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 مقدمه

نتایج  و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتهمالی و فنی  از دیدگاه ، طرحافزایش سرمایه در گردش در مطالعات امکان سنجی

العات گزارش حاضر مط. باشدشرکت می افزایش سرمایهجهت  رایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاحاصل از آن به عنوان مبن

در  سرمایه افزایشرویه  جهت استانداردسازیکه باشد می تولید قطعات پیش ساخته بتنی ساختماناحداث واحد سنجی امکان

های لازم معرفی شده سپس بررسیطرح  اتابتدا محصول گزارشدر این  است. گیرد، تدوین شدهبایستی مدنظر قرار  گردش

گذاری ثابت بعمل آمده. سپس بر اساس برنامه فروش شرکتت، سرمایه در گردش مورد نیاز طرح برآورد سرمایهدر خصوص 

مالی طرح اعم از نرخ بازگشت سرمایه و ارزش خالص فعلی با  هایشاخصدر خصوص  مالی هایتحلیلدر ادامه  برآورد و

اعات گذار محترم بتواند کلیه اطل سرمایهنتایج تحلیلی تا با استفاده از آن صورت گرفته است  3.3افزار کامفار استفاده از نرم

 . درجهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دیدگاه باز اقدام نمایندو مورد نیاز را کسب 

 اختمانس انواع قطعات پیش ساخته بتنیتولیدات انواع تولید بایستی انعطاف لازم جهت  ینماید واحد تولیدطر نشان میخا

ات فروش محصول بازارتا بتوانند با توجه به حضور صاحبان بزرگ این صنعت در کشور امکان جذب  داردرا  جامعه مورد نیاز

 .خود را افزایش دهند
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 سنجی احداث واحد توليد امکانگزارش 

 پيش ساخته بتنیخانه های 

 0011-061 شماره:

 00/01/0011تاریخ: 
 

 01 جناب آقای مصطفی راجی کارفرما:

 

 ثبتی شرکت مشخصات -1-1

 (مسئولیت محدود) ....  نام و نوع شرکت: 

  ثبت:  و محل شمارهتاریخ، 

 شناسه ملی: 

 سرمایه اولیه و سرمایه فعلی شرکت: 

 محل دفتر مرکزی: تبریز، 

 تلفن:

 

 و سهامدارانسرمایه  -2-1

 اسامی سهامداران: 1جدول 

 تعداد سهام نام سهامداران ردیف
مبلغ اسمی هر 

 سهم )ریال(
مبلغ کل 

 )میلیون ریال(
درصد هر یک 
 نسبت به کل

0      

2      

 

 اعضای هيئت مدیره شرکت -1-3

 : اعضای هيئت مدیره2جدول 

 تاریخ انتصاب و مدت حضور سمت خانوادگینام و نام ردیف

0    

2    
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 ی قانونیمجوزها -1-4

 : مجوزها3جدول 

 سازمان صادرکننده عنوان مجوز ردیف
شماره و تاریخ 

 مجوز
 مشخصات مجوز

0     

2     

 

 های مالی، تحصيلی و کاری متقاضی حقوقی و اعضای هيئت مدیره:بررسی توانمندی -1-5
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 همقدم -2-1

باشند  و...موجود می D 3های پیش ساخته به چند صورت ساختمانهای پیش ساخته بتنی، فلزی، چوبی و  به طور کلی خانه

باشند که بر اساس مقتضیات مکانی و شرایط هر کشور بعضی بر دیگری  که هر کدام دارای مزیتها و معایب خاص خود می

ت الهای پیش ساخته یکی از آخرین محصو تواند اقتصادی و کاربردی باشد. ساختمان عوامل مختلف میبه علت امکانات و 

تواند جوابگوی احتیاجات مدیریت برای ایجاد توازن ازدیاد باشند که می و متدهای ایجاد و گسترش واحدهای مسکونی می

های اخیر چنان پیشرفت داشته که نه تنها بر  در دهه جمعیت با سکنی همراه با امکانات رفاهی را تأمین نماید. این صنعت

، تقلیل هزینه، سرعت احداث و راحتی آسایش مورد نیاز را در حد استاندارد تأمین نموده بلکه توانسته است سایر بالاکیفیت 

ز نظر نادا و روسیه که ادر کشورهایی همچون کامثلا صنایع خانه سازی را با متدها و مواد اولیه گوناگون تحت تأثیر قرار دهد. 

