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 ، دراسة جدوى مصنع بالستيك صناعية ،دراسة جدوى مصنع حديددراسات جدوى كافة املشاريع ال

 روع الحالي : واليك تفاصيل املش

 

 التقنيات أيًضا يشمل بل  فحسب، املباني تصنيع  في املستخدمة املعمارية والعناصر  املواد  على البناء يقتصر ال

 لحماية البناء حلول  تطبيق  أجل  من  اإلنسان قبل من وتطويرها  واعتمادها دراستها تمت  التي واإلجراءات

 . بأنشطتهم والقيام اجتماعًيا أنفسهم وتنظيم  أنفسهم

  من  صمم، وبعد دراسات بحثية كثيرة  بناء مادة  يصبح  أن يمكن البركان أطلقه  الذي  الرماد أن  أحد يتخيل  لمو 

حتى وصل األمر   وفعالة؛  مقاومة هياكل  بناء املمكن من  تجعل خاصة  لبنةتم التوصل إلى هناك  الباحثينقبل 

 .البناء خليط  في الناعم البركاني الرماد إلى  األسمنت لتغيير اختبارات إجراء إلى

 ما هو التف البركاني؟ 

  يتم الذي  البركاني الرماد توحيد طريق عن  رئيسية وبصورة  البركانية املواد  تحجيم  من البركاني فالت تكون ي

  حتى  ويلحم  فشيًئا شيًئا يضغط  فإنه األرض، على الرماد  يترسب عندما، و متفجر بركاني انفجار بواسطة طرده

 . الصخر يشكل

ا أكثر عموًماالبركاني  فالت مكونات تكون و 
ً
  عن بعيًدا تسقط عندما سمكها وتقل   املنشأ بركان من  بالقرب سمك

 و . البركان
ً
  ،"طبقة"  تكون  أن من  بدال

ً
ا أكثر فالت  يكون  أن أيًضا يمكنو  ،رواسب عن عبارة تكون  ما عادة

ً
  في سمك

 .منه االنفجار توجيه تم الذي  البركان  جانب على أو الريح  اتجاه

  يكون  أن يمكنو  ،مكعبة  أميال عدة البركاني حجمها إجمالي  ويبلغ األمتار  مئات فالت  رواسب بعض سمك  بلغوي

  ثوران  أو  واحد،  ثوران من متتالية موجات شيوًعا أكثر أو بشكل واحد ثوراني انفجار  من الهائلة السماكة هذا

 . الزمن من طويلة بفترات فصله  تم بركاني

  صناعة في رئيس ي بشكل يستخدم الذي البركاني ف الت على العثور  يمكن و  ،والخفيف  املسامي بتماسكها وتتميز

  الصخور  هذه  تكوين يختلف أن  يمكنو  ،العالم من مختلفة مناطق في البراكين، بها  توجد التي املناطق  في البناء

 .تكوينها في  املشاركة للمعادن  وفًقا

  على  تحتوي  ما  غالًباو  ،متفجر بركاني انفجار من  حطام  على تحتوي  نارية صخرة: فوباختصار نقول إن الت

 .البركاني والرماد والتيفرا األساس حجر  من شظايا
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 البركاني فالت  استخدامات

  البناء لصناعة منتجات تطوير تم الوقت بمرور ولكن للغاية،  امحدودً   الصخرة لهذه التجاري  االستغاللكان 

  وصوتي  حراري  عازل  فهو ،ومقاوًما خفيًفا منتًجاجعله  واملسامي الناعم قوامهحيث إن  ،الصخور  هذه  من

 .مهم

  توجدو  معها، التعامل وسهولة ملرونتها نظًرا ؛بناءفي مواد ال البركاني فالت من  املصنوعة الكتل تستخدم و 

 الحاملة،  الجدران بناء، ومن أجل الجبهات لتزيين منخفض رتياحبا وتعمل الفنية، املنحوتات في  أخرى  تطبيقات

