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 :مقدمه و تاريخچه

  مدادها و پاکن هایمي ش●

، مردم از سرب     نوشنت استفاده شوند   ی مدادها برا  نکهي از ا  شيپ

 از خود   یسرب آنقدر نرم هست که طرح کمرنگ      . کردندياستفاده م 

 اثـر   ت،يـ  گراف ايـ  بگـذارد، امـا کـربن بـصورت زغـال            یباق

 نيدر ع ). ستي هم ن  ی مس نکهيضمن ا (  گذارد   ی به جا م   یتر  پررنگ

 . استزي متتيگراف اما فيحال، کاربرد کربن بصورت زغال کث

 

 

 

 

 

 خمتلـف   ی از جـنس هـا     يی با رشته ها   ،یي ابتدا ی مدادها تيگراف

 ی تـو خـال    ی آن از چوب هـا     ی شدند که بعدها به جا     ی م دهيچيپ

 یمدادها در اصل رنگ نشده بودند امـا در سـاهلا          . استفاده شد 

 زرد رنگ   ی آمد، مدادها  ی م ني از چ  تي گراف نيکه مرغوب تر  ١٨٩٠

 ی و نـشان اعـضا     ام معرف احرت  ني شدند، چون رنگ زرد در چ      جيرا

 هـا   یژگي بود و استفاده از رنگ زرد، نشانه و        یان سلطنت خاند

امـروزه مـدادها در     .  آمد ی به حساب م   ی خانوادگ ی ها یو برتر 

 رنگ متـداول    نيشرتي شوند اما هنوز هم زرد ب      ی عرضه م  یهر رنگ 

 دهيـ  و راحـت تـر د      ديـ  آ ی به چشم مـ    شرتيچون رنگ زرد ب   . است

 .شود یم
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 بـه انـدازه نوشـته       ید مدا ی از اخرتاع پاک کن، نوشته ها      شيپ

 اثـرات   نيبعدها توانستند ا  .  بودند ی امروز، دائم  ی جوهر یها

 از  ،ی مـداد  ی بر نوشـته هـا     دي از نان سف   ی اندک دنيرا با کش  

 که مـا چگونـه از نـان بـه انـواع             دي دان ی م ايآ.  بربند نيب

 اي که نان    ديان د ی م اي ؟آ ميدي رس ی امروز یکن ها   گوناگون پاک 

  کنند؟یا را پاک مپاک کن چگونه نوشته ه

 کن  مداد و پاکخيتار ●

 ی بـر رو   ،ی سـرب  فيـ  ظر لـه ي م کي روم باستان با     ی ها سندهينو

 یسرب، فلز نرم  .  معروف بود  stylus نوشتند که بنام     ی م روسيپاپ

 عالمت کمرنگ و خوانا از خود به جا         stylus بي ترت نياست و به ا   

انگلستان  در   تي از گراف  ی بزرگ رهي ذخ ١۵۶۴در سال   .  گذاشت یم

 تـر از    رهي ت ی اثر تي مردم متوجه شدند که گراف     یوقت. کشف شد 

 مدادها  ست،ي هم ن  ی گذارد و تازه مس    یم           سرب به جا    

 ها استفاده   Stylusمداد درست مثل    . مورد استفاده قرار گرفتند   

 ی بـرا  ی تفـاوت کـه در آن پوشـش        نيـ  بـا ا              شد، یم

 مباند و در    زيت استفاده کننده، مت    تا دس  رفت ی به کار م   تيگراف

 . بود، سامل مباندننده و شکفي ظراري که بستيضمن گراف

 ( تيـ  در واقع گراف   د،ي کن ی را پاک م   ی که مشا عالئم مداد    یوقت

کـن هـا در       امـروزه پـاک   .  و نـه سـرب     دي کن یرا پاک م  ) ربنک

 از  ی و بعـض   ی عالئم مداد  توانند ی خمتلف وجود دارند و م     یرنگها
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 اي سقز   ل،يني و ک،يآا از الست  . خودکارها را پاک کنند   انواع  

 . شوند یمواد مشابه درست م

 دي قطعه نـان سـف     کي از   یستي با ی از اخرتاع پاک کن، مشا م      شيپ

 ی از هنرمندان هنوز هم از نان برا       یبعض ( دي کرد یم استفاده

ادوارد ).  کننـد  ی پاستل استفاده مـ    ايکمرنگ کردن اثر زغال     

.  کـشف کـرد    ١٧٧٠ پاک کن را در      ني اول ؛یسيانگل مهندس   م؛ينع

 کي شروع شد که او هنگام پاک کردن         نجايدر واقع داستان از ا    

 و  رداشـت  نـان ب   ی را بـه جـا     کي قطعه السـت   کي یمطلب، اشتباه 

 یبعدها او شروع به فـروخنت پـاک کـن هـا           . متوجه خواص آن شد   

 بـه    بود و  ی مانند نان فاسد شدن    زي ن کياما الست .  کرد یکيالست

 يی پاک کـن هـا     جهيدر نت .  کرد ی م داي پ یمرور زمان، حالت بد   

 . مرغوب تر به بازار آمدیها با جنس

. دارديـ  را از سـطح کاغـذ بـر م         تيکن در واقع ذرات گراف      پاک

.  کاغذ دارند  ی از مولکوهلا  یشرتي ب ی پاک کن چسبندگ   یها مولکول

 تيـ  گراف د،يکـش  ی مـ  ی پاک کن را بر عالئم مداد      ی وقت نيبنابرا

 از پـاک    یبعض.  دهد که به پاک کن بچسبد و نه کاغذ         ی م حيترج

 زي و در واقع آنرا ن     کنندي کاغذ را خراب م    يیکن ها، سطح رو     

 نـرم   یکي السـت  ی از پاک کن ها    یليني و یپاک کن ها  .  دارد یبرم

 از  ی هنـر  یپـاک کـن هـا     .  را دارند  تي خاص نيتر هستند اما مه   

 بردن نيئم را بدون از ب شوند و عالی نرم ـ زبر درست م کيالست

 . کنندیکاغذ پاک م
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 : مدادهيهت● 

 قطعـه چـوب، مـداد       کيـ  که چگونـه از      دهد ی نشان م  ري تصو نيا

 تي خمتلف گراف  ی از نسبتها  ی امروز یمغز مداد ها  . شود ی م ديتول

 جادي دو ماده سبب ا    نيدر صد متفاوت ا   . شود یو خاک رس درست م    

 مـداد  ی که معموال روشود ی گوناگون میها" ی سخت" با  يیمدادها

 زانيـ نـشان م   " B" وعالمـت  یختنشان س  " H"عالمت. شود ینوشته م 

 دو برابـر دارد     ی مداد سخت  یعني " ٢H. " بودن مداد است   یمشک

 .ی مداد سخت و مشکیعني " HB"و 

 

 

 

  معرفی حمصول -٢

هر حمصول ويژگی ها و مشخصات خاصی دارد که پيش از هـر گونـه               

 اقتصادی طرح، الزم است اين خـصوصيات بـه          بررسی فنی، مالی و   

شناخت صحيح مشخصات و انواع خمتلف حمصول،       . درستی شناخته شوند  

بدون ترديد راهنمای مناسبی جهـت تـصميم گيـری هـای الزم در              

انتخاب روش و عمليات توليد و حماسبات بعدی مورد نياز خواهد           

 . بود

کـه امـروزه    حمصول توليدی در اين طرح الک غلط گير مـی باشـد             

 .جايگاه ويزه ای در لوازم حترير پيدا کرده است

  معرفی کد های آيسيک و کدهای تعرفه -١-٢
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مهانطور که ذکر گرديد، حمصول مورد بررسی در اين طرح، الک غلط            

اما بررسی های به عمل آمده بيانگر آن است که          . گير می باشد  

 ISICی کـد    بر اساس تقسيم بندی کاالهای صنعتی اين حمـصول دارا         

 : می باشد            به شرح جدول ذيل 

                                      

  با حمصول طرحISIC مرتبط ترين و نزديک ترين کد –جدول 

 کد شرحرديف
٢۴٢٢١۵١۵ الک غلط گيری ١

 

مهچنين بر اساس بررسی به عمل آمـده توسـط مـشاور از مؤسـسه               

شخص گرديد، که اين حمـصول يعنـی        پژوهش های وزارت بازرگانی م    

 و  ٣٨٢۴٩٠۴٠الک غلط گير، طی سال های اخير حتت تعرفه به مشاره            

به عنوان پاک کننده های صـنعتی دارای مبـادالت جتـاری بـوده              

 .است

  معرفی الک غلط گير-٢-٢

يکی از انواع لوازم حترير که امروزه گسرتدگی و تنوع فراوانی           

پـس از افـزايش کـاربرد       . باشد پيدا کرده است الک غلط گير می      

خودکار و جايگزين شدن آن به جای مداد در بسياری لز مـوارد             

مصرف چاره ای برای پاک کردن مطالب نگارش شـده بـا خودکـار              

 .انديشيده شد

الک غلط گير جهت پاک کـردن مطالـب نگـازش شـده بـا خودکـار                 

 .استفاده می گردد

  استاندارد ملی يا بين املللی -٣-٢
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ای به عمل آمده از مؤسسه استاندارد و حتقيقات صنعتی          بررسی ه 

ايران بيانگر آن است که در ارتباط با حمصول مورد نظر طـرح،             

 :استانداردی به شرح جدول ذيل وضع گرديده است

 

 
رديف

مشاره  شرح
استاندارد

ويژگی ها و روشهای آزمون مايع  ١
 الک غلط گيری-تصحيح کننده

٣۶٠۴ 

 