زی و در ای پیش ساخته فل در کشورهایی همچون آمریکا ساختمانه مصالح چوبی غنی بوده ساختمانهای پیش ساخته چوبی و

رسند البته بدیهی است که عواملی از جمله مواد و مصالح در محل  های پیش ساخته بتنی اقتصادی به نظر می ایران ساختمان

های تولید تواما از جمله مواردی می باشندکه در اقتصادی بودن نوع ساختمان پیش ساخته  و دستگاهحمل و نقل امکانات 

های پیش ساخته بتنی از یک سری دیوارها و صفحات بتنی پیش ساخته تشکیل شده اند که به وسیله  دخیل است. خانه

گردند.  یاند درزبندی م سیمان تشکیل شدهای که بیشتر از  ت فلزی به یکدیگر متصل شده و به کمک مواد ویژهلااتصا

هستند  ای قطعات مورد استفاده در این ساختمان ها نیز اغلب از بتن سبک ساخته شده و دارای ساختار و طراحی بسیار ساده

 .تر اجرا شوند تا راحت

 

 طرح محصولات -2-2

ژ قابل حمل بوده و امکان نصب و مونتامحصول اصلی طرح خانه های پیش ساخته بتنی با روش بتن مسلح می باشد ، که 

خانه های پیش ساخته بتنی در . در مکان های مختلف مانند مناطق کوهستانی ، کویر ، ساحل و جنگل را دارا می باشد

ساختمان سازی با روش های مختلف ، از جمله انبوه سازی ، خانه پیش ساخته به صورت ویلایی ، تجاری ، اداری و شهرک 

 . استفاده قرار می گیرند سازی ، مورد
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 یساخته بتن شيپ یخانه ها :1شکل  
 

قطعات پیش ساخته به صورت انبوه مطابق با آخرین تکنولوژی و با بکارگیری افراد حرفه ای در کارگاه ها و کارخانجات 

کارخانه، قطعات برای استفاده در ساخت و ساز به هر مخصوص تولید و مورد سنجش کیفیت قرار می گیرند. پس از تولید در 

 .مکانی که مورد نیاز باشد ارسال و نصب می شوند

به این طریق، بخشی از ساخت و ساز، قبلاً در کارخانه صورت گرفته و علاوه بر کاهش هزینه های سازه، سرعت اجرا و 

 .استحکام سازه نیز افزایش می یابد

 

 تنیمزایای سازه های ب -2-2-1

 .مواد تشکیل دهنده سازه های بتنی، شن و ماسه است که قابل دسترس و ارزان است هزینه پایین (0

مقاومت سازه های بتنی در مقایسه با سازه های ساخته شده با مصالح دیگر، بالاتر است )به شرط تولید  مقاومت سازه ها (2

 (طبق اصول استاندارد

 .پذیر می سازد مثل پل و ستون و غیره را امکان ساخت انواع سازه ها قابلیت شکل پذیری بتن (3

 .یکی دیگر از مزایای سازه های بتنی می باشد مقاومت در مقابل حرارت (0
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 خانه های پيش ساخته بتنیو معایب  مزایا -2-2-2

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می بتنی ساخته پیش های خانه مزایای از

  آتش و زلزله مقابل در مقاومت (0

  حرارت و رطوبت صوت، مقابل در عایق اجزائ و دیوارها از برخوردار (2

 هفته یک مدت در تحویل و نصب (3

 و ... کویر کوهستانی، مناطق جنگل، ساحل، در قابلیت نصب  (0

  آزبست شیشه، پشم :مانند محصول این ساخت در انسان سلامتی برای مضر مواد وجود عدم (5

 مفید عمر سال پنجاه حداقل (6

 ظرافت ساخت بالازیبایی و  (1

 طراحی مشتری پسند (8

 و کیفیت بالا در تولید استحکام (1

 زمان ساخت پایین (01

 سرعت اجرای بالا و نصب سریع قطعات (00

 و تغییرات مورد نظر بعد از نصب امکان جابجایی (02

 (امکان تقسیم بندی فضای داخلی به شکل دلخواه)انعطاف پذیری بالا  (03

 (در کارخانه تمرکز روی مراحل ساخت) کاهش هزینه تولید (00

 اقتصادی و مقرون به صرفه (05

 (دقت در کنترل کیفیت تولید صنعتی) بهبود کیفیت قطعات (06

 (بتنکنترل مداوم کیفیت و مقاومت ) شرایط بهتر تولید (01

 (امه ریزی و بهینه سازی خط تولیدشرایط مناسب کارخانه جهت برن)افزایش کارایی نیروی انسانی  (08

 (استفاده مکرر از تجهیزات)افزایش بهره وری تجهیزات  (01

 کاهش تاثیر شرایط آب و هوایی در ساخت (21

 (عایق بسیار خوب صدا و انرژی )درصورت استفاده از لایه های پلاستوفوم در ویارها (20

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%86
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 د: شو می اشاره آنها از برخی به که هستند نیز اشکالاتی دارای ها ساختمان این

 ایمشکلات اتصال اعضاء سازه (0

 مشکلات حمل و نقل (2

 مشکلات درز بندی اتصالات (3

 نیاز به گروه نصاب متخصص  (0

 وزن زیاد (5

 مشکل نصب اجزاء غیر سازه ای به دیوارها (6

 

 امنيت سازه های بتنی -2-2-3

یک سری عوامل نامشخص موجب بروز امنیت یکی از فاکتورهای اساسی در ساخت و طراحی سازه ها می باشد. گاهی اوقات 

 .خطاهایی می شود که امنیت سازه ها را به خطر می اندازد

 

 

 

 ز: برخی از این خطاها و عوامل عبارتند ا

 ها ممکن است با آنچه در بارگذاری سازه شود و همچنین توزیع واقعی آنبارهایی که در عمل به سازه وارد می (0
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 .است، متفاوت باشد فرض شده (2

