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  مقدمه

 د کننده و مصرف کنندهیان تولی  است می پليبسته بند •

ت یزات جهت بهبود وضعینش، آنگاه که موفق به ساخت ادوات و تجهینوع بشر از بدو آفر

 به لحاظ دارا بودن يبسته بند. دی گرديازمند بسته بندیان آنها ن خود شد، جهت نقل مکیزندگ

 ي فرآورده هايره سازیم نمودن امکان ذخ مختلف و فراهينه های خاص در زميهایژگیو

ت یون از اهمیزاسی به فنون پاستوری بخصوص پس از دسترسییگوناگون از جمله مواد غذا

  . برخوردار شديژه ایو

ن عوامل موثر عرضه کاال ین کننده تریین و تعی از مهمتریکی به عنوان يصنعت بسته بند

 را درجهان متوجه ی و بازرگانيدی توليتهای فعالیت در کسب بازار، هم اکنون تمامیو موفق

 که ی با تحوالتیست ولی در صنعت و اقتصاد نيدی که اگر چه مقوله جديخود کرده به نحو

ت عرضه کاال و ین کننده در موفقیی تعی را به خود جلب نموده و به عاملياریافته توجه بسی

  .ل شده استیخدمات تبد

 رانی در اي سازیروند رشد قوط •

ش از یب(ت و تمرکز آنها در روستاها ین بودن جمعییل پای قبل از انقالب بدليلهادر سا

 یعنین کاال اساساً توسط مصرف کنندگان آن ی محدود بود، لذا ایاز کشور به قوطین%) 70
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 شد که مازاد بر ی ساخته مید جنبی، بعنوان تولییایمی و مواد شیید کنندگان مواد غذایتول

ار یا حلب باشد بسی ید آنها فقط قوطی که تولیید و واحدهای گردیعرضه ماز آنها به بازار ین

  .محدود و انگشت شمار بود

ت در شهرها، یت، تمرکز جمعیش جمعیل مختلف از جمله افزای پس از انقالب بداليدر سالها

افت، لذا ضمن توسعه و یش ی افزای قوطيتقاضا برا...  مصرف و ير الگویی، تغیلیجنگ تحم

ن آنها عبارتند از یجاد شده اند که مهمترید ای جدي واحدهايادی گذشته تعداد زيواحدهال یتکم

ه ین و بقیافرید و گسترش کیز، زاگرس، مهرآذر، تولی تبريع بسته بندی صنايشرکتها

ا ی و یی جهت مواد غذای کششيهای گردند که اکثراً سازنده قوطی کوچک محسوب ميواحدها

ا دست دوم و فرسوده بود که طبق ی و ین آالت داخلی با ماشییایمی چند تکه مواد شيهایقوط

 صادر شده و از نظر یت صنعتی فعالیا گواهی یضوابط مربوطه جهت آنها کارت شناسائ

  . باشدی واحد م150ش از یتعداد مجموعاً ب

ن رشته و قرارگرفتن آن ی به ای، باعث عدم توجه کافي ارزيتهایبروز جنگ و شروع محدود

ن گروه ی ارز به ایص ناکافی گذشته و تخصي در سالهاي بخش فلزيتهایروه سوم اولودر گ

 شده یدکیه و قطعات ید مواد اولیافته اساساً صرف خریص یه تخصینکه سهمیضمن ا. دیگرد

 سپرده یباً به فراموشیز تقرید نی جدید اطالعات فنین آالت و خری ماشینیگزیو مسئله جا
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 یته فنیل کمی و تشکیت قوطیفید کیادن از دانش روز و کاهش شدجه آن عقب افتیشد که نت

  . بودیت قوطیفیارتقاء ک

 جهت ورود چند يع فلزیغ اداره کل صنایدریت بی با حما1371الزم به ذکر است که در سال 

ص ارز شد که ی تخصینیگزی و الك و چاپ بعنوان جایی غذای ساخت قوطيخط مدرن برا

 یر بخش خصوصی اخينکه در سالهایضمن ا. ت داشته استیفیک در بهبود یخود نقش اساس

 نصب و ي و الك و چاپ اقدام نموده که تعدادي سازین آالت مدرن قوطینسبت به ورود ماش

 کامالً حل ی قوطیجه مشکل کمیدر نت.  باشدی در حال نصب مي شده است و تعداديراه انداز

 هم یفی باشد و از نظر کیاز میش از نی در کشور بیی غذاید قوطیشده و امروزه توان تول

 حداقل از یعنی. ده اندی موفق به کسب مهر استاندارد گردیی غذای بزرگ سازنده قوطيواحدها

 وجود دارد که ي مفقوده اي هنوز مشکالت و حلقه های برخوردارند ولیت قابل قبولیفیک

 مجهز، کتب و منابع يههاشگایق، آزمایت امکانات تحقیا محدودین آنها عدم وجود ی تریاساس

 ین گرانیو همچن..  کارآزموده و ی انسانيروی، نی آموزشي، کالسهای به زبان فارسیعلم

  . باشدی روز مي و دانش و تکنولوژی خارجی به منابع علمی دسترسينه برایهز

  

  

  



 

 
 گزارش امکان سنجی مقدماتی

قوطی کنسروطرح تولید   
1386 شهریور   

 

  4: صفحه
  

  معرفی محصول -1

 )3آیسیک (نام و کد محصوالت  -1-1

  . باشدی کنسرو مي فلزینام محصول مورد نظر طرح، انواع قوط

  
  :یف قوطیتعر

وم ینیا آلومیا گرد ساخته شده از ورق حلب ی اساساً چهارگوش ی عبارتست از ظرفیقوط

  .لوگرم موادی ک5 حداکثر يت بسته بندیبا ظرف

گر یا بعبارت دی است و یی محافظت از مواد غذاي برايک نوع بسته بندی یی مواد غذایقوط

د تا مصرف حفظ کرده و آن را از یف خود را در فاصله تول مظروي است که کاالهایستمیس

 مظروف آنها شامل موارد ي از نظر وزن کاالهایانواع قوط.  داردی گوناگون مصون ميبهایآس

  :ل استیذ

 9,9قطر ( کوتاه ی گرم500، ی گرم500، ی گرم1000، ی گرم2000، ی گرم5000 یقوط

 ، )متریسانت
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 تحت فشار

نیومیآلومی  حلبی 

 معمولی معمولی تحت فشار

)بدون درز(کششی  )درزدار(چند تکه    
 

 غذایی سایر بهداشتی

 غذایی سایر بهداشتی غذایی سایر بهداشتی

 کمپوت و کنسرو نوشابه و آبمیوه روغن

 قوطی

 ی، قوط)وهیمخصوص آبم (ی گرم330 ی، قوط)متریلی م73ر  و قط85ارتفاع  (ی گرم400 یقوط

 ، 300 ی کششيهای و قوطی گرم175 ی، قوط)یمخصوص تن ماه (ی گرم200 ی، قوطی گرم275

  . دهدی را نشان مي فلزی انواع قوطيم بندیل تقسی ذيشما. ی گرم70 و 200

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محصولیمشخصات فن •

 بوده و از سه قسمت بدنه، سر و کف ي استوانه ا معموالًي کنسرو از نظر ظاهریشکل قوط

 کنسرو یابعاد قوط.  باشندیگر میکدیل شده است که دو قسمت سر و کف کامالً مشابه یتشک

  :ل آورده شده استیمتر در جدول ذیلید بر حسب می جهت تولیمعمول
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   تقسیم بندي انواع قوطی فلزي کنسرو بر حسب ظرفیت و ابعاد-1  شمارهجدول

  سر و کف  بدنه  ارتفاع  قطر  ع قوطیانوا  ضخامت حلب حداقل
  0,22  0,22  102  68   گرمی300قوطی 

  0,23 – 0,24  0,22 – 0,23  118  76   گرمی بلند500قوطی 
  0,24  0,22 – 0,23  70  103   گرمی کوتاه500قوطی 

  0,25  0,24  114  87   گرمی600قوطی 
  0,24  0,23  119  103   گرمی1000قوطی 
  0,27  0,25  178  157  گرمی 3000قوطی 
  0,27  0,25  229  157   گرمی5000قوطی 

 

 کنسرو به شرح یزان پوشش قلع ورق حلب مورد استفاده در ساخت قوطین میهمچن

  :ل آورده شده استیجدول ذ

   میزان پوشش قلع ورق مصرفی بر حسب گرم در متر مربع-2جدول شماره 

  سطح داخلی  سطح خارجی  از اجزاء قوطی
  5,6 – 11,2  2,8  بدنه

  5,6 – 11,2  2,8  سر و کف
  

 گرم در متر مربع 2,8 معادل ی تواند پوشش قلعی می سر و کف در صورتیسطح خارج

ر یدر غ.  پوشانده شودی از الك مقاوم در برابر زنگ زدگيداشته باشد که با پوشش ثانو

  . شودین میی گرم در متر مربع تع5,6نصورت حداقل پوشش قلع برابر یا
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 و یکیزی از الك مقاوم در برابر عوامل فی پوششيد دارای کنسرو بای قوطیح داخلسط

 ی قوطي نبوده و در محتویچگونه مواد سمی هيد دارای الك بایبطور کل.  باشدییایمیش

 ی بر قوطی کافی اثر باشد، چسبندگی آن بي بر روی آليد و حاللهای ننمایبات سمیجاد ترکیا

 ی وارد می قوطی از حمل و نقل که بر سطح خارجی ناشیکیزیفداشته و در برابر صدمات 

ا سبز و نخود سبز با ی لوبي هایدر خصوص قوط. جاد نکندی ایشود، مقاوم باشد و شکنندگ

  .ت گرددیقاً رعاید دقیزان ضخامت آن بای سولفوره الك و مینیتوجه به وجود مواد پروتئ

 سرپوش به بدنه متصل و یز بوده و موقع آنها بادر شود معموالً ید می که تولییهایقوط

ق ی به طری قوطيبنددرب .  پر شده باشدیی از مواد غذای شود که قوطی ميبنددرب 

 درقه چفت و بست یکه دو لبه بدنه بطریرد بطوریست صورت گی بای مضاعف ميبنددرب

  .ر شوندیگدرگر یکدی

   محصوليبسته بند •

د شده داخل ی دهانه باز تولي های قوطن صورت است کهی محصول به اينحوه بسته بند

ک کارتن به یون در یی تا12 دو رده در ی عدد قوط24 قرار داده شده و هر یی مقوايکارتن ها

جاد ین رابطه عدم ای ادرت یاز نکات حائز اهم. رندی گیمتر قرار می سانت45* 35 * 30ابعاد 

 درز ی نین زنگ زدگیهمچن.  باشدی شده مي بسته بندی خالي های قوطدر یخراش و فرورفتگ

زان ی مرطوب که می چوبي ممکن است حاصل شود و جعبه هاياثر نامناسب بودن بسته بند
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ن ی هستند، به همی قوطدرجاد زنگ ی اي برایط مناسبیشتر باشد، محیب% 15رطوبت آنها از 

  .د مناسب ترنی خالی قوطيهای بسته بندي برای با استحکام کافیی مقوايل کارتن هایدل

  )ISIC (یکد هشت رقم •

کد هشت رقمی مربوط به محصوالت طرح مطابق با جوازهـاي تأسـیس صـادره از سـوي                  

  . باشدی م28991243 ي فلزیقوطوزارت صنایع و معادن براي 

  

  یشماره تعرفه گمرک -2-1

ات و واردات در محصوالت طرح فوق براسـاس سـالنامه مقـررات صـا       یشماره تعرفه گمرک  

  : باشدیل میمطابق جدول ذ

  شماره تعرفه و حقوق ورودي قوطی فلزي کنسرو-3جدول شماره 

  حقوق  شرح  شماره تعرفه  ردیف
 SUQ  ورودي

 Kg  20  قوطی فلزي مخصوص کمپوت و کنسرو  73102120  1

 1385 –ات و واردات درسالنامه مقررات صا: مأخذ

  ط واردات یشرا -3-1
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 ی خـارج ی وزارت بازرگـان يره از سـو ات منتـش درمطابق با سالنامه مقررات واردات و صا   

ن معنـا  یبد.  بوده است12ن محصوالت   یط واردات ا  ی شرا 1383 سال   درران  ی ا ی اسالم يجمهور

ـ  ی و وزارت صنا   یکه واردات آن منوط به اخذ موافقت از وزارت بازرگان          ـ    یع م  درکن  ی باشـد، ل

 جهـت واردات    یطیچگونـه شـرا   ی، ه 1385 سال   درات و واردات منتشره     درسالنامه مقررات صا  

  .ن معنا که واردات آن بال مانع استیبد. ده استیذکر نگرد

  

  )ین المللیا بی یمل( و ارائه استاندارد ی بررس-4-1

  ی ملياستانداردها •

 ين کننده استانداردها  یران به عنوان سازمان تدو    ی ا یقات صنعت یموسسه استاندارد و تحق   

 ي متعـدد  ي، اسـتانداردها  ی جهان يتانداردها اس يربط و بر مبنا   ی کارشناسان ذ  ي با همکار  یمل

 يت کاالهـا یفین استانداردها به منظور باال بردن کیتدو.  کندین م یع مختلف تدو  ی صنا يرا برا 

 کـشور،  یی جهت خود کفـا درع ی صنادر ییش کاراید و افزای تولي، کمک به بهبود روشها  یداخل

ـ ی، کنتـرل ک   ياجبـار  ي اسـتانداردها  ي، نظارت بر اجـرا    ی مل يج استانداردها یترو  ي کاالهـا  یف