 .  سم 20  أو 15 أو 13 أو 11  وارتفاع  سم 25و  20و  15و  13و  11 وعرض  سم 37  بطول  كتل في  تقديمه يتم

 الترس، إلعداد القديمة العصور  منذ للبوزوالن، الطبيعية املواد  أهم أحد وهو البركاني، فالت استخدام تمو 

  الهاون  ملدافع العالم في  البلدان  من عديد في استخدامه يتم حالًيا ،الصخري  البناء عناصر لتحقيق  أيًضا ولكن

 . الصوتي العزل  ملواد والحرارة  الوزن خفيفة والخرسانة البناء،

  أنحاء جميع  في  البناء مواد استخدامها في في  املختلفة العمليات عن الناتجة الصلبة النفايات توليد يتسببو 

 نفاياتها بإدارة لها تسمح بدائل عن الشركات من عديد تبحثلذلك  ؛البيئي الجانب جودة  تدهور  في العالم

 بالعناية يتعلق فيما القانوني االمتثال ضمن والبقاء الناتج  الطبيعية املناظر  تلوث من  والحد  صحيح، بشكل

 .  ضدها دعوى  رفع  يتم التي بالبيئة

  املواد من  التخلص عمليات  بعد التي البركاني التف الستغالل  املخصصة املحاجر صناعة في الحال هو  هذا

  بشكل  والبالط  الطوب مصنعو استثمر  األخيرة، السنوات في، والنفايات من كبيرة كميات تولد وتفصيلها الخام

  تطوير تم وهكذا ؛واستدامة كفاءة  وأكثر محسن أداء ذات منتجات لتقديم واالبتكار والتطوير البحث في كبير

 التف البركاني. مثل  جديدة، بناء أنظمة

 والبالط البناء طوب نتاجإ مشروع

 البيانات أحدثوفق  عن طريق التف البركاني خالل السنوات املاضية،  والطين الطوب إنتاج قطاع نما

 تم الذي  الطوب من النوع  هذا  استخدام مزاياوتعدد  الصنع  ؛ ألنه سهل والبالط الطوب لصناعة االقتصادية

 .  للغاية عديدة البركاني االنفجار مثل   طبيعية كارثة من إنشاؤه

 آٍت: وتبرز مزايا التف البركاني فيما هو 

 .العضوية النفايات من  اإلنتاج تكاليف انخفاض •

 . األسمنت استخدام من يقلل ألنه البيئة واحترام االستدامة •

 . الكتل في التالعب سهولة •

 . العمل في والسرعة  التجميع سهولة يوفر ما  ؛الطبيعي والتجفيف باآلالت الطوب تصنيع  يتم •

 . حراري   توصيل  معامل   مع الحرارية، أو الصوتية سواء  جيدة، عزل  بخصائص يتمتع •



  التف من  الوزن  خفيفة اإلنشائية املنتجات تصنيع وفي ضوء ما سبق، يمكن عمل مشروع متخصص في 

وقابلة   اتاملقترحو   املشروع طبيعة اإلجراءات املتبعة لدراسة جدوى املشروع وهي: معرفة ، عبر اتباع البركاني

  بالفوائد والتنبؤ واملقارنة، والتحليل البحوث إلجراء ذلك  إلى  وما  والتكنولوجيا، واالقتصاد  املجتمع والسوق 

  بعد  البناء ظروف وجدوى   وإمكانية التكيف، على والقدرة  التكنولوجي  والتقدم واالقتصادية االجتماعية

 .االنتهاء

:  املشروع وصف، فالبركاني التف من  الوزن خفيفة اإلنشائية  املنتجات تصنيع  ونلقي نظرة عامة على مشروع

،  مريكيأ  دوالر مليون   2.9 -2.1املتوقع:   االستثمار حجمو ، والبالط البناء طوب نتاجإل  البركاني  التف استخدام 

 . سنوات 6.5  املتوقعة: االسترداد  فترة، و %24.6 الداخلي:  العائد معدل  املتوقعة: الجدوى و 


