
 بسمه تعالي
  وزارت تعاون

  معاونت طرح و برنامه
  دفتر امور اقتصادي وتسهيالت بانكي

  
  
  
  
  

طرح توجيه فنی و اقتصادی خرید دستگاهها 
  و تجهيزات مورد نياز جهت حفاری و اکتشاف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٣٨۶تهيه شده در سال 



طرح توجيه فني و اقتصادي خريد دستگاهها و تجهيزات مورد نياز جهت 

  فاري و اكتشافح

  توجيه فني طرح خريد دستگاههاي حفاري

حفاري به معني نفوذ در سنگ است كه گاهي براي خرد كـردن و گـاه بـراي          

به عبارتي حفاري تنهـا     . ايجاد حفره و انجام عمليات اكتشافي صورت مي گيرد        

به منظور عمليات استخراج نيست بلكه قبـل و يـا بـه هنگـام اسـتخراج بـراي                   

 به منظور كـشف و پـي        "عمليات اكتشافي معموال  .  انجام مي شود   اكتشاف نيز 

بردن به وجود كاني و يا ماده معدني و يا به منظـور پـي بـردن بـه شـرايط                     

عالوه بر مـوارد فـوق حفـاري بـه منظـور انجـام              .كيفي سنگها انجام مي شود    

كارهاي تكنيكي مانند تزريق سيمان در داخل درزه هـا حفـاري جهـت خـارج                

  كردن

به عبارت كـاملتر عمليـات حفـاري در    . انجام مي گيرد... ها از اليه زغال و   گاز

امـروزه بـيش از     . زمينه هاي مختلف مهندسي و علوم كـاربرد وسـيعي دارد          



حفاريها به روش مكانيكي و با ماشين هاي ضـربهاي، چرخـشي و ماشـين               % 95

  .چرخشي انجام مي گيرد–هاي ضربه اي 

 با انرژي مكانيكي و از طريـق اعمـال ضـربه            در روش مكانيكي نفوذ در سنگ     

قطر چالـه هـايي كـه بـا روش     .هاي پي در پي يا در اثر تماس انجام مي گيرد  

 اينچ و عمق آنهـا از چنـد سـانتيمتر تـا             24 تا   2/1مكانيكي حفر مي شوند بين      

 متـر و    20عمق غالب چاله هاي انفجاري كمتـر از         . چند هزار متر متغير است    

  . اينچ استقطر آنها تا چند

با توجه به دامنه كاربرد وسيع چالـه هـاي اكتـشافي و اسـتخراجي اسـتفاده از           

وسايل و ماشين آالت حفاري در مقياس هاي مختلف از اهميت شايان توجهي             

به عبارتي در هيچ جاي جهان معدني نيـست كـه بـي نيـاز از                . برخوردار است 

  .حفاري با شد

مواد هيدرو كربور ايـن موضـوع از        همچنين در عمليات اكتشاف و استخراج       

بـه طـوري كـه در انجـام مطالعـات           . اهميت فوق العاده اي بر خوردار اسـت       



ژيوفيزيكي حفره چال ،انفجار و ثبت داده هاي ژيو فيزيكي از مهمترين بخش             

  .از عمليات مي باشد

   ضربه اي–عوامل موثر در انتخاب انواع ماشين هاي حفاري 

ي عواملي است كه در انتخاب يكي از انواع ماشـين            در اين بخش تاكيد بر رو     

ضربه اي مي توانند موثر واقع شونداز آن جمله انـدازه سـنگ             –هاي حفاري   

شكن،اندازه و ظرفيت سيستم بـارگيري و حمـل، مقـدار توليـد، قطـر چـال،                 

، جنس سنگ، ابعاد سـنگ پـس از انفجـار،           )مدت زمان استخراج  (اندازه پروژه 

، سـرعت   )از نظـر ميـزان گـرد و غبـار         (بهه اسـتخراج  ايمني و بهداشت در ج    

انـدازه  . چالزني، عمق چال و باالخره مـسايل اقتـصادي رامـي تـوان نـام بـرد                

سنگهايي كه خرد مي شوند بايد به حددي باشد كه سيستم هـاي بـارگيري و                

حمل به راحتي آن را حمل كنند و در ضمن براي اندازه سنگ شـكن مناسـب                 

   .باشند



بايد در هر شيفت به اندازه اي باشـد كـه تعـداد چـال هـاي                  سرعت چالزني   