. ردی گ ی نامرغوب صورت م   ي از صدور کاالها   يری و جلوگ  ي مشمول استاندارد اجبار   یاتدرصا

ن ی اســتاندارد بــوده و از آخــرین المللــی ســازمان بــيران از اعــضایــموســسه اســتاندارد ا

  . کندین استانداردها استفاده مین ای خصوص تدودر جهان ی و فنی علميشرفتهایپ
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 مربوطـه شـامل     ي اسـت و اسـتانداردها     ي کشور مشمول استاندارد اجبـار     در یی غذا یقوط

  :ل استیموارد ذ

  

  

  )قوطی فلزي( شماره استانداردهاي مرتبط با تولید محصول مورد نظر طرح -4  شمارهجدول

  عنوان  شماره استاندارد  ردیف
  ییویژگیهاي ظروف فلزي غیر قابل نفوذ براي نگهداري مواد غذا  1881  1
  قوطیهاي فلزي جهت بسته بندي کنسرو ماهی تن  2147  2

  ظروف فلزي براي بسته بندي کنسرو میوه  2160  

3  2327  
روشهاي آزمون ظروف فلزي غیر قابل نفوذ براي نگهداري مواد 

  غذایی
  الکهاي مصرفی در ظروف مواد غذایی  2509  4
  د غذاییویژگیهاي عمومی الکهاي مصرفی در ظروف فلزي موا  2455  5

  ویژگیهاي حلب و آهن سیاه سرد نورد شده  2368  
  رانی ایقات صنعتیموسسه استاندارد و تحق: مأخذ

   محصولی و جهانید داخلیمت تولینه قی زمدر و ارائه اطالعات ی بررس5-1

 از آنهـا عبارتنـد   یمت فروش محصول موثر خواهند بود که برخـ   ی بر ق  ی مختلف يپارامترها

  :از

باشـد و نقـش   ید میر تولی متغ ينه ها ین هز ی از مهمتر  یکی که   یه مصرف یلمت مواد او  یق -

  .مت تمام شده محصول داردین قیی تعدر را يعمده ا
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ن مـواد   ی بـه منـابع تـأم      ی احداث واحد به خصوص از لحاظ دسترس       ییایمنطقه جغراف  -

 .ر قرار خواهد دادی مربوطه را تحت تاثينه های مصرف محصول، هزيه و کانونهایاول

ـ  مورد استفاده از طر    يع تکنولوژ نو - ـ فی، ک يه گـذار  یر بـر سـرما    یق تـاث  ی ت محـصول   ی

 .مت فروش محصول موثر خواهند بودیبر ق... عات و یزان ضای و ميدیتول

ـ  متغ ينه هـا  ی هز درم  یر مستق یاز تاث ی مورد ن  ی انسان يروینه ن یهز - ـ ر تول ی مـت  ید و ق  ی

 .تمام شده محصول دارد

ش یب که افزاین ترت یروش محصول موثر است، به ا     مت ف ی ق يد واحد بر رو   یت تول یظرف -

مت تمام شده ی سربار باعث کاهش ق   ينه ها یق سرشکن نمودن هز   ید از طر  یت تول یظرف

 . گرددیمحصول م

ـ  باینکه مید شده عالوه بر ایمت فروش محصول تولیبا توجه به نکات فوق، ق  نـه  یست هزی

  . از بازار را بدست آوردیان سهم باشد که بتوي حددرد ید، باین نماید را تامی توليها

ـ د داخل با توجه به ظرف     ی کنسرو تول  ی انواع قوط  یمت عمده فروش  یق ـ   ی  یت آنهـا متفـاوت م

ـ  ر2250 کنسرو ی هر عدد قوطیمت عمده فروشیکن بطور متوسط ق   یباشد، ل  مـت تـک   یال و قی

  . باشدیال می ر2650ن محصول ی ایفروش
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   محصول موارد مصرف و کاربرد-6-1

 بـه منظـور     یی مـواد غـذا    ي بـسته بنـد    يبـرا ...  کنسرو و    يهای اعم از قوط   ي فلز ياهیقوط

، حمـل و نقـل آسـانتر و         یی مواد غذا  يش ماندگار ی برابر عوامل فساد، افزا    درمحافظت آنها   

  . شودیعتر استفاده میسر

  ل اثرات آن بر مصرف محصولیه و تحلین و تجزیگزی جاي کاالهای بررس-7-1 

 استفاده، درل سهولت ی به دلي از بسته بنديشرو و گونه اینوان پ به عیامروزه قوط

افت یت بازی و قابلي موارد مصرف، سهولت  نگهداردر، انعطاف يت ظاهریاستحکام باال، جذاب

  . برخوردار استیت خاصیاز مقبول...  و یطیست محیاز نظر مالحظات ز

ن ظروف یرا ایردارند، ز برخویگاه خاصی از جايع کنسرو سازی صنادر ي فلزيهایقوط

 ی مدت طوالنيون آنها برادر ییتجه مواد غذای ندر محکم و مناسب را دارند و يزبنددرامکان 

  .از فساد مصون خواهد بود

کن استحکام و ی باشد لي فلزي هاین قوطیگزی تواند جای مي موارددر يشه ایظروف ش

، امکان تماس با هوا ي فلزيهایط قويب بنددرن یهمچن. شتر استی بي فلزيهایحمل و نقل قوط

 ظروف در یقی محکم و دقيب بنددرن ی سازد که چنی میجه فساد مواد را کامالً منتفی نتدرو 

  . باشدیر نمی امکانپذيشه ایش
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 ی نمیی مواد غذاي نگهداي برای عموماً ظروف مناسبیز از نظر بهداشتی نیکیظروف پالست

 ینیگزی امکان جاي موارددرن یبنابرا. ز مشکل استیق آنها نی دقيب بنددرن یباشند و همچن

  يشه ای و شیکی ظروف پالستیر ظروف وجود دارد اما بطور کلی کنسرو با سايظروف فلز

ازمدت مواد و سهولت حمل و نقل در ي از نظر نگهداري ظروف فلزي براین کامالً مناسبیگزیجا

  . شوندیمحسوب نم

  

   امروزيای دندر کاال یکی استراتژتی اهم-8-1

ن صنعت یا.  گرددی محسوب مين رشته ایع بین صنای از مهمتريامروزه صنعت بسته بند

 يدیعات محصوالت تولی نموده، از ضاياری ی جهاني نفوذ به بازارهادر تواند کشورها را یم

مواد . ش دهدی را افزایب سالمت و بهداشت عمومی کاسته و ضریی بخش مواد غذادرژه یبو

 بوده و از یعی گستره وسي گردد دارای کنسرو عرضه میوزه بصورت قوط که امرییغذا

از، مورد استقبال خانواده ها قرار ی مورد نیین مواد غذای وقت و تأمدر ییجهت صرفه جو

  . گرفته است

ن مواد است یع و مصرف ای توزدر یک مشکل اساسی یی حال حاضر فاسد شدن مواد غذادر

ن یتأم.  توان آن را به حداقل رساندی و کنسرو کردن آن ميبندکه با استفاده از صنعت بسته 

 یی مناسب مواد غذايتوان با بسته بندی است که  مي از مواردیکی ین سالمت عمومیو تضم
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 جهان سوم به علت نبود ي کشورهایی از مواد غذاياریامروزه بس. دا کردی پیبه آن دسترس

 ي کشاورزیلی و تبدییع غذایته کارشناسان صنابه گف( رود ین می از بي و نگهداريبسته بند

% 5 کمتر از ی صنعتي کشورهادرزان اتالف ی است که می حالدرن یو ا)  صددر 50 ی ال30حدود

لذا با .  گرددیع مید، ضای بدون استفاده مفيمحصوالت کشاورز% 30 کشور ما حدود در. است

عات محصوالت ی توان از ضای مییژه کنسرو مواد غذای بويرشد و توسعه صنعت بسته بند

 را وارد کشور ینگونه فرآورده ها ارز قابل توجهی کرده و با صدور ايری جلوگيکشاورز

  .نمود

 ی کاال، قوطي مختلف بسته بندي بشر به روشهایابی و دست يشرفت تکنولوژیبا وجود پ

 از ياری عرضه بسين روش برای ترين و اقتصادین، آسان ترید مطمئن تری شايفلز

  .ران استی ادر جهان و مسلماً در ییایدر و ی، داميمحصوالت کشاورز

 ی از قوطي آن خبردرافت که ی یینه مواد غذای زمدر یشگاهیا نماید نتوان فروشگاه یشا

 دورافتاده و مناطق يا به روستاهاید و ی به اطراف خود نگاه کنيدر نباشد و اگر قییغذا

د شد و به واقع ی مواجه خواهید با قوطی است برو که فقط محل عبور کوهنوردانیکوهستان

  . مختل خواهد شدياری بسی حذف شود، زندگین امروزه، اگر قوطدر می زندگدر

نده یش خاك آن به آالی گوناگون، عدم آاليع با آب و هوایست وسیران کشوریاز آنجا که ا

با طعم و مزه  و یعی بصورت طبی و دامي مختلف و آفتاب فراوان، محصوالت کشاورزيها
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 ید از بازار خوبید و قاعدتاً بای آی بدست ميه گذارین سرمای حجم فراوان با کمتردر یعال

ن محصوالت و یعات ایت موجود و آمار مربوط به ضای بر وضعيبرخوردار باشد اما با مرور

 با یر کشورها حتی که محصوالت مشابه سایطی شرادر مختلف يبرگشت آنها از بازارها

قا مورد یر مسئله شده و آنرا دقیگی برخوردار است، چنانکه پین تر، از فروش خوبییپات یفیک

 است و يند، نحوه بسته بندیت ناخوشاین وضعین عوامل ای از مهمتریکیم، ی قرار دهیبررس

  . دهدیت آن را نشان می و اهميگاه صنعت بسته بندین امر جایا

 از محصوالت بخصوص مواد يرایله عرضه بسین وسیج تری اگرچه راي فلزیقوط

ازمند به ید نیت تولیه و حساسیمت مواد اولی قی بعلت گرانی است ولی و داميکشاورز

 کاهش ي حاصله برايهایید انبوه جهت استفاده از صرفه جوین و تولدر مياستفاده از روشها

ام ن امر باعث لزوم انجی باشد و همیت الزم میفین حال حفظ کی عدرمت تمام شده و یق

. ده استیشرفته گردین و پدرار مین آالت بسی ماشيرین و بکارگی ثابت سنگيهایه گذاریسرما

 ي از کشورهاياری بسيه مرغوب محدود و براین آالت و مواد اولین ماشیجه منابع تأمی نتدر

  . گرددی وابسته محسوب میجهان، صنعت

ن ی از نظر ماشییغذا يهاینه قوطی زمدرران بخصوص ی ادرن صنعت ی ایزان وابستگیم

م یک و سیع الستینر، مرکب، مایفقط ت. ( باشدیم% 95ه حدود یو از نظر مواد اول% 100آالت 

 .) باشدین می قابل تأمی باشند از منابع داخلی می که مواد جنبیمس
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  د کننده و مصرف کننده محصولی عمده تولي کشورها- 1- 9

کا، ژاپن، ی آمري توان به کشورهایان م جهدر ي فلزید کننده قوطی تولياز جمله کشورها

  .لند اشاره نمودیوان و تای، تاي، مالزي، سنگاپور، اندونزین، کره جنوبیفرانسه، آلمان، چ

  ات درط صای شرا-10-1

قات یه از موسسه استاندارد و تحقیدیین گونه از محصوالت پس از اخذ تأیات ادر صايبرا

 یر نفتی غيات کاالهادرت موضوع صایه به اهم با توجيگریت خاص دیران محدودی ایصنعت

بوده و حمل ونقل م ی جزو محصوالت حجيدینکه محصول تولیکن با توجه به ایل. وجود ندارد

 کنسرو ی کشورها قوطی تمامدرباً ی باشد، تقریم مقرون بصرفه نی طوالني مسافتهادرآن 

ات آن چندان درت و صا گردد و وارداید می داخل کشور تولدر ییع غذایاز صنایمورد ن

ه ی همسايتواند تنها به کشورهاین محصول  میات ادر صا. باشدیه نمی و قابل توجياقتصاد

  .ردیاز جمله بازار عراق صورت گ

  وضعیت عرضه و تقاضا -2

   بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون- 2- 1

  برداري هاي بهره  بررسی ظرفیت-1-1-2
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ـ  کنسرو بـا ظرف ی زمینه تولید انواع قوطدر  واحد فعال   181ل حاضر تعداد    حادر  یت اسـم ی

ـ ک اسـتان و ظرف یند که به تفکی نماید می کشور اقدام به تولدر سال درون عدد  یلی م 12567 ت ی

  :ل آورده شده اندی جدول ذدر یاسم

  ظرفیت اسمی واحدهاي فعال تولید کننده قوطی فلزي به تفکیک استان و -5جدول شماره 

  استان  ظرفیت  واحدسنجش  تعداد
    شرقی آذربایجان  1260380 تن  4
   اصفهان  30680 تن  7
  بوشهر  480 تن  1

   تهران  64399 تن  52
    بختیاري چهارمحال  7000 تن  1

   رضوي خراسان  54480 تن  18
   خوزستان  24150 تن  5
   زنجان  1000 تن  1
   و بلوچستان سیستان  4300 تن  1
   فارس  920 تن  2