 :د در ادامه ارائه گرديده استشرح اين استاندار

الك ( و روش آزمون مـايع تـصحيح آننـده           ها استاندارد ويژگي  

آه بوسيله آميسيون فين مربوط هتيه و تـدوين شـده و            ) غلط گريي 

ــورخ  ــيميائي م ــتاندارد ش ــي اس ــه مل ــصدوچهاردمهني آميت  در يك

 ماده  ١ اينك باستناد بند     ،مورد تائيد قرار گرفته    ٢٣/١١/٧٣

صالحي قوانني و مقررات موسسه اسـتاندارد و حتقيقـات           قانون ا  ٣

 بعنوان استاندارد رمسي ايران     ١٣٧١صنعيت ايران مصوب هبمن ماه      

 .گردد منتشر مي

براي حفظ مهگامي و مهاهنگي با پيـشرفتهاي ملـي و جهـاني در               

استانداردهاي ايـران در مواقـع لـزوم        ،  زمينه صنايع و علوم   

 گرفت و هر گونـه پيـشنهادي آـه          مورد جتديد نظر قرار خواهند    

براي اصالح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگـام جتديـد            

 .نظر در آميسيون فين مربوط مورد توجه واقع خواهد شد

در هتيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است آه ضـمن توجـه               

املقــدور بــني ايــن  بــه شــرايط موجــود و نيازهــاي جامعــه حــيت
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ندارد آـشورهاي صـنعيت و پيـشرفته مهـاهنگي          استاندارد و استا  

 .اجياد شود

لذا با بررسي امكانات و مهارهتاي موجود و اجراي آزمايشهاي           

 اين استاندارد با استفاده از منابع زير هتيـه گرديـده            ،الزم

 : است

  

1- JIS -S 6055-1988  

2- JIS -S 637-1986   

 ويژگيها و روشهاي آزمون مايع تصحيح آننده

 )ك غلط گريي ال( 

اين استاندارد در برگرينـده ويژگيهـا و         هدف و دامنه آاربرد   

باشـد   روشهاي آزمون مايعات تصحيح آننده آبي يا روغين مات مي         

آه براي تصحيح خطوط يـا حـرويف آـه توسـط نوشـت افزارهـائي                

هاي آپـي خـشك يـا         ماشني ، روان نويس  ،خودآار خودنويس : مانند

د و از اين به بعـد از آن بـه نـام             شو ماشني حتريرها نوشته مي   

 .گردد  مايع تصحيح آننده ياد مي

 بندي  طبقه

تــوان   مــي1مايعــات تــصحيح آننــده را مطــابق جــدول مشــاره  

 .بندي منود  طبقه
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 ١٠

 

 

 آيفيت  

 ايـن   ۴ه چنانچه با روشهاي مندرج در بنـد         مايع تصحيح آنند   

استاندارد مورد آزمون قرار گريد بايـد بـا ويژگيهـاي جـدول             

 . مطابقت داشته باشد ٢مشاره 

 

1-Contrast ratio 

2-Crawling 



 شرکت شهرکهای
 صنعتی  اردبيل   

گزارش مطالعه امکان سنجی 
 )PFS(مقدماتی 

 correction pen      الک غلط گير
ver.02 

 شرکت مشاورين
 هبين کيفيت پرداز هتران

 

 ١١

3-Colour Fading 

4-Bleeding 

چنانچه رنگ جوهر روي حملي آـه قـبال مـايع           :  خزش -١يادآوري   

تصحيح آننده خورده است باقي مناند و جاي خايل روي مايع باقي            

 .شود   اين عمل خزش ناميده مي،بگذارد

شود آه نـام نوشـته       به حاليت اطالق مي   :  آاهش رنگ  - ٢يادآوري 

 .اشد ازفام نوشته روي آاغذ ب روي مايع آم رنگ تر

چنانچه ناي خط آـشيده شـده روي يـك          :  رو آمدن  -٣يادآوري   

تر از حد عادي شود به اين حالت رو          اليه مايع تصحيح آننده ن    

 .شود  آمدن گفته مي

 هاي آزمون  روش 

 :شرايط استاندارد آزمون  

شرايط استاندارد آزمون براي اين فـرآورده چنانچـه شـرايط            

 درجه سلسيوس و رطوبت نـسيب       5±20اي  ديگري توصيه نشده باشد دم    

 .باشد   درصد مي65±20

 :اي بازتاب  آزمون نسبت مقايسه

يادآوري اين آزمون در حقيقت نشان دهنده قدرت پوشـش مـايع             

 .باشد  تصحيح آننده مي

هـاي   صفحه آزمون شطرجني شكلي هتيه آنيد آه قدرت بازتاب مربع          

 درصد  ۶٠سفيد بيش از    هاي    و قدرت بازتاب مربع    ۵سياه آمرت از    

 .باشد
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اي ثابـت آنيـد و توسـط         اين صـفحه را روي يـك صـفحه شيـشه           

 ميكـرون   ۵٠اپليكاتور قشري از مايع تصحيح آننده با ضـخامت          

 .صفحه را افقي قرار دهيد تا خشك شود. روي صفحه بكشيد

پس از خشك شدن صفحه قدرت بازتاب فيلم مايع تـصحيح آننـده              

 آزمونه و قدرت بازتاب فـيلم را روي         را روي قسمت سياه صفحه    

گـريي آـرده طبـق فرمـول زيـر           قسمت سفيد صفحه آزمونه اندازه    

 : مطابقت دهيد ٢حماسبه منائيد و عدد حاصله را با جدول مشاره 

 

 :آزمون خشك شدن  

 6 و نـاي آن      g/m2 80وي آاغذي آه وزن آن نبايـد آمـرت از           ر 

ميليمرت باشد بوسيله اپليكاتور فيلمي از مايع تصحيح آننـده          

 ميكــرون بكــشيد و در شــرايط اســتاندارد حمــيط ۵٠بــه ضــخامت

پس از دو دقيقه در مورد نوع بر پايـه          . بگذاريد تا خشك شود   

 با خودآاري آـه     آب و يك دقيقه در مورد نوع بر پايه حالل آيل          

.  مطابقـت دارد روي آن بنويـسيد       1709با استاندارد ملي مشاره     

 .در سطح منونه خشك شده نبايد آثار شكستگي به چشم خبورد 

 :قابليت نوشنت جمدد  

هتيه منائيد و پـس از خـشك   ) 3 ـ  4(اي مطابق بند  صفحه آزمونه 

ريـر   با آليـه وسـايل حت      ،شدن طبق شرايط ذآر شده در مهان بند       
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روي فيلم  )  تايپ و غريه     ،خودنويس،خودآار روان نويس  ( موجود  

 .هتيه شده بنويسيد 

سطح آزمونه را از نظر اجياد آثاري چون، خزش، آاهش رنگ و يا             

 .رو آمدن رنگ مورد بررسي قرار داده گزارش منائيد

 :مقاومت در برابر پوسته شدن 

پـس از خـشك     . هتيه منائيـد  )  ٣-۴(اي مطابق بند     صفحه آزمونه  

شدن طبق شرايط ذآر شده آاغذ را در حملي آه با مـايع تـصحيح               

بطوريكه خبش حـاوي منونـه در       . آننده پوشيده شده است تا آنيد     

 گرمي آه مقطـع     ۵٠٠يك وزنه   . داخل قسمت تا خورده قرار گريد       

بعـد از   .  ميليمرت قطر داشته باشد روي آن قرار دهيـد           ۵٠آن  

شته آاغذ جمددا تـا آنيـد تـا صـفحه           چند دقيقه وزنه را بردا    

آزمونه مستطيل شكل شود و جمددا مهان وزنه را روي آاغذ قـرار             

پس از باز آردن صفحه آزمونه منونه را از نظر پوسـته            . دهيد  

 .يا آنده شدن از سطح آاغذ مورد بررسي قرار دهيد 

 ـ مقاومت در برابر دما

 :مقاومت در برابر دماي صفر درجه سلسيوس

 تصحيح آننده را در خمزن جمهز به ترموسـتاتي آـه قابـل              مايع 

پـس از يـك     .  درجه سلسيوس است قرار دهيـد        2±آنرتل در دماي    

دقيقـه در دمـاي      ٣٠ساعت منونه را از خمزن بريون آورده و مبـدت         

پـس از ايـن مـدت       . قرار دهيد ) دماي حميط   (  درجه سلسيوس  20±5
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 قـرارداده و طبـق      منونه را از نظر تغيريات ظاهري مورد بررسي       

 .مورد آزمون جمدد قرار دهيد) ٢-۴(بند 

 . مطابقت دهيد٢عدد حاصله را با جدول مشاره  

 

 : درجه سلسيوس۴٠مقاومت در برابر دماي 

مايع تصحيح آننده را در خمزن جمهز بـه ترموسـاتي آـه قابـل                

پـس از يـك     .  قرار دهيد    درجه سلسيوس است   2±40آنرتل در دماي    

 دقيقـه در    ٣٠ا از خمزن بـريون آورده و بـه مـدت            ساعت منونه ر  

. قرار دهيـد  ) دماي حميط   (            درجه سلسيوس    5±20دماي  

پس از اين مدت منونه را از نظر تغيريات ظـاهري مـورد بررسـي               

مورد آزمون جمـدد  ) ٢ ـ  ۴ (            قرار داده و طبق بند

 .قرار دهيد 

 .قت دهيد  مطاب٢عدد حاصله را با جدول مشاره 

 :قابليت انبارداري 

 ماه پس از توليـد      ٨چنانچه منونه مايع تصحيح آننده به مدت         

 درجه سلسيوس در انبار مباند و سـپس طبـق           ۵و در دماي حداقل     

مورد آزمون قرار گريد بايد با ويژگيهاي مندرج در         ) ٢-۴(بند  

 . مطابقت داشته باشد ٢جدول مشاره 

 گذاري  بندي و نشانه بسته

 بندي  ستهب
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بندي مايع تصحيح آننده بايـد       جنس ظروف مورد مصرف جهت بسته      

