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 مقدمه

خاص خود  ملکولی /ای است که به دليل آرايش امتی شيشه ماده

اين . نيست بلوریدارد ولی بر خالف ديگر جامدها  جامدحالت 

 به دهد که ماده مذاب قبل از رسيدن یحالت هنگامی رخ م

 .شود می سرد رعتس به شيشه به انتقال نقطه

 توافق کلی تعاريف خمتلفی برای شيشه وجود دارد که هنوز

 :است بر روی آا حاصل نشده

 .است آمورف جامدشيشه يک  :تعريف کلی 

است  معدنیای  شيشه ماده اجنمن آزمون و مواد امريکاتعريف 

است که بدون تبلور به   که از حالت مذاب طوری سرد شده

  .است درآمده صلبحالت 

ای است که در  شيشه ماده :آکادمی ملی علوم امريکاتعريف 

انتقال به آمورف بوده و و از خود رفتار  ش اشعه ايکسپرا

 .نشان بدهد حالت شيشه

شوند،  هايی که در مقياس صنعتی توليد می هترين شيش معروف

های  ، شيشه)شيشه جام(های سودااليم  عبارتند از شيشه

 های کريستال بوروسيليکاتی و شيشه

 شيشه سودا اليم •
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 درصد از ميزان کل شيشه توليدی در جهان، ٩۵بيشرت از 

، ساختمانهای در و پنجره  شيشه. شيشه سودااليم است

ای  و بسياری ديگر از حمصوالت شيشه ها بطری، خودروهای  شيشه

مهمرتين اجزای  .روزمره از جنس شيشه سودااليم هستند

، اکسيد سيليسيومدهنده اين نوع شيشه عبارتند از  تشکيل

 .اکسيد سديمو  اکسيد کلسيم

 شيشه بوروسيليکاتی •

کم تا متوسط داشته،  ضريب انبساط حرارتیها  اين نوع شيشه

بسياری . کمی دارند الیچگدمای بلند و  -رفتار ويسکوزيته

ای آزمايشگاهی، صنعتی و خانگی با استفاده  از ظروف شيشه

ها در بازار با  اين شيشه. شوند از اين نوع شيشه ساخته می

شناخته ... های جتارتی مانند پيرکس، سيماکس، ترکس و  نام

 شوند می

 شيشه کريستال •

های  دار يکی از انواع شيشه شيشه کريستال يا شيشه سرب

اين . است اکسيد سربسيليکاتی است که در ترکيب خود حاوی 

های  ، دارای ظاهری درخشنده و شبيه به کريستال نوع شيشه

رسد علت نامگذاری آن نيز مهين  ظر میاست و به ن کوارتز
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کمی دارند و امکان  سختیها مهچنين  اين شيشه. شباهت باشد

بنابراين ظروف تزيينی . ها وجود دارد اين شيشه تراشکاری

 .شوند موسوم به ظروف کريستال از اين جنس ساخته می

 ساير انواع •

 شيشه اپال، شيشه فتوکروميک :ساير انواع شيشه عبارتند از

مهچنين انواع خمتلفی از شيشه نيز وجود  .شيشه سيليسیو 

 .شوند دارد که در مقياس صنعتی توليد منی

 تاريخچه شيشه 

ته شده  سال پيش از ميالد در مصر ساخ٣۶٠٠شيشه در حدود 

. ای بودند است مصريان باستان شيشه گران بی نظير وبرجسته

دادند وبه علت نا  های قديمی نور را از خود عبور منی شيشه

 .های موجود در آن رنگی بودند خالصی

 شيشه در ايران •

در روزگاران باستان بين النهرين در توسعه لعاب 

گرفنت سفالسازی سر آمد ديگر کشورها بوده است با در نظر 

اينکه ترکيبات لعاب و شيشه يکی است عجيب نيست که صنعت 

. شيشه سازی در بابل، سومرو آشور پيشرفت کرده است

باستانشناسان ثابت کرده اند که شيشه واقعی در هزاره 
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اين شيشه با . سوم پيش از مسيح در سومر وجود داشته است

 شيشه ای که مصريها از گداز در کوهی و قليا بدست می

آوردند فرق داشته است وشيشه ای که در بين النهرين وجود 

وجود لوحه . داشته پس از هزار سال به مصر وارد شده است

های پزشکی بابلی و به ويژه لوحه های فنی و دارويی 

 پيش از مسيح ۶٢۵آشوری در باره صنعت شيشه سازی در سال 

در دليل حمکمی است بر اينکه صنعت شيشه سازی پيشرفته ای 

از خوزستان، يعنی ناحيه . مهسايگی ايران وجود داشته است

عيالم، مدارکی از شيشه سازی در دست است که نشان می دهد 

اين صنعت در سده سيزدهم پيش از مسيح در آجنا وجود داشته 

گيريشمن بطريهای شيشه ای زيادی را از حفاری معبد . است

ادی لوله های چغازنبيل بدست آورده است و مهچنين تعداد زي

 سانتيمرتوقطر سوراخ ٢۵/١شيشه ای که قطر خارجی آا 

 سانتيمرت بوده ٧۵ سانتيمرت و درازای آا ۶/٠داخلی آا 

اين شيشه ها از حلقه های شيشه ای مات سياه . مکشوف شده

و سفيد ساخته شده و به نظر می رسد که در شبکه پنجره از 

ه از زمان هخامنشيان با اين مه. آا استفاده می شده است

در . شواهد کمی دال بر استفاده کلی از شيشه در دست است
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ميان گنجينه های ختت مجشيد فقط چند ظرف شيشه ای هست که 

با شيوه دمش در قالب هتيه شده و بعضی از آا دارای 

اما يکی . آرايه های شفافی است که با چرخ رنگ شده است

 آن زمان می نويسد که از سفرای در بارگاه هخامنشی در

 .ايرانيان شراب را در پياله های شيشه ای می نوشيده اند

ترين شيشه در ايران متعلق به هزاره دوم پيش از  قديمی

هايی از هزاره دوم تا مقارن ميالد مسيح  منونه .ميالد است

های  ها و تنگ ها و کاسه ها، النگوها، تنديس شامل عطردان

مربوط به  چغازنبيلهای   در حفاری.است دست آمده متعدد به

است، که  ای يافت شده هايی شيشه دوره پيش از تاريخ، بطری

 .کهن دارد ايالمنشان از وفور شيشه در 

 سال ٣۴٠٠ای که عمر آا به  های شيشه مهره مارليکاز متدن 

ای مايل به  مهچنين ظروف شيشه. است رسد، پيدا شده پيش می

از زمان . است دست آمده به لرستانهای  شيری در کاوش

در آن دوره . ای چندانی در دست نيست آثار شيشه هخامنشيان

ای ايران در سراسر جهان قديم معروف بوده  های شيشه مهره

 .است  که ظاهرًا به رنگ سياه و سفيد بوده
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در تراش دادن شيشه مهارت خمصوصی  ساسانیهنرمندان 

 ساسانی در چين ارج بسيار داشته و ٔشيشه. اند داشته

دار  های پايه جام. مشردند را گرانبها می ردیالجوويژه شيشه  به

و ساسانيان  اشکانيانهای برجسته از دوره  با نقش حلقه

 .است جای مانده به

های قبل از اسالم   طرح اسالمی حتت تأثيرٔای دوره ظروف شيشه

، افزارها و مغولو تا زمان هجوم  سلجوقی ٔدر دوره. است

گری گرگان  های شيشه ای از کوره  بسيار زيبای شيشههای ظروف

آمد که به نازکی کاغذ و گاه مينايی و گاه  بيرون می

روزگار سلجوقی اوج صنعت  .است کاری شده تراشيده و کنده

ای اين  های شيشه فرآورده. شود گری در ايران حمسوب می شيشه

 های بسيار دوران بيشرت شامل ظروف کوچک و بزرگ، عطردان

های متنوع و  ها و اندازه هايی با فرم ها و گلدان ظريف، جام

 ٔدر دوره. است... شکل حيوانات و  اشياء تزئينی کوچک به

سازی از ميان رفت و در عوض در اين عهد  مغول رونق شيشه

 .کاری رونق يافت سفالگری و کاشی

گرانی از  شيشه. است گری قابل توجه رواج شيشه تيمور ٔدر دوره

های ايرانی به  ه ايران آمدند و مشابه شيشهب سوريهو  مصر
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از  شيرازو  مسرقنددر اين دوره دو شهر . مصر و سوريه رفت