   قزوین  52575.6 تن  10
   قم  5870 تن  8
   کرمان  2500 تن  1
   کرمانشاه  2400 تن  1
   گلستان  810 تن  1
   گیالن  18950 تن  6
   لرستان  1200 تن  1
   اندرمازن  36350 تن  3
   مرکزي  4580 تن  3
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  ظرفیت اسمی واحدهاي فعال تولید کننده قوطی فلزي به تفکیک استان و -5جدول شماره 

  استان  ظرفیت  واحدسنجش  تعداد
   همدان  750 تن  1
  یزد  3850 تن  3

  جمع  1577624.6 تن  130
    شرقی ذربایجانآ  141200000 عدد  11
   تهران  244271500 عدد  22
   رضوي خراسان  1500000 عدد  1
   خوزستان  900000 عدد  1
   زنجان  3000000 عدد  1
   فارس  3000000 عدد  1
   قزوین  99200000 عدد  5
   کرمان  100000 عدد  1
   گیالن  7000000 عدد  2
  جمع  500171500 عدد  45
    شرقی آذربایجان  134 میلیون عدد  1
   رضوي خراسان  10 میلیون عدد  1
   قزوین  10 میلیون عدد  1
  جمع  154 عدد میلیون  3
    شرقی آذربایجان  77750 هزار عدد  2
   همدان  3000 هزار عدد  1
  جمع  80750 عدد هزار  3

  ی مرکز آمار و اطالع رسان–ع و معادن یوزارت صنا: مأخذ

  

  :ل اشاره کردی ذي توان به واحدهایر توجه م خودر ی اسميتهای فعال با ظرفياز جمله واحدها
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  فهرست برخی واحدهاي فعال در زمینه تولید قوطی فلزي کنسرو-6جدول شماره 

 ردیف نام واحد محل واحد ظرفیت اسمی  واحد سنجش

 1 شرکت سراب حلب تبریز 38,2  میلیون عدد

 2 پشتکار قوطی تبریز تبریز 46,2 میلیون عدد

 3 خته هاي فلزي اصفهانسا اصفهان 20000 تن

  4  صنایع بسته بندي تبریز  تبریز  77  میلیون عدد
 5 بهشهر تهران 32,857 میلیون عدد

 6  پارس قوطی  تهران  22 میلیون عدد

 7  صنایع بسته بندي ایران  تهران  15000  تن

  8 گلشید ساوه 61 میلیون عدد
  9 آوندکار قزوین 31,5 میلیون عدد
  10 واح قزوین 60 میلیون عدد

 قزوین 6637 تن
مجتمع صنایع قوطی سازي 

 آذر
11  

 مشهد 9000 تن
صنایع بسته بندي کبیران 

 شرق
12  

  13  صنایع بسته بندي مشهد  مشهد  12000  تن
   فعال صرفنظر شده استي واحدها بدلیل تعدد واحدهاي فعال، از ذکر نام تمامهیالزم بذکر است که از ذکر کل

  : باشدیل می به شرح جدول ذي فلزید قوطینه تولی زمدر فعال يا به طور خالصه آمار واحده

   ظرفیت واحدهاي فعال در زمینه تولید انواع قوطی فلزي-7  شمارهجدول

  ظرفیت  محصول  ردیف
  اسمی

  واحد
  تعداد  سنجش

  181 میلیون عدد  12567  قوطی فلزي  1

  ی مرکز آمار و اطالع رسان–ع و معادن یوزارت صنا: مرجع 
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 تن محصول معـادل  1200، هر   یون قوط یلی م 9د  ی تول ياز برا یه مورد ن  ی به مواد اول   با توجه 

  . نظر گرفته شده استدر یون عدد قوطیلی م9

  ظرفیت عملی واحدهاي فعال-2-1-2

 کـشور  در حـال حاضـر   در یون عدد قوطیلی م12567 یت اسمی واحد فعال با ظرف181تعداد  

 وجـود   یت اسـم  ید برابر با ظرف   یم که عمالً امکان تول    یاندیم. ندی نما ید محصول م  یاقدام به تول  

 از  ياریعات بـس  ی ما ضـا   ی کارخانجات داخل  درد که متأسفانه    یعات تول یبا توجه به ضا   . (ندارد

ز با توجه بـه سـطح   ی شود و ن   یجاد م یه تا خروج محصول از کارخانه ا      یمرحله ورود مواد اول   

ـ  و غید و عوامل انـسان  ی تول يتکنولوژ ـ  توليبـرا % 70 ي بـا فـرض رانـدمان کـار    لـذا ) رهی د ی

 سال برآورد   در یون عدد قوط  یلی م 8797 قابل دسترس آنها حدود      یت عمل ی فعال ظرف  يواحدها

  1. گرددیم

 میلیون عدد – توسعه تا کنون وم روند تولید محصوالت از آغاز برنامه س-8جدول شماره 

 سال 1380 1381 1382 1383 1384 1385

  تولیدات گذشته 8247 8427 8469 8602 8737 8797

                                         
در بخش .  در بخش الك و چاپ و ضایعاتی نیز در بخش برشکاري و پرسکاري ایجاد می شوددر این صنعت ضایعاتی 1

همچنین بعلت . جوش درز قوطی نیز بعضاً مشکالت کیفی دیده می شود که موجب ضایعات این محصول می شود
 .سبک بودن و دوار بودن محصول در بخش حمل و نقل محصول نیز ضایعاتی ایجاد می گردد
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نمودار روند تولید گذشته قوطی فلزي کنسرو

7800
8000
8200
8400
8600
8800
9000

1380 1381 1382 1383 1384 1385

دد
ن ع
لیو
می

 

 

  پیش بینی امکانات عرضه واحدهاي در حال احداث طی پنج سال آتی -12-2-

   واحدهاي در حال احداث تولید کننده قوطی فلزي به تفکیک پیشرفت فیزیکی-9  شمارهجدول

  تعداد  واحد سنجش  ظرفیت اسمی  پیشرفت فیزیکی

  6 میلیون عدد  5305   درصد24 الی 1
  12 میلیون عدد  970   درصد49 الی 25
  9 میلیون عدد  249,25   درصد74 الی 50
  7 میلیون عدد  183   درصد99 الی 75

  مرکز آمار و اطالع رسانی-ع ومعادنیوزارت صنا: مرجع 

 

   درصد99 الی 75 واحدهاي با پیشرفت فیزیکی ما بین -10جدول شماره 

 قوطی فلزي  ظرفیت  سنجش واحد  تعداد

   قزوین  941 تن  2

   قم  800 تن  1

   اندرمازن  1764 تن  1

  جمع  3505 تن  4
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    شرقی آذربایجان  61000000 عدد  2

  جمع  61000000 عدد  2

   قم  2960 هزار عدد  1

  جمع  2960 هزار عدد  1
  ی مرکز آمار و اطالع رسان–ع و معادن یوزارت صنا: مأخذ

  :صددر 99 الی 75فت فیزیکی  حال احداث با پیشردرتولید آتی محصول توسط واحدهاي  •

 ي حـال راه انـداز  در کنسرو یون عدد قوطیلی م90,25 یت اسمی واحد با مجموع ظرف 7تعداد  

ـ اناً تولی و احيل و راه اندازی مرحله تکم  درن واحدها   یاز آنجا که ا   .  باشند یم ـ د آزمای ـ یشی  ی م

  .وندندیدکنندگان بپیبه جمع تول 1386 سال درباشند، لذا احتمال دارد 

  درصد74 الی 50 واحدهاي با پیشرفت فیزیکی ما بین -11جدول شماره 

 قوطی فلزي  ظرفیت  واحدسنجش  تعداد

    شرقی آذربایجان  10000 تن  1

   تهران  10000 تن  1

   رضوي خراسان  4000 تن  1

   سمنان  3500 تن  1

   قزوین  200 تن  1

   قم  40 تن  1

  جمع  27740 تن  6

   زنجان  500000 عدد  1

   سمنان  20700000 ددع  1

  جمع  21200000 عدد  2
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   قزوین  20000000 قالب  1

  جمع  20000000 قالب  1
  ی مرکز آمار و اطالع رسان–ع و معادن یوزارت صنا: مأخذ

 کشور وجـود دارد  در حال احداث درون عدد   یلی م 249,25 یت اسم ی واحد با ظرف   9تعداد  

 .وندندیگان بپدکنندی به جمع تول1387سال  در که احتمال دارد

  درصد49 الی 25 واحدهاي با پیشرفت فیزیکی ما بین -12جدول شماره 

 قوطی فلزي  ظرفیت  سنجش واحد  تعداد

    بختیاري چهارمحال  800 تن  1

   رضوي خراسان  88000 تن  2

   سمنان  1500 تن  1

   و بلوچستان سیستان  2700 تن  1

   قزوین  22310 تن  2

   قم  200 تن  1

   رمانک  4000 تن  1

   گلستان  3000 تن  1

   هرمزگان  3000 تن  1

  جمع  125510 تن  11

   کرمان  28470 هزار عدد  1

  جمع  28470 هزار عدد  1
  ی مرکز آمار و اطالع رسان–ع و معادن یوزارت صنا: مأخذ
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  :صددر 50 الی 31 حال احداث با پیشرفت فیزیکی درتولید آتی محصول توسط واحدهاي  •

ـ صد با ظرفدر 49 و   25ن  ی ب یکیزیشرفت ف یپ واحد با    12تعداد   ـ لی م970 یت اسـم ی ون ی

  .وندندیدکنندگان بپی به جمع تول1388 سال در  سال وجود دارند که احتمال دارددر یعدد قوط

  درصد25 الی 1 واحدهاي با پیشرفت فیزیکی ما بین -12جدول شماره 

 قوطی فلزي  ظرفیت  سنجش واحد  تعداد

  ایالم 6000 تن 2
نت 2  بوشهر 32000 
  تهران 25800 تن 5
   بختیاري چهارمحال 200 تن 1
  رضوي خراسان 1000 تن 1
  شمالی خراسان 35000 تن 1
  زنجان 130 تن 1
  سمنان 90770 تن 6
  قم 1000 تن 1
  گلستان 2400 تن 1
  اندرمازن 2100 تن 1
  مرکزي 10000 تن 1
  همدان 900 تن 1

  جمع 207300 تن 24
   شرقی آذربایجان 30000000 عدد 1
  سمنان 10000000 عدد 1
  جمع 40000000 عدد 2
  هرمزگان 5 میلیون قوطی 1
  جمع 5 میلیون قوطی 1

  ی مرکز آمار و اطالع رسان–ع و معادن یوزارت صنا: مأخذ
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 24 الـی  1 حـال احـداث بـا پیـشرفت فیزیکـی      درتولید آتی محصول توسط واحـدهاي       •

  :صددر

ون عدد  یلی م 183 یت اسم یصد با ظرف  در 24 و   1ن  ی ب یکیزیشرفت ف ی واحد با پ   6عداد  ت

  .وندندیدکنندگان بپی به جمع تول1389 سال در سال وجود دارند که احتمال دارد در یقوط

نـده، مجمـوع    ی پنج سال آ   در محصوالت   یعرضه آت حال باتوجه به مطالب اشاره شده در باال،         

ل ی باشد که جدول ذ    ی حال احداث م   در ي و عرضه توسط واحدها     فعال يعرضه توسط واحدها  

 : دهدیت را نشان مین وضعیا

   میلیون عدد–)انواع قوطی کنسرو( عرضه آتی محصوالت -13جدول شماره 

  1390  1389  1388  1387 1386  سال
 8797 8797 8797 8797 8797  فعال

 3183 2653 0 0 0  صددر 99 ی ال75

 679 582 485 0 0  صددر 74 ی ال50

 174 174 150 125 0  صددر 49 ی ال25

 128 128 1120 960 800  صددر 24 ی ال1

 12961 12334 10551 9881 9597  جمع

  :ل آمده استی جدول ذدر محصوالت یبطور خالصه برآورد عرضه آت

 پیش بینی تولیدات واحدهاي فعال و در حال احداث طی سالهاي آتی -14جدول شماره 
  عدد میلیون –

  1390  1389  1388  1387 1386  سال

 12961 12334 10551 9881 9597  پیش بینی تولیدات
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  . رسدی میت اسمیظرف% 70ش به یافزا% 10 با یسه سال متوال در يد واحدهایراندمان تول: توجه 

  سازندگان ماشین آالت  2-2-2-

  :ر را نام بردی زيا توان شرکتهی مین آالت قوطیا سازندگان عمده ماشیاز جمله کشورها 

  شرکت کارگزهامر آلمان •

 سیک سوئیوندرشرکت سو •

 ایتالی ایشرکت چوالن •

 س آلمانیشرکت بله ماکرا •

 وانینگ تاینگ سیووان وتیشرکت  •

 شرکت متال باکس انگلستان •

 کاینال کن آمریشرکت کانت •

  ژاپنیشرکت فوج •

  شرکت کروپ آلمان •

  85وم تا نیمه اول سال  از آغاز برنامه س روند واردات محصولیرس بر-3-2

ده است که   ی ذکر گرد  731021، آمار واردات محصول تحت شماره تعرفه        1383تا قبل از سال     

 دهد، مطابق سـالنامه     ی را نشان م   ي مخصوص بسته بند   ي فلز ی از انواع قوط   یمجموعه بزرگ 
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ـ  ای اسالمي گمرك جمهوريره از سو ش منت ي آمار يها  ي فلـز یران، آمـار واردات انـواع قـوط   ی