اوت داشته شود، تفرفتار واقعی سازه ممکن است با رفتار تئوریک سازه، که بر اساس آن نیروهای داخلی اعضا محاسبه می (3

 .باشد

 .مقاومت واقعی مصالح به کار رفته در ساخت سازه ممکن است متفاوت از مقادیر فرض شده در محاسبات باشد (0

 .و محاسبات انجام شده نباشد ابعاد و محل نهایی میلگردها ممکن است مطابق طراحی (5

 

 

 محصولات طرح آیسيک کد-3-2

ISIC های اقتصادی تولیدی است. هدف اصلی نوعی طبقه بندی استاندارد برای فعالیتISIC ای از فراهم کردن مجموعه

قه بندی د طبدهنهای اقتصادی را براساس نوع فعالیتی که انجام میهای فعالیتی است بطوریکه در آن بتوان موجودیترده

 .نمایدهای صنعتی استفاده میبندی فعالیتبندی برای دستهاز این طبقه معدن و تجارتکرد. وزارت صنایع و 

ره یاب( و مطابق پروانه بهبر اساس استعلام از سامانه اطلاعات محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی سازمان صمت )بهین

 .به شرح زیر می باشدن و تجارت ، برداری صادر شده از سوی وزارت صنعت، معد

 

 یديواحد تول یمحصولات اصل کيسیکد آ: 4جدول 

 واحد (ISICکد آیسیک ) نام فارسی ردیف

 تن 2695512368 محصولات بتنی مسلح پیش ساخته 0

 تن 2695412422 ساختمان های پیش ساخته بتنی مسلح 2
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 ها و تعاریف علی، تخصصیمشخصات، ویژگی  -2-4

شده باشد  لیشدن تشک یمانیس تیماده چسبنده با خاص کیکه از  یبیترک ایبه هر ماده  عیدر مفهوم وس (Concrete) بتن

 نیامروزه چن ی. حتباشدیو آب م یکیدرولیه یها مانیچسبنده عموما حاصل فعل و انفعال س یماده  نیا شود. یگفته م

، سرباره پوزولان ها زین و مانی. بتن ممکن است از انواع مختلف سشودیاز محصولات م یعیوس فیاز بتن شامل ط یفیتعر

در نحوه ساخت آن ممکن است  نیشود. همجن هیته رهیبتن و غ افیال ،بتن یهامریبتن، پل یها، گوگرد، مواد افزودنکوره

 مختلف استفاده شود. یهاو متراکم کننده یکیدرولیه یحرارت، بخار آب، اتوکلاو، خلا، فشارها

 

 
 

توسعه قابل  زیشناخت بتن و خواص آن ن ر،یفراوان در قرن اخ یها یتکنولوژ شیدایعلم و پ شرفتیبا توجه به گسترش و پ

اص و خو کیکه هر  میکه امروزه شاهد کاربرد انواع مختلف بتن با مصالح مختلف هست یداشته است، به نحو یا حظهملا

 یافهایلها، ا مریکه شامل پوزولانها، سولفورها، پل مانهایاز س یمخصوص به خود را داراست. در حال حاضر انواع مختلف یکاربر

استفاده از  انواع بتن با دیتوان خاطر نشان کرد که تول یم نیشوند. همچن یم دیلهستند، تو یمتفاوت یهایمختلف و افزودن

ت که از اس یمحصول ی. بتن به طور کلردیگ یو قالب انجام م برهیو یکیدرولیهوا، فشار ه هیحرارت، بخار، اتوکلاوم، تخل
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شود و  یبه حاصل م یخاص یطیمح طیشرا در مانیمختلف در اثر واکنش آب با س یو سنگدانه ها یآب مانیاختلاط آب با س

 اص است. خ یها یژگیو یدارا

 

 مواد تشکيل دهنده بتن -2-5

کیفیت آب در بتن از آن جهت حائز اهمیت است که ناخالصی های موجود در آن ممکن است در گیرش سیمان اثر گذاشته و 

اختلالاتی به وجود آوردند. همچنین آب نامناسب ممکن است روی مقاومت بتن اثر نامطلوب گذاشته و سبب بروز لکه هایی 

ن و حتی زنگ زدن آرماتور بشود. در اکثر اختلاطها آب مناسب برای بتن هایی است که برای نوشیدن مناسب باشد در سطح بت

می باشد.  pmm1000خواهد به طور معمول کمتر از  ppmقسمت در میلیون  2111مواد جامد چنین آبی به ندرت بیش از 

سیمان می باشد. معیار قابل آشامیدن بودن آب برای اختلاط وزن  15/1معادل  5/1این مقدار به ازای نسبت آب به سیمان 

های سدیم و پتاسیم که خطر واکنش مطلق نیست و ممکن است یک آب آشامیدنی به جهت داشتن درصد بالایی از یون

رجه )د phقلیایی دانه های سنگی را به همراه دارد، برای بتن سازی مناسب نباشد. به عنوان یک قاعده کلی هر آبی که 

بوده و طعم شوری نداشته باشد می تواند برای بتن مصرف شود. رنگ تیره و پو لزوما وجود مواد  1الى  6اسیدیته( آن بین 

 مضر در آب را به اثبات نمی رساند.