بدون شك مسايل اقتصادي در آمـد   .مورد نياز براي هر انفجار، آماده شوند      

ضربه اي  –ناشي از معد ن اندازه پروژه مي توانند در انتخاب سيستم حفاري             

  .موثر با شند

  )دوراني(سيستم حفاري چرخشي

از سـاليان پـيش در معـادن روبـاز          ) يدوران(چرخشي–از ماشين هاي حفاري     

اولـين بـار    . اينچ اسـتفاده شـده اسـت       15 تا   4جهت حفرچال هايي با قطر بين       

 مورد آزمايش قرار داد كـه       1863نيرپيك اين سيستم را در فرانسه در سال         

به تدريج در معادن جهـت حفـر چـال هـاي انفجـاري بـراي انتقـال سـنگهاي                    

در اوايل قرن نـوزدهم بـه دليـل        . ديدپوششي ذغال سنگ رايج و متداول گر      

نوع مته اي كه بكار گرفته مي شد، بيشتر از اين سيستم بـراي حفـر چـال در                   

استفاده مي  )آي.اس.  پي 6000كمتر از   (طبقات نرم يا سنگهايي با مقاومت كم      



اما به تدريج با توسعه انواع مختلف سنگ توصيه گرديد، براي پروژه            . رديدگ

  .به دليل سرعت چالزني آن مورد تاكيد قرار گرفتهايي با توليد زياد 

   چرخشي–سيستم حفاري ضربه اي 

چنانچه از نام آن پيداست، عملكرد اين نوع سيستم تركيبي از مكانيزم سيستم             

در بحث مربـوط    .است) دوراني(ضربه اي و سيستم حفاري چرخشي     –حفاري  

 بهلولـه وارد    به سيستم حفاري ضربه اي گفته شد كه هنگام ضربه زدن،ضربه          

مي كند تا از اين طريق انرژي به مته منتقل شود مته هر بار بـراي آنكـه در                   

ضربه هاي خـود رابـه      "موقعيت جديدي نسبت به سنگ قرار گيرد و مجددا        

سطح قبلي وارد نكند بطور خودكار مقداري چرخش حاصل خواهد كـرد امـا              

ر ماشـين   عامل يا موتور چرخشي مستقلي كه موجب اين چـرخش بـا شـد د              

ضـربه اي چرخـشي عـالوه بـر ضـربه زدن            –در سيستم حفاري    .وجود ندارد 

موتور يا عامل چرخش مته نيز در باال يا پهلـوي ضـربه زن نـصب شـده كـه                    



حسن اين ماشـين آن اسـت       .قدار چرخش آن توسط موتور كنترل مي شود       م

  .مي گيرد     كه چالزني با سرعتبيشتري انجام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  محاسبات اقتصادی طرح
  