  : باشدیل می گذشته به شرح جدول ذي سالهادر 731021مطابق شماره تعرفه 

   کیلوگرم- واردات انواع قوطی فلزي در سالهاي گذشته -15جدول شماره 
  1382  1381  1380  1379  سال

 706185 3873 8730 0  واردات قوطی فلزي

  رانی ای اسالمي جمهوری خارجی بازرگانيسالنامه آمار: مأخذ

 خصوص واردات محـصول،     در رانی ا ی اسالم يظهار نظر کارشناسان گمرك جمهور    امطابق  

 یم) محصول طرح مورد نظر   ( کمپوت و کنسرو     ی، که مخصوص قوط   73102120تعرفه شماره   

 در دهد، لذا آمار واردات محصول بر حسب تـن        یل م ی را تشک  731021شماره تعرفه   % 14باشد،  

  :د باشیل می گذشته به شرح جدول ذيسالها

  

   تن-واردات انواع قوطی کنسرو در سالهاي گذشته روند  -16  شمارهجدول
  1385  1384  1383  1382  1381  سال

  271  219  211,5 99 0,54  واردات قوطی کمپوت و کنسرو

  .ه استدآم بدست ینیش بیق پی از طر1385  بذکر است که آمار واردات سالالزم

ر بـاال و همچنـین متوسـط وزن هـر عـدد قـوطی       بنابراین با توجه به مطالب اشاره شده د      

  .کنسرو، در ذیل روند واردات قوطی فلزي کنسرو بر حسب تعداد ارائه گردیده است
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   میلیون عدد– روند واردات انواع قوطی فلزي کنسرو در سالهاي گذشته -17جدول شماره 
  1385  1384  1383  1382  1381  1380  سال

  2,03  1,64  1,59 0,74 0  0,01  واردات قوطی فلزي کنسرو

  

نمودار روند واردات قوطی فلزي کنسرو در سالهاي گذشته

0

0.5

1
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  برنامه  روند مصرف از آغازیبررس - 2- 4

  : شودیق اقدام می گذشته عمدتاًبه دو طري سالهادر روند مصرف محصول یجهت بررس

ـ ي سازمانها ي و منتشره از سو    ی رسم ي استفاده از آمارها   -1 ـ  ذی دولت  خـصوص  درربط ی

   گذشتهي سالهادرزان مصرف محصوالت یم

 ی که اطالعات مستند و قابـل ارجـاع       یهنگام( محصول   ياز مصرف ظاهر   روش استفاده    -2

  )نه وجود نداشته باشدین زمی ادر
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 محـصول از  يمـصرف ظـاهر  .  استفاده شده اسـت   ي طرح حاضر از روش مصرف ظاهر      در

  :دی آیر بدست میرابطه ز

  يمصرف ظاهر = ید داخلیتول+  واردات –ات درصا+  انبارها ياختالف موجود

ک ی حـساس و اسـتراتژ  ي کاالهاي خصوص تعداددر کشور ی داخل ي انبارها يودزان موج یم

  . باشدیمطرح م... مانند گندم و شکر و 

 نظـر   درصـفر   )  کنـسرو  یانواع قوط ( محصوالت مورد نظر     ي برا ی داخل ي انبارها يموجود

  .گرفته شده است

  :هد دی گذشته نشان مي سالهادر محصوالت طرح را يزان مصرف ظاهریل میجدول ذ

   میلیون عدد–  مصرف ظاهري انواع قوطی کنسرو در سالهاي گذشته-18جدول شماره 

موجودي   صادرات  واردات  تولید داخلی  سال
  مصرف ظاهري  انبار

1380  8247 0.01 1.91 0  8245 
1381  8427 0.00 0.04 0  8427 
1382  8469 0.74 0.19 0  8470 
1383  8602 1.59 0.77 0  8603 
1384  8737 1.64 0.44 0  8738 
1385  8797 2.03 0.38 0  8799 

  

 گذشـته  ي سالهادره در صاي بهره بردار  ي گذشته با توجه به اخذ مجوزها      ي سالها درد  یتول

  .ن واحدها، برآورد شده استید ایصد راندمان تولدر فعال و با توجه به ي واحدهايبرا
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  85ه اول سال  از آغاز برنامه سوم تا نیمات محصولدر روند صایبررس - 2- 5

ـ  ذکر گرد731021ات محصول تحت شماره تعرفه      در، آمار صا  1383تا قبل از سال      ده اسـت  ی

ـ  ي مخـصوص بـسته بنـد     ي فلز ی از انواع قوط   یکه مجموعه بزرگ    دهـد، مطـابق   ی را نـشان م

 یات انواع قوط  درران، آمار صا  ی ا ی اسالم ي گمرك جمهور  ي منتشره از سو   ي آمار يسالنامه ها 

  : باشدیل می گذشته به شرح جدول ذي سالهادر 731021اره تعرفه  مطابق شميفلز

   کیلوگرم- صادرات انواع قوطی فلزي در سالهاي گذشته -19جدول شماره 

  1382  1381  1380  1379  سال

 24721 5503 254954 30296  صادرات قوطی فلزي

  رانی ای اسالمي جمهوری خارجی بازرگانيسالنامه آمار: مأخذ

ات در خـصوص صــا در رانیــ ای اسـالم ي نظـر کارشناســان گمـرك جمهــور  اظهــارمطـابق  

محـصول طـرح    ( کمپـوت و کنـسرو       ی، که مخصوص قـوط    73102120محصول، تعرفه شماره    

ات محـصول  در دهد، لذا آمار صایل می را تشک731021شماره تعرفه  % 36 باشد،   یم) مورد نظر 

  : باشدیل می گذشته به شرح جدول ذي سالهادربر حسب تن 

  

   تن-صادرات انواع قوطی کنسرو در سالهاي گذشته روند  -20  شمارهجدول

  1385  1384  1383  1382  1381  سال
  50  59  103,3 25 5,5  صادرات قوطی کمپوت و کنسرو

  .است بدست آمده ینیش بیق پی از طر1385 ات سالدرم بذکر است که آمار صاالز
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و همچنـین متوسـط وزن هـر عـدد قـوطی      بنابراین با توجه به مطالب اشاره شده در بـاال        

  .کنسرو، در ذیل روند واردات قوطی فلزي کنسرو بر حسب تعداد ارائه گردیده است

   میلیون عدد– روند صادرات انواع قوطی فلزي کنسرو در سالهاي گذشته -21جدول شماره 
  1385  1384  1383  1382  1381  1380  سال

  0,38  0,44  0,77 0,19 0,04  1,91  صادرات قوطی فلزي کنسرو

  

نمودار روند صادرات قوطی فلزي کنسرو در سالهاي گذشته
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  ان برنامه چهارمیات تا پادرت صایاز به محصول با اولوی نیبررس - 2- 6

 برآورد کـرده  ی آتي سالهادر را ي فلزی انواع قوطی داخليزان تقاضاین قسمت ابتدا م  ی ا در

 سـطح کـشور و تفاضـل        در محـصوالت طـرح فـوق        یزان عرضه آت  ی م ینیش ب یو سپس با پ   

 ي سـالها  در طرح،   يدیاز محصوالت تول  یا مازاد بر ن   یزان کمبود   یکان م  کل ام  يعرضه و تقاضا  

  : شودی برآورد میآت

  ی داخليتقاضا •

 ي، رونـد مـصرف ظـاهر   ) محـصول ی آتيزان تقاضاین م ییتع(از به محصول    ی ن ی جهت بررس 

  :می دهی قرار می گذشته را مورد بررسي سالهادرمحصول 

  : دهدی گذشته نشان ميسالها در محصول را يزان مصرف ظاهریل میجدول ذ

  میلیون عدد-در سالهاي گذشته) انواع قوطی فلزي کنسرو( مصرف ظاهري محصول -22جدول شماره 
  1385  1384  1383  1382  1381  1380  سال

  8799  8738  8603 8470 8427 8245  مصرف ظاهري

 

   ی داخلي تقاضاینیش بیپ •

  :مل شده استل عی به روش ذی آتي سالهادر تقاضا ینیش بی پتجه
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ـ  متناسب است با م ي فلز ی انواع قوط  ياز آنجا که تقاضا برا     ـ  توليزان عرضـه واحـدها  ی د ی

ـ ي به محاسبه تقاضای داخلي برآورد تقاضاي داخل کشور، لذا برادرکننده کنسرو     انـواع  ی آت

  . شودیکنسرو پرداخته م

 : دهدیرا نشان م ي حال احداث انواع محصوالت کنسرودر فعال و يل آمار واحدهایجدول ذ

  فعاليواحدها •

  واحدهاي فعال در زمینه تولید برخی از مهمترین انواع کنسروجات در کشور-23جدول شماره 

 شرح  ظرفیت  واحدسنجش  تعداد

 134484 تن 138
 800000 قوطی 2

 حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات 

 137487 تن 174
 9153200 قوطی 2

 حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات 

 کمپوت زردالو 100 تن 1
 کمپوت سیب 2095 تن 2
 کمپوت گالبی 412 تن 2
 کمپوت گالبی 225 تن 1
 14745 تن 30
 4000000 عدد 1

 کنسروانواع غذاهاي اماده

 کنسروسبزیجات 1950 تن 5
 کنسروغیرگوشتی حبوبات 22254 تن 24
 کنسروگوجه فرنگی 15830 تن 3
 25559 تن 43
 1000000 قوطی 1

چیتیکنسرولوبیا  

 کنسرولوبیاسبز 3950 تن 8
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 کنسروماهی تون 64920 تن 33
ساردینکنسروماهی  6185 تن 8  
 کنسروماهی کیلکا 8800 تن 5
 کنسرومیوه 1400 تن 3
 کنسرونخودسبز 54328 تن 18
)ازمواد پخته شده ( کنسروانواع 875 تن 3  

   اطالع رسانی مرکز آمار و– ع و معادنیوزارت صنا: مأخذ

  . باشدیل میبه شرح جدول ذ فعال يت واحدهایبطور خالصه ظرف

  ظرفیت واحدهاي فعال در زمینه تولید برخی از مهمترین انواع کنسروجات در کشور-24جدول شماره 

 شرح  ظرفیت  واحدسنجش  تعداد

 495599 تن 501
 14953200 قوطی 6

 انواع کنسروجات

   مرکز آمار و اطالع رسانی– ع و معادنیوزارت صنا: مأخذ

  

 % 85 ي کننـد کـه بـا رانـدمان کـار          ی سال کار م   در تن   503075 یت اسم ین واحدها با ظرف   یا

عات آنهـا  ین واحدها، ضاید ایت تولیبعلت ماه(. گرددی تن برآورد م427614 آنان  یت عمل یظرف

  ) استي سازید قوطی توليکمتر از واحدها

  حال احداثدر يواحدها •
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   واحدهاي در حال احداث تولید انواع کنسرو به تفکیک پیشرفت فیزیکی-25اره جدول شم

  تعداد  واحد سنجش  ظرفیت اسمی  پیشرفت فیزیکی

  294 تن 1149287   درصد0
  116 تن 468472   درصد24 الی 1

  40 تن 70998   درصد49 الی 25
  25 تن  28200   درصد74 الی 50
  13 تن  21000   درصد99 الی 75
   مرکز آمار و اطالع رسانی–ع و معادن یزارت صناو: مأخذ

  

  درصد0 واحدهاي در حال احداث با پیشرفت فیزیکی -26جدول شماره 

 استان  ظرفیت  سنجش واحد  تعداد

 حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات 
   شرقی آذربایجان 4800 تن 3
   غربی آذربایجان 8000 تن 8
  اردبیل 7000 تن 5
  هاناصف 1050 تن 3
  تهران 75640 تن 42
  رضوي خراسان 9100 تن 13
  زنجان 5200 تن 2
  سمنان 1700 تن 3
  و بلوچستان سیستان 22000 تن 1
  فارس 16700 تن 4
  قزوین 5597 تن 5
  کرمانشاه 300 تن 1
  گیالن 2000 تن 1
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  درصد0 واحدهاي در حال احداث با پیشرفت فیزیکی -26جدول شماره 

 استان  ظرفیت  سنجش واحد  تعداد

  لرستان 750 تن 1
  اندرمازن 2500 تن 2
  مرکزي 200 تن 1
  هرمزگان 500 تن 1
  همدان 600000 تن 1

  جمع 763037 تن 97
 کمپوت زردالو

  لرستان 800 تن 1
  مرکزي 300 تن 1
  جمع 1100 تن 2

 کمپوت سیب
   شرقی آذربایجان 2300 تن 3
  لرستان 300 تن 1
  مرکزي 300 تن 1
  جمع 2900 تن 5

 کمپوت گالبی
  لرستان 300 تن 1
  مرکزي 300 تن 1
نت 2   جمع 600 

 کمپوت هلو
  فارس 1000 تن 1
  مرکزي 300 تن 1
  جمع 1300 تن 2

 کنسروانواع غذاهاي اماده



 

 
 گزارش امکان سنجی مقدماتی

قوطی کنسروطرح تولید   
1386 شهریور   

 

  37: صفحه
  

  درصد0 واحدهاي در حال احداث با پیشرفت فیزیکی -26جدول شماره 

 استان  ظرفیت  سنجش واحد  تعداد

   غربی آذربایجان 5500 تن 2
  تهران 4300 تن 3
   بختیاري چهارمحال 1500 تن 1
  رضوي خراسان 600 تن 3
  خوزستان 300 تن 1
  زنجان 1240 تن 2
  سمنان 500 تن 1
  و بلوچستان سیستان 100 تن 1
  قزوین 950 تن 2
  وبویراحمد کهکیلویه 1800 تن 1
  گیالن 200 تن 1
  لرستان 750 تن 1