 

 بتنخصوصيات فيزیکی  -2-6

 سنگدانه ها -2-6-1

رو کیفیت آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. در سنگدانه ها در بین تقریبا سه چهارم حجم آن را تشکیل می دهند. از این 

حقیقت خواص فیزیکی، حرارتی و پاره ای از اوقات شیمیایی آنها در عملر کد بتن تاثیر می گذارد. دانههای سنگی طبیعی 

 شوند.معمولا به وسیله هوازدگی و فرسایش و یا به طور مصنوعی با خرد کردن سنگ های مادر تشکیل می

 

 ازه دانه های سنگیاند -2-6-2

میلیمتر می باشد ساخته می شود.  51میلیمتر و  01بنن عموما از سنگدانه هایی به اندازه های مختلف که حداکثر قطر آن بین 

میلیمتر استفاده می شود. توزیع اندازه ذرات به نام دانه بندی سنگدانه مرسوم است،  21به طور متوسط از سنگدانه های با قطر 

ه اند که این گذازی دشی دانه های با قطر بیشتر از چهار یا پنج میلیمتر به نام شن و کوچکتر از آن به نام ماسه نامبه طور کل
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صدم میلیمتر با کمی کمتر  1میلیمتری با نمره چهار مشخص می گردد. حد پایین ماسه عموما  5حد فاصل توسط الک 

میلیمتر به نام لای )سیلت( و مواد ریزتر رس نامگذاری شده اند. گل ماده  صدم 2صدم میلیمتر و  6باشد، مواد با قطر بین می

 نرمی است که شامل مقادیر نسبتا مساوی ماسه و لای و رس می باشد.

 

 کانی های مهم -2-6-3

نی تریمیت، وکانی های مهم و مندوال سنگدانه ها در زمینه استفاده در بتن عبارتند از: کانی های سیلیسی )کوارتز، اوپال، کلسد

کریستوبالیت(، فلدسپاتها، کانی های کربناتی، کانی های سولفاتی، کانی های سولفور آهن، کانیهای اکسید آهن، زئولیت ها و 

 های رسکانی

 

 طبقه بندی بر اساس شکل ظاهری -2-6-4 

رد شه، گرد گوشه، نسبتا گسنگ ها از لحاظ شکل ظاهری به پنج گروه تقسیم شده اند: کاملا گرد گو ASTMدر استاندارد 

بی  -این نامگذاری به صورت گرد گوشه، بی شکل  BSگوشه، نسبتا گردگوشه، نسبتا تیز گوشه و تیز گوشه در استاندارد 

 نظم، پولکی، تیزگوشه، طویل، پولکی طویل می باشد.

 

 ها افزودنی -2-6-5

معمولا به جای استفاده از یک سیمان به خصوص، این امکان وجود دارد که بعضی از خواص سیمان های معمولی مورد استفاده 

را به وسیله ترکیب کردن آن با یک افزودنی تغییر داد. قابل توجه اینکه نباید عبارات مواد ترکیبی و مواد افزودنی با معانی 

رکیبی موادی هستند که در مرحله تولید به سیمان اضافه می شوند در حالی که مواد افزودنی مترادف به کار روند، زیرا مواد ت

در مرحله مخلوط کردن به بتن اضافه می شوند. افزودنی های شیمیایی اساسا عبارتند از: تقلیل دهنده های آب، کندگیر کننده 

اند. طبقه بندی شده A.B.Cهای عنوان های تیپبه ترتیب تحت  ASTMها و تسریع کننده های گیرش که در آیین نامه 

های دیگری نیز وجود دارند که هدف اصلی نیز مشابه می باشد. در ضمن افزودنی BSدسته بندی افزودنی ها در استاندارد 

 از کاربرد آنها محافظت بتن از اثرات زیان آور یخ زدگی و ذوب یخ است. 
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 تسریع کننده ها -2-6-6

ها هستند که سخت شدگی بتن را تسریع می کنند و مقاومت اولیه بتن را بالا می برند، چند نمونه از تسریع کنندهافزودنی هایی 

 عبارتنداز: کربنات کلسیم، کلرور آلومینیوم، کربنات پتاسیم، فلوئورور سدیم، آلومینات سدیم، نمک های آهن و کلرور کلسیمژ

 

 کندگير کننده ها -2-6-7 

ستند که زمان گیرش بتن را به تاخیر می اندازند. این مواد در هوای خیلی گرم که زمان گیرش معمولی بتن افزودنی هایی ه

کوتاه می شود و همچنین برای جلوگیری از ایجاد ترک های ناشی از گیرش در بتن ریزی های متوالی مفید می باشند، به 

قات هیدرو کربنی، نمک های محلول روی و برات های محلول هنوان چند نمونه از کندگیر کننده ها می توان از شکر، مشت

صدم وزن سیمان شکر به بتن اضافه کنیم، حدود چهار ساعت گیرش آن را  5نام برد. به عنوان مثال اگر با یک کنترل دقیق 