  :سرمايه گذاری ماشين آالت
  
  قيمت واحد  تعداد  شرح کاال  رديف

  )ريال(
  قيمت کل

  )ريال(
 مجهزبه موتور ٣ماشين حفاری مدل رخش   ١

 با  oHV مدلvANGUARDدو سيلندر
   اسب٢٢قدرت 

١٠ 
 دستگاه

١۵١ ٨٠٠٠٠٠٠۵٨٠٠٠٠٠٠٠ 

 FARS COMPRESSORD -١٨کمپر سور مدل  ٢
با قدرت oHVمدلVANGUARD هز به موتورمج

   اسب بخار٢٢

٢٠ 
 دستگاه

۶۵١٣٠٠٠٠٠٠٠٠  ٠٠٠٠٠٠ 

 جهت حفر FARS-3چکش حفاری مدل  ٣
   ميليمتر٧۶چال با قطر 

١٠ 
 دستگاه

۵۵٠٠٠٠٠  ۵۵٠٠٠٠٠٠  

 ١٠   ميليمتر٧۶سر مته حفاری با قطر   ۴
  عدد

٢٩۵٢٩  ٠٠٠٠۵٠٠٠٠٠  

 ۵/١ ميليمتر با طول ۵٠راد حفاری با قطر   ۵
  متر

١٠٠ 
  شاخه

١٣۵١٣  ٠٠٠٠۵٠٠٠٠٠٠  

 ١٠  آچار مخصوص باز کردن سرمته چکش  ۶
  عدد

٢۵٢  ٠٠٠٠۵٠٠٠٠٠  

آچار مخصوص باز کردن آدابتور فوقانی   ٧
  چکش

١٠ 
  عدد

٢٢۵٢٢  ٠٠٠۵٠٠٠٠  

 ١٠  آچار مخصوص باز کردن راد حفاری  ٨
  عدد

١٨۵١٨  ٠٠٠۵٠٠٠٠  

 ليتر ٣-٢پمپ آب جهت تزريق با ظرفيت   ٩
 بار مجهز به ٢٠ار در دقيقه و فش

  درايوهيدروليکی

۵ 
 دستگاه

٨٩٠٠٠٠٠  ۴۴۵٠٠٠٠٠  

 ١٠  آداپتور مابين راد حفاری و چکش حفاری  ١٠
  عدد

۴٨٠٠٠٠  ۴٨٠٠٠٠٠  

سه ميليارد يکصدو پنجاه و پنج ميليون و : جمع کل 
  چهارصد هزار ريال

٣١۵۵۴٠٠٠٠٠  

  



  :ساختمانها و تاسيسات
  

قيمت واحد  تعداد  شرح رديف
  ريال

قيمت کل 
 )هزار ريال(

  ٢٢٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠٠٠  ١١   متر مربعی١٢کانکس   ١

  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠٠٠  ١   مترمربعی۶کانکس   ٢

  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠٠٠  ١ ) ليتری٣٠٠٠(مخزن ثابت سوخت  ٣

  ١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠٠٠  ١  )هزار ليتری(مخزن سوخت سيار  ۴

  ٣٧۵٠٠  ٢۵٠٠٠٠٠  ١۵   نفره۶چادر   ۵

  ٣٧٧۵٠٠  جمع

  
  
  
  

  :پيش بينی نشده
  
   هزار ريال١٧۶۶۴۵)=ساختمانها و تاسيسات+سرمايه گذاری ماشين آالت% (۵
  
  
  
  

  :سرمايه ثابت
  

    هزار ريال٣٧٠٩۵۴۵= سرمايه ثابت 
  
  



  :هزينه های پرسنلی
  
  

  تعداد  شرح رديف
  )نفر(

 قيمت واحد
  )ريال(

 قيمت کل
  )هزار ريال(

  ٢٠٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠٠٠  ١٠   دستگاه١٠سر حفار برای   ١

 ١٠مولی برای حفار مع  ٢
  دستگاه

١  ١٠۵١  ٠٠٠٠٠٠۵٠٠٠٠  

 ١٠کارگر معمولی برای   ٣
  دستگاه

١٢  ٣٠۵٣٧  ٠٠٠٠٠۵٠٠٠  

  ١٣۵٠٠٠  ۶٧۵٠٠٠٠٠  ٢  حسابدار  ۴

  ٢٢۵٠٠٠  ۴۵٠٠٠٠٠٠  ۵  ناظر  ۵

  ٩٩٠٠٠٠  ٣٣٠٠٠٠٠٠  ٣٠  نگهبان  ۶

  ٧۴۴٠٠  ٣٧٢٠٠٠٠٠  ٢  انباردار  ٧

  ٩٣٠٠٠  ۴۶۵٠٠٠٠٠  ٢  آشپز  ٨

  ١٨٠٠٠٠  ٠٠٠٠٠٠٩٠  ٢  مسيول فنی  ٩

  ٩٠٠٠٠  ۴۵٠٠٠٠٠٠  ٢  تدارکات  ١٠

  ٢۵١٢۴٠٠    ٩۵  جمع

  
  



  :هزينه سوخت
  

مصرف   شرح رديف
روزانه 

  )ليتر(

قيمت 
واحد 

  )ريال(

مدت 
فعاليت 

  )روز(

مصرف 
  کل

هزينه کل 
ساليانه 

 )ريالهزار(
  ٢٠٠٠٠  ٢۵٠٠٠  ٢۵٠  ٨٠٠  ١٠٠  بنزين  ١

  ١٢۵٠٠  ٢۵٠٠  ٢۵٠  ۵٠٠٠  ١٠  روغن  ٢

  ٣٢۵٠٠  جمع

  
  