  جمع 17740 تن 19
 کنسروسایرابزیان

  رضوي خراسان 600 تن 3
  وبویراحمد کهکیلویه 1000 تن 1
  هرمزگان 1000 تن 1
  جمع 2600 تن 5

 کنسروسبزیجات
  اصفهان 1000 تن 2
  تهران 3000 تن 1
  خوزستان 400 تن 1
  قزوین 1000 تن 1
  لرستان 1500 تن 1
  مرکزي 500 تن 1
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  درصد0 واحدهاي در حال احداث با پیشرفت فیزیکی -26جدول شماره 

 استان  ظرفیت  سنجش واحد  تعداد

  جمع 7400 تن 7
 کنسروگوجه فرنگی

   شرقی آذربایجان 1500 تن 1
   غربی آذربایجان 5000 تن 1
  رضوي خراسان 100 تن 2
  خوزستان 30000 تن 1
  قم 30000 تن 1
  گلستان 6000 تن 1
  لرستان 800 تن 1
  جمع 73400 تن 8

 کنسرولوبیاچیتی
   شرقی آذربایجان 4000 تن 2
  اردبیل 300 تن 1
  اصفهان 750 تن 2
 بوشهر 400 تن 1
  تهران 1000 تن 1
   بختیاري چهارمحال 100 تن 1
  رضوي خراسان 2250 تن 1
  خوزستان 100 تن 1
  فارس 800 تن 2
  قزوین 2340 تن 3
  کرمان 4125 تن 1
  وبویراحمد کهکیلویه 350 تن 1
  گلستان 1500 تن 1
  گیالن 3075 تن 4
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  درصد0 واحدهاي در حال احداث با پیشرفت فیزیکی -26جدول شماره 

 استان  ظرفیت  سنجش واحد  تعداد

  لرستان 1800 تن 3
  اندرمازن 200 تن 1
  مرکزي 2050 تن 4

  جمع 25140 تن 30
 کنسرولوبیاسبز

  اصفهان 250 تن 1
  تهران 1000 تن 1
  قزوین 2000 تن 1
  نهرمزگا 1000 تن 1
  جمع 4250 تن 4

 کنسروماهی تون
  اصفهان 5000 تن 1
 بوشهر 2750 تن 2
  تهران 32500 تن 23
  رضوي خراسان 100 تن 1
  خوزستان 1200 تن 1
  سمنان 1170 تن 4
  و بلوچستان سیستان 28150 تن 17
  فارس 2400 تن 4
  قزوین 5000 تن 1
  قم 600 تن 1
  کرمان 2500 تن 3
  وبویراحمد کهکیلویه 1700 تن 1
  گلستان 500 تن 1
  گیالن 47800 تن 10
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  درصد0 واحدهاي در حال احداث با پیشرفت فیزیکی -26جدول شماره 

 استان  ظرفیت  سنجش واحد  تعداد

  لرستان 3600 تن 3
  اندرمازن 3000 تن 2
  مرکزي 500 تن 1
  هرمزگان 2700 تن 1
  همدان 3600 تن 3
 یزد 1000 تن 1

  جمع 145770 تن 81
 کنسروماهی ساردین

  تهران 5750 تن 2
ان و بلوچست سیستان 13500 تن 1  
  هرمزگان 2000 تن 2
  جمع 21250 تن 5

 کنسروماهی کیلکا
  وبویراحمد کهکیلویه 1000 تن 1
  جمع 1000 تن 1

 کنسرومیوه
  سمنان 400 تن 2
  اندرمازن 400 تن 1
  جمع 800 تن 3

 کنسرونخودسبز
  اصفهان 250 تن 1
  تهران 1000 تن 1
   بختیاري چهارمحال 50 تن 1
  زوینق 300 تن 2
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  درصد0 واحدهاي در حال احداث با پیشرفت فیزیکی -26جدول شماره 

 استان  ظرفیت  سنجش واحد  تعداد

  گلستان 1500 تن 1
  مرکزي 400 تن 1
  جمع 3500 تن 7

)ازمواد پخته شده ( کنسروانواع  
  اردبیل 3600 تن 1
  سمنان 1200 تن 4
  فارس 2300 تن 2
  کرمانشاه 450 تن 1
  وبویراحمد کهکیلویه 2350 تن 2
  گیالن 7000 تن 2
  لرستان 1500 تن 1
  مرکزي 600 تن 1

  جمع 19000 تن 14
اری کنسروخاوانواع  

  اندرمازن 30 تن 1
  جمع 30 تن 1

  ازفسادابزیانحفاظت
   غربی آذربایجان 70 تن 1
  اردبیل 5600 تن 2
  تهران 11500 تن 4
   بختیاري چهارمحال 2000 تن 1
  رضوي خراسان 2850 تن 5
  خوزستان 2450 تن 4
  زنجان 4000 تن 1
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  درصد0 واحدهاي در حال احداث با پیشرفت فیزیکی -26جدول شماره 

 استان  ظرفیت  سنجش واحد  تعداد

  قزوین 5900 تن 2
  قم 3600 تن 1
  وبویراحمد کهکیلویه 2500 تن 1
  گلستان 500 تن 1
  لرستان 2400 تن 2
  اندرمازن 8740 تن 3
  هرمزگان 1000 تن 1

  جمع 53110 تن 29
  قزوین 54000000 عدد 1
  جمع 54000000 عدد 1
  کرمان 7000000 قوطی 1
  جمع 7000000 قوطی 1

  

  درصد24 الی 1ر حال احداث با پیشرفت فیزیکی  واحدهاي د-27جدول شماره 

 استان  ظرفیت  واحدسنجش  تعداد

 حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات
   غربی آذربایجان 8800 تن 4
  اردبیل 4000 تن 1
  تهران 14210 تن 9
  قزوین 7000 تن 3
  کرمان 1000 تن 1
  گیالن 1300 تن 2
  اندرمازن 18500 تن 4
  رکزيم 1100 تن 2



 

 
 گزارش امکان سنجی مقدماتی

قوطی کنسروطرح تولید   
1386 شهریور   

 

  43: صفحه
  

  درصد24 الی 1ر حال احداث با پیشرفت فیزیکی  واحدهاي د-27جدول شماره 

 استان  ظرفیت  واحدسنجش  تعداد

  همدان 2250 تن 2
  جمع 58160 تن 28

 کنسروانواع غذاهاي اماده
   شرقی آذربایجان 550 تن 1
   غربی آذربایجان 3000 تن 1
  ایالم 3100 تن 2
  تهران 3000 تن 1
   بختیاري چهارمحال 200 تن 1
  قزوین 25500 تن 2
  کرمانشاه 1000 تن 1
  جمع 36350 تن 9

تکنسروسبزیجا  
  اصفهان 2200 تن 4
  اندرمازن 2500 تن 1
  مرکزي 160 تن 1
  جمع 4860 تن 6

 کنسروگوجه فرنگی
  اندرمازن 2000 تن 1
  جمع 2000 تن 1

 کنسرولوبیاچیتی
   شرقی آذربایجان 300 تن 1
  اصفهان 150 تن 1
  ایالم 1000 تن 1
 بوشهر 1000 تن 1
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  درصد24 الی 1ر حال احداث با پیشرفت فیزیکی  واحدهاي د-27جدول شماره 

 استان  ظرفیت  واحدسنجش  تعداد

   بختیاري چهارمحال 200 تن 1
  خوزستان 1350 تن 1
  گیالن 1250 تن 3
  مرکزي 1300 تن 2

  جمع 6550 تن 11
  هرمزگان 25 هزار قوطی 1
  جمع 25 هزار قوطی 1

 کنسرولوبیاسبز
   شرقی آذربایجان 300 تن 1
  ایالم 100 تن 1
  و بلوچستان سیستان 500 تن 1
  جمع 900 تن 3

 کنسروماهی تون
  شرقی  آذربایجان 300 تن 1
 بوشهر 5240 تن 7
  تهران 650 تن 2
  سمنان 800 تن 1
  و بلوچستان سیستان 8700 تن 5
  گیالن 2800 تن 2
  هرمزگان 2500 تن 3
  جمع 20990 تن 21

 کنسروماهی ساردین
  هرمزگان 500 تن 1
  جمع 500 تن 1
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  درصد24 الی 1ر حال احداث با پیشرفت فیزیکی  واحدهاي د-27جدول شماره 

 استان  ظرفیت  واحدسنجش  تعداد

 کنسروماهی کیلکا
  گیالن 80 تن 1
  جمع 80 تن 1

 کنسرومیوه
   شرقی آذربایجان 600 تن 2
   غربی آذربایجان 2000 تن 1
  تهران 10000 تن 1
  جمع 12600 تن 4

 کنسرونخودسبز
   شرقی آذربایجان 300 تن 1
  اصفهان 50 تن 1
  تهران 200 تن 1
  گیالن 100 تن 1
  مرکزي 400 تن 1
  جمع 1050 تن 5

)ازمواد پخته شده ( کنسروانواع  
  المای 420 تن 1
  جمع 420 تن 1

  ازفسادابزیانحفاظت
   غربی آذربایجان 6000 تن 1
  اصفهان 1700 تن 2
 بوشهر 1000 تن 1
  تهران 1700 تن 1
   بختیاري چهارمحال 500 تن 1
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  درصد24 الی 1ر حال احداث با پیشرفت فیزیکی  واحدهاي د-27جدول شماره 

 استان  ظرفیت  واحدسنجش  تعداد

  رضوي خراسان 500 تن 1
  و بلوچستان سیستان 9700 تن 5
  گیالن 4850 تن 4
  اندرمازن 10050 تن 7
  هرمزگان 288000 تن 1
  جمع 324000 تن 24

  

  

  درصد49 الی 25 واحدهاي در حال احداث با پیشرفت فیزیکی -28جدول 

 استان  ظرفیت  واحدسنجش  تعداد

 حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات
   شرقی آذربایجان 500 تن 1
   غربی آذربایجان 1500 تن 1
  تهران 6800 تن 5
  زنجان 1200 تن 1
  جمع 10000 تن 8

 کنسروانواع غذاهاي اماده
   شرقی آذربایجان 1000 تن 1
  خوزستان 150 تن 1
  قزوین 3000 تن 1
  جمع 4150 تن 3
  هرمزگان 1 میلیون قوطی 1
  جمع 1 میلیون قوطی 1
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  درصد49 الی 25 واحدهاي در حال احداث با پیشرفت فیزیکی -28جدول 

 استان  ظرفیت  واحدسنجش  تعداد

 کنسروگوجه فرنگی
   شرقی آذربایجان 4500 تن 1
   غربی آذربایجان 5000 تن 1
  جمع 9500 تن 2

بیاچیتیکنسرولو  
 بوشهر 800 تن 1
   بختیاري چهارمحال 1000 تن 1
  خوزستان 1550 تن 2
  فارس 250 تن 1
  قزوین 500 تن 1
  مرکزي 500 تن 1
  جمع 4600 تن 7
  هرمزگان 1 میلیون قوطی 1
  جمع 1 میلیون قوطی 1

 کنسروماهی تون
  تهران 1500 تن 1
   بختیاري چهارمحال 1500 تن 1
  و بلوچستان سیستان 4100 تن 2
  فارس 1000 تن 1
  قم 1100 تن 1

  اندرمازن 1450 تن 1
  هرمزگان 500 تن 1
  جمع 11150 تن 8

 کنسروماهی ساردین
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  درصد49 الی 25 واحدهاي در حال احداث با پیشرفت فیزیکی -28جدول 

 استان  ظرفیت  واحدسنجش  تعداد

  خوزستان 2200 تن 1
  قزوین 10500 تن 1
  واحدسنجشجمع 12700 تن 2

 کنسرومیوه
  اصفهان 500 تن 1
  جمع 500 تن 1

)واد پخته شده ازم( کنسروانواع  
  فارس 250 تن 1
  جمع 250 تن 1

  ازفسادابزیان حفاظت
  اصفهان 1500 تن 1
   بختیاري چهارمحال 100 تن 1
  رضوي خراسان 7548 تن 1
  خوزستان 3000 تن 1
  و بلوچستان سیستان 5000 تن 2
  جمع 17148 تن 6

  

  

  

  

  درصد74 الی 50 فیزیکی  واحدهاي در حال احداث با پیشرفت-29جدول شماره 

 استان  ظرفیت  واحدسنجش  تعداد
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  درصد74 الی 50 فیزیکی  واحدهاي در حال احداث با پیشرفت-29جدول شماره 

 استان  ظرفیت  واحدسنجش  تعداد

 حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات 
   شرقی آذربایجان 550 تن 1

  اصفهان 2000 تن 1

  رضوي خراسان 8250 تن 8

  فارس 250 تن 1
  قزوین 1500 تن 1

  قم 300 تن 1
  جمع 12850 تن 13

 کمپوت سیب
  کرمانشاه 500 تن 1
  جمع 500 تن 1

 کنسروانواع غذاهاي اماده
   شرقی آذربایجان 550 تن 1
  جمع 550 تن 1

 کنسرولوبیاچیتی
  اردبیل 1350 تن 1

   بختیاري چهارمحال 150 تن 1

  کرمانشاه 700 تن 1
  جمع 2200 تن 3

 کنسروماهی تون
 بوشهر 9000 تن 1
  جمع 9000 تن 1

 کنسروماهی ساردین
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  درصد74 الی 50 فیزیکی  واحدهاي در حال احداث با پیشرفت-29جدول شماره 