 دهم  تا یک درصد وزن سیمان از گیرش سیمان جلوگیری به عمل می آورد. 2به تاخیر می اندازد، مصرف 

 

 تقليل دهنده های آب )روان کننده ها( -2-6-8

 این افزودنی ها به سه منظور به کار می روند

 رسیدن به مقاومتی بالاتر به وسیله کاهش نسبت آب به سیمان (0

 رسیدن به کارایی مشخص با کاهش مقدار سیمان مصرفی و نتیجتا کاهش حرارت هیدراتاسیون در توده بتن (2

 ش کارایی در قالب های با آرماتور انبوه و موقعیت های غیر قابل دسترسیسادگی بتن ریزی به وسیله افزای (3

دسته بندی می شوند، لیکن اگر افزودنی ها همزمان با کاهش نیاز به  Aافزودنی های تقلیل دهنده آب تحت عنوان تیپ  

ده ها باعث تسریع در گیرش طبقه بندی می شوند. اگر این روان کنن Dآب باعث تاخیر در گیرش نیز بشوند تحت عنوان تیپ 

 نامیده می شوند. Eشوند تیپ 

 

 فوق روان کننده ها -2-6-9

به عنوان  ASTMاین مواد از قویترین انواع تقلیل دهنده های آب هستند که در آمریکا به عنوتن روان کننده قوی و در  

وند باعث مقداری تاخیر در گیرش نیز می ش نامگذاری شده اند، افزودنی هایی نیز هستند که در ضمن تقلیل شدید آب Fتیپ 

طبقه بندی شده اند. دو نمونه از روان کننده های قوی: ملامین فرمالدئید سولفاته شده تغلیظ شده و با  Gو به عنوان تیپ 
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نش می کنفتالین فرمالدئید سولفاته شده تغلیظ شده می باشند. اساسا استفاده از اسیدهای سولفاته شده باعث تسریع عمل پرا

شود. چون در سطح ذرات سیمان جذب شده و به آنها بار منفی می دهند و این باعث دفع ذرات از یکدیگر می شود. این 

 فرآیند کارایی را در یک نسبت آب به سیمان مشخص افزایش می دهد.

 

 اختلاط بتن -2-7

ها را به طرح اختلاط خشک و طرح اختلاط تر مجزا کرد. در طرح اختلاط خشک، در آن توانیبتن م دتولینحوه  دگاهید از

س از انتقال به شده، پ بیبه صورت خشک ترک ازیمورد ن یوزن یهانسبت یط گریکدیها با و سنگدانه مانیس د،یتول ستگاهیا

 یهاونی. در کامگرددیم برداری بهره ٔ  مخلوط بتن آماده کسر،یم دنیکن به مخلوط خشک، آب اضافه شده و با چرخمخلوط

شده  آن نصب یبر رو زنی آبمخزن نگهدارنده  دیبا شود،یاستفاده م هاستگاهینوع ا نیحمل بتن از ا یکن که برامخلوط

 باشد.

 ونیکه به کام یشده و بتن بیقرار دارد ترک دیتول ستگاهیبتن که در ا گیو آب در د مانیس ،یسنگ یهاطرح اختلاط تر، دانه در

 ستمیطرح اختلاط تر متداول تر از س ستمیس رانای در. استاستفاده ٔ  بلافاصله آماده شودی( منتقل مکسریکن )تراک ممخلوط

بتن  یهاکه در اغلب کارگاه یبتن معمول دیتول یطرح اختلاط تر، برا ستگاهیا یهابخشطرح اختلاط خشک است. در ادامه 

 است.دهاست، آورده ش جیرا یساز

 

 ستگاهیا یهابخش -2-7-1

 نگیبچ مان،یس یلویها، سسنگدانه یخلاصه کرد: دپو ریدر موارد ز توانیبتن با طرح اختلاط تر را م دیتول ستگاهیا کی یاجزا

 آب. یری(، مخزن و کنتور اندازه گمانیکردن س نیو توز مانهیپلانت )دستگاه پ

 

 هاسنگدانه یدپو -2-7-1-1

 یمو شن بادا یبتن به سه گروه ماسه، شن نخود دیمورد اشتفاده در تول یهاها، سنگدانهنظر اصطلاح معمول در کارگاه از

ام ساخت بتن، گردند. در هنگ رهیذخ گریکدیکاملا جدا از  دیمصالح با نیاز ا کیبتن هر  دیتول ستگاهی. در اشوندیم یطبقه بند

 ینگهدار یاژهیو یلویها را در سسنگدانه ری. در مناطق سردسردیگیصورت م یو مشخص قیها با نسبت دقاختلاط سنگدانه

 ٔ  ها به صورت دپو شده و در کنارهشود. اما به طور معمول سنگدانه یریآنها جلوگ یزدگخیتا از سرد شدن مصالح و  کنندیم



 
 سنجی احداث واحد توليد امکانگزارش 

 پيش ساخته بتنیخانه های 

 0011-061 شماره:

 00/01/0011تاریخ: 
 