  :هزينه غذا
  

مصرف   شرح فردي
  )ليتر(روزانه

 قيمت واحد
  )ريال(

تعداد روز 
  کاری

هزينه کل 
ساليانه 

 )هزار ريال(
 ١٠٠برای حدود  مواد غذايی  ١

  نفر در روز
١۵٢  ٠٠٠۵٣٧  ٠۵٠٠٠  

  ٣٢۵٠٠  جمع

  
  

  :هزينه ابزار و مواد مصرفی
  

مصرف روزانه   شرح رديف
  )ليتر(

قيمت واحد 
  ريال

تعداد 
روز 
  کاری

هزينه کل 
  ساليانه

 )ريالهزار(
 متر در ١٠٠٠  لوله پوليکا  ١

  روز
۵٢  ٠٠۵١٢  ٠۵٠٠٠  

 دست در ١٠  لوازم ايمنی  ٢
  روز

۵۵٠٠٠٠    ۵۵٠٠  

  ١٣٠۵٠٠  جمع

  



  :هزينه اقالم  اجاره ای
  

  اجاره روزانه تعداد  شرح رديف
  )ريال(

تعداد روز 
کاری در 
  سال

هزينه کل 
  ساليانه

  )هزار ريال(
اجاره زمين در   ١

  محل
-  -  -  ١٠٠٠٠٠  

  ٢۵٠٠٠٠  ٢۵٠  ٢٠٠٠٠٠  ۵  اتومبيل وانت  ٢

  ٢۵٠٠٠٠  ٢۵٠  ۵٠٠٠٠٠  ٢  اتومبيل کاميون  ٣

  ٢۵٠٠٠٠  ٢۵٠  ٢٠٠٠٠٠  ۵  اتومبيل لندرور  ۴

  ٧۵٠٠٠  ٢۵٠  ١۵٠٠٠٠  ٢ اتومبيل تراکتور  ۵

  ١٢۵٠٠٠  ٢۵٠  ٢۵٠٠٠٠  ٢  اتومبيل پاترول  ۶

  ١٢۵٠٠٠  ٢۵٠  ۵٠٠٠٠٠  ١ اتومبيل آمبوالنس  ٧

  ١١٧۵٠٠٠  جمع کل

  
  
  
  
  

  :نه تعمير و نگهداریهزي
  
  

  ١/٠×٣١۵۵۴٠٠ =٣١۵۵۴٠ريال هزار. قيمت ماشين آالت می باشد% ١٠ل معاد
  
  



  :هزينه استهالک
  

  استهالک ساليانه  روش محاسبه  شرح رديف
  )هزار ريال(

 ٣١۵۵۴٠٠:۵ =۶٣١٠٨٠   ساله مستقيم۵  استهالک ماشين آالت  ١

  ٢٣٠٠٠٠:١٢ = ١٩١۶٧   ساله مستقيم١٢  استهالک کانکس  ٢

  ١٠٠٠٠:١٢ =٨٣۴   ساله مستقيم١٢ استهالک مخزن سوخت ثابت  ٣
  ١٠٠٠٠٠:۵ =٢٠٠٠٠   ساله مستقيم۵ استهالک مخزن سوخت سيار  ۴

  ٣٧۵٠٠:۵ =٧۵٠٠   ساله مستقيم۵  استهالک چادر  ۵

   هزار ريال۶٧٨۵٨١  جمع کل
  
  
  

  :هزينه های متفرقه و پيش بينی نشده
  
ی متفرقه و پيش بينی نشده در نظر هزينه های فوق به عنوان هزينه ها% ١٠ 

  .گرفته می شود
  )هزار ريال(جمع کل  شرح رديف

  ٢۵١٢۴٠٠  هزينه های ساليانه نيروی انسانی  ١

  ٣٢۵٠٠  سوخت  ٢

  ١١٧۵٠٠٠  اقالم اجاره ای  ٣

  ۶٧٨۵٨١  استهالک  ۴

  ٣١۵۵۴٠  تعمير و نگهداری  ۵

  ٣٧۵٠٠٠  هزينه غذا  ۶

  ١٣٠۵٠٠  هزينه ابزار و مواد مصرفی  ٧

  ۵٢١٩۵٢١  مع کلج

   هزار ريال۵٢١٩۵٢:  هزينه های متفرقه
  ۵٢١٩۵٢١ +۵٢١٩۵٢ =۵٧۴١۴٧٣هزار ريال:کل هزينه های جاری ساليانه