 استان  ظرفیت  واحدسنجش  تعداد

  نگیال 300 تن 1

  هرمزگان 250 تن 1
  جمع 550 تن 2

 کنسروماهی کیلکا
  گیالن 500 تن 1
  جمع 500 تن 1

 کنسرونخودسبز
   بختیاري چهارمحال 50 تن 1
  جمع 50 تن 1

  ازفسادابزیان حفاظت
  اردبیل 1000 تن 1

  رضوي خراسان 1000 تن 1
  جمع 2000 تن 2

  

  

  درصد99 الی 75حداث با پیشرفت فیزیکی  واحدهاي در حال ا-30جدول شماره 

 استان  ظرفیت  واحدسنجش  تعداد

 حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات 
  رضوي خراسان 2750 تن 2

  فارس 400 تن 1

  قزوین 1250 تن 1

  کردستان 2000 تن 1
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  درصد99 الی 75حداث با پیشرفت فیزیکی  واحدهاي در حال ا-30جدول شماره 

 استان  ظرفیت  واحدسنجش  تعداد

  جمع 6400 تن 5
 کنسروگوجه فرنگی

   شرقی آذربایجان 12000 تن 2
  جمع 12000 تن 2

نسرولوبیاچیتیک  
  خوزستان 600 تن 2
  جمع 600 تن 2

 کنسرولوبیاسبز
  قزوین 250 تن 1
  جمع 250 تن 1

 کنسروماهی ساردین
  قزوین 1000 تن 1
  جمع 1000 تن 1

  ازفسادابزیان حفاظت
  خوزستان 750 تن 2
  جمع 750 تن 2

  

نجا ی ا در صورت گرفت،    ي فلز ی مورد قوط  در ی خصوص محاسبه عرضه آت    درمطابق آنچه   

جه محاسبات بـه شـرح جـدول    ی محاسبه شده و نتي انواع محصوالت کنسروی آتيز تقاضا ین

 : باشدیل میذ
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   تن- عرضه آتی انواع محصوالت کنسروي توسط واحدهاي فعال و طرح -31  شمارهجدول

  1390  1389  1388  1387 1386  سال

 427614 427614 427614 427614 427614  فعال

 395522 300000 0 0 0  صددر 24 ی ال0

 60349 47833 47000 0 0  صددر 49 ی ال25

 23970 23970 20546 17121 0  صددر 74 ی ال50

 17850 17850 17850 15300 12750 صددر 99 ی ال75

 925305 858582 513010 460036 440364  جمع
  . رسدی میت اسمیظرف% 85ش به یافزا% 10 با ی سه سال متوالدرد واحدها یراندمان تول: توجه 

  :ل آمده استی جدول ذدر محصوالت یبطور خالصه برآورد عرضه آت

   تن– عرضه آتی محصوالت فعال و در حال احداث در سالهاي آتی -32جدول شماره 

  1390  1389  1388  1387 1386  سال
عرضه محصوالت 

 460036 440364  نسروينک
513010 858582 925305 

  . رسدی میت اسمیظرف% 85ش به یافزا% 10 با ی سه سال متوالدرد واحدها یمان تولراند: توجه 

  

 در يزان عرضه کل متناسب با عرضـه محـصوالت کنـسرو   ی، م1385 سال  درنکه  یبا فرض ا  

 محصوالت  ي برا یی بعنوان تقاضا  يش محصوالت کنسرو  یمتناسب با افزا  لذا  ،   است همان سال 
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. از محـصوالت طـرح شـده اسـت        ی مورد ن  ي برآورد تقاضا  اقدام به )  کنسرو ي فلز یقوط(طرح  

  : دهدیون عدد نشان میلی را بر حسب م کنسرویقوط ی آتيزان تقاضایمل یجدول ذ

   میلیون عدد–در سالهاي آتی ) انواع قوطی فلزي( برآورد میزان تقاضاي داخلی محصول -33جدول شماره 
  1390  1389  1388  1387  1386  سال

 19040 17667 10556 9466 9061  تقاضا

  

زان کل امکانات عرضه ی می دو سال آتدرد، ی آی بر م14و33شماره ول اکه از جدیبطور

 ین محصول را فراهم می باشد و امکان صدور ای کشور می داخليزان تقاضایشتر از میب

 یر نمیزان امکانپذین می گذشته، اي سالهادرات محصول درکن با توجه به آمار صای لسازد،

 واحد حجم آن کم بوده و درزان وزن ی است که می از جمله محصوالتي فلزیچرا که قوط(د باش

 ی می اثر قابل توجهی طوالني مسافتهادرمت تمام شده کاال ی حمل و نقل آن بر قينه هایهز

 ي برای آتيزان تقاضایم 90 ی ال88 ي سالهادر .هی همسايات به کشورهادرمگر صا) گذارد

 ی آتي تقاضای داخلي باشد و واحدهاین محصول می ایشتر از عرضه آتیب ي فلزیانواع قوط

د انواع کنسرو به ینه تولی زمدر ياری بسي واحدهان سالهای ادرچرا که  ( دهند،ینمرا پاسخ 

  .) باشندیدات خود می تولي جهت بسته بندي فلزیازمند قوطی رسند و نی ميبهره بردار
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 کشور و درد و عرضه محصول ی توليها و روش ي تکنولوژی اجمالیبررس -3

  گر کشورهایسه آن با دیمقا

  دی توليروشها -1-3

  . گردندیم می تقسزداردر و یکشش به دو گروه ي فلزی ساخت، قوطياز نظر تکنولوژ

  )دوتکه (ی کششیقوط -1-1-3

  :ل استید آن به قرار ذیو نحوه تولب دربدنه و :  شامل دو قسمت استین نوع قوطیا

ـ  گ ي ها یچی صورت لزوم چاپ شده با ق      درابتدا ورق الك خورده و       : بدنه - 1  بـه ابعـاد    یوتنی

ـ  دستگاه تغذدر) بلنکها(ده شده و سپس به قطعات حاصله یمورد نظر بر  ـ ف(ه پـرس  ی ) دری

 ورق به داخل قالب ارسال شده و عمل ساخت بدنـه و فلـنج               دریبه توسط ف  . ردی گ یقرار م 

 کارتن گذاشته شده و به انبار منتقـل  دربدنه ساخته شده . ردی گی با هم انجام م    ییلبه باال 

  . گرددیم

ـ  بـه ابعـاد مـورد نظـر بر    یوتنی گ یچیورق الك خورده با ق     ابتدا: بدر - 2 ـ ی  در. ( شـود یده م

گـزاگ انجـام    ی ز یچـ ی مصرف ورق حلب عمل برش با ق       در یی بزرگ، جهت صرفه جو    يواحدها

 آن بـه داخـل قالـب    یقـرار گرفتـه و تـوط   ) دریف(ه ی دستگاه تغذدر حاصله   يبالنکها)  شود یم

ت ی به نـام کرلـر هـدا   یساخته شده به داخل دستگاهدرب پس از انجام پرس،   .  شود یت م یهدا
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ـ   یع الست ی دستگاه زننده ما   دری شود و سپس توسط کارگر به ف       یم توسـط  .  شـود یک منتقل م

ک هـوا  یع الستیما زده شده و بسته به آنکه     دربار دور   یک به داخل ش   یع الست ین دستگاه ما  یا

 در ی قـوط دربع خشک شده و سـپس  ین ما یاز به کوره، به روش مناسب ا      یا ن یخشک باشد و    

 . شودیکارتن قرار گرفته و به انبار منتقل م

  )سه تکه(زدار در یقوط -2-1-3

   و کفدرببدنه، :  شامل سه قسمت استین نوع قوطیا

 رول بر به ابعاد مورد نظـر  يهایچیتوسط قابتدا ورق الك خورده و احتماالً چاپ شده     :  بدنه -1

رد و بـه توسـط      ی گ ین بدنه ساز قرار م    ی ماش دری قسمت ف  در حاصله   يبالنکها.  شود یده م یبر

ـ یبالنک ابتدا لول شـده و سـپس بـه           .  گردد ین ارسال م  یآن بطور خودکار به داخل ماش       از  یک

سـپس  .  شودین دوخته م  ز آ در،  یم مس یزجوش با س  درا  یم مذاب و    ی عبور از وان لح    يروشها

ـ  ی محل جوش داده شده پاش     يزجوش رو در درپاش، پو درن پو یله ماش یبوس  شـود و بـا      یده م

ـ   ي رو ي پخته شده و بصورت نوار     درن پو یعبور از کوره ا    .  پوشـاند ی محل جـوش را کـامالً م

 ین فلنجر، فلنج شـدهن و سـپس کـف قـوط        ین بدنه توسط ماش   یی باال و پا   يپس از آن لبه ها    

 کارتن گذاشـته شـده و   دربدنه آماده شده .  شودی وصل میمر به بدنه قوط ین س یشتوسط ما 

  . شودیوسته انجام میک و پین مراحل بصورت اتوماتیه ایکل.  گرددیبه انبار منتقل م
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 مـورد  درد همـان اسـت کـه    یستم تولیگر و سیکدی کامالً مشابه یسر وکف قوط:  سر و کف    -2

  .ح داده شدی کشش توضیقوط

ـ  در یمت تمام شده قـوط یح است که امروزه جهت کاهش ق یبه توض الزم   ن در کارخانجـات م

ـ نه ساخت بدنـه ن  ی زم در شود و    یا کف از قالب دوبل استفاده م      ی و   دربد  یمعموالً جهت تول   ز ی

ن مفهوم که بالنکهـا بـه طـول دو برابـر      ی شود، بد  ینگ استفاده م  یدینگ و ب  ی پارت ينهایاز ماش 

ـ نـگ بر ین پارتیزجوش بدنـه توسـط ماشـ   در در از جوش و پو    شوند، لذا پس   یده م یبر ده و ی

ـ ن ترتی اندازد و بد  ی بدنه خط م   ينگ رو یدین ب یضمن آنکه ماش  .  گردد یل به دو عدد م    یتبد ب ی

 شـود و    یابد و هم از ورق نازکتر جهت ساخت بدنه استفاده م          ی یش م ین افزا یهم سرعت ماش  

  . گرددین می تام بدنهيجاد شده رویاستحکام الزم توسط خطوط ا

   دوخت بدنهيروشها •

 اسـتفاده  ی بسته مورد مصرف قـوط ی مختلفيزدار از روشهادر يهای دوخت بدنه قوط يبرا

  : شود که عبارتند ازیم

  ):Side seamer(زکوب درستم ی س-الف

 ین روش ابتدائ  یا.  گردد یده م ین روش دو لبه ورقب بدنه بهم قالب شده و سپس کوب           ی ا در

ا جامـد باشـد،   یو  ) مثل رنگ (ظ  یع غل ی آن ما  ي که محتو  ییر مواد غذا  ی غ يهایط قو يبوده و برا  

  . گرددیاستفاده م
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  ):Soldering(م یستم لحی س-ب

ـ با هو  (ی مختلف دست  يم به روشها  یستم لح ین س ی ا در  چنـد   يروشـها (مـه خودکـار     ی، ن )هی

  .ردیگ ی مورد استفاده قرار میز بدنه قوطدرجهت دوخت ) میوان لح(و خودکار) شاخه

  ):Cementing(ستم چسب ی س-پ

ـ ا.  گردد یگر متصل م  یکدیز بدنه با چسب مخصوص به       در  مـوارد خـاص    درن روش فقـط     ی

  . شودیاستفاده م

  ):Seam welding(ز جوش درستم ی س-ت

ـ ی با روش جوش با مقاومـت الکتر ین روش مفتول مسی ادر  Electrical Resistance (یک

Welding (   مـصرف نـشده و فقـط        یم مس ین روش س  ی ا در. گردد ی م یز قوط درباعث جوش ،

  . دهدیر فرم مییتغ

 مـدل   ید بدنه سـاز قـوط     ین خط تول  ین روش، ماش  ی با ا  ید قوط ی تول درن آالت   ی از ماش  یکی

FBB 800ک یوندر ساخت شرکت سو)Soudronic (ـ 175 يهـا یس است کـه قوط یسوئ ، ی گرم

ـ ول توان بـا آن ت     ی را م  ی گرم 1000 و   ی گرم 330،  ی گرم 200 ـ سـرعت تول  . د نمـود  ی د دسـتگاه   ی

ـ فین دستگاه کنترل ک   ی ا يایاز مزا . قه است ی دق در ی عدد قوط  800حداکثر   ت جـوش همـراه بـا       ی

ـ مت ایق.  باشدی مید قوطی تول يسرعت باال  ـ لی م1ن دسـتگاه حـدود   ی دسـتگاه  . ون دالر اسـت ی

نـام  ) Can o Mat( شـود، کنومـات   ی سه تکه از آن استفاده مي های ساخت قوطدر که يگرید
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 99 و  84،  65 بـه قطـر      ي هـا  ی تـوان قـوط    یدارد که ساخت شرکت کروپ آلمان است و با آن م          

ـ ن دسـتگاه ن   ید ا یسرعت تول . د نمود یمتر را تول  یلیم ـ ا.قـه اسـت   ی دق در ی عـدد قـوط    800ز  ی ن ی

 نمـودن  يو کنگـره ا ) flanging(، لـب برگـردان   )seaming(ات دوخت سـروکف   یدستگاه عمل 

)beading (دهدیام مرا انج .  