 23 جناب آقای مصطفی راجی کارفرما:

 

در قسمت  لیحا یوارهاید نی. اشودیاستفاده م لیحا روایمختلف از د یهاجدا نمودن سنگدانه ی. براگردندیانباشته م ستگاهای

و  ینخود ماسه، شن یدپو یجداگانه برا ٔ  هیتا بتوانند حداقل سه ناح شوندیاحداث م یپلانت به صورت شعاع نگیپشت بچ

. شودیم لکن منتق مانهیبه سمت سامانه پ نیبا استفاده از دراگ لا ازیشن و ماسه مورد ن ریفراهم کنند. مقاد یشن بادام

 یپلانت نصب شده و با استفاده از دکل خود تا شعاع قابل توجه نگیدستگاه بچ یاست که بر رو یثابت لیجرثق نیدراگلا

 رانیتداول در ام یهاپلانت نگیبچ یکه بر رو ییهانیدر دراگلا یپلانت را دارد. شعاع دسترس نگیحمل مصالح به بچ ییتوانا

 .متر است 06حدود  شوندینصب م

 

 مانيس یلويس -2-7-1-2

هستند که  ینسبتا بلند یها. به شکل استوانهردیگیمورد استفاده در ساخت بتن مورد استفاده قرار م مانیس ینگهدار یبرا

موجود در  یلوهای. تعداد سباشدیتن م 311 رانیدر ا مانیمتداول س یلوهایس تی. ظرفشوندینصب م یبتن ییهاهیپا یبر رو

 دارد. یدر آن کارگاه بستگ نبت دیتول زانیبتن به م دیتول ستگاهیا

 

 پلانت نگيبچ -2-7-1-3

 یهاپپلانت با استفاده از پم نگیبتن است. در بچ دیتول ستگاهیا کی اصلی( هسته Batch Plant یسی)به انگل پلانت نگیبچ

. با شودیم هختیبتن ر گیمشخص به داخل د یهاو سنگدانه از دپو، با نسبت لوهایاز س مانیدستگاه، س یشده بر رو هیتعب

و از  شده بیترک گریکدیمواد با  نیا گی. در دشودیم تیهدا گیآب به داخل د از ینیمقدار مع زیاستفاده از پمپ آب، ن

. گرددیم انیآن ب گیها بر اساس حجم دپلانت نگیبچ یدیتول تی. ظرفشودیم ختهیر کسریبه داخل تراک م هیقسمت تخل

 .باشندیمتر مکعب م 0و  1٫15، 1٫5 گیها با حجم دپلانت نگیبچ ران،یمتداول در ا یهادلدر م

 

 آب یريو کنتور اندازه گ مخزن -2-7-1-4

 تیلانت هداپ نگیبچ گیپمپ آب به داخل د لهیو آب به وس ردیگیپلانت قرار م نگیبتن، مخزن آب در کنار بچ دیتول یبرا

 اسیمخازن هم بر اساس نوع و مق تیظرف را دارد. گیآب به داخل د تیهدا زانیم یریاندازه گ فهیکنتور آب وظ .شودیم

مورد  یوز کارر کیآب در  تریکارگاه مشخص حدود ده هزار ل کی یبرا یبیتقربتن متفاوت است، اما به طور  یدیتول ستگاهیا

 است. ازین
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 استانداردهای محصولات طرح -2-8

محصولی برای حضور در بازار باید از یکسری استانداردها و قواعد پیروی کند، لذا محصولات تولیدی این از آنجایی که هر 

واحد صنعتی نیز دارای خصوصیات و استانداردهایی می باشد و لزوم رعایت این استانداردهای در تولید محصولات تولیدی 

ان استاندارد ملی ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت پر بدیهی بوده و نظارتهای سختگیرانه ای در این بخش توسط سازم

 آن انجام می گیرد .

 باشد. می 2استانداردهای مرتبط با محصولات تولیدی طرح مطابق جدول 

 

 : استانداردهای مرتبط با محصولات طرح1جدول  

 سال موضوع شماره استاندارد

 1388 روش آزمون -نمونه های مغزه گیری شده و تیرهای اره شده بتنی تهیه و آزمون -بتن  12306

 1393 ویژگی ها-سقف پوش های بتنی -بتن 12603

 1398 ها ویژگی -پاششی مصالح مورد استفاده در بتن -بتن 12820

 1389 تعیین چگالی ظاهری -سنگ دانه های مورد مصرف در بتن  13679

13759 
تعیین جرم واحد حجم و جذب آب  -درشت مورد مصرف در بتنسنگ دانه های ریز و 

 روش پیکنومتر -ذرات
1389 

13762 
روش  -تعیین چگالی مصالح و جذب آب -سنگدانه های درشت مورد مصرف در بتن

 روش آزمون -تعادل هیدرواستاتیک 
1390 

 1390 تحلیل دانه بندی سنگدانه با الک کردن-بتن  13763

 1389 راهنما-فراوری و تحویل  -بتن  سنگدانه های 13765

 1395 آیین کار -های بتنیدوام سازه  -برداری طراحی براساس عمر بهره -بتن 13884

 1390 آب اختلاط بتن 14748

 1391 سبکدانه ها برای بتن ، ملات و گروت-0قسمت-سبکدانه 14875-1

15528 
 صیفتو –محافظ در برابر پرتو بتن مورد استفاده در هایدانهاجزای تشکیل دهندۀ سنگ 