طوري انتخاب شود آه هيچ واآنشي با مواد داخل آن نشان ندهد            

 .و آثار نامطلوب در موقع انبارداري اجياد نكند 

در پوش ظروف نبايد هيچ خطري در مورد واآـنش آن بـا مـواد                

نت در پـوش بـه سـادگي        داخل ظرف داشته باشد و باز آردن و بس        

 .پذير باشد  امكان

بنـدي مـايع     در صورت استفاده از ظروف قلمي شكل جهـت بـسته           

 بايد طوري طراحي شده باشـد آـه مـايع را بـه              ،تصحيح آننده 

 .خوبي جاري آرده و سخيت نوك قلم براي آاربرد مناسب باشد 

 منظور از مايع تصحيح آننده قلمي شكل آن است آـه            -يادآوري 

 حاوي مايع به شكل قلم بوده و مايع به تـدريج از نـوك               ظروف

 .شود  قلم خارج مي

در صورت استفاده از نوك قلم موئي جنس الياف بايد به قـدر              

 .آايف سخت باشد 

 گذاري  نشانه

اطالعات زير بايد بطور خوانا و واضح روي بر چسب هر يـك از               

 :ظروف قيد گردد 

 ري آاالـ نام توليد آننده و عالمت اختصا 

 ـ احتياط در قرار دادن آن دور از دسرتس اطفال  

 ـ نام و مقدار حالل اصلي  

 )ليرت  گرم يا ميلي( ـ مقدار خالص  
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 ـ مشاره و تاريخ توليد 

 

 

 دقت در محل و نقل 

بنـدي فـرآورده بـر       بر روي هر بدنه يا آوچكرتين واحد بـسته         

ــود     ــته شـ ــد نوشـ ــر بايـ ــارات زيـ ــالل آيل عبـ ــه حـ       پايـ

 ):در مورد نوع پايه آبي ضرورتي ندارد( 

ـ احتياط در گذاشنت در پوش بعد از هر استفاده خبـاطر فـرار               

 بودن آن 

ـ احتياط در آـاربرد طـوالني آـه در حملـي بـا هتويـه آامـل                   

 استفاده شود

  بودنگري گري يا غري آتش ـ تعيني آتش 

  بررسی قيمت حمصول -۴-٢

ن حمصول بسته به خارجی يا ايرانی بودن آن متفاوت می           قيمت اي 

 قيمت های                اين حمصول در مارک های خمتلف با      .باشد

 ريـال،   ٢٧۵٠ ريـال،    ٢۵٠٠ريـال،   ٣٢۵٠ريـال،   ٣٠٠٠ ريال، ٢٢۵٠

 ريــال در بــازار ۶٢٠ ريــال و ۵٢٠٠ ريــال،۴۵٠٠ ريــال، ٣۵٠٠

ول در حـدو    البته منونه های تايوانی ايـن حمـص       .موجود می باشد  

 ريال بوده و از کيفيت نسبتا مناسبی برخوردار می          ۴٠٠٠قيمت  

 .باشد

  موارد مصرف و کاربردها -۵-٢
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مهان طور که اشاره گرديد اين حمصول در سبد لوازم حتريـر جـای              

داشته و در راستای پاک کردن مطالب نگارش شده با خودکار که            

تفاده مـی   با پاک کن های موجود قابل پاک کـردن نيـستند اسـ            

 .گردد

 

 بررسی کاالهای جايگزين و جتزيـه و حتليـل اثـرات آن بـر               -۶-٢

 مصرف حمصول

برای حمصول مورد بررسی از آجناييکه صرفا در پاک کردن مطالـب            

نگارش شده با خودکار کاربرد دارد منی توان کـاالی جـايگزينی            

تنها کااليی که مورد مصرف آن مشابه ايـن حمـصول           .در نظر گرفت  

 .شد پاک کن بوده که قادر به پاک کردن خودکار منی باشدمی با

 .لذا منی توان کااليی را جايگزين اين حمصول منود

  امهيت اسرتاتژيک کاال در دنيای امروز-٧-٢ 

اين کاال از حيث رعايت صحت و درستی در نگارش، و هر چه بيشرت              

خط خوردگی                   رعايت شدن متيزی و جلوگيری  از        

 .امهيت دارد

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

کشور های چين و تايوان از عمده توليد کنندکان  ايـن حمـصول              

 .حمسوب می گردند

 :  عرضه -٣
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يکی از فازهای مهم برای طراحی يک کارخانه، بررسـی عرضـه و             

 نگاهی به گذشته و حتليل    . باشدتقاضای گذشته حمصول کارخانه می    

تواند بينش روشنی را بـرای      ميزان عرضه و تقاضای يک حمصول می      

بينی عرضه و تقاضا در آينده و اينکـه آيـا طـرح             حتليل و پيش  

فوق دارای بازار مناسبی برای فروش حمصوالت خود خواهد بود يا           

 .دهدگذاری به دست میخير و در حقيقت کاهش ريسک سرمايه

 در سـال هـای گذشـته مـی          در اين فصل به عرضه حمصول اين طرح       

تا بتوانيم با استفاده از نتايج بدست آمده از ايـن   پردازيم

بررسی ها وضعيت حمصول مورد نظر طرح، در سال های اخير در حبث             

 .توليد داخلی و تا حد امکان ميزان واردات را روشن مناييم

  وضعيت واحدهای فعال در توليد الک غلط گير-١-٣

گزارش ذکر گرديـده، طبـق دسـته بنـدی          مهانطور که در ابتدای     

اجنام شده توسط وزارت صنايع و معـادن بـرای حمـصوالت صـنعتی،              

 ٢۴٢٢١۵١۵ بـه مشـاره      ISICبرای حمصول مورد نظر اين طـرح، کـد          

پس از بررسی های بـه عمـل در زمينـه           . درنظر گرفته شده است   

توليد کنندگان مرتبط با اين حمصول مشخص گرديد در حال حاضـر            

 .يد کننده در کشور مشغول به توليد اين حمصول می باشند تول۶
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از ابتدا تا    های فعال در زمينه توليد الک غلط گير       ليست شرکت 

 ٨١پايان سال 

ظرفيت  استان نام واحدرديف
 واحد سنجش امسی

 تن ٢٠ هتران پليکان ايران ١

 تن ١٤٠ هتران حسين اميری ٢

 تن ٢٧٠ هتران سپيتاک ٣

رکشعلی ز ٤  تن ٥٦ هتران 

 تن ٥٠ هتران شيمياری ٥

 

 ٨٤در سال  های فعال در زمينه توليد الک غلط گيرليست شرکت

ظرفيت  استان  نام واحد رديف
 امسی

واحد 
 سنجش

 تن ٢٠ هتران آرين صنعت ١

 

بنابراين جمموع توليد داخلی بر اسا س ظرفيت امسـی کارخاجنـات            

 :ی باشدطی سال های اخير به شرح جدول ذيل م

هـای    ميزان توليد داخلی واقعی حمصوالت مورد نظر طرح طی سال         

 )برحسب تن(گذشته 

 ١٣٨٦ ١٣٨٥ ١٣٨٤ ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ سال

ــد توليـــ

 داخلی
٥٣٦ ٥٣٦ ٥٣٦ 

٥٥٦ ٥٥٦ ٥٥٦ 
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  ٨٧ بررسی روند واردات تا سال -٢-٣

بررسی های به عمل امده از مؤسسه پژوهش های وزارت بازرگانی           

 است که اين حمصول طی ساهلای گذشته حتت تعرفـه بـه             حاکی از آن  

 و به عنـوان پـاک کننـده هـای صـنعتی دارای              ٣٨٢۴٩٠۴٠مشاره  

 .مبادالت جتاری بوده است

اما از آجناييکه اين تعرفه به طور دقيق بيانگر حمـصول مـورد             

نظر اين طرح منی باشد از ارائه آمار مربوط به آن صـرف نظـر               

 .می مناييم

نين در نظر می گيريم که ميزان عرضه ايـن حمـصول            بنابر اين چ  

 .برابر ميزان توليد داخلی آن می باشد

  عرضه در آينده -٣-٣

جهت بررسی در اين خبش از ماخذ اطالعاتی وزارت صنايع و معادن            

 بـه   ISICبر اين اساس طرح هايی کـه بـا کـد    .استفاده گرديد 

ورد بررسـی    اقدام به اخذ جواز منـوده انـد مـ          ٢۴٢٢١۵١۵مشاره  

بر اين اساس در حال حاضر دو طرح صدف سـلماس و            .قرار گرفتند 

طرح صدف سلماس بـا     . هبروز نورانی پور در حال اجرا می باشند       

 تن در حال اجرا بـوده       ٣ درصد و ظرفيت امسی      ١٠پيشرفت فيزيکی 

 . سال آتی به هبره برداری برسد۴و به نظر  می رشد طی 
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ر دارای درصد پيـشرفت فيزيکـی       هم چنين طرح هبروز سليمانی پو     

 سال آتـی بـه هبـره بـرداری          ٣ تن طی    ٢٠ درصد و با ظرفيت      ۴۵

 . خواهد رسيد

شايان ذکر است طرح هايی که دارای درصد پيشرفت فبزبکی صـفر            

بوده و مدتی از زمان اخذ جواز آن ها می گذرد جهت واقعی تر              

شدن پيش بينی عرضه در زمره توليـد کننـدگاه قـرار نگرفتـه              

 .اند

بنابراين پيش بينی توليد داخلی اين حمصول به شرح جدول ذيـل            

   :خواهد بود

هـای  ميزان توليد داخلی واقعی حمصوالت مورد نظر طرح طـی سـال           

 )برحسب تن(آتی 

 

 