از اين زمان به . سازی در ايران بودند مراکز عمده شيشه

که با  عباس شاهبعد اين هنر روی به احنطاط اد تا زمان 

. ها اين هنر دوباره زنده شد های مساجد و بطری ساخنت چراغ

را برای احيای اين صنعت به  ونيزیگران  عباس شيشه شاه

رونق دوباره  دوره صفویگری در  در نتيجه شيشه. ايران آورد

ساختند و   را با دميدن به درون قالب می گاه شيشه. يافت

شکل جواهر در آيد و يا  تراشيدند تا به گاه شيشه را می

و گاهی نيز شيشه را با نقوش  .کندند نقوشی روی آن می

های  در اين دوره کارگاه. کردند درخشان، مينايی و طاليی می

سازی در شهرهای خمتلف ايران از مجله اصفهان، شيراز و  شيشه

 .کاشان داير شد

هنر و صنعت  قاجاريه بين سلطنت سلسله صفويه و ٔدر فاصله

است  گری در ايران از حلاظ سير تکاملی پيشرفتی نداشته شيشه

تر  تدريج ضعيف و تا اواخر سلسله قاجاريه و بعد از آن به

تر به  تر و مرغوب با ورود شيشه به قيمت ارزان. است شده

 . ادکم اين صنعت رو به احنطاط بازار ايران، کم

 های توليد شيشه روش •
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 (PVD) رد کردن از حالت خبارس 

 (CVD) رسوب شيميايی فاز خبار 

 ای ليز شعلههيدرو 

، در فصول شيشهحال پس از بررسی خمتصری در زمينه تاريخچه 

آتی گزارش به تفصيل به معرفی انواع آن پرداخته و 

که های الزم در زمينه مسائل اقتصادی و فنی اين طرح بررسی

 .دهيمرا اجنام میتوليد بطری شيشه ای ميباشد 

 

 

 

  معرفی حمصول -2

ات خاصی دارد که پيش از هر هر حمصول ويژگی ها و مشخص

گونه بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح، الزم است اين 

شناخت صحيح مشخصات و . خصوصيات به درستی شناخته شوند

انواع خمتلف حمصول، بدون ترديد راهنمای مناسبی جهت تصميم 

گيری های الزم در انتخاب روش و عمليات توليد و حماسبات 

 . دبعدی مورد نياز خواهد بو
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بطری شيشه ای می باشد که در  توليدی در اين طرح حمصول

ادامه گزارش به طور مفصل به بررسی در اين زمينه می 

 .پردازيم

  معرفی کد های آيسيک و کدهای تعرفه -١-٢

طور که ذکر گرديد، حمصول مورد بررسی در اين طرح، مهان

بندی کاالهای تقسيم که بر اساس .  می باشدبطری شيشه ای

 به مشاره ISICصنعتی در وزارت صنايع و معادن، دارای کد 

 .باشد میانواع بطری شيشه ای و با عنوان ٢۶١٠١۵١١

های وزارت بازرگانی های صورت گرفته از مؤسسه پژوهشبررسی

و سازمان توسعه جتارت ايران، بيانگر آن است که هيچ 

ات تعرفه مشخصی به اين حمصول ختصيص داده نشده است و وارد

 بطریو صادرات آن حتت تعرفه های ديگر مرتبط با انواع 

 صورت گرفته است

  حمصول ، ويژگی ها و کاربرد های آن  معرفی-٢-٢

 .حمصول مورد بررسی در اين گزارش بطری شيشه ای می باشد
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 ای  های خمتلف شيشه فرآورده •

در پنج شاخه اصلی  سازی عمدتًا صنايع شيشه در حال حاضر،

 :در ايران فعاليت دارندمصرف 

 صنايع غذايی 

 هتيه لوازم خانگی  

 صنايع خودرو سازی  

 صنايع دارو سازی و آزمايشگاه  

 ساختمان سازی 

به شرح ذيل می ای  ای شيشه هه انواع فراوردهمهم ترين 

 :باشد

 شيشه جام  •

اين نوع شيشه، برای مصرف در پنجره ، قاب عکس و غيره 

در مرحله توليد . امال صاف استشود و دارای سطح ک هتيه می

با عبور مخير شيشه بين دو غلطک صاف افقی ، عمودی و يا 

به دستگاه برش و کوره پخت هدايت  قلع مذابعبور از روی 

  .شود می

 )صول مورد بررسی در اين گزارشحم(انواع بطری  •
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زنی  برای هتيه بطری، مخير شيشه را از باالی ماشين قالب

هايی در آورده، به قسمت  توسط قيچی خمصوص به صورت لقمه

دمند تا  کنند و از پايين، هوا در آن می زنی وارد می قالب

برای هتيه انواع ليوان، . شکل مطلوب به خود بگيرد

فتی و فانوس ، مانند هتيه بطری عمل استکان، لوله چراغ ن

شود، ولی جبای دميدن هوا ، از قالب ويژه استفاده  می

  .شود می

 های ايمنی بدون تلق  شيشه •

های عقب و کناری  ها برای ويرتينها و شيشه اين نوع شيشه

دهی، در  پس از مراحل برش و شکل. شوند خودرو هتيه می

گرم  ۶۵٠C°يکی تا پرسهای خمصوص، آا را در کوره الکرت

کنند تا بر اثر تبلور جزئی،  کرده، بطور ناگهانی سرد می

  .شود بر مقاومت آا افزوده می

 شيشه ضد گلوله  •

مرتی و دو اليه تلق   ميلی۶اين نوع شيشه شامل چهار اليه 

در هر مورد، ابتدا از طريق وصل کردن به خالء، . ضخيم است

ضخامت شيشه و تلق را به ها را خارج کرده،   هوای بين اليه

،  ١٢٠C° امتسفر در دمای ١٣جشبانند و بعد حتت فشار  هم می
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ها کامال به مهديگر  دارند تا اليه به مدت سه ساعت نگه می

  .بچسبند

 ای  الياف شيشه •

اين نوع الياف ، با عبور مخير شيشه از منافذ باريک يک 

ف، در از اين نوع اليا. شوند قسمت غربال مانند، هتيه می

های حرارتی و  بندی دستگاه هتيه پارچه، پتو و حلاف و عايق

  .شود برودتی و عايق الکرتيکی، صحافی و غيره استفاده می

 :مهچنين انواع شيشه های خمصوص به شرح ذيل می باشد

 ها نشکن  شيشه •

اند و در  ها دارای ضريب انبساط بسيار کم اين نوع شيشه

. يا ضربه، مقاومت زيادی دارند دمامقابل تغيير ناگهانی 

و وسايل آزمايشگاهی و از اين رو، از آا برای هتيه ظروف 

 .شود میاستفاده آشپزخانهاخيرا ظروف

،  Zr2O3 از CaOو  Na2O ها، به جای برای هتيه اين نوع شيشه

Al2O3  وB2O3  های پيرکس،  کنند که به نام شيشه استفاده می

  .ينا و کيماکس شهرت دارند

 های بلور  شيشه •
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اما . اند ها بسيار ظريف و مشابه به کريستال اين نوع شيشه

را ندارند و خاصيت شکست نور  کريستالسنگين و صدا دهندگی 

  درصد٧درصد و  18 درصد سيليس، ٧۵دارای . در آا کمرت است

Cao اند. 