 اجزاء
1397 

 1393 شکل ،ابعاد و سایر الزامات آزمونه ها و قالب ها-0قسمت-بتن سخت شده 1608-1

 1396 روش آزمون -: تعیین جذب آب بتن 022قسمت  -بتن سخت شده 1608-122

 1393 مقاومتساخت و عمل آوری آزمونه ها برای آزمون های -2قسمت-بتن سخت شده 1608-2

 1393 روش آزمون-تعیین مقاومت فشاری آزمون ها  -3قسمت-بتن سخت شده 1608-3

 1394 روش آزمون-تعیین عمق نفوذ پذیری بتن تحت فشار آب- -8قسمت -بتن سخت شده  1608-8



 
 سنجی احداث واحد توليد امکانگزارش 

 پيش ساخته بتنیخانه های 

 0011-061 شماره:

 00/01/0011تاریخ: 
 

 25 جناب آقای مصطفی راجی کارفرما:

 

 سال موضوع شماره استاندارد

17041 
-مقاومت در برابر پوسته پوسته شدن سطحی بتن در مقابل مواد شیمیایی یخ زدا -بتن

 روش آزمون
1392 

 1392 روش آزمون-مقاومت ساییدگی سطوح بتن یا ملات به روش کاترچرخان -بتن  17307

 1392 روش آزمون-مقاومت سایشی سطوح افقی -بتن  17308

 1392 روش آزمون-مقاومت سایشی با ماسه پاشی -بتن  17309

 1392 روش آزمون-مرکز مقاومت خمشی بتن با استفاده از تیر ساده با بارگذاری نقطه ای در 17731

 1393 دال ها با هسته مجوف-محصولات بتنی پیش ساخته  18336

 1354 آئین کاربرد بتن و بتن آرمه 1900-5

 1394 روش آزمون-مقاومت بتن در برابر نفوذ یون کلراید با روش الکتریکی -بتن 20793

22329 
تنی کارخانه در محصولات باصول کلی برای کنترل تولید  -ساختهمحصولات بتنی پیش 

 دارای الیاف فلزی
1396 

 1397 روش آزمون -تعیین چگالی و حجم فضای خالی بتن متخلخل تازه -بتن 22694

 1392 الزامات مشترک -0قسمت -افزودنی های بتن، ملات و دوغاب  2930-1

 1392 ویژگیها -افزودنی های بتن  -2قسمت -افزودنی های بتن، ملات و دوغاب  2930-2

 1392 ویژگیها -افزودنی های ملات بنایی -3قسمت -افزودنی های بتن، ملات و دوغاب  2930-3

2930-4 
افزودنی های دوغاب برای تاندون های  -0قسمت -افزودنی های بتن، ملات و دوغاب 

 ویژگیها -پیش تنیدگی 
1392 

 1392 ویژگیها -بتن پاششی افزودنی های  -5قسمت -افزودنی های بتن، ملات و دوغاب  2930-5

 1387 نمونه برداری ،کنترل و ارزیابی انطباق-قسمت ششم-افزودنی های بتن،ملات و دوغاب 2930-6

 1399 ها ویژگی –های بتن سنگدانه  302

 1388 نمونه برداری -0قسمت  -بتن تازه  3201-1

 1392 در آزمون فشار تعیین مدول الاستیسیته استاتیکی -01قسمت -آزمون بتن  3201-10

 1393 تعیین مقاومت بتن در برابر کلراید، انتشار یک سویه-00قسمت -آزمون بتن  3201-11

 1397 : چگالی و عمق نفوذ آب5قسمت -آزمون بتن 3201-5

 1388 روش آزمون -آزمون های غیر مخرب بر روی بتن سخت شده  -1قسمت  -بتن تازه  3201-7

3201-8 
تعیین انقباض و ترکیدگی بتن بر اثر از دست دادن آب در نمونه  -8قسمت -آزمون بتن 

 های آماده شده در کارگاه یا در آزمایشگاه
1390 

 1390 تعیین خزش سیلندرهای بتن در اثر تراکم -1قسمت -آزمون بتن  3201-9

 1391 شکل Lبتن خود متراکم آزمون قیف جعبه 01قسمت-آزمون بتن تازه  3203-10

 1391 آزمون دانه بندی با الک-بتن خود متراکم -00قسمت -آزمون بتن تازه  3203-11

 1386 روش آزمون-تعیین روانی به روش اسلامپ -قسمت دوم-بتن تازه 3203-2

 1397 آزمون روش–: چگالی 6قسمت  -بتن تازه  3203-6

 1391 شکلVبتن خود متراکم آزمون قیف -1قسمت-آزمون بتن تازه  3203-9
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 سال موضوع شماره استاندارد