ـ ر اندازه ها، روان کارکردن، هماهنـگ بـودن ا  یی تغدر آن سرعت  يایاز جمله مزا    يستگاههای

ـ لیمت سه مین دستگاه با قیا. گر و کم حجم بودن استیکدیمختلف با   ـ ون دالر قابـل خر ی  يداری

  .است

انـواع   از یکی گردد که    ید استفاده م  ی خط تول  درز  ی ن يگرین آالت د  ی کنترل دوخت از ماش    يبرا

م کـردن   ین دستگاه پس از تقـس     یا. دلند پاول انگلستان ارائه نموده است     یآن را شرکت وست م    

ج ی دهد و نتا   ی و سنجش قرار م    يری دوقلو، دوخت را مورد اندازه گ      یسکیله اره د  ی بوس یقوط

ـ گدرن مقدار یهمچن. دهدیکرون نشان میش بر حسب م  ی صفحه نما  دربدست آمده را      قـالب  يری

  . دهدیصد نشان مدرهم قرار گرفتنش را بر حسب یزان رویم و ی قوطدر

 بکـار   Mountaingate توسـط شـرکت      يدی جد يک، کوره ها  یع الست ی خشک کردن ما   يبرا

ـ ی و قطعـات الکترون ی القـائ ي آن از تکنولوژدرگرفته شده که   Solid state component یک

 1200 به خشک کـردن      درست و قا   برخوردار ا  ین دستگاه از راندمان باالئ    یا.استفاده شده است  

ـ ک بـا پا یع السـت یقـه بـا مـا   ی هر دقدر یعدد سروکف قوط  Water based seading(ه آب ی



 

 
 گزارش امکان سنجی مقدماتی

قوطی کنسروطرح تولید   
1386 شهریور   

 

  59: صفحه
  

compound (ـ  حـرارت د یرکسیع پیک لوله ماین عبور از ی حدر یسروکف قوط.  باشد یم ده ی

ه جـ در جدا کننده در.  شودی میسی مغناطي الك وارد جدا کن هایدگیرکردن و خراش یو بدون گ  

  .ک از آن جدا شودیع الستی رطوبت مای ماند تا به آرامی میحرارت ثابت باق

  )OPC(ات یند عملینمودار فرآ •
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Ø 4 - در) یبه صـورت اجمـال    ( مرسوم   ي ها ين نقاط قوت و ضعف تکنولوژ     ییتع 

  دیند تولیفرآ

   دو تکهيهای قوط–الف 

 و کنترل يزید، برنامه ریند تولیه شدن فرآ دو تکه کوتايهاید قوطیاز جمله نقاط قوت تول

  . باشدی سه تکه ميهای قوطدرز در از جوش یآسانتر و عدم وجود مشکالت ناش

د ی تولي براین آالت خارجید ماشی خري برايه گذاری سرماياز نقاط ضعف آن حجم باال

  . باشدی ميد انبوه و اقتصادیت باال و تولیفیمحصول با ک

  : سه تکهيهای قوط- ب

  :ل اشاره کردی توان به موارد ذی سه تکه مي هاید قوطیاز جمله نقاط قوت تول

 در همراه با سرعت باال ید قوطی تولي برادر و پوشش پوERWزجوش در روش در -

   شودی کنترل میکیت جوش بصورت الکترونیفید، کیتول

  کردني دوخت سروکف، لب برگردان و کنگره اي دستگاه کنومات که برايایاز مزا -

ر دادن اندازه ها، روان کار کردن و هماهنگ بودن یی تغدر شود، سرعت یاستفاده م

ن بعلت ین ماشی استفاده از ادربعالوه .گر و کم حجم بودن آن استیکدیات با یعمل

 .دا نخواهند کردی پیدگی گردان سطوح الك خراشيوجود قرقره ها
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ا توقف لحظه یروشن شدن و ت ی خشک کن، قابلي کوره هادر ی حرارت القائيایاز مزا -

 زمان الزم آناً روشن درد، حرارت متوقف و یکه بمحض توقف خط تولی است، بطوريا

 کامالً با ی به کف هر قوطی القائی حرارتين روش مقدار انرژی ادر.  شودیو گرم م

ده و یچی پیکیا تسمه انتقال مکانی به نقاله و یاجینکه احتیگر برابر بوده، بدون ایکدی

 . داخل کوره باشددر یقیدق

 برش را يغه هایبات مقاوم و سخت، استهالك قالب ها و تید بعلت داشتن ترکیالك سف -

ل ی باال از قبیت خورندگدر مواد با قي نگهداري کاهش داده و براید قوطی تولدر

 . باشدی قابل توجه میالس و رب گوجه فرنگیگ

ر زباله ها به یردن آن را از ساش، جداکییت آهنربایاستفاده از ورق حلب بعلت خاص -

 .ر استیعات آن کامالً امکانپذی ضايای سازد و احیسر می میآسان

 یمی عظییصرفه جو) Double reduced( نازك و محکم يامکان استفاده از ورق ها -

باال استفاده 2 با تمپر0,16 از ورق ییاغلب کشورها به منظور صرفه جو. بهمراه دارد

 . به همراه دارديادی زیی صرفه جويز کنند که از نظر اریم

 انجام عمل يده برای گردی حفاظتي که سطح آن به مقدارکم روغنکارTTP يورقها -

 .م مناسب استی بطور مستقیتوگرافیل

                                         
پر مجموعه اي از خواص مکانیکی مربوط بهم است که هیچ آزمون مکانیکی نمی تواند کلیه عوامل گوناگون شناخت فلز را درجه تم 2

 .اندازه گیري کند
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  :ل اشاره کردی توان به موارد ذی سه تکه مي هاید قوطیاز جمله نقاط ضعف تول

ف ی موضع ضعدرد و فلز ن بروی روکش قلع ممکن است از بیز قوطدر ي جوشکاردر -

  .که پوشاندن آن از الك مشکل تر استیرد، بطوریقرار بگ

ر ی نظیی مواد غذای بعضدرر الك ها گرانتر است و ممکن است ید نسبت به سایالك سف -

 . داشته باشديریت رنگ پذی خاصیرب گوجه فرنگ

 . دو تکه مشکل تر استيهای و کنترل آن نسبت به قوطيزیبرنامه ر -
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 ورد حجـم سـرمایه ثابـت   آ بـر بهمراهی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي       بررس – 5

 مورد انتظار

   برآورد حداقل ظرفیت اقتصادي طرح-1-5

ز با توجه به ی آنها و نی اسميتهایع فعال موجود و ظرفی صنایبا توجه به بررس

 يدیت تولید، حداقل ظرفیند تولین گلوکاه فرآیی و تعيدین آالت تولیت ماشیظرف

 270 ساعته کار روزانه و 8فت ی ش3 درصد در 70با راندمان .  شودین میی تعياداقتص

ت یون عدد برآورد خواهد شد که ظرفیلی م9 طرح برابر ی واقعدی تول در ساليکارروز 

ل ی سال اول و دوم احتماال به دلدر شود که البته ی مورد نظر طرح را شامل مياقتصاد

 خواهد یید نهای سال سوم به تولدریاد شده نبوده و د رقم ی به تولدرت قایشروع فعال

  .دیرس

  

   برنامه تولید طی سالهاي آتی-34جدول شماره 

  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول  واحد  ظرفیت نهایی  نام محصول  ردیف  برنامه تولید طی سال هاي

  9  قوطی فلزي  1
میلیون 
  عدد

6,5  7,8  9  9  9  
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  ابت حجم سرمایه گذاري ث برآورد-2-5

  
هایی است که صرف ایجاد یک واحد  گذاري ثابت طرح مشتمل بر هزینه هاي سرمایه هزینه

  :گردد که عبارتند از صنعتی می

 

o زمین 

o  محوطه سازي 

o ساختمانهاي تولیدي واداري 

o آالت و تجهیزات ماشین 

o  تاسیسات عمومی  
o اثاثیه و تجهیزات اداري 

o برون کارگاهی/ وندرآالت حمل و نقل  ماشین  
o برداريهاي قبل از بهرهنههزی 

o هاي پیش بینی نشده هزینه 
  

  این جدولدر جدول ذیل گنجانده شده است و اعداد موجود درالذکر این طرح  هاي فوق هزینه

  :گردد  ادامه ارائه میدرذیل به تفصیل 
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    هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت طرح-35جدول شماره 

  )هزار ریال(قیمت   شرح  ردیف
  1350000  نزمی  1
  278000  هزینه هاي محوطه سازي  2
  4450000  هزینه هاي ساختمانهاي تولیدي و اداري  3
  1477000  ماشین آالت و تجهیزات خط تولید  4
  181000  تاسیسات عمومی   5
  50000  لوازم اداري  6
  330000  وسائط حمل و نقل  7
  50000  هزینه هاي قبل از بهره برداري  8
 408300  ) درصد موارد فوق5(بینی نشدههزینه هاي پیش   9

  8574300  جمع سرمایه گذاري ثابت
  

   زمین-1-2-5

 مترمربع بوده که بر اساس استعالم انجام 4500زمین تهیه شده جهت اجراي طرح، معادل 

ریال  هزار300هاي جانبی قیمت روز آن از قرار متري گرفته و همچنین با احتساب دیگر هزینه

  . باشد میلیون ریال می1350مجموع ارزش خریداري شده معادل   درباشد که می
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    هزینه خرید زمین-36جدول شماره 

  مت واحد یق  مساحت مترمربع  شرح
  )هزار ریال(

  نه کل یهز
  )هزار ریال(

  1350000  300  4500  نیزم
  1350000  جمع

  
  سازي  محوطه-2-2-5

... کشی و آسفالت محوطه و  بانتسطیح و خاکبرداري، دیوارکشی اطراف کارخانه، خیا

باشد که شرح کامل این موارد به همراه  سازي طرح می  بخش محوطهدرهاي الزم  عملیات

  .  جدول ذیل آورده شده استدرهاي آن  هزینه

  ي محوطه سازينه هایهز  -37جدول شماره 

مساحت   شرح  فیرد
  مترمربع

  مت واحد یق
  )هزار ریال(

  نه کل یهز
  )هزار ریال(

 48000  60  800   سبزيفضا  1

 90000  90  1000  نگی و پارکیابان کشیخ  2

 140000  200  700  یوار کشید  3

  278000  ي محوطه سازينه هایجمع کل هز
  

   ساختمانهاي تولیدي و اداري-3-2-5

،  این بخش از گزارش به بیان فضاهاي مورد نیاز کارخانه از قبیل فضاهاي تولیدي ،انباردر

 .اداري و خدماتی به تفکیک و بهمراه هزینه هر یک پرداخته شده است 
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    هزینه هاي ساختمانهاي تولیدي و اداري-38جدول شماره 

مساحت   شرح  ردیف
  مترمربع

  قیمت واحد 
  )هزار ریال(

  هزینه کل 
  )هزار ریال(

 2125000 1700 1250  دیسالن تول  1
 1500000 1500 1000  ه و محصولیانبار مواد اول  2
 125000 2500 50  شگاهیآزما  3
 225000 1500 150  رگاهیسات و تعمیتأس  4
 250000 2500 100  يساختمان ادار  5

6  
 و نمازخانه يداری، سرایرفاه

  ...و 
150 1500 

225000 
  4450000  -  2700  جمع

  
   ماشین آالت مورد نیاز-4-2-5

  : جدول ذیل آمده استدر ی فنن آالت همراه با مشخصاتیست ماشیل

    هزینه تامین ماشین آالت و تجهیزات خط تولید-39جدول شماره 

منبع   کاربرد/یمشخصات فن  تعداد  نام دستگاه  ردیف
  تأمین

  قیمت
  )هزارریال(

کیمه اتوماتین  دستگاه1  ورق بر یچیق 1 یداخل   81000 

یداخل -  دستگاه1 دستگاه ساخت بدنه 2  50000 

میوان لح 3 یداخل -  دستگاه1   25000 

یداخل -  دستگاه1 لب برگردان 4  6000 

بنددر 5 یداخل -  دستگاه1   112000 

یداخل  تن63  دستگاه1 دستگاه پرس 6  228000 

ک زنیالست 7 یداخل -  دستگاه1   187000 

یداخل -  دستگاه1 کوره خشک کن 8  124000 

یداخل -  دستگاه1 کمپرسور هوا 9  27000 
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یستگاه تست نشتد 10 یداخل -  دستگاه1   54000 

یداخل -  دستگاه1 لب برگردان سروکف 11  46000 

یداخل -  دستگاه1  خنکيدمنده هوا 12  259000 

یداخل -  دستگاه1 نوار نقاله 13  156000 

يز بسته بندیم 14 يمخصوص بسته بند  دستگاه1  یداخل   12000 

یداخل  تن25  دستگاه1  يپرس ضربه ا 15  95000 

16 
زات مورد یابزارآالت وتجه
ازین  

ي سر1  
رگاه و یجهت تعم
ساتیتأس  

یداخل  
15000 

 1477000 جمع
 
  

   تأسیسات عمومی-5-2-5

 تمام صنایع، تأسیسات مصرفی به عنوان یکی از مهمترین ارکان برپایی هر کارخانه و در

جه به پارامترهایی از قبیل تعداد نیروي این تأسیسات با تو. باشند واحد صنعتی مطرح می

هاي  آالت تولیدي، میزان فضاي تولیدي، میزان فضاي اداري و سایر محوطه انسانی، ماشین

حال به تفکیک به بررسی هریک از تأسیسات مصرفی مورد نیاز . گردند بینی می کارخانه پیش