 دار  های سرب شيشه •

ترند و  های معمولی شفافرت وسنگی ها از شيشه اين نوع شيشه

  :اند رند و دارای سه نوعضريب شکست باالتری دا

 :کريستال •

را  نورکه بسيار شفاف، سنگين، صدادار و قابل تراش است و 

از اين رو، در هتيه . دهد شکند و طيف رنگی می در خود می

 ١١ درصد سيليس، ۵٣دارای . رود  بکار می…گلدان، لوسرت و 

 .است Pbo  درصد٣۵درصد و 

 :اشرتاس •

 جواهرات مصنوعی  شود و از آن، که سنگ نو نيز ناميده می

      درصد سيليس۴٠دارای . کنند درست می

 .است Pbo  درصد۵٢ درصد و ٧

 :فلينت •

فيزيکی های عکاسی و اسباب دقيق  که در هتيه عدسی دوربين
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 درصد ١٢ تا ۵ درصد سيليس، ۵۴ تا ٢٠دارای . رود بکار می

  . درصد سرب است٨٠ تا ٣۴و 

 شيشه ضد پرتوها  •

است، به  pbo اين نوع شيشه، شامل يک قسمت و چهار قسمت

مقدار قابل توجهی پرتوهای ايکس و پرتوهای راديواکتيو 

 .گيرد بار آا را می را جذب کرده ، جلوی اثرات زيان

 يشه جاذب نوترون ش •

به شيشه  ( CdO ) ها با افزايش اکسيد کادميم اين نوع شيشه

عنوان حفاظ در مقابل تابشهای  شوند و به معمولی هتيه می

نوترونی، بويژه در ارتباط با راکتورهای امتی کاربرد 

  .دارند

  IR شيشه شفاف در مقابل •

به  Al2O3 اين نوع شيشه با اضافه کردن مقدار زيادی آلومين

شود و در دستگاههای طيف منايی و طيف  شيشه معمولی حاصل می

  .گيرند مورد استفاده قرار می IR نگاری

 شيشه ضد اسيد فلوئوريدريک  •

بر شيشه اثر  HF مانند مواد شيميايیدانيم که بعضی  می

اين تاثير در واقع به واکنش سيليسی موجود در . کنند می
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از . کند شيشه با فلوئوريد هيدروژن است که توليد اسيد می

. شود اين خاصيت در حکاکی و نقاشی روی شيشه استفاده می

 آلومينيم که ساختار سيليکات اگر مقدار کافی فسفات

آلومينيم را دارد، در ساختار شيشه وارد شود، شيشه بدست 

از خود نشان  HF آمده ، مقاومت قابل توجهی در برابر

بر فسفات آلومينيم اثر   HFعلت اين است که . دهد می

 .ندارد

 های رنگی  شيشه •

. های رنگی ضرورت دارد برای برخی مصارف ويژه، هتيه شيشه

. شود ای اين کار ، عمدتا از اکسيد فلزات استفاده میبر

برای مات يا شيری کردن شيشه، فلوئوريت کلسيم، کريوليت، 

، فسفات کلسيم، سولفات کلسيم و  (IIIاکسيد آنتيموان

های  اکسيد قلع استفاده می شود، زيرا اين مواد، رسوب دی

در مخير شيشه توليد می کنند که پس از سرد شدن،  کلوئيدی

 .شوند سبب شيری شدن آن می

  استاندارد ملی يا بين املللی -٣-٢

ته، استانداردهای تدوين های صورت گرفبا توجه به بررسی

 :باشد شده مرتبط با حمصوالت طرح به شرح جدول ذيل می
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 ليست استانداردهای ملی در ارتباط با حمصوالت طرح

 رديف
مشاره 

 استاندارد
 شرح استاندارد

١ ١-۴۴ 
 -هاي دارويي ظروف و لوازم فرآورده

 چکان اي قطره هاي شيشه بطري :قسمت اول
 ها ويژگي -

٢ ٢-۴۴ 
 -هاي دارويي ف و لوازم فرآوردهظرو

دار  اي سرپيچ هاي شيشه بطري :قسمت دوم
 ها  ويژگي–شربت 

٣ ٣-۴۴ 

هاي دارويي  ظروف و لوازم فرآورده
بطريهاي شيشه اي سرپيچ : قسمت سوم

بندي داروهاي جامد و  دار براي بسته
  ويژگيها-مايع 

 

  بررسی قيمت حمصول -۴-٢

ار فروش اين حمصول بيانگر ررسی های صورت گرفته از بازب

قيمت فروش اين حمصول در حال حاضر به ازای هر است که 

و به ازای  ريال ۶٠٠ به طور متوسط سی سی 200 شيشه ای بطري

در  ريال ١٣٠٠ به طور متوسط سی سی 1500 شيشه ای بطريهر 

 .بازار می باشد

  موارد مصرف و کاربردها -۵-٢

 ،مادهاين . سان استمروزه، شيشه مهه جا در خدمت انا

دهند، بلکه از  تنها ظرفهای خوراکی ما را تشکيل می نه

های  هايی که راه کره اتومبيل و هواپيما گرفته تا سفينه
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بويژه . بطور قطع شيشه دارندگيرند،  ديگر را در پيش می

در آمد و چشم  عدسیاين که مهين شيشه بود که به صورت 

انسان کنجکاو را به سوی آمساا باز کرد و به صورت 

امروزه نيز در . ها در آمد يدنیای برای ديدن ناد وسيله

ای، مورد نياز  آزمايشهای علمی بيشمار، وسايل شيشه

 .پژوهشگران جهان است

 بررسی کاالهای جايگزين و جتزيه و حتليل اثرات آن بر -۶-٢

 مصرف حمصول

از مجله مهم ترين کاالهای جايگزين اين حمصول می توان به 

 .اشاره منود) پت(بطری های پالستيکی

  امهيت اسرتاتژيک کاال در دنيای امروز-٧-٢

جهان امروز، جهان توليد، صادرات، ارزش افزوده و جهان 

حتی سياست را توامنندان اقتصادی . های اقتصادی استبرترين

 . زنندرقم می

 چهارم برنامه اهداف مهمرتين از يكي دولت ريزي برنامه طبق

 مست به حرآت آشور ساله انداز بيست چشم مهچنني و آشور توسعه

 به ايران مربوط صادرات عمده حاضر حال در است نفيت غري صادرات

 غري صادرات گسرتش و رشد براي لذا باشد مي نفيت آاالهاي صادرات
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 استفاده مهچنني و جديد واحدهاي افزودن ريزي براي برنامه نفيت،

 . رسد مي نظر به ضروري فعلي، امكانات از هبينه

صرف اين حمصول می توان به اين نکته در رابطه با امهيت م

که از اشاره کرد که امروزه ديگر منی توان فردی را يافت 

يکی از انواع بطری در زندگی روز مره خود استفاده 

 .ننمايد

  کشورهای عمده توليد کننده و مصرف کننده حمصول -٨-٢

 ميتوان به کشور  بطریآننده توليد از بزرگرتين کشور های

 ودچين اشاره من

 :  عرضه -٣

يکی از فازهای مهم برای طراحی يک کارخانه، بررسی عرضه 

نگاهی به گذشته و . باشدو تقاضای گذشته حمصول کارخانه می

تواند بينش روشنی حتليل ميزان عرضه و تقاضای يک حمصول می

بينی عرضه و تقاضا در پيش           را برای حتليل و 

ارای بازار مناسبی برای آينده و اينکه آيا طرح فوق د

فروش حمصوالت خود خواهد بود يا خير و در حقيقت کاهش ريسک 

 .دهدگذاری به دست میسرمايه
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در اين فصل به عرضه حمصول اين طرح در سال های گذشته می 

تا بتوانيم با استفاده از نتايج بدست آمده از  پردازيم

 های اين بررسی ها وضعيت حمصول مورد نظر طرح، در سال

اخير در حبث توليد داخلی و تا حد امکان ميزان واردات را 

 .روشن مناييم

 پارچه مشعی وضعيت واحدهای فعال در توليد -١-٣

های مهانطور که در حبث معرفی حمصول طرح ذکر گرديد، بررسی

به عمل آمده از مأخذ اطالعاتی وزارت صنايع و معادن، 

حمصوالت مورد نظر طرح   منطبق با ISICبيانگر آن است آه آد 

 :باشد به شرح ذيل مي

   منطبق با حمصوالت مورد نظر طرحISICآد 
 آد شرح رديف

 ٢۶١٠١۵١١ انواع بطری شيشه ای ١
 

های به عمل آمده از مأخذ اطالعاتی وزارت صنايع و بررسی

توليدکننده در حال حاضر  چهارمعادن حاکی از آن است که 

  .باشد میبطری شيشه ایواع در کشور مشغول به توليد ان

 به شرح جدول ذيل ارائه طالعات مربوط به اين توليدکنندها

  :گرددمی
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 بطری شيشه ایگان توليدکنند