  پيش بينی واردات -۴-٣

ر ارائه شده در خبش واردات در گذشته به طـور           از آجنائيکه آما  

دقيق منی تواند بيانگر وضعيت واردات الک غلط گيـر بـه کـشور              

باشد و حمصوالت ديگری نيز حتت اين تعرفـه بـه کـشور وارد مـی                

لذا منی توان آن را مبنای دقيقی جهت پيش بينی واردات           .گردند

 .قرار داد

  تقاضا-۴

 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ سال
ــد  توليــ

 داخلی
٥٨٦ ٥٦٦ ٥٦٦ 

٥٨٩ ٥٨٩ ٥٨٩ 
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  تقاضای گذشته -١-۴

ضا يکی از اساسی ترين مبانی شکل دهنده بازار مـی           مفهوم تقا 

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

مستقيم از متايالت و رفتار مصرف کنندگان منبعث مـی شـود، از             

 .پيچيدگی های قابل مالحظه ای نيز بر خوردار است

انگر بررسی های صورت گرفته در حبث موارد کاربرد اين حمصول بي          

آنست که  اين حمصول دارای مصارف در لوازم حتريـر افـراد مـی               

بنابراين با توجه به موارد مصرف اين حمـصول هبرتيـن روش            .باشد

حماسبه تقاضا در گذشته برای اين حمصول ، اسـتفاده از تکنيـک             

 :مصرف ظاهری می باشد که از رابطه ذيل به دست می آيد

C = Y+M-X 

 :که در آن

C : یمصرف ظاهر 

Y : توليد داخلی 

M : واردات 

X : صادرات 

 .می باشد

ولی با توجه به اينکه برای اين حمصول طـی سـال هـای گذشـته                

صادرات حمسوسی صورت نگرفته است، می توان چنين در نظر گرفـت            

که تقاضای اين حمصول طی سال های گذشته برابـر جممـوع توليـد              

 .داخلی و واردات اين حمصول می باشد
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 رسی روند صادرات حمصول  بر-٢-۴

مهانطور که در خبش واردات در گذشته اشاره گرديد، بررسی هـای            

سـازمان   صورت گرفته از مؤسسه پژوهش هـای وزارت بازرگـانی و  

نقطه جتاری ايران بيانگر آنست که هيچ تعرفه ای به طور خـاص             

به اين حمصول ختصيص نيافته است و بنا بـر اظهـارات کارشـناس              

 و بـه    ٣٨٢۴٩٠۴٠ جتاری ايران اين حمصول حتت تعرفه        سازمان نقطه 

و .عنوان پاک کننده های صنعتی دارای مبادالت جتاری بوده اسـت          

از آجناييکه آمار مربوط به اين تعرفه به طور دقيـق بيـانگر             

حمصول اين طرح منی باشـد منيتـوان آن را مبنـای درسـتی بـرای                

 .بررسی صادرات اين حمصول قرار داد

 ينی تقاضای حمصول طی سال های آتی  پيش ب-٣-۴

تـرين،  بيين تقاضای آينده، پيچيده   اين اظهارنظر آه مرحله پيش    

ترين و در عني حال مهمرتين خبش مطالعه هر بازار را تشكيل            مشكل

 .دهد، ادعاي گزايف نيستمي

چرا آه مبناي اصلي اجنام مطالعات آاربردي بـازار در مفهـوم            

 . سهمي از تقاضاي بازار فته استتقاضا و امكان فروش و آسب

از آجنايي آه در آشورهاي در حال توسعه اطالعات و آمـار، يـا              

در دسرتس نيست و يا نادرست، ناقص، مبـهم، متنـاقض و دو يـا               

اي خنواهـد   چندگانه است اجنام برآورد تقاضا آار چنـدان سـاده         
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ضمن اينكه تعداد و پراآندگي مراآـز خمتلـف متـويل هتيـه             . بود

هاي انتشار يافته از طرف     ار و وجود اختالفات عمده در داده      آم

ها را  تواند نتايج بررسي  مي              هاي خمتلف       سازمان

زيرا حصول اطمينـان از دقـت       . تا حد قابل توجهي متأثر سازد     

ها بي شك مبتين بر اعتماد حمقق بـر صـحت اطالعـات خـام               بيينپيش

 .باشداوليه مورد استفاده مي

در هر حال با در نظر گرفنت متام تنگناهاي موجود بايد اذعـان             

داشت آه خبش برآورد تقاضاي آتي، به دليل ماهيت آـاربردي آن            

گريي براي اجرا يا عدم اجـراي       و نقش غريقابل انكارش در تصميم     

 .يك فعاليت اقتصادي صنعيت، امري حياتي است

طالعـات موجـود،    گريي از نظام امكانـات و ا      اي جز هبره  لذا چاره 

هاي آتي  جهت اجنام برآورد صحيح، علمي و مناسب از تقاضاي سال         

 .حمصول وجود ندارد

های به عمل آمده توسط مشاور و بـا توجـه بـه             بر اساس بررسی  

ماهيت اين حمصول، تنها مورد کاربرد اين حمصوالت در سبد لوازم           

تقاضـا،  بنابراين هبرتين روش جهت حماسبه      . باشدحترير افراد  می   

 .باشد می              استفاده از روش مصرف سرانه

بدين منظور با در نظر گرفنت آمار موجود در سـالنامه آمـاری             

هـای اخيـر و مهچنـين در        کشور در رابطه با مجعيت کشور در سال       

های ها طی سال  نظر گرفنت ميزان توليد اين حمصول مصرف سرانه آن        

 :باشد گذشته به شرح ذيل می
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 های گذشتهمجعيت طی سال

 ١٣٨۶ ١٣٨۵ ١٣٨۴ ١٣٨٣ ١٣٨٢ سال

۶٧۴۴٧۴١٩۶٨۶۵۵۵٢٢٧٠٢٧۶۵٢٧٧٠۴۵۴۴٣٠٧٢٠٢٩۴١١)نفر(مجعيت
 

 )بر حسب گرم(های گذشتهمصرف سرانه الک غلط گير طی سال

 ١٣٨۶ ١٣٨۵ ١٣٨۴ ١٣٨٣ ١٣٨٢ سال

 ٨/٧ ٩/٧ ٩/٧ ٨/٧ ٩/٧ الک غلط گير
 

يزان مصرف سرانه اين حمصول طـی       مهان طور که مشاهده می گردد م      

 گرم بـوده اسـت کـه        ٩/٧سال های اخير تقريبا ثابت و برابر        

از ضـرب پـيش      چنانچه پيش بينی مصرف سرانه نيز ايـن باشـد،         

بينی مصرف سرانه در پيش بينی مجعيت،پيش بينـی تقاضـای ايـن             

 :حمصول به شرح ذيل حماسبه می گردد

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

-بينی مجعيت کشور به شـرح جـدول ذيـل مـی           های آتی پيش  طی  سال  

 :باشد

 ) برحسب نفر(بينی مجعيت کشور پيش

 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨      سال
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٧٣۶۵٣۴٩ مجعيت

٨ 

٧۴۶٨۴۶

۴٧ 

٧۵٧٣٠٢

٣٢ 

٧۶٧٩٠۴

۵۵ 

٧٧٨۶۵۵

٢١ 

٧٨٩۵۵۶

٣٨ 
 

 

 )تن(پيش بينی تقاضای حمصول طرح

         
 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ سال

 ۶٢۴ ۶١۶ ۶٠٧ ۵٩٨ ۵٩٠ ۵٨١ تقاضا

 

جهت بررسی سهم قابل حصول از بـازار مـصرف بايـستی بـه خـأل                

بينی عرضه و تقاضا بپردازيم که در جداول        موجود در ميان پيش   

 .ذيل برای حمصوالت طرح مذکور به آن پرداخته شده است

-حصول از فرمول زير بـه دسـت مـی         الزم به ذکر است، سهم قابل       

 :آيد

سـهم قابـل    )= تقاضـای داخلـی   +صادرات(–)عرضه داخلی +واردات(

 حصول ازبازار مصرف

 )تن(سهم قابل حصول از بازار مصرف برای توليد الک غلط گير 

 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ سال

 ٣٦ ٢٨ ١٨ ١٢ ٢٦ ١٥ الک غلط گير
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  مقدمه-۵

صويل ساخته شود، قاعدتًا بايد مراحلـي آـه از          وقيت قرار است حم   

هـا در توليـد     برداشـنت ايـن گـام     . قبل مشخص گرديده طي شوند    

ها آه عمومًا بـه  اين گام. باشدمي انواع حمصوالت آم و بيش صادق

گردنـد تـا موجـب      عمليات موسومند از قبل به دقت تعريـف مـي         

 .يكنواخت شدن روش ساخت و افزايش آارايي گردند

جهت توليد حمصول مورد بررسی در اين گزارش ابتدا بايد فرمول           

اين کار توسط شيمی دانان خـربه       . مايع الک غلط گير بوجود آيد     

ايـن  . و آشنا به انواع مواد اوليه مـرتبط بوجـود مـی آيـد             

افراد با انتخاب مشخصه های الزم برای الک فرمول را طراحی می            

 : اين مشخصه ها عبارتند از. کنند

 مان الزم برای خشک شدن حمصولز -١

 ميزان استحکام اليه الک بوجود آمده -٢

جدا از اين مشخصه ها يک سری خـصوصيات ظـاهری نيـز دز نظـر                

 :گرفته می شود مانند

 ضخامت اليه الک -١

 رنگ الک -٢
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اغلب اوقات اين خصوصيات با تست کردن توسط مصرف کننـده هـا             

