با سازي طرح، ماشین آالت و تجهساختمان و محوطه - 1-1
  .گردددرصد محاسبه می 60ضریب 

درصد و در غیر این  90ماشین آالت خارجی در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضریب  - 1-2
  .گردددرصد محاسبه می 75صورت با ضریب 

درصد  70ثابت کمتر از  گذاريگذاري ماشین آالت خارجی در سرمایهصورتیکه حجم سرمایه در - 1-3
  .گردددرصد محاسبه می 70جهت دریافت تسهیالت ریالی با ضریب  1- 1باشد، اقالم بند 

رسند سرمایه در گردش مورد نیاز آنها برداري میهایی که به مرحله بهرهاین امکان وجود دارد، طرح -2
  .درصد از شبکه بانکی تأمین گردد 70به میزان 

درصد و نرخ سود  12هاي بلند مدت و کوتاه مدت در بخش صنعت ریالی در وامنرخ سود تسهیالت  -3
مبلغ تسهیالت اعطایی و نرخ % 25/1هاي جانبی، مالی آن در حدود و هزینه   Libor% +2تسهیالت ارزي 

  .باشددرصد ثابت می 3سود تسهیالت ارزي براي مناطق محروم 
ت در تسهیالت ریالی و ارزي را با توجه به ماهیت طرح مدت زمان دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخ -4

  .شودسال در نظر گرفته می 8از نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمایه حداکثر 
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حداکثر مدت زمان تأمین مالی از محل حساب ذخیره ارزي براي مناطق کم توسعه یافته و محروم  -5
  .شودسال در نظر گرفته می 10

  :باشدهاي مالیاتی نیز براي برخی مناطق وجود دارد که به شرح زیر میمعافیت عالوه بر تسهیالت مالی
درصد معافیت مالیاتی شامل  80برداري هاي صنعتی، چهار سال اول بهرهبا اجراي طرح در شهرك -1

  .طرح خواهد شد
  .ودبرداري شرکت از مالیات معاف خواهد بسال اول بهره 10با اجراي طرح در مناطق محروم  -2
درصد سود ناخالص  25) هاي صنعتی و مناطق محرومبه جز شهرك(مالیات براي مناطق عادي  -3

  .تعیین شده است
  

بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي  ـ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع11
  جدید

بدست آمده است،  تن 4/356ساالنه میزان تولید توجه به اینکه دوره بازگشت سرمایه مناسبی براي  با
  . شودمیاحداث این کارخانه توصیه 

  

  ـ منابع و ماخذ 12
  

1. Concrete Admixtures ; K.W. Biggar 

2. http://www.efca.info 

3. ASTM C 494/C 494M – 99 Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete 

4. BS EN 934-2:1998 Amixtures for concrete , mortar and grout 

5. Ramachandran, V.S., calcium Chloride in concrete –Science and Technology .London 
:Applied Science Publishers.(1981 

6. Jonathan T. Ricketts, Standard Handbook for Civil Engineers,  

  عتی ایراناستاندارد ملی ایران، موسسه استاندارد و تحقیقات صن. 7

http://www.efca.info


 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
هاي بتون براي                     افزودنیتولید 

  ش سرعت گیرش و حفظ کیفیتافزای
  

   

 

  1390 فروردین  گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات

  )43(صفحه   دانشگاه صنعتی شریف  :مجري
 

  )آبا(آیین نامه بتون ایران . 8

  معاونت توسعه صنعتی وزارت صنایع و معدن، دفتر آمار و اطالع رسانی. 9

  گمرك جمهوري اسالمی ایران، دفتر آمار و اطالع رسانی. 10

هاي مستقیم، موسسـه حسابرسـی و خـدمات مـالی دایارایـان، بـه اهتمـام        تمجموعه قوانین مالیا. 11
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