 استان نام شرکت رديف
ظرفيت 

 امسی
واحد 
 سنجش

سال هبره 
 برداری

 پونار قالب ١
آذربايجان 

 تن ١۵ شرقی
٧٨ 

٢ 
کريستال 

 ايران
 زجنان

 تن ١٨٢۵٠
٨۴ 

٣ 
 صنايع
غذايی 
 پژوهش

 قزوين
 تن ٣٠٠٠

٧٨ 

 ٨٧ تن ٣١٣۵٠ قزوين مفيد شيشه ۴
  تن ۵٢۶١۵ جمموع

 

اما جهت هر چه روشنرت شدن مطلب در زمينه توليد داخلی 

اين حمصول، مشاور اقدام به اجنام بررسی های ميدانی و هتيه 

بررسی ها .اطالعات از افراد مطلع و آگاه در اين صنعت منود

ظرفيت های فوق ظرفيت امسی اين کارخاجنات ه حاکی از آنست ک

بر بوده که با ظرفيت عملی آن ها تفاوت زيادی دارد و 

 ميزان کل توليد انواع آگاهان اين صنعتطبق اظهارات 

که شامل توليد انواع اين حمصول  در کشور بطری شيشه ای

 آن صورت ISICتوسط توليد کنندکان مرتبط با متامی  کد های 

 درصد ظرفيت امسی کارخاجنات ٧٠ در حدوداالنه  سمی پذيرد

 . تن می باشد٣۶٨٣٠فوق و معادل 
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  ٨٧ بررسی روند واردات تا سال -٢-٣

های وزارت بازرگانی های صورت گرفته از مؤسسه پژوهشبررسی

هيچ و سازمان توسعه جتارت ايران، بيانگر آن است که 

 است و اين تعرفه خاصی برای اين حمصول در نظر گرفته نشده

حمصول طی سال های اخير حتت ساير انواع تعرفه مربوط به 

 دارای مبادالت جتاری بوده است که البته ميزان بطری ها

لذا .اين ارقام قابل تفکيک به حمصوالت اين گزارش منی باشد

ت به آمار موجود و با در نظر گرفنت اين نکته که با عناي

اين آمار قابل تفکيک به حمصول مورد يررسی در اين گزارش 

 بطری شيشه ایمنی باشد چنين در نظر می گيريم که برای 

 .تاکنون وارداتی صورت نپذيرفته است

کيفيت با توجه به اينكه هم اآنون آيفيت عالوه بر اين 

آن  خارجى منونه های د داخل با  توليبطری های شيشه ای

 به آشور اين حمصولآند و عالوه بر اين واردات  برابرى مى

صرفه اقتصادى ندارد، نياز داخل به اين حمصول از طريق 

شود و واردات چشمگريى در اين  توليدات داخل تامني مى

 زمينه ندارمي
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  عرضه در آينده -٣-٣

 با  مرتبط ISICد مهانگونه آه در فصول گذشته ذآر گرديد، آ

 :باشد حمصوالت اين طرح به شرح جدول ذيل می

   منطبق با حمصوالت مورد نظر طرحISICآد 
 آد شرح رديف

 ٢۶١٠١۵١١ انواع بطری شيشه ای ١
 

حال با عنايت به نکات گفته شده در فصل عرضه در گذشته، 

کنندگان حمصوالت طرح، در ادامه به بررسی  در مورد توليد

بينی عرضه حمصوالت اين طرح با استفاده از مأخذ يشوضعيت پ

 .پردازيماطالعاتی وزارت صنايع و معادن می

 انواع بطری شيشه ایهای در دست اجرا جهت توليد ليست طرح

 :باشد ها به شرح جدول ذيل میه مهراه ساير اطالعات آن ب

 انواع بطری شيشه ایهای در دست اجرا برای توليد طرح

 ظرفيت استان شرکتنام  رديف
واحد 
 سنجش

درصد 
 پيشرفت

 حامدصفر  ١
آذربايجان 

 شرقی
 ٠ تن ٥٠٠

 حممد امسی ٢
آذربايجان 

 شرقی
 ٠ تن ٥٠٠

٣ 
زاب سان 
 اروميه

آذربايجان 
 غربی

 ٢٢ تن ٨٠٠٠٠

٤ 
هبروز 
 ارمجند

خراسان 
 رضوی

 ٠ تن ٢٠٠٠

٥ 
شيشه گران 
 نيشابور

خراسان 
 رضوی

 ٥٠ تن ٥٠٠

 ٠ تن ١٠٠٠٠خراسان حممد علی  ٦
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 رضوی فراحی

٧ 
مزتضی 
 توکليان

خراسان 
 رضوی

 ٠ تن ٢٠

٨ 
مسيح 
 رمحانی

 ٠ تن ١٨٠ قزوين

 

طرح های فوق دارای درصد پيشرفت اکثريت اما از آجناييکه 

مدت زمان زيادی نيز از اخذ جواز آن فيزيکی صفر بوده و 

يی که  می گذرد می توان چنين در نظر گرفت که طرح هاها

 نيز به هبره صد پيشرفت فزيکی صفر می باشنددارای در

برداری خنواهند رسيد و صرفا اقدام به اخذ جواز منوده 

 .اند

اما با توجه به اطالعات موجود در ماخذ اطالعاتی وزارت 

زاب سان اروميه و شيشه گران صنايع و معادن طرح های 

اقدام به اخذ جواز   ١٣٨٠  و ١٣٨۴ر سال های نيشابور د

ند و مهان طور که مشاهده می گردد علی رغم مدت منوده ا

هنوز به زمان زيادی که از زمان اخذ جواز آن ها می گذرد 

هبره برداری نرسيده اند و به نظر منی رسد طی سال های آتی 

 .نيز به هبره برداری برسند

  پيش بينی واردات -۴-٣
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با توجه به مطالبی که در خبش واردات در گذشته عنوان 

و با توجه به نبود اطالعات کافی در زمينه آمار گرديد 

توان مبنای درستی های گذشته منیواردات اين حمصوالت در سال

های آتی در بينی واردات حمصوالت طرح طی سالرا برای پيش

نظر منود و آن را در لذا از بررسی آن صرف. نظر گرفت

 .دهيمحماسبات مدنظر قرار منی

 

  تقاضا-۴

  گذشته  تقاضای-١-۴

مفهوم تقاضا يکی از اساسی ترين مبانی شکل دهنده بازار 

می باشد و با توجه به ماهيت ذاتی آن که به طور مستقيم 

و غير مستقيم از متايالت و رفتار مصرف کنندگان منبعث می 

 .شود، از پيچيدگی های قابل مالحظه ای نيز بر خوردار است

ربرد اين حمصول بررسی های صورت گرفته در حبث موارد کا

می عمومی بيانگر آنست که  اين حمصول دارای مصارف 

بنابراين با توجه به موارد مصرف اين حمصول هبرتين .باشد

روش حماسبه تقاضا در گذشته برای اين حمصول ، استفاده از 
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تکنيک مصرف ظاهری می باشد که از رابطه ذيل به دست می 