 .ارزيابی می شود

 در حجم کم و در آزمايشگاه توليـد         فرمول اوليه توليد ابتدا   

تـستهايی کـه    . می شود تا جنبه های عملکردی آن ارزيابی شود        

 :  روی الک غلط گير اجنام می شود عبارتند از

 تست دوام   ) ١

 تست های ايمنی) ٢  

تست دوام که مهم ترين تست مـی باشـد بـرای يـافنت تغييـرات                

از مجلـه ايـن     . فيزيکی در حمصول طی گذشت زمان اجنام مـی شـود          

تغييرات فيزيکی می توان به تغيير در رنگ، تغييـر در بـو و              

اين تست به ما نشان می دهـد        . تغيير در ضخامت الک اشاره کرد     

که آيا حمصول وقتـی در اختيـار مـشرتی قـرار مـی گيـرد مهـان                  

عملکردی را دارد که در توليد آزمايشگاهی از خود نشان داده           

 .است يا خير

العات بدست آمده از ايـن آزمايـشات بـه توليـد            بکار گيری اط  

کننده کمک می کند که فرموالسيون توليـدی خـود را بـه طـوری               

 .تنظيم کند که هبرتين حمصول توليدی را ارائه دهد

  مواد اوليه-۶

انواع زيادی از مواد اوليه را می توان بـرای هتيـه الک غلـط               

 گير از يـک     بطور کلی فرموالسيون ساخت الک غلط     . گير بکار برد  
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عامل مات کننده شيميايی، يک تشکيل دهنده اليه پليمری و يـک            

 .حالل تشکيل شده است

کليدی تـرين مـاده ی اوليـه در         : ماده مات کننده شيميايی   * 

اين ماده مسئول   . توليد الک غلط گير، مات کننده شيميايی است       

متداول ترين مات کننده شـيميايی      . پوشش دادن نوشته غلط است    

دی اکـسيد                 ورد استفاده قرار مـی گيـرد،        که م 

 .تيتانيم است

کـه از سـنگ     ) غيـر آلـی   (دی اکسد تيتانيم يک ماده ی معدنی        

اين ماده يک ماده ی غير شفاف و        . معدن تيتانيم بدست می آيد    

با تغييـر   . مات است و بطور واضحی، رنگ سفيد بوجود می آورد         

 دی اکسيد تيتانيم با مواد      دادن متدهای فرآيند و خملوط کردن     

از اين مـضوع    . خمتلف، رنگ های گوناگونی می توان بوجود آورد       

 . برای توليد الک های رنگی استفاده می شود

 تا  ۴٠در کل عامل مات کننده که دی اکسيد تيتانيم می باشد،            

 . درصد از فرموالسيون را تشکيل می دهد۶٠

دی ( مـات کننـده      اگرچـه عامـل   :  تشکيل دهنده اليه پليمری   * 

غلط را پوشش می دهد ولی مـاده پليمـری، دی           ) اکسيد تيتانيم 

اين پليمر اليـه ای را  . را به کاغذ می چسباند اکسيد تيتانيم

بوجود می آورد که وقتی خشک می شود به رشته هـای کاغـذ مـی                

اين اليه حمکم می شود و در عين حال انعطـاف پـذير هـم               . چسبد

 . يد شکسته شود و يا ترک خبورداست چراکه اين اليه نبا
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رزين های پليمری خمتلفی برای اين کار مورد استفاده قرار می           

از آن مجله می توان رزين هـای اکريليکـی، رزيـن هـای              . گيرد

. نفتی، رزين های پلی فينی و رزين های ترکيبی را نـام بـرد             

بسپارها استفاده می  برای بوجود آمدن اليه مرطوب معموال از هم

ايـن  .  مـی باشـد  (latex)بسپارها، التکس  يکی از انواع هم. شود

مورد از ترکيب کردن متا کريليت با نيرتوژن در حـضور اتـيلن             

 .وينيل استات بوجود می آيد

 درصـد از فرموالسـيون را       ١۵ تـا    ۵در کل رزين هـای پليمـری        

 ..تشکيل می دهد

ط   برای کنرتل چسبندگی و زمان خشک شـدن مـايع الک غلـ              :حالل* 

حالل باعث رقيق تر شدن فرموالسـيون مـی         . گير، حالل ضروری است   

شود و پس از قرار گرفنت حملول بر روی کاغذ به سرعت خبـار مـی                

عالوه بر اينها حالل    . شود و تنها اليه خشکی را باقی می گذارد        

قابليت دوام را باال می برد و کمک می کند ساير مواد اوليـه              

 .  و هبرت حل شوندبا يکديگر سازگار تر باشند

در ايجاد فرموالسيون الک غلط گير، انتخاب حالل مناسـب بـسيار            

بعبارت ديگر حالل بايد به سرعت خبار شـود تـا اليـه             . مهم است 

از . خشک روی کاغذ باقی مباند و بتوان اليه روی آن اليه نوشـت            

طرف ديگر نبايد سرعت تبخير حالل خيلی باال باشـد، چراکـه در             

ماده پليمری و ساير مواد الک غلط گير درون ظـرف           اين شرايط     

 .منجمد می شود و الک غلط گير خاصيت خود را از دست می دهد
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 : انواع حالل ها* 

 حالل های بر پايه آب                -١

 حالل های آلی -٢

حـالل  . حالل های بر پايه آب معموال خملوطی از آب و الکل هستند           

ند کـه عمـدتا زودتـر از        های آلی، ترکيب های آلی فرار هـست       

مثال هايی از حالل های آلـی       . حالهلای بر پايه آب خشک می شوند      

متيـل و   -عبارتند از استون، تلوئن، استات اتيل، کتون اتيـل        

البته بعضی فرمول های جديد که شامل هر دو نوع حالل هـا             ... 

 . می شود، بوجود آمده است

 .تشکيل می دهد درصد از فرموالسيون را ۵٠ تا ٢۵حالل در کل 

 ساير مواد* 

  عناصر ديگری که می توان به فرموالسيون الک اضافه کرد تنها           

برای هببود کيفيت الک است و جزء عناصـر اصـلی تـشکيل دهنـده               

اين عناصر برای هببود در خاصيت      . فرموالسيون الک غلط گير نيست    

از آجنايی  . می رود                 دوام و استحکام الک بکار      

ه دی اکسيد تيتانيم بطور کامل در حالل حـل منـی شـود و بـا                 ک

گذشت زمان ته نشين می شـود، عوامـل معلـق کننـده و عوامـل                

 .متفرق کننده را به فرموالسيون اضافه می کنند

عوامـل  .  عوامل معلق کننده مثل هيدروکسيد سلولز مـی باشـد         

عناصـری مثـل    . متفرق کننده مانند الکـل اتوکـسی مـی باشـد          
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نه ها و حمافظت کننده ها که برای جلـوگيری از آلـودگی             رنگدا

 .های بيولوژيکی هستند نيز اضافه می شود

  فرايند توليد-٧

در فرايند توليد می بايست از ظرف های با جنس فوالد زنگ نزن             

اين ظروف معمـوال بـسيار بـزرگ هـستند و مـی             . استفاده کنيم 

ايـن ظـروف    . د ليرت مايع را در خود جای دهن       ١١٠٠٠توانند تا   

سرعت اين  . و سيستم کنرتل دما هستند    ) ميکسر(جمهز به خملوط کن     

ميکسر ها قابل تنظيم است چراکه در مراحل خمتلـف توليـد مـی              

 .بايست سرعت ميکسر متفاوت باشد

عوامل . ظرف اصلی را به مقداری آب پر می کنيم        : مرحله ی اول  

حـال  . مـی کنـيم   را به آب اضـافه  (suspending agent)معلق کننده 

ميکسر را با دور کم استارت می کنيم تـا بـه انـدازه کـافی                

وقتی کـه عامـل معلـق       . خملوط شوند و هوا هم وارد خملوط نشود       

 .کننده آبپوش شد، سرعت ميکسر را باال می بريم

در ظرف جداگانه ای رنگدانـه را بـا آب خملـوط            : مرحله ی دوم  

ی زنـيم و قتـی کـه        کرده و با سرعت بسيار باال آا را هم مـ          

اندازه ی ذرات به اندازه کافی ريز شد آن را به آرامـی بـه               

 .ظرف اصلی اضافه می کنيم

در اين مرحله که مرحله آخر است رزيـن را بـه            : مرحله ی سوم  

ساير عناصر مثل حمافظـت کننـده       . آرامی اضافه اضافه می کنيم    

 .ها را نيز در اين مرحله اضافه می کنيم
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ــنرتل  -٨ ک

 :حمصولکيفيت 

ــن در  ايـ

مرحله 

ايـن  . خصوصيات مورد نظر برای الک غلـط گيـر بايـد چـک شـود              

 ، ميزان ويسکوزيته، خـصوصيات      PHخصوصيات عبارتند از تعيين     

 ...ظاهری، رنگ، کدری، زمان خشک شدن و 
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 : مواد اوليه-٩

بنـدی مـورد    جهت حماسبه ميزان آل مواد اوليه، مصرفی و بـسته         

ــاز  از ني

ــول  فرمــ

ــل  ذيــــ

ــتفاده  -مياس

 :گردد 

 Ai :

ــزان  ميــ

ــورد  مـــ

ــاز از  ني

ام  iمـــاده 

ــول  در طـ

 سال

 Cj :
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 ام       jظرفيـــــــت توليـــــــد ســـــــاليانه حمـــــــصول 

)i1(
CjaijAi
α−
×

=
                 

aij :  ميزان مصرف مادهI ام در حمصول j ام  

αi :  درصد ضايعات مادهiام  

بندي موردنياز جهت توليد الک غلط گيرميزان مواد اوليه، مصرفی و بسته  

واحد  شرحر
 سنجش

ميزان 
مصرف در 
 واحد

درصد 
ضايع
 ات

قيمت 
)ريال(  

 مبلغ آل
ميليون (

)ريال  
 حمل تأمني

١

ــسيد دی اکـ

 تيتانيم
٥٠/٠ گرم  ٠ 

 داخلي ١٢٢٥ ١٢٢٥

٢

ــن رزيـــــ

 اکريليک
١٠/٠ گرم  ٠ 

 داخلي ٩٠٠ ٩٠٠

٣
 استون

رمگ  ٣٠/٠  ٠ 
 داخلي ٤٢٦ ٤٢٦

٤

ــسيد هيدروک

 سلولز
٠٥/٠ گرم  ٠ 

 داخلي ٣٠٠ ٣٠٠

٥

ــل الکـــــ

 اتوکسی
٠٥/٠ گرم  ٠ 

 داخلي ١٢٥ ١٢٥

٦

ــرف ظــــــ

 پالستيکی
 ١٠٨ ١٠٨ ٠ ١ عدد

 داخلي

 ---- ٣٠٨٤ جمموع
 

  نيروی انسانی-١٠

ميزان ترآيب و آيفيت نريوي آار به عنوان يكي از عناصر مهـم             

. ال حاضر امهيـت خاصـی پيـدا آـرده اسـت           احداث کارخانه در ح   
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بايست به ميزان در دسرتس بودن نريوي آار، ميـزان          بنابراين مي 