 1394 روش آزمون-آب انداختن بتن -بتن  3820

 1395 روش آزمون-اندازه گیری هوای بتن به روش حجمی -بتن آماده  3823

 1397 هاویژگی -بتن آماده  6044

 1395 آزمون روش –ای های استوانهتعیین مقاومت فشاری  آزمونه -بتن  6048

7656 
ن با سنگ های کربناتی به عنوان سنگدانه بتاندازه گیری پتانسیل واکنش قلیایی -بتن 

 روش آزمون-استفاده از روش استوانه سنگی 
1392 

 1396 هاویژگی -های بنایی بتنیها برای بلوکسبکدانه 7657

 1396 : بتن و ملات مرجع برای آزمون0قسمت  -های بتن، ملات و گروت  افزودنی 8117-1

8117-10 
روش   -: تعیین مقدار کلرید محلول در آب 01قسمت  -گروت های بتن، ملات و افزودنی 

 آزمون
1396 

8117-11 
تعیین مشخصات حفرات هوا در بتن سخت -00قسمت -افزودنی های بتن،ملات و دوغاب 

 روش آزمون-شده 
1394 

 1396 روش آزمون -: تعیین مقدار قلیائیت 02قسمت  -های بتن، ملات و گروت  افزودنی 8117-12

8117-13 
 افزودنی آزمون برای مرجع بنایی ملات: 03 قسمت–افزودنی های بتن، ملات و گروت 

 آزمون روش -ملات های
1397 

8117-15 
های  : بتن مرجع و روش آزمون افزودنی05قسمت  -های بتن، ملات و گروت  افزودنی

 روش آزمون -کننده گرانروی اصلاح
1396 

 1387 روش آزمون-تعیین زمان گیرش -قسمت دوم-و دوغاب افزودنی های بتن،ملات 8117-2

8117-4 
روش -اندازه گیری آب انداختگی بتن-قسمت چهارم-افزودنی های بتن،ملات و دوغاب

 آزمون
1387 

 1387 روش آزمون-اندازه گیری جذب مویینه-قسمت پنجم -افزودنی های بتن،ملات و دوغاب 8117-5

 1387 روش آزمون-طیف سنجی مادون قرمز -قسمت ششم-و دوغابافزودنی های بتن،ملات  8117-6

 1396 روش آزمون  -: تعیین مقدار مواد خشک 8قسمت  -های بتن، ملات و گروت افزودنی  8117-8

 1394 زمونروش آ-تعیین مقاومت فشاری روان ملات های بتن پیش آکنده در آزمایشگاه -بتن  8193

 1393 ویژگیها و روشهای آزمون-مصرف در بتن تمام رنگی رنگدانه های مورد -بتن 8287

 1384 آیین کار-اختلاط و حمل در کارگاه -بتن 8451

 1386 فهرست بازرسی و کنترل ماشین آلات تحویل بتن آماده-بتن آماده  9602

 

 



 
 سنجی احداث واحد توليد امکانگزارش 

 پيش ساخته بتنیخانه های 

 0011-061 شماره:

 00/01/0011تاریخ: 
 

 21 جناب آقای مصطفی راجی کارفرما:

 

 کاربرد و مصرف موارد -2-9

 کوهستانی مناطق جنگل، ساحل، جمله از مختلف های مکان در مونتاژ و نصب امکان و بوده قابل حمل بتنی ساخته پیش خانه 

 کارگاه و انبار کارگری، اتاق مهندسی، کار دفتر مسکونی، ویلایی، بصورت ساخته پیش خانه کاربری .باشد می دارا را ... و

  .است تولیدی

 

 محصول مصرف بر آن اثرات تحليل و تجزیه و جایگزین کالای بررسی -2-11

کامپوزیتی  مواد و گلاس فایبر مانند مواد سایر جنس از ساخته پیش های خانه بتنی، ساخته پیش های خانه جایگزین کالای 

 .است کمتر بسیار وزن بتن، به نسبت آنها مخصوص وزن اما است مواد اینگونه بیشتر بتن استحکام و مقاومت چند هر .است

 با چندانی رقابت توان بتنی ساخته پیش های خانه است، مهم بسیار ونقل حمل هزینه که واردات و صادرات مقوله در بنابراین

 .ندارند کامپوزیتی های خانه

 

 اهميت استراتژیکی کالا در دنيای امروز -2-11

با توجه به فراوانی نسبی کالاهایی که می توانند جایگزین خانه های پیش ساخته بتنی شوند، می توان گفت که این محصول 

 اتژیکی چندانی نمی باشددارای اهمیت استر

 

 محصول کننده مصرف و توليد عمده کشورهای -2-12

 و نیست صرفه به خاص موارد در جز حمل بالای هزینه دلیل به بتن از شده کالاهای ساخته واردات و صادرات آنجائیکه از 

ه یافته استفاده بیشتر خانه ها یا توسع کشورهای در. باشد می کشور آن داخلی نیاز با متناسب کشور هر تولید گیرد، نمی انجام

الح را وری در مصرف مصبصورت پیش ساخته می باشند و یا از قطعات و اجزای پیش ساخته، ساخته می شوند. این کار بهره

 افزایش می دهد. 

 

 
  