 :آيد

C = Y+M-X 

 :که در آن

C : هریمصرف ظا 

Y : توليد داخلی 

M : واردات 

X : صادرات 

 .می باشد

 اين اما از آجنايی که واردات و صادرات حمصول مورد نظر

انواع  تا کنون حتت تعرفه مربوط به طرح در صورت وجود 

صورت پذيرفته که قابليت تفکيک و ارائه آمار خمتص بطری 

يقی از توان آمار دقمنی      باشد، لذا را دارا منیآن به 

ميزان صادرات و واردات اين حمصول داشت و می توان چنين 

های در نظر گرفت که ميزان تقاضای داخلی اين حمصول طی سال

که بدان .  بوده استگذشته برابر ميزان توليد داخلی آن

 .اشاره گرديد

  بررسی روند صادرات حمصول -٢-۴
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 وزارت هایها از مؤسسه پژوهشمهانگونه که گفته شد بررسی

 بازرگانی و سازمان توسعه جتارت ايران بيانگر آن است که

 اين طرح ختصيص داده نشده است و لذا تعرفه مشخصی به حمصول

 با تکيه يقی جهت ميزان صادرات اين حمصولتوان آمار دقمنی

     اما .ها به دست آوردبر اطالعات موجود در اين سازمان

ی از آنست که در اين زمينه بررسی های ميدانی حاک

 .رفته استگ افغانستان صورت وصادراتی به کشور های عراق 

  پيش بينی تقاضای حمصول طی سال های آتی -٣-۴ 

های به عمل آمده توسط مشاور و با توجه به بر اساس بررسی

 مورد کاربرد اين حمصول در بيشرتينماهيت اين حمصوالت، 

نابراين هبرتين روش جهت حماسبه ب. باشد میمصارف عمومی مردم

 .باشدتقاضا، استفاده از روش مصرف سرانه می

بدين منظور با در نظر گرفنت آمار موجود در سالنامه 

با و های اخير آماری کشور در رابطه با مجعيت کشور در سال

 درصدی برای مجعيت کشور طی  ۴/١بينی رشد در نظر گرفنت پيش

باشد يت کشور به شرح جدول ذيل میبينی مجعهای آتی پيشسال

: 

 )برحسب نفر(بينی مجعيت کشور پيش
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 سال

١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ 

مجعي

 ت

٧٣٦٥٣٤

٩٨ 

٧٤٦٨٤٦

٤٧ 

٧٥٧٣٠٢

٣٢ 

٧٦٧٩٠٤

٥٥ 

٧٧٨٦٥٥

٢١ 

٧٨٩٥٥٦

٣٨ 
 

در يک حالت بدبينانه با توجه به ارتقای چنانچه حال 

  ساالنه هر فرد رامصرفبه طور متوسط رفاه عمومی مردم 

پيش  در نظر بگيريم انواع بطری شيشه ای کيلو گرم ٠٫۵۵

 :به شرح ذيل خواهد بودحمصول بينی تقاضای اين 

 بطری شيشه ایانواع تقاضای بينی پيش
           

 سال
١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ 

بطری شيشه 

 )تن(ای
٤٣٤٢٥ ٤٢٨٢٦ ٤٢٢٣٤ ٤١٦٥١ ٤١٠٧٦ ٤٠٥٠٩ 

 

 سهم قابل حصول از بازار مصرف -۵

جهت بررسی سهم قابل حصول از بازار مصرف بايستی به خأل 

بينی عرضه و تقاضا بپردازيم که در موجود در ميان پيش

جداول ذيل برای حمصوالت طرح مذکور به آن پرداخته شده 

 .است

الزم به ذکر است، سهم قابل حصول از فرمول زير به دست 

 :آيد می
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سهم قابل )= تقاضای داخلی+صادرات(–)عرضه داخلی+داتوار(

 حصول ازبازار مصرف

 مرت بر حسب(سهم قابل حصول از بازار مصرف برای توليد

 )مربع

 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ سال

  انواع بطری

 )تن(شيشه ای
٦٥٩٥ ٥٩٩٦ ٥٤٠٤ ٤٨٢١ ٤٢٤٦ ٣٦٧٩ 
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  فرآيند توليد-۶

ه شود، قاعدتًا بايد مراحلي آه وقيت قرار است حمصويل ساخت

ها در برداشنت اين گام. از قبل مشخص گرديده طي شوند

ها اين گام. باشدمي انواع حمصوالت آم و بيش صادق  توليد

- آه عمومًا به عمليات موسومند از قبل به دقت تعريف مي

گردند تا موجب يكنواخت شدن روش ساخت و افزايش آارايي 

 .گردند

، مراحلی وجود دارد که بايد طی شود تا  شيشهبرای ساخت 

مواد اوليه شيشه به حمصولی با کيفيت و قابل قبول تبديل 

هايی وجود دارد که  ، ظرافتاما در طی ساخت شيشه . شود

بايد آا را در يک کارخانه توليد شيشه مشاهده کرد و 

  .صورت تئوری آن را بيان کرد توان به منی

 مراحل ساخت شيشه  •

 ذوب  

ای يا  های بوته توان به کوره را می سازی شيشههای  کوره

ای با ظرفيت  های بوته کوره. بندی کرد های خمزنی تقسيم کوره

به مقدار  های ويژه شيشه تن يا کمرت برای توليد ٢تقريبی 

کم يا هنگامی که حفاظت از پيمانه مذاب در برابر حمصوالت 
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ها از جنس خاک رس  بوته. احرتاق الزامی است، بسيار مفيدند

در کوره خمزنی، مواد پيمانه از يک سر . هستند پالتينيا 

. شوند خمزن بزرگی که از جنس بلوکهای نسوز است، وارد می

 .شوند ا با گاز يا برق گرم میه اين کوره

بسته به توانايی آجر نسوز کوره برای حتمل انبساط ، دمای 

تازگی شروع به توليد کرده است، روزانه  ای که به کوره

پس از گرم شدن . يابد تنها به اندازه معينی افزايش می

کم معادل  کوره بازيابی گرما، در متام اوقات دمايی که دست

خبش زيادی . شود گراد است، مهچنان حفظ می تیدرجه سان 1200با 

شود و در واقع  از گرما به جهت تابش در کوره تلف می

 .رسد می مصرف  به شيشه ذوب برای گرما از مقدار بسيارکمرتی

های کوره ممکن است چنان باال رود  در هر حال، دمای ديواره

که که شيشه مذاب آا را حل کند يا بپوساند، مگر اين

. ها ضمن تابش مقداری خنک شوند اجازه داده شود ديواره

های کوره،  منظور کاهش کنش شيشه مذاب، غالبا در ديواره به

  .شود کن کار گذاشته می های آب خنک لوله

 شکل دهی  
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. گيری ماشينی يا دستی شکل داد توان با قالب شيشه را می

ظر گيری ماشينی شيشه مدن عامل مهمی که بايد در قالب

داشت، اين است که طراحی ماشين بايد چنان باشد که کاالی 

در طی اين زمان . موردنظر، ظرف چند ثانيه کامال شکل گيرد

نسبتا کوتاه ، شيشه از حالت يک مايع گرانرو به جامدی 

توان دريافت که  سهولت می در نتيجه به. شود شفاف تبديل می

و لقی  فلزاتی حل مشکالت طراحی مهچون جريان گرما، پايدار

ياتاقاا بسيار پيچيده است و موفقيت چنين ماشينهايی به 

شيشه پنجره، شيشه جام، . کند مهندس شيشه کمک شايانی می

 ، با …دمشی و شيشه شناور، شيشه نشکن و مشجر، شيشه 

  .شوند ماشين شکل داده می

 تابکاری  

ای، اعم از آنکه  منظورکاهش کرنش در متام کاالهای شيشه به

اند، الزم است که  گيری شده به روشهای ماشينی يا دستی قالب

بطور خالصه ، عمليات . حتت عمليات تابکاری قرار گيرند

 :داردخبشدوتابکاری

 در دمايی باالتر از يک دمای ای از شيشه نگه داشنت توده

حبرانی معين تا زمانی که ميزان کرنش درونی، ضمن ايجاد 
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يش تعيين ، کمرت از يک مقدار حداکثر از پپالستيکیيک سيالن 