هاي مورد نياز و ميزان حقوق و دستمزدهاي پرداخيت         ختصص، مهارت 

 .متداول توجه داشت

پارامرتهای خمتلفی در تعيين نيروی انسانی دخالت دارند که از          

 تکنولوژی مورد استفاده، متايل     توان به سطح  مجله اين عوامل می   

. های مورد نياز اشاره کرد    زايی، حدود ختصص و مهارت    به اشتغال 

- گروه تقسيم می   ٣نيروی انسانی مورد نياز هر واحد صنعتی به         

 :شوند که اين سه گروه عبارتند از

 نيروی انسانی خبش اداری ) الف

 نيروی انسانی خبش توليد) ب

 ستقيم توليدنيروی انسانی خبش غيرم) ج

نيروی انسانی خبش اداری و غيرمستقيم توليد تا حـدود زيـادی            

باشـند ولـی بـه دليـل        های خمتلف به يکديگر شـبيه مـی       در طرح 

های خمتلف نيـروی انـسانی خبـش        متفاوت بودن فرآيند توليد طرح    

 . باشندهای خمتلف با يکديگر متفاوت  میمستقيم توليد در طرح

 سـاعته در روز و      ٨ شـيفت    ١ اين طـرح     الزم به ذکر است که در     

تـر  حال جهـت روشـن    .  روز کاری در سال منظور گرديده است       ٢٧٠

هـای مـذکور بـه      شدن بيشرت مطلب نيروی انسانی هر يـک از خبـش          

 .تفکيک تشريح گرديده است

  نريوي انساني مورد نياز خبش اداري   
تعداد مورد نياز  ختصص مست رديف

)نفر(  
فوق  مدير عامل ١

يسانسل  
١ 
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فوق  کارمند فروش ٢
 ديپلم

١ 

 ١ ديپلم منشی ٣
 ١ ديپلم آارگر خدماتي و سرايدار ٤

 ٤ مجع آل
 

 نريوي انساني خبش غريمستقيم توليد

تعداد مـورد    ختصص مست رديف
)نفر(نياز   

 ١ ليسانس مسئول تعميرات و نگهداری ١
 ١ فوق ديپلم سرپرست انبار ٢
 ١ ديپلم انباردار ٣

لمجع آ  ٣ 
 

   نريوي انساني خبش مستقيم توليد

تعداد مورد  ختصص مسترديف
 نياز

 ٨ ديپلم کارگر واحد توليدی ١
 ٨جع آل

 

 
در پايان نريوي انساني مورد نياز طرح را مي تـوان بـه شـرح               

 :جدول ذيل خالصه منود 

 نريوي انساني مورد نياز طرح
تعداد مورد نياز  شرح رديف

)نفر(  

ني خبش ادارينريوي انسا ١  ٤ 

 ٣ نريوي انساني خبش غريمستقيم توليد ٢

 ٨ نريوي انساني خبش مستقيم توليد ٣

 ١٥ مجع آل
 

  برنامه توليد و فروش-١١

تـوان  برداری جتاری از طرح مـی     با در نظر گرفنت زمان آغاز هبره      

هـای  برنامه توليد تا رسيدن به حداکثر ظرفيت عملی برای سال         

تواند بـر اسـاس     بينی برنامه توليد می   پيش. آتی را مشخص منود   

مبنــای ظرفيــت، رانــدمان کــار، حنــوه تــأمين مــواد اوليــه، 

 .بازاريابی و ساير عوامل ديگر صورت پذيرد



 شرکت شهرکهای
 صنعتی  اردبيل   

گزارش مطالعه امکان سنجی 
 )PFS(مقدماتی 

 correction pen      الک غلط گير
ver.02 

 شرکت مشاورين
 هبين کيفيت پرداز هتران

 

 ٣٨

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

رسند می              برداری  واحدهای صنعتی که تازه به هبره     

برداری در حد حداکثر    های ابتدايی هبره   بود در سال   قادر خنواهد 

ظرفيت عملی خود توليد منايد به طوريکه طی يـک رونـد رو بـه               

رشد، هر ساله ظرفيت خود را افـزايش داده تـا در ايـت بـه                

 .حداکثر ظرفيت عملی خود دست يابد

به مهني منظور و با در نظر گرفنت سـهم قابـل حـصول از بـازار                 

ــر ا  ــصرف در نظـ ــال اول    مـ ــرح در سـ ــن طـ ــا ايـ ــت تـ      سـ

- درصد ظرفيت عملی، در سال دوم هبـره        ۶٠برداري به اندازه    هبره

بـرداري بـا     درصد ظرفيت عملی، در سال سوم هبره       ٧٠برداري با   

 درصـد   ٩٠برداري بـا     درصد ظرفيت عملی، در سال چهارم هبره       ٨٠

بـرداری بـه    هبره                ظرفيت عملی و از سال پنجم       

 درصـد   ١٠٠بعد ايتًا به ميزان حداآثر ظرفيت عملي خـود آـه            

الزم به ذآر اسـت     . باشد به توليد بپردازد   ظرفيت عملی طرح مي   

 در نظـر گرفتـه      ١٣٨٩برداري پروژه ابتدای سال     آه تاريخ هبره  

از اين رو سال مبنا آه در واقع از آن تـاريخ بـه              . شده است 

-ثر ظرفيت عملي خود بـه توليـد مـي         بعد پروژه به ميزان حداآ    

 .باشد مي١٣٩٣پردازد سال 

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

 )تن(بيين برنامه توليدپيش
 

    ١٣٩٢ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ 
 ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ الک غلط گير
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 حجـم  بـرآورد  ،یاقتـصاد  تيـ ظرف حـداقل  نيـي تع وی  بررس -١٢

 ثابت یگذار هيسرما

ی بردار هبره بر عالوهی  صنعتی  ها واحدی  برا ديتول نهيهب تيظرف

 سـود  حـصول  جهت دری  عامل شده، اجنامی  گذار هيسرما از مناسب

 مـستلزم ی  صـنعت ی  واحدها احداث که آجنا از. بود خواهد مناسب

ی هـا  تيـ ظرف انتخـاب  لذا است، هياول ثابتی  گذار هيسرما کي

ی طرفـ  از. سـازد ی  مـ  ممکـن  ريغ را طرحی  آور سود نييپای  ليخ

 هيـ اول هيسـرما  نيتـام  مـستلزم  باالی  ليخی  ها تيظرف انتخاب

 طيشـرا  بـازار،  ازين گرفنت نظر در با است ممکن که استی  اديز

 .باشد نداشتهی منطق هيتوج ... و صادرات

 ازی  کـ  ي ديـ تولی  اقتـصاد  تيـ ظرف حـداقل  نييتع در نيبنابرا

 واحـد  ديتول تيظرف اساس بر بازاری  بررس کننده نييتع عوامل

 ، گـر يد کننـده  نيـي تع عامل. است احداث دست در و فعالی  ها

ی مـ  خبش نيا دری  گذار هيسرما حجم و آالت نيماش و زاتيجته نوع

 اسـاس  بـر  طرح نيا در ديتولی  اقتصاد تيظرف نرويا از. باشد

 کننـدگان  ديـ تول اتيجترب با آن قيتطب و موجودی  جهان اطالعات

ی بـرا  ريزی  ها تيظرف آالت، نيماش فروشندهی  ها شرکت وی  داخل

 ريـ گ غلـط  الک ديـ تولی  واحـدها . است دهيگرد حماسبه طرح حمصول

 حاضـر  حـال  در طـرح  و اند نبوده باال تيظرفی  دارای  کل بطور

 نظـر  در خـود ی  بـرا  متعادلی  تيظرف ها واحد ريسا مانند زين

 .است گرفته
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 .دباشی م سال در تن ١٠ی شنهاديپ تيظرف زانيم

 طرحثابت ی گذارهيسرمای هانهيهز مشخصات ـ١٣

 نيزم ـ١-١٣

 مربـع  مـرت  ٢١٠٠ مساحت بهی  نيزم قطعه در واقع طرحی  اجرا حمل

 باشديم

 طرحی اجرا حمل نييتع در تياولو ـ

يی ايميشـ  مـواد  بـه  ازيـ ن حمصول نيا ديتولی  برا کهييآجنا از

 مکـان  نيـ هبرت توانـد ی  مـ  هتران اطراف نيبنابرا م،يداری  خمتلف

 .باشد صنعت نيايی برپای برا

 طرح نيزم مشخصات ـ جدول

ميليون (هزينه 
هبای هر مرت  شرح )ريال

)ريال(مربع 

 مساحت
مرت (

اجنــام )مربع
 شده

مـــورد
 مجع نياز

٨٤٠/ـ ٨٤٠/ـ ٠/ـ ٢١٠٠ ٤٠٠٠٠٠/ـ زمين

 

 

 

 

 

 

 یساز حموطه -٢-١٣

 طرح دری سازحموطه نهيهز ـ جدول

 واحدمقدار شرح
جنام شدها
ميليون (

 )ريال

مورد 
 نياز

ميليون (
 )ريال

 مجع 
 

ميليون(
 )ريال

 ١٢٤ ١٢٤ ٠/ـمرت  ٢٧٦عمليات ديوارکشی
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 ٤١