  :بر آورد ميزان سرمايه در گردش
  

  .گرفته می شودماه کل هزينه های ساليانه درنظر٣ميزان سرمايه درگردش معادل 
  

  ۵٧۴١۴٧٣:۴ =١۴٣۵۴۶٨)هزار ريال(ميزان سرمايه در گردش
  
  
  
  

  :محاسبه ميزان در آمد
  

محصول توليدی در اين عملياتحفر چاله می باشدکه به روش زيرميزان در آمد کل              
  .در سال نشان داده شده است

  
  تعداد کل دستگاهها×تعداد روز کاری× متر٢٠تعداد چاله تا عمق  ×چاله به ريال هردرآمد حفر

  
       ريال        ١٠ ×٢۵٠×۵ ×١٠٠٠٠٠٠     = ١٢۵٠٠٠٠٠٠٠٠

   
  

  :جمع کل سرمايه گذاری
  

  )هزار ريال(جمع  شرح رديف

  ٣٧٠٩۵۴۵  سرمايه ثابت  ١

  ١۴٣۵٣۶٨  سرمايه در گردش  ٢
  ۵١۴۴٩١٣  جمع کل

                          
  

  )ارقام به هزار ريال(محاسبه ميزان سود و زيان برای يک دوره يکساله
  
  ۵٧۴١۴٧٣:    دستگاه١٠هزينه توليد برای يک سال تعداد  -
  
                                    ۵١۴۴٩١٣:   جمع سرمايه در گردش و ثابت -
  
  ١٢۵٠٠٠٠٠:کاریروز٢۵٠دستگاه برای ١٠ پيش بينی درآمد مورد انتظاربرای-
  
  



  :نسبت سود و سرمايه گذاری
انکی        % ۶٠کل سرمايه گذاری را به عنوان آورده و         % ۴٠ وان وام ب ه عن  آن را ب

  .در نظر می گيريم% ١۶با بهره 
  آورده = ٢٠۵٧٩۶۵هزار ريال 
  وام =  ٣٠٨۶٩۴٨هزار ريال 

  
سال   سال پنجم

  چهارم
 سالی که وام   سال اول  سال دوم  سال سوم

  می گيريم
  

  مقدار وام برگشتی  ۴٩٣٩١١/۶٨  ٢٨/١١١١٣٠١  ١٠١٢۵١٨/٩۴  ۶١/٩١٣٧٣۶  ٢٧/٨١۴٩۵۴  ٧١۶١٧١/٩۴

  مقدار سود ناخالص  ۵٩٣۵٣۴٠/٨٩  ۵٣١٧٩۵١/٢٩  ۵۴١۶٧٣٣/۶٢  ٩۶/۵۵١۵۵١۵  ۵۶١۴٢٩٨/٣  ۵٧١٣٠٨٠/۶٣

  نسبت سود به سرمايه  ١١۵%  %١٠٣  ١٠۵%  %١٠٧  %١٠٩  %١١١

  
  

  :محاسبه تعيين نسبت بازدهی
  
   ريال١٢۵٠٠٠٠٠٠٠٠کل در آمد    -١
  
   ريال۵٧۴١۴٧٣٠٠٠کل هزينه   -٢
  
  سود ناخالص  -٣

  يال    ر١٢۵٠٠٠٠٠٠٠٠ -  ۵٧۴١۴٧٣٠٠٠  =۶٧۵٨۵٢٧٠٠٠
  
   ريال۶٧٨۵٨١٠٠٠ميزان استهالک   -۴
  
   ريال۴٩٣٩١١۶٨٠ميزان سود تسهيالت  -۵
  
  ميزان ماليات -۶

  )۶٧۵٨۵٢٧٠٠٠-۶٧٨۵٨١٠٠٠- ۴٩٣٩١١۶٨٠(×% ٢۵=١٣٩۶۵٠٨۵٨٠ريال 
  
   سود خالص-٧

  ۶٧۵٨۵٢٧٠٠٠  - ۶٧٨۵٨١٠٠٠  - ۴٩٣٩١١۶٨٠ - ١٣٩۶۵٠٨۵٨٠ =۴١٨٩۵٢۵٧۴٠ريال 
  
   ريال۵١۴۴٩١٣٠٠٠:  کل سرمايه گذاری  -٨
  
  نسبت بازدهی -٩

   )۴١٨٩۵٢۵٧۴٠ :۵١۴۴٩١٣٠٠٠( ×١٠٠ =٨١درصد  
 