 .شده گردد

که  حنوی خنک کردن تدريجی اين توده تا دمای اتاق به -١

 باقی حداکثر     ميزان مقدار کرنش مهچنان کمرت از آن

 .مباند

تابدان يا آون تابکاری چيزی بيش از يک حمفظه گرم و 

دقت طراحی شده نيست که در آن سرعت خنک کردن چنان  به

ايجاد يک . شده رعايت شودشود که شرايط گفته  کنرتل می

رابطه کمی ميان تنش و شکست مضاعف ناشی از تنش، متخصصان 

تواند  شيشه را قادر به طراحی شيشه ای کرده است که می

 .کندحتملراگرمايیوهای مکانيکی شرايط خاصی از تنش

با استفاده از اين اطالعات، مهندسان، مبنايی برای توليد 

اين جتهيزات، جمهز به . اند  يافتهجتهيزات پيوسته تابکاری

وسايل خودکار تنظيم دما و گردش کنرتل شده هستند که 

تر و ضايعات  امکان اجنام هبرت تابکاری با هزينه سوخت پايين

  .آورند کمرت حمصول را فراهم می

سی در اين رشايان ذکر است برای توليد حمصول مورد بر

يشه را از باالی مخير ش گزارش که بطری شيشه ای می باشد،
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هايی در  زنی توسط قيچی خمصوص به صورت لقمه ماشين قالب

کنند و از پايين، هوا  زنی وارد می آورده، به قسمت قالب

برای هتيه . دمند تا شکل مطلوب به خود بگيرد در آن می

انواع ليوان، استکان، لوله چراغ نفتی و فانوس، مانند 

يدن هوا، از قالب ويژه شود، ولی جبای دم هتيه بطری عمل می

 .شود استفاده می

  مصرفی  ومشخصات مواد اوليه-٨

  و، نايلونخرده شيشهمواد اوليه مصرفی در اين طرح 
 .باشد کارتن کوچک می

 
 
 
 
 نيروی انسانی -٩ 

ميزان ترآيب و آيفيت نريوي آار به عنوان يكي از عناصر 

ده مهم احداث کارخانه در حال حاضر امهيت خاصی پيدا آر

بايست به ميزان در دسرتس بودن نريوي بنابراين مي. است

هاي مورد نياز و ميزان حقوق و آار، ميزان ختصص، مهارت

 .دستمزدهاي پرداخيت متداول توجه داشت

پارامرتهای خمتلفی در تعيين نيروی انسانی دخالت دارند که 

توان به سطح تکنولوژی مورد از مجله اين عوامل می
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 ٣٦

های زايی، حدود ختصص و مهارتايل به اشتغالاستفاده، مت

نيروی انسانی مورد نياز هر واحد . مورد نياز اشاره کرد

شوند که اين سه گروه عبارتند  گروه تقسيم می٣صنعتی به 

 :از 

 نيروی انسانی خبش اداری ) الف

 نيروی انسانی خبش توليد) ب

 نيروی انسانی خبش غيرمستقيم توليد) ج

خبش اداری و غيرمستقيم توليد تا حدود نيروی انسانی 

باشند ولی به های خمتلف به يکديگر شبيه میزيادی در طرح

های خمتلف نيروی دليل متفاوت بودن فرآيند توليد طرح

های خمتلف با يکديگر انسانی خبش مستقيم توليد در طرح

 . باشندمتفاوت   می

در روز و  ساعته ٨ شيفت ١الزم به ذکر است که در اين طرح 

تر حال جهت روشن.  روز کاری در سال منظور گرديده است٢٧٠

های مذکور به  مطلب نيروی انسانی هر يک از خبش شدن بيشرت

 .تفکيک تشريح گرديده است

 نريوي انساني مورد نياز خبش اداري
تعداد مورد  ختصص مست رديف

 )نفر(نياز 
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 ٣٧

فوق  مدير عامل ١

 ليسانس

١ 

 ١ سليسان کارشناس فنی ٢

 ١ ليسانس کارشناس اداری ٣

کارمند واحد  ۴

 حسابداری و مالی

فوق 

 ديپلم

١ 

 ١ ديپلم نگهبان ۵

آارگر خدماتي و  ۶

 سرايدار

 ١ ديپلم

 ۶ مجع آل

 
 

 نريوي انساني خبش غريمستقيم توليد

تعداد مورد  ختصص مست رديف
 )نفر(نياز 

 ٢ ديپلم انباردار ١
 ٢ مجع آل

 ستقيم توليدنريوي انساني خبش م

تعداد مورد  ختصص مست رديف
 نياز

فوق  فنی ماهرکارگر  ١
 ۴ ديپلم

فوق  نيمه ماهرکارگر  ٢
 ۴ ديپلم

 ٨ جع آل
 

 

در پايان نريوي انساني مورد نياز طرح را مي توان به شرح 

 :جدول ذيل خالصه منود 
 

 نريوي انساني مورد نياز طرح
تعداد مورد  شرح رديف
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 ٣٨

 )نفر(نياز 
 ۶ وي انساني خبش ادارينري ١
نريوي انساني خبش غريمستقيم  ٢

 توليد
٢ 

نريوي انساني خبش مستقيم  ٣
 توليد

٨ 

 ١۶ مجع آل
 
 برنامه توليد و فروش -١٠

- برداری جتاری از طرح میبا در نظر گرفنت زمان آغاز هبره

توان برنامه توليد تا رسيدن به حداکثر ظرفيت عملی برای 

تواند بينی برنامه توليد میپيش. خص منودهای آتی را مشسال

بر اساس مبنای ظرفيت، راندمان کار، حنوه تأمين مواد 

 .اوليه، بازاريابی و ساير عوامل ديگر صورت پذيرد

حال توجه به يک نکته ضروری است که اين طرح نيز مهچون 

رسند قادر برداری میساير واحدهای صنعتی که تازه به هبره

برداری در حد حداکثر های ابتدايی هبره سالخنواهد بود در

ظرفيت عملی خود توليد منايد به طوريکه طی يک روند رو به 

رشد، هر ساله ظرفيت خود را افزايش داده تا در ايت به 

 .حداکثر ظرفيت عملی خود دست يابد

به مهني منظور و با در نظر گرفنت سهم قابل حصول از بازار 

برداري به ين طرح در سال اول هبرهمصرف در نظر است تا ا
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 ٣٩

برداري با  درصد ظرفيت عملی، در سال دوم هبره۶٠اندازه 

 درصد ٨٠برداري با  درصد ظرفيت عملی، در سال سوم هبره٧٠

 درصد ظرفيت ٩٠برداري با ظرفيت عملی، در سال چهارم هبره

برداری به بعد ايتًا به ميزان عملی و از سال پنجم هبره

-  درصد ظرفيت عملی طرح مي١٠٠ظرفيت عملي خود آه حداآثر 

- الزم به ذآر است آه تاريخ هبره. باشد به توليد بپردازد

.  در نظر گرفته شده است١٣٨٩برداري پروژه ابتدای سال 

از اين رو سال مبنا آه در واقع از آن تاريخ به بعد 

-پروژه به ميزان حداآثر ظرفيت عملي خود به توليد مي

 . باشد مي١٣٩٣ل پردازد سا

باشد بينی برنامه توليد اين طرح به شرح جدول ذيل میپيش
: 
 
 

 بيين برنامه توليدپيش
       

 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ سال

بطری شيشه 
 ٣٠٠٠ ٢٧٠٠ ٢۴٠٠ ٢١٠٠ ١٨٠٠ )تن(ای

 

 هزينه های طرح-١١

 :گذاری ثابت سرمايه

گذاری الزم بايست ميزان سرمايه برای اجرای يک طرح مي

سرمايه مورد نياز دوره اجرای طرح را . حماسبه گردد
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 ٤٠