 مربع گذاریو نرده

 ٣٠٠ جدول گذاری حموطه
مرت 

 مربع
 ٥٤ ٥٤ ٠/ـ

ــودبرداری و گـــ

 خاکربداری
٥٠٠ 

مرت 

 مکعب
 ١٧٥ ١٧٥ ٠/ـ

ــاکربداری و خــــ

 تسطيح
١٦٨٠ 

مرت 

 مربع
 ١٦٨ ١٦٨ ٠/ـ

ــازی و زيرســـــ

 آسفالت
٧٨٠ 

مرت 

 مربع
 ١٥٦ ١٥٦ ٠/ـ

 ٣٢٠ فضای سبز
مرت 

 مربع
 ١٠ ١٠ ٠/ـ

 ١٠ ١٠ ٠/ـ باب ١ درب ورودی

 ٣٠٠ ٣٠٠ ٠/ـ ـ ـ روشنائی حموطه

 ٩٩٧ ٩٩٧ ٠/ـ ـ ـ مجع

 

 

 

 ساختمان ـ٣-١٣

 یزسا ساختمان به مربوطی هانهيهز ـ جدول

مقدار شرح
 واحد کار

قيمت به 
ازای 
واحد 

اجنام 
شده 

ميليون(

مورد 
نياز 

ميليون(

 مجع
 

ميليون(
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هزار (
 )ريال

 )ريال )ريال )ريال

ــاختمان ــایس ه

 توليد
٤٠٠ 

مرت 

 مربع
 ١٠٠٠ ١٠٠٠ ٠/ـ ٢٥٠٠

ــواد ــار م انب

 اوليه و حمصول
٣٢٠ 

مرت 

 مربع
 ٧٠٤ ٧٠٤ ٠/ـ ٢٢٠٠

ســــــاختمان

 اداری
٢٠٠ 

مرت 

 مربع
 ٧٠٠ ٧٠٠ ٠/ـ ٣٥٠٠

 ٥٠ تأسيسات
مرت 

 مربع
 ٧٥ ٧٥ ٠/ـ ١٥٠٠

 ٣٠ نگهبانی
مرت 

 مربع
 ٤٥ ٤٥ ٠/ـ ١٥٠٠

 ١٠٠٠ مجع
مرت 

 مربع
 ٢٥٢٤ ٢٥٢٤ ٠/ـ ـ

 

 ديتول االت نيماش و زاتيجته مشخصات و نهيهز ـ٤-١٣

١- MZ100  

 مـرت ی  ليم ١٠٠ قطر بای  ا دندانه نوع از زريمهوژنا دستگاه کي

ــرا ــتفادهی بـــ ــط الکی رو اســـ ــگ غلـــ ــوان ،یريـــ       تـــ

 و متوسـط  زبر، دندانه طبقه سه با دستگاه نيا . kw ۴ موتور

 ،یآبـ ی  فازهـا  کـردن  مهـوژن ی  برا استاتور و روتور ی   رو نرم

 حملول در جامد ذرات رسوب ازی  ريجلوگ نيمهچن وی  پودر وی  روغن

 ريـ مخ و ونيآموالسـ  ون،يسوسپانس انواعی  برا استفاده قابل ها
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 خامه، ه،نشاست مو،يآبل دوغ، ،يیغذا عيصنا در استفاده مورد

  ...ويی ايمش عيصنا کرم، دندان، ريمخ ،یهبداشت-یشيآرا عيصنا

 متام نازله دو ريگ غلط الک دربند و پرکن mono block نيماش -٢

 boltom up کـن  پـر  ستميـ س بـا  نازله دو پرکن شامل کياتومات

 کلکتوری دارا پرکن ، cc 20 حداکثر حجم بای ستونيپ و لندريس

 مـواد  بـا  متـاس  دری  قـسمتها  متـام . دباشی  م مهزن بای  رتيل ۵٠

 و اسـتاپر  ی   مرحلـه  دو دری  بنـد  در. باشـد ی  م لياست اسنلس

capper رديـ گی  م قرار ظرفی  رو دست با استاپر. شودی  م اجنام 

ی رو دسـت  با زين درب. شودی  م حمکم کيپنومات جک ک ي لهيبوس و

 ميتنظـ  قابـل  لنگـر  بـا  خمـصوص  هد لهيبوس و گرفته قرار ظرف

 :از است عبارت دستگاه نيای فن مشخصات. شودی م چاندهيپ

 ساعت در ظرف ١٨٠٠:      سرعت

 مرتی ليم ١٦٠٠*١٦٠٠*١٥٠٠:        ابعاد

 گرم لويک ٢٠٠:       وزن

 خبار اسب ١٫٥:     موتور الکرتو توان
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 ٤٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضـخامت  با ليلست استنلس جنس ازی  رتيل ٢٠٠ جداره ک ي کسريم -٣

 بکـس  ريگ موتور توان. گرم لويک ٨٠ وزن با مرتی  ليم ٢ جداره

 .است rpm 25 شافت دور و خبار اسب ٠٫٥
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 SHB مدل بليل نگيريش تونل -٤

 ٢ شامل تونل و m 2 طول به ريکانوای دارا بليل نگيريش تونل

ی رو گـرم ی  هـوا ی  ا غـه يت انيجر دمشی  برای  حرارت املنت و فن

 از LABAL نگيريشـ  و حرکت الح در باال به نييپا از ظرف بدنه

. باشـد ی  مـ  مـرت ی  لـ يم ٣٢٠*١۴٠ ظـرف  ابعاد حداکثر. PVC جنس

 .است قهيدق در ظرف ۴٠ نيماش تيظرف

 ابعاد تونل ابعاد وزن
 نيماش

 توان
 املنت
 یحرارت

 توان
 موتور
ريکانوا

 توان
 موتور

 سرعت
 ريکانوا

250 kg 1500*150*3300 2000*800*1700 7 kw 0/5 hp 0.75 hp 

*2 

4m/min 

 

 :آالت نيماش متيق

 و آالت ماشنيرديف
 جتهيزات

ونيليم(متيقتعدادفين مشخصات
 )الير

 دندانه زريمهوژنا ١
 MZ100ی ا

 ٢٩ ١ یداخل

٢ Mono block و پرکن
 غلط الک دربند
 ريگ

 ٦٨ ١ یداخل

 ٨ ١ یداخل کسريم ٣

 نگيريش تونل٤
 SHB مدل بليل

 ٢٢ ١یداخل

 ١٢٧ مجع
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 یعموم ساتيتأس و زاتيجته نهيهز -٥-١٣

 شده استعالمی  متهايق و شده برآورد ساتيتأس و زاتيجته براساس

 ساتيـ تأس نيا ازين موردی  گذارهيسرما موارد، از ک ي هری  برا

 .است شده برآورد ريز جدول در

 طرح در ساتيتأسی هانهيهز ـ جدول

 مورد نياز

اجنام  شرح
عادل مارزی شده

 ريالی

ريـــالی
ميليون(

 )ريال

مجــــــع
ميليون(

 )ريال

مجع کل 
ميليون (

 )ريال

 ٢٩٠/ـ ٢٩٠/ـ ٢٩٠/ـ ـ ـ ٠/ـ برق

 ٥/ـ ٥/ـ ٥/ـ ـ ـ ٠/ـ برق اضطراری

 ٦/٥٢ ٦/٥٢ ٦/٥٢ ـ ـ ٠/ـ آب

 ٥٠٠/ـ ٥٠٠/ـ ٥٠٠/ـ ـ ـ ٠/ـ تصفيه فاضالب

 ٣٠٠/ـ ٣٠٠/ـ ٣٠٠/ـ ـ ـ ٠/ـ سوخت

ــرمايش و ســــ

 گرمايش
 ٥٠/ـ ٥٠/ـ ٥٠/ـ ـ ـ ٠/ـ

 ٣٠٠/ـ ٣٠٠/ـ ٣٠٠/ـ ـ ـ ٠/ـ باسکول

سيستم اعـالم و

 اطفاء حريق
 ٥/١٥٠ ٥/١٥٠ ٥/١٥٠ ـ ـ ٠/ـ

 ١٠/ـ ١٠/ـ ١٠/ـ ـ ـ ٠/ـ ارتباطات

 ١/١٦٥٨ ١/١٦٥٨ ١/١٦٥٨    مجع

 

 نقليه ليوسا نهيهز -٦-١٣

 کـاال  و مواد انتقال کارخانه، روزمرهی  ازهاين رفع منظور به

 خـارج  و داخـل  بـه ) یضـرور  مواقع در (کارکنان آمد و رفت و
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-شيپـ  ليذ طيوسا ديخر بابت الير ونيليم 320/ـ مبلغ کارخانه

 .است شدهی نيب

/تعدادواحد )مشخصات(شرح 
 مقدار

اجنام 
 شده

مورد 
نياز 

ميليون(
 )ريال

 (مجع 
ميليون 

 )ريال

 اتومبيل سواری
دستگ

 اه
 ١٢٠/ـ ١٢٠/ـ ٠/ـ ١

 وانت نيسان
دستگ

 اه
 ٢٠٠/ـ ٢٠٠/ـ ٠/ـ ٢

 ٣٢٠/ـ ٣٢٠/ـ ٠/ـ ـ ـ مجع

 