های ثابت در مرحله اجرای دارايی. نامندسرمايه ثابت می

برداری مورد استفاده قرار طرح خريداری و طی دوره هبره

در واقع ارزش پولی اين دارايی، سرمايه ثابت را . گيردمی

 :باشندها به شرح ذيل میزينهاين ه. دهدتشکيل می

 زمين

 حموطه سازی

 ساختمان توليدی و اداری

 ماشين آالت اصلی توليد

 وسائط نقليه

 اثاثيه و جتهيزات اداری

 بينی شدههای پيشهزينه

 برداریهای قبل از هبرههزينه

 :باشد های فوق به شرح جدول ذيل میهزينه

 )يليون ريالارقام به م(گذاري ثابت طرح  هزينه سرمايه

 مبلغ طرح

اجنام  شرح رديف
 شده

مورد 
 مجع آل نياز

 ٧٠٠ ٧٠٠ ٠ زمني ١

 ٣٩۶ ٣٩۶ ٠ حموطه سازی ٢

ساختمان توليدی و  ٣
اداری

٢٠ ٠۵٢٠ ٢۵٢ 
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 ٤١

ماشين آالت اصلی  ۴
توليد

٩٠٠ ٩٠٠ ٠ 

 ١٢۴ ١٢۴ ٠ تاسيسات ۵

 ١۶٠ ١۶٠ ٠ وسائط نقليه ۶

اثاثيه و جتهيزات  ٧
اداری

٠ ۵٠ ۵٠ 

بينی های پيشهزينه ٨
نشده

٢ ٠۶٢ ٠۶٠ 

های قبل از هزينه ٩
برداریهبره

١٠ ١٠ ٠ 

 ٠ ۴۶۵٢ ۴۶۵٢ 

 

  زمين-١-١١

 )ارقام به ميليون ريال(هزينه زمين 
 مبلغ طرح

مرتاژ  واحد شرح رديف
 )مربع(

هزينه 
واحد 

 )ريال(
اجنام 
 شده

مورد 
 نياز

مجع 
 آل

 ٧٠٠ ٧٠٠ ٠ ١٠٠٠٠٠ ٧٠٠٠ مرتمربع زمين ١
 ٧٠٠ ٧٠٠ ٠ مجع کل

 
  حموطه سازی-٢-١١

 ورودیکارخانه، درباطرافديوارکشی تسطيح وخاکريزی،

کشی و آسفالت، فضای سبز، روشنايي حموطه خيابان کارخانه،

باشد که شرح اين سازی طرح میهای الزم در خبش حموطهعمليات

ل های آن در جدول ذيهزينه              موارد به مهراه 

 :آورده شده است 

 )ارقام به ميليون ريال(هزينه حموطه سازی 
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 ٤٢

 مبلغ طرح 
/ مرتاژ شرح رديف

مقدار 

هزينه 
واحد 

 )ريال(
اجنام 
 شده

مورد 
 نياز

مجع 
 آل

١ 
 با ديوارآشي
 مرتو 2,5 ارتفاع
 مرت سانيت 35 ضخامت

١٤٥ ١٤٥ ٠ ٢٠٠ ٧٢٥ 

 و آشي جدول ٢
 ١٧٦ ١٧٦ ٠ ٨٠ ٢٢٠٠ آسفالت

 مورد سبز فضاي ٣
 ٧٥ ٧٥ ٠ ٥٠ ١٥٠٠ نياز

 ٣٩٦ ٣٩٦ ٠ مجع کل
  ساختمان توليدی و اداری-٣-١١

سری فضای توليدي، در اين طرح نيز مهچون ساير کارخاجنات يک

-می                   اداری و خدماتی وجود دارد که 

رو در از اين. بايست هر يک به صورت جداگانه بررسی گردند

ر يک از فضاهای موردنياز طرح اين خبش به بررسی ه

 :پردازيم می

 سازي ساخنمان هاي هزينه
 مبلغ طرح 

زير  شرح رديف
 بنا 

هزينه 
واحد 

هزار (
 )ريال

اجنام 
 شده

مورد 
 نياز

مجع 
 آل

سالن  ١
 ١٠٢٠ ١٠٢٠ ٠ ١٧٠٠ ٦٠٠ توليد

٢ 
اداری 
رفاهی 
 هبداشتی

٥٠٠ ٥٠٠ ٠ ٢٥٠٠ ٢٠٠ 

انبار  ٣
 ١٠٠ ١٠٠ ٠ ١٠٠ ١٠٠٠مواد
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 ٤٣

 اوليه 

انبار  ٤
 ٣٦٠ ٣٦٠ ٠ ١٥٠٠ ٢٤٠ حمصول

 ٧٢ ٧٢ ٠ ١٢٠٠ ٦٠ نگهبانی ٥
 ٢٠٥٢ ٢٠٥٢ ٠   مجع

 
 آالت اصلی توليد ماشين-۴-١١

ماشين االت اصلی جهت توليد اين حمصول عبارتند مهم ترين 

 .  گرمی ٢٢٠از وتزريق پالستيک 

در جمموع هزينه ماشين آالت مورد نياز اين طرح جهت توليد 

     ميليون ريال براورد ٩٠٠ نزديک به نهآي

 .می گردد

  تاسيسات-۵-١١

 ارآان مهمرتين از يكي عنوان به مصريف تأسيسات صنايع، متام در

 تأسيسات اين .باشند مي صنعيت مطرح واحد و آارخانه هر برپايي

آالت  ماشني انساني، نريوي تعداد قبيل از پارامرتهايي به توجه با

 حموطه ساير و اداري فضاي ميزان توليدي، فضاي ميزان توليدي،

 هريك بررسي به تفكيك به  حال.گردند مي پيش بيين آارخانه هاي

 .است شده پرداخته نياز مورد مصريف تأسيسات از

 )ارقام به ميليون ريال(طرح عمومي جتهيزات و تاسيسات هزينه
 مبلغ طرح

 شرح رديف
هزينه 
 واحد 

هزار (
اجنام 
 شده

مورد 
 نياز

مجع 
 کل
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 ٤٤

 )ريال

١ 
 30 برق انشعاب
 و جتيهزات با آيلووات

 تابلوها و آشي آابل
٣٠ ٣٠ ٠ ١٠٠٠ 

 و گاز انشعاب هزينه ٢
 ۵٠ ۵٠ ٠ ۵٠٠٠٠ آشي لوله

 ٣٠ ٣٠ ٠ ٣٠٠٠٠ آشي لوله آب انشعاب ٣

 با تلفن خط4 انشعاب ۴
 داخلي شبكه

٠ ١٠٠٠ ۴ ۴ 

 ١٠ ١٠ ٠ ١٠٠٠٠ سرمايش و گرمايش ۵
 ١٢۴ ١٢۴ ٠ مجع کل

  وسائط نقليه -۶-١١

- ونقل در هر واحد صنعتی به دو دسته جتهيزات محلجتهيزات محل

 .شودونقل درون کارگاهی و برون کارگاهی تقسيم می

 مورد طرح آارگاهي برون نقل و محل جتهيزات خصوص در اينرو از

 رد تا است شده گرفته نظر وانت در نيسان دستگاه دو بررسي،

 آا از آارخانه از خارج هاي فعاليت براي بتوان لزوم مواقع

 جاجبا سهولت و حمصوالت وزن بودن سبك بدليل مهچنني .استفاده منود

 .باشد مني آارگاهي نقليه درون وسائط به نيازي آا منودن

 )ارقام به ميليون ريال(هزينه وسائط نقليه 
 لغ طرحمب

هزينه  شرح رديف
 واحد 

تعداد 
مورد 
 نياز

اجنام 
 شده

مورد 
 نياز

مجع 
 کل

نيسان  ١
 ١۶٠ ١۶٠ ٠ ٢ ٨٠ وانت

 ١۶٠ ١۶٠ ٠ مجع کل
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 ٤٥

 

 

 