 یخدمات وی ادار ليوسا و زاتيجته ـ٧-١٣

 اثاثـه  مجلـه  ازی  خـدمات  وی  ادار ليوسـا  و زاتيجته ديخر جهت

 وتر،يکـامپ  فکـس،  راکس،يـ ز تلفـن،  آشپزخانه، لوازم ،یادار

 مبلغ ... وی  هبدار زاتيجته آبدارخانه، و نظافت ليوسا چاپگر،

 .است شده برآورد الير ونيليم ١٥٠

 نشدهی نيبشيپ و متفرقهی هانهيهز ـ٨-١٣

ی اجـرا  دورهی  طـ  مازادی  هانهيهز ليحتم ازی  ريجلوگ منظور به

 دری  احتمال راتييتغ ليدل به طرح زيجته و ساز و ساخت اتيعمل

ی هـا نـه يهز کـل  از درصد ٥ حدود ثابتی  گذارهيسرمای  هانهيهز

 و متفرقـه ی  هانهيهز بعنوان الير ونيليم ٥/٥٠٧ معادلی  الير

 .است شده حلاظ نشدهی نيبشيپ
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 یبردارهبره از قبلی هانهيهز -٩-١٣

اجنام  شرحرديف
 شده

مورد 
 نياز

 مجع
) 

ميليــون
 )ريال

١ 

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 

٦ 

تأسيس شـرکت، ثبـت و افـزايش

 سرمايه و تسهيالت

هـای دفرتخانـه و قبـوض،هزينه

 کارمزد و بيمه تسهيالت

 هزينه هتيه طرح توجيهی

 و بازديد، مأموريـت ومسافرت

 اقامت

 آموزش و توليد آزمايشی

 ساير

 ٠/ـ

 ٠/ـ

 ٠/ـ

 ٠/ـ

 ٠/ـ

 ٠/ـ

 ١٣٤/ـ

 ٢٠٠/ـ

 ١٠٠/ـ

 ١٠/ـ

 ٧٥/ـ

 ٢٦/ـ

 ١٣٤/ـ

 ٢٠٠/ـ

 ١٠٠/ـ

 ١٠/ـ

 ٧٥/ـ

 ٢٦/ـ

 ٥٤٥/ـ ٥٤٥/ـ ٠/ـ مجع

 

 تلفـن،  و پـست  ذهـاب،  و ابيای  هانهيهز: از عبارتند ريسا* 

 ک،يـ پ ،یدفرت زاتيجته و افزار نوشتی  هانهيهز برق، و آب قبوض

 ،يیرايپـذ ی  هـا نـه يهز ات،ينـشر  و کتـب  ه،يـ نقل وسائط سوخت

 ...متفرقه و حمل اجارهی هانهيهز

  هزينه توليد-١۴

 هاي ثابت و متغريهزينه

هايي هستند آه با تغيري سطح توليـد        هاي ثابت هزينه  هزينه

هـاي مـتغري    مانند در حاليكه هزينـه      تقريبًا ثابت باقي مي   
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الزم بذآر است آـه در      . آندسب با سطح توليد تغيري مي     متنا

هاي متغري و ثابت نيز براي هـر يـك          اين جدول درصد هزينه   

هاي ساليانه توليـد در نظـر گرفتـه شـده           از اقالم هزينه  

 . است
 

)ميليون ريال(هاي توليد در سال مبناينههز  
 هزينه متغري هزينه ثابت

 شرحرديف
 هزينه درصد هزينه درصد

هاي مجع هزينه
ريثابت و متغ  

مواد اوليه آمكي  ١
بسته بنديو

٠%  ١٠٠ ٠%  3084 3084 

%٧٠ حقوق و دستمزد ٢  487 ٣٠%  209 696 

%٢٠ تأسيسات ٣  331 ٨٠%  1326 1658 

بيين متفرقه و پيش ٤
نشده

١٠٠%0 ٠%  507 507 

 5944 5126 ــ 818 ــ مجع آل
 

 شاخص های اقتصادی طرح
 

 

 

 

 

 

 

 

 :پيشنهادات-١٥

توليد الک غلط گير در ايران با وجود انواع الک های غلط گيـر              

. خارجی نياز مند يـک نـوآوری در طراحـی الک غلـط گيـر اسـت                

 دارمق شرحرديف

 6912 سرمايه ثابت  ١

 12856 هزينه توليدآل  ٢

ــروش در ٣ ــل از ف ــد حاص درآم
مبنا ريال(سال )ميليون

20453 

ســود خــالص در ســال مبنــا ٤
)ميليون ريال(

٧٥٩٧ 

ــل ٥ ــي آ ــازده داخل ــرخ ب ن
گذاريسرمايه

24/44 

 %18 نرخ تنزيل  ٦

دوره بازگشت آل سرمايه به ٧
 صورت نرمال با فاز ساخت

5/3 
 سال

-درصد توليد در نقطه سـربه      ٨
نا ال

44/56 
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واگرنه توليد الک غلطگير سنتی مطمئنـا بـازار خـوبی خنواهـد             

نوآوری، الک غلـط گيـر توليـدی بايـد حـداقل            عالوه بر   . داشت

کيفيتی نزديک به کيفيت الک های خارجی را داشته باشد تا بـا             

ارائه  قيمت کمرت توسط توليد کننـده ايرانـی، الک غلـط گيـر               

 . توليدی داخل فروش رود

کی از زمينه های بکار گيری نوع آوری در توليد الک غلط گير             ي

ی حالل مناسب باشد، چراکه حالل      می تواند نوع آوری در بکارگير     

هايی که متاما بر پايه آب هستند از حلاظ قـدرت پوشـش دادن و               

زمان خشک شدن ضعيف می باشند و حالل های آلی نيز دارای زمان             

خشک شدن بسيار کمی هستند که ريسک خشک شدن حمـصول درون ظـرف              

بنابراين می توان با حتقيقات در اين زمينـه         . را باال می برد   

 .اللی را بکار برد که نقاط ضعف کمينه را دارا باشدح
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 خالصه مطالعات

  توليد امکان سنجی
 الک غلط گير

 
 
 
 
 

 مشخصات حمصول -١

 ظرفيت امسی مشخصات فنی نام حمصولرديف

١ 

الک غلط 

  تن١٠ ٣۶٠۴  به مشارهاستاندارد گير

 
 فرايند توليد  -٢

در فرايند توليد می بايست از ظرف های با جنس فوالد زنگ نزن استفاده 
 ليرت ١١٠٠٠اين ظروف معموال بسيار بزرگ هستند و می توانند تا . کنيم

و ) ميکسر(اين ظروف جمهز به خملوط کن . مايع را در خود جای دهند
 ها قابل تنظيم است چراکه در سرعت اين ميکسر. سيستم کنرتل دما هستند

 .مراحل خمتلف توليد می بايست سرعت ميکسر متفاوت باشد
عوامل معلق . ظرف اصلی را به مقداری آب پر می کنيم: مرحله ی اول

حال ميکسر را با دور .  را به آب اضافه می کنيم(suspending agent)کننده 
و هوا هم وارد کم استارت می کنيم تا به اندازه کافی خملوط شوند 
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وقتی که عامل معلق کننده آبپوش شد، سرعت ميکسر را باال . خملوط نشود
 .می بريم

در ظرف جداگانه ای رنگدانه را با آب خملوط کرده و با : مرحله ی دوم
سرعت بسيار باال آا را هم می زنيم و قتی که اندازه ی ذرات به 

 .لی اضافه می کنيماندازه کافی ريز شد آن را به آرامی به ظرف اص
در اين مرحله که مرحله آخر است رزين را به آرامی : مرحله ی سوم

ساير عناصر مثل حمافظت کننده ها را نيز در . اضافه اضافه می کنيم
 .اين مرحله اضافه می کنيم

 
 
 
 
 مواد اوليه اصلی -٣
 

ردي

 ف
 شرح

واحد 

 سنجش

ميزان 

مصرف در 

 واحد

حمل 

 تأمني

١ 
دی اکسيد 

 تيتانيم
 ۵٠/٠ مگر

 داخلي

٢ 
رزين 

 اکريليک
 ١٠/٠ گرم

 داخلي

 داخلي ٣٠/٠ گرم استون ٣

۴ 
هيدروکسيد 

 سلولز
 ٠۵/٠ گرم

 داخلي

 داخلي ٠۵/٠ گرمالکل اتوکسی ۵

 داخلي ١ عددظرف پالستيکی ۶

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماشين آالت و جتهيزات اصلی -۴
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 تعداد کارکنان -۵
 
 

تعداد مورد نياز  شرحرديف
 )نفر(

 ۴ نريوي انساني خبش اداري ١
 ٣ نريوي انساني خبش غريمستقيم توليد ٢
 ٨ مستقيم توليدنريوي انساني خبش  ٣

 ١۵ مجع آل
 
 
 
 
 
 
 
 کل انرژی مورد نياز -۶
 

 

 

 زمين و ساختمان -٧
 

مرتاژ  واحد شرحرديف
)مربع(

 ٢١٠٠مرتمربع زمين ١
 ۴٠٠مرتمربع-ساختمان ١

 و آالت ماشني رديف
 جتهيزات

 تعداد فين مشخصات

 زريمهوژنا ١
ی ا نهدندا

MZ100 

 ١ یداخل

٢ Mono block پرکن 
 غلط الک دربند و

 ريگ

 ١ یداخل

 ١ یداخل کسريم ٣
 نگيريش تونل ۴

 SHB مدل بليل
 1 یداخل

   توان برق
 )  کيلو وات (

 آب روزانه
 )مرت مکعب(

۴٢٧٠/٣ ٧٠ 



 شرکت شهرکهای
 صنعتی  اردبيل   

گزارش مطالعه امکان سنجی 
 )PFS(مقدماتی 

 correction pen      الک غلط گير
ver.02 

 شرکت مشاورين
 هبين کيفيت پرداز هتران

 

 ٥٤

های 
 توليد

٢ 

انبار 
مواد 

اوليه و 
 حمصول

مرتمربع

٣٢٠ 

ساختمان  ٣
 اداری

 ٢٠٠مرتمربع

 ۵٠مرتمربع تأسيسات ۴
 ٣٠مرتمربع نگهبانی ۵

 

 

 

 

 