  اثاثيه و جتهيزات اداری-٧-١١

اثاثيه و جتهيزات اداری متناسب با تعداد پرسنل اداری و 

 واحد هر  در.گرددنوع فعاليت مورد نياز برآورده می 

 نريوي تعداد واحد، آن ايه فعاليت گسرتدگي به توجه با توليدي

 مي نياز مورد اداري جتهيزات يكسري آن چارت سازماني و انساني

 مورد و جتهيزات اثاثيه مقدار شده اجنام هاي بررسي طبقد، باش

 .باشد مي ريال ميليون ۵٠ معادل نياز

  هزينه قبل از هبره برداری-٨-١١

 و العاتمط هزينه بر مشتمل طرح برداري هبره از قبل هاي هزينه

 آنرتل و نظارت توجيهي، هتيه طرح و جموزها اخذ ها، نقشه هتيه

 .می باشد آزمايشي ه اندازي را دوران هزينه هاي و طرح پروژه

 ١٠ معادل برداري هبره از قبل هاي هزينه شده برآورد مقدار

 .باشد مي ريال ميليون

 بينی نشدههای پيش هزينه-٩-١١

 غري فعاليتهاي برخي وقوع امكان و ها قيمت نوسان اينكه دليل به

 منائيم آنرتل را داد خواهد رخ اجرا طرح دوره در آه شبيين پي قابل

 عنوان هزينه به را ثابت گذاري سرمايه نياز مورد هاي هزينه 5%
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 ٤٦

 مي ريال ميليون ٢۴۵ معادل آه شود مي گرفته نظر در نشده بيين پيش

 .باشد
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 مشخصات حمصول -١

 ظرفيت امسی ات فنیمشخص نام حمصولرديف

١ 

بطری شيشه 

  تن٣٠٠٠ ۴١-۴٠ به مشاره استاندارد ای 

 
 فرايند توليد  -٢

، مراحلی وجود دارد که بايد طی شود تا مواد اوليه  شيشهبرای ساخت 
اما در طی ساخت شيشه . شيشه به حمصولی با کيفيت و قابل قبول تبديل شود

هايی وجود دارد که بايد آا را در يک کارخانه توليد شيشه  ، ظرافت
  .صورت تئوری آن را بيان کرد توان به مشاهده کرد و منی
 مراحل ساخت شيشه 

 ذوب 
های خمزنی  ای يا کوره های بوته  به کورهتوان را می سازی شيشههای  کوره
 تن يا کمرت برای ٢ای با ظرفيت تقريبی  های بوته کوره. بندی کرد تقسيم

به مقدار کم يا هنگامی که حفاظت از پيمانه مذاب  های ويژه شيشهتوليد 
ها از جنس خاک  بوته. در برابر حمصوالت احرتاق الزامی است، بسيار مفيدند

سر خمزن بزرگی در کوره خمزنی ، مواد پيمانه از يک . هستند پالتينرس يا 
 .شوند میگرمهاباگازيابرق کورهاين.شوند اردمیونسوزاست،که از جنس بلوکهای

ای که  بسته به توانايی آجر نسوز کوره برای حتمل انبساط ، دمای کوره
تازگی شروع به توليد کرده است، روزانه تنها به اندازه معينی افزايش  به
پس از گرم شدن کوره بازيابی گرما ، در متام اوقات دمايی که . يابد می
خبش زيادی . شود گراد است، مهچنان حفظ می درجه سانتی 1200کم معادل با  دست

-ازدار بسيارکمرتیشود و در واقع مق از گرما به جهت تابش در کوره تلف می
 .رسد میمصرف بهشيشهذوببرایگرما

های کوره ممکن است چنان باال رود که شيشه مذاب  در هر حال ، دمای ديواره
ها ضمن  آا را حل کند يا بپوساند، مگر اينکه اجازه داده شود ديواره

منظور کاهش کنش شيشه مذاب ، غالبا در  به. تابش مقداری خنک شوند
  .شود کن کار گذاشته می های آب خنک های کوره ، لوله ديواره

 
 شکل دهی 

عامل مهمی که . گيری ماشينی يا دستی شکل داد توان با قالب شيشه را می
گيری ماشينی شيشه مدنظر داشت، اين است که طراحی ماشين  بايد در قالب

ر د. بايد چنان باشد که کاالی موردنظر ، ظرف چند ثانيه کامال شکل گيرد
طی اين زمان نسبتا کوتاه ، شيشه از حالت يک مايع گرانرو به جامدی 

توان دريافت که حل مشکالت طراحی  سهولت می در نتيجه به. شود شفاف تبديل می
و لقی ياتاقاا بسيار پيچيده است و  فلزاتمهچون جريان گرما ، پايداری 

شيشه پنجره ، . کند موفقيت چنين ماشينهايی به مهندس شيشه کمک شايانی می
، با … شيشه جام ، شيشه شناور ، شيشه نشکن و مشجر ، شيشه دمشی و 

  .شوند ماشين شکل داده می
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 تابکاری 
، اعم از آنکه به روشهای ای  منظور کاهش کرنش در متام کاالهای شيشه به

-قرارتابکاریعملياتاند، الزم است که حتت گيری شده بماشينی يا دستی قال
 :داردخبشدوتابکاریخالصه،عملياتبطور.ندگير

ای از شيشه در دمايی باالتر از يک دمای حبرانی معين تا  نگه داشنت توده
، کمرت از يک  پالستيکیزمانی که ميزان کرنش درونی ، ضمن ايجاد يک سيالن 

 .مقدار حداکثر از پيش تعيين شده گردد
 که مقدار کرنش مهچنان کمرت حنوی خنک کردن تدريجی اين توده تا دمای اتاق به

 .مباندباقیحداکثرميزاناز آن
دقت طراحی شده  تابدان يا آون تابکاری چيزی بيش از يک حمفظه گرم و به

شود که شرايط گفته شده  نيست که در آن سرعت خنک کردن چنان کنرتل می
ايجاد يک رابطه کمی ميان تنش و شکست مضاعف ناشی از تنش ، . رعايت شود

تواند شرايط  حی شيشه ای کرده است که میمتخصصان شيشه را قادر به طرا
 .کندحتملراگرمايیوهای مکانيکی خاصی از تنش

با استفاده از اين اطالعات ، مهندسان ، مبنايی برای توليد جتهيزات 
اين جتهيزات ، جمهز به وسايل خودکار تنظيم . اند پيوسته تابکاری يافته

 هبرت تابکاری با هزينه سوخت دما و گردش کنرتل شده هستند که امکان اجنام
  .آورند تر و ضايعات کمرت حمصول را فراهم می پايين

شايان ذکر است برای توليد حمصول مورد بررسی در اين گزارش که بطری شيشه 
زنی توسط قيچی خمصوص به   مخير شيشه را از باالی ماشين قالبای می باشد،

کنند و از پايين ،  وارد میزنی  هايی در آورده ، به قسمت قالب صورت لقمه
برای هتيه انواع ليوان ، . دمند تا شکل مطلوب به خود بگيرد هوا در آن می

شود، ولی  استکان ، لوله چراغ نفتی و فانوس ، مانند هتيه بطری عمل می
 .شود جبای دميدن هوا ، از قالب ويژه استفاده می

 
 مواد اوليه اصلی -٣

 شيشه ، نايلون و کارتن کوچک مواد اوليه مصرفی در اين طرح خرده
 .ميباشد

 ماشين آالت و جتهيزات اصلی -۴
مهم ترين ماشين االت اصلی جهت توليد اين حمصول عبارتند از وتزريق 

 .  گرمی ٢٢٠پالستيک 
 تعداد کارکنان -۵
 

تعداد مورد نياز  شرحرديف
 )نفر(

 ۶ نريوي انساني خبش اداري ١
 ٢ نريوي انساني خبش غريمستقيم توليد ٢
 ٨ نريوي انساني خبش مستقيم توليد ٣

 ١۶ مجع آل
 
 کل انرژی مورد نياز -۶
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زمين و  -٧
 ساختمان

 

مرتاژ  واحد شرحرديف
)مربع(

 ٧٠٠٠مرتمربع زمين ١

سالن  ١
 توليد

 ۶٠٠مرتمربع

٢ 
اداری 
رفاهی 
 هبداشتی

مرتمربع
٢٠٠ 

٣ 
انبار 
مواد 
 اوليه 

مرتمربع
١٠٠٠ 

انبار  ۴
 حمصول

 ٢۴٠مرتمربع

 ۶٠مرتمربع نگهبانی ۵
 

 

 

   توان برق
 )  کيلو وات (

 آب روزانه
 )مرت مکعب(

۵۴٣٠٠ ٠/۵ 