  .پرداخته شده است

  می   برآورد هزینه تاسیسات عمو-40جدول شماره 

  تعداد  مشخصات فنی  نام تجهیزات  ردیف
  قیمت کل

هزار  (
  )ریال

  110000  ک انشعابی  لوواتی ک110  یبرق رسان  1
  30000  ک خطی    اینچ1انشعاب    به همراه لوله کشییآبرسان  2
  20000   دستگاه10  يکولر و بخار  سیستم سرمایش و گرمایش  3
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4  
اتوما ق و اطفاء یستم اعالم حریس  یستم آتش نشانیس

  کیت
  15000  یک سري

  6000  خظ3    انشعاب تلفن  5
  181000  مجموع

  

  اثاثیه و تجهیزات اداري  -6-2-5

 و غیره ی ،لوازم اداري ، لوازم طراحیز، صندلیجهت تجهیزات اداري این طرح که شامل م

  . نظر گرفته شده است در میلیون ریال 50می باشد مجموعا مبلغ 

 
  برون کارگاهی/ آالت حمل و نقل درون  ماشین-7-2-5

ون کارگاهی و درتجهیزات حمل و نقل هر واحد تولیدي به دو دسته تجهیزات حمل و نقل 

برون کارگاهی تقسیم میشود که بسته به نوع محصوالت و زمینه فعالیت واحد صنعتی مورد 

  .بحث ، نوع وسائط نقلیه نیز کاهش می یابد 

جهیزات حمل و نقل برون کارگاهی طرح مورد بررسی، یک دستگاه  خصوص تدراز اینرو 

 مواقع لزوم بتوان براي فعالیت هاي خارج از در نظر گرفته شده است تا درنیسان وانت 

همچنین بدلیل سبک و حجیم بودن وزن محصوالت و نیز جابجا . کارخانه از آنها استفاده نمود

ون در تحت عنوان وسائط نقلیه ی تن2,5فتراك یک لی انبارها ، درت نمودن مواد اولیه محصوال

  .  جدول ذیل به تفکیک بیان شده استدر نظر گرفته شده است که درکارگاهی 
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    هزینه وسائط حمل و نقل-41جدول شماره 

  قیمت کل  تعداد  مشخصات فنی  نام تجهیزات  ردیف
  )هزار ریال(

  80000 1  نیسانوانت   وانت   1
  250000 1   ی تن2,5  فتراكیل  2

  330000  مجموع
  

  برداري هاي قبل از بهره  هزینه-8-2-5

برداري شامل هزینه مطالعات اولیه و پیش مهندسـی، ثبـت شـرکت،           هاي قبل از بهره     هزینه

 50هـاي آن معـادل        ها و بازدیدها و غیره خواهد بود کـه هزینـه            اخذ تسهیالت بانکی، مسافرت   

  .می گرددمیلیون ریال برآورد 

   هاي پیش بینی نشده  هزینه-9-2-5

ثابت لحاظ مـی گـردد    هاي پیش بینی نشده در حاضر معادل پنج درصد کل سرمایه هزینه

  . میلیون ریال خواهد بود  408,3که معادل 

 



 

 
 گزارش امکان سنجی مقدماتی

قوطی کنسروطرح تولید   
1386 شهریور   

 

  71: صفحه
  

میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سـاالنه و محـل تـامین آن، قیمـت و بررسـی                     -6

  م مورد نیاز در گذشته و آیندهتحوالت اساسی در روند تامین اقال

  : باشدیل می به شرح ذید قوطیه الزم جهت تولیمواد اول

  ورق حلب •

 و اگر فاقد قلع tin plate است که چنانچه با قلع روکش شده باشد، یار نازك آهنیورق بس

 یسه نوع فوالد بدون قلع مورد استفاده قرار م.  شودیده مینام) TFS) Tin free steelباشد، 

  :رند که عبارتند ازیگ

 سطح يکه رو) Chemical passivated steel (ییایمین شده بصورت شییفوالد رو: الف

  . کرومات دارد–ه فسفات یک الیخود 

  د کرومیه اکسیک الیا یفوالد پوشش شده با کروم : ب

ـ نیفوالد پوشش شده با آلوم    : پ  و  ي کـشش، جوشـکار    در مـشکالت    ی بعـض  يوم کـه دارا   ی

  .اشد بیاتصاالت م

ـ جاد یت عالوه بر ا  ین پل ید توجه داشت که ورق ت     یبا  فـوالد،  ي رودر یک پوشـش محـافظت  ی

 ی که بصورت سوزن  ییا مکانها یون نقاط پوشش نشده     یداسی داشته و امکان اکس    ي کاتد ینقش

 ی برخـ در از حـل شـدن آهـن      ین پوشش قلع  یا.  رساند ی باشند را به حداقل م     یفاقد پوشش م  

ورق بـدون قلـع   .  کندی ميریرند جلوگیطعم نامطلوب آهن را به خود بگ     ند  درها که قا  یدنینوش
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)TFS (ـ ی محافظت از سطح فوالد ن يت را نداشته و برا    ین مز یا  در یازمند پوشش کامل است ول

  . باشدیت مین پلی لعابها و الکها به آن، بهتر از ورق تیعوض چسبندگ

ـ  ی کف قوط و بدر ساخت   ين ورق محدود و آنهم برا     یران مصرف ا  یادر  شـود  ی اسـتفاده م

 موسسه استاندارد استفاد ه از آن بـا پوشـش الك مناسـب    درشات انجام شده    ی طبق آزما  یول

 یی غـذا ی قـوط در یت ورق مـصرف  یفینکه ک ینظر به ا  . مناسبتر است  ی کشش ید قوط ی تول يبرا

  :ز آن عبارتند اين شاخصه های انتخاب آن دقت شود که مهمتردرست ی بایار مهم است میبس

   نوع فوالد-الف

 ی مـصرف  ين انواع ورق فـوالد    ی دارد و مهمتر   یمات مختلف ی تقس ياژی از نظر آل   يورق فوالد 

  : عبارتند ازي و ظروف فلزي سازی صنعت قوطدر

a.   نوعMR : ی برابر خورندگ  در ی مقاومت خوب  ين نوع فوالد دارا   یا) Corrosion (  بـوده

ـ  از ایصارف عموم  م يبرا. ده است ی آن به حداقل رس    در یو ناخالص  ن ورق اسـتفاده  ی

 . شودیم

b.   نوعL : ـ  خورنده بکـار م    یی محصوالت غذا  ي بسته بند  يبرا ـ  ا در. رودی ن نـوع فـوالد     ی

 . باشدیکل، کروم و مس حداقل مقدار میکون، نیلیر فسفر، سیر عناصر نظیسا

c.  نوعMC : از فسفر نسبت به فوالد نوع يشتریر بین نوع فوالد مقادی ادر Lوجود دارد . 
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d.  نوعD : ـ یز خصوصی اثر گذشت زمان ندرن نوع که یا  Non( کنـد  یات خود را حفظ م

aging (وم آرام شده اسـت ینیتوسط آلوم).Aluminium killd (    و بـه منظـور بهبـود

 . شودی پروسس ميریات کشش پذیخصوص

  )Thickness( ضخامت -ب

متـر  یلی م0,32تـا   0,18 حلـب بـه ضـخامت    ي معموالً از ورقها   ي و حلب فلز   ی ساخت قوط  در

ـ ن مجهـز بـه ب  در خطوط م  درالبته  .  شود یاستفاده م   نـازکتر بـه   ياز ورقهـا ) خـط انـداز   (دری

  . شودیمتر استفاده میلی م0,16ضخامت 

  )Monotony (یکنواختی -پ

  .کنواخت باشدیه سطوح آن کامالً یست کلی بایورق حلب م

  )Tin coating( پوشش قلع -ت

زان پوشش قلع بـسته     یم. ق قلع اندود گردد   یار دق ی بس يا با روشه  یستی با یسطوح ورق م  

 ي ورق بـرا ي هـر رو درحداقل استاندارد اندود ورق قلـع   .به مورد مصرف ورق متفاوت است

 حـداقل  ینچیستم ای سدر و gr/m2 11,2  و حداکثرgr/m2 2,8ک یستم متری سدر ید قوطیتول

LBS 0,25 و حداکثر LBS 1است .  

  )Temper (ی سخت–ث 
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 خطـوط   درمـثالً   .  متفاوت است  ید قوط یستم تول یاز ورق بسته به س    ی مورد ن  یزان سخت یم

 ي ساز ین آالت قوط  یضمناً ماش .  شود ی استفاده م  t5 از ورق    یستم اروپائ ی با س  ي ساز یقوط

  . شودی وارد مt3 یران ورق حلب با سختیلذا به ا.  استیستم اروپائیران کالً سی ادر

   تین پلیت  سختی ورق-42  شمارهجدول

  توصیف  درجه سختی

T1 ورقی است نرم و مناسب جهت کشش عمیق  
T2  ورقی است با مقداري سختی و امکان کشش متوسط  
T3  ورقی است با سختی خوب و امکان کشش کم  
T4  ورقی است با سختی زیاد و نامناسب جهت کشش  

T5  
ورقی است دوبار فسفریزه شده براي مقاومت در برابر 

  پیچش
T6 ورقی است دوبار فسفریزه شده براي سختی ماکزیمم  

  

  یم مسی س •

ـ  1,38 با خلوص باال به قطـر  ی است مس  یمفتول ـ  سدرمتـر کـه   یلی م1,5ا ی زجـوش  درستم ی

  .ردی گیمورد استفاده قرار م

  میلح •

  .ردی گی مورد استفاده قرار می که جهت دوخت بدنه قوطي است از سرب و روياژیآل

  کیع الستیما •



 

 
 گزارش امکان سنجی مقدماتی

قوطی کنسروطرح تولید   
1386 شهریور   

 

  75: صفحه
  

ک یع السـت ی موسـوم بـه مـا    ي از مـواد   یون قوط در از   ي از نشت محتو   يریجلوگبه منظور   

ـ یی تعی قوطيک با توجه به نوع محتویع الستیجنس ما .  شود یاستفاده م   گـردد و مـواد   ین م

 يکهای و پالسـت یک مـصنوع  یالتکس، الست :  شوند، شامل    ین منظور استفاده م   ی که بد  یمتداول

  .ردی گی قرار می قوطبدرا ی کف و ن پوشش معموالً دوریا.  باشدینرم م

  یمواد الزم جهت پوشش قوط •

ـ از مـواد ذ ) بـسته بـه مـورد    (ی قـوط یا خـارج  ی و   ی صورت لزوم جهت پوشش داخل     در ل ی

  : شودیاستفاده م

  )Laquer( الك –الف 

ار فعـال  ی شوند، بـس ی مي بسته بند ي فلز ي بسته ها  در که   ي از مواد  يارینکه بس ینظر به ا  

ـ ی دهند و سبب خوردگ ی با بسته ها واکنش نشان م      یمان کوتاه  مدت ز  دربوده و     گردنـد،  ی م

ـ  اسـت ا یهیبـد .  شـوند ین کار مین بسته و محصول مانع ا  یه نازك ب  یک ال یلذا با قراردادن     ن ی

ـ  محصوالت مختلف متفاوت است تـا از ترک        يه برا یال ـ  محـصول بـا ال     یب احتمـال  ی ه محـافظ،   ی

  . شوديریجلوگ

ـ محلول رز :  عبارتست از  یی مواد غذا  يهای جهت قوط  یالك مصرف  ـ ن ی ـ یا ترکی ـ  از رزیب ن و ی

 سـخت   يه ا ی که پس از پختن به صورت ال       ییایمی فرار ش  ي حاللها در خشک شونده    يروغن ها 

  . ماندی می ورق باقيبر رو
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  : گرددیم میالك از نظر کاربرد به دوگروه تقس

ن بکار  ی تزئ يا برا ی مناطق مرطوب و     در ی از زنگ زدگ   یجهت حفاظت قوط  : یالك خارج  - 1

 . رودیم

ـ  ییایمی از بروز واکنش ش    يرین نوع الك به منظور جلوگ     یا: یالك داخل  - 2  و  ين محتـو  ی ب

ـ  يهـا یژگی و ي دارا ي باشد که بسته به نـوع محتـو        یفلز م  ن یمتـداولتر .  اسـت ی مختلف

 :ران عبارتند ازی ادر ی مصرفيالکها

  )white laquer(د ی الك سف–

 مقابل مواد با    دراد  ی مقاومت ز  ي گردد و دارا   ید م ی تول ییایمی ش  مختلف يه ها ین الك با پا   یا

  . باشدی می باال مانند رب گوجه فرنگیخوردگ

  )Aluminium pigment laquer(گمنت یوم پینی الك آلوم-

ـ یمـواد پروتئ  (ی و تن مـاه ی مواد گوشت ی قوط ی پوشش سطح داخل   ي برا یبطور کل  از ) ین

  . شودیست استفاده م اين نوع الك که به رنگ خاکستریا

  )Beig laquer( الك بژ -

  . باالستی مقابل مواد با خورندگدر ی مقاومت خوبين الك دارایا

  زجوشدر در پو-ب
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ـ يروکش قلـع رو ) seam welding(ستم ی سدر یز قوطدر ي اثر جوشکاردر ن ی ورق از ب

ت بـصورت   که پس از پخـ يدرن محل با پوی گردد ایف می موضع مذکور ضع  در رود و فلز     یم

 بـا الك نـشانده      یستی با ی م ی انتخاب درپو.  شود ی پوشاند پوشش داده م    ی آنرا م  ي رو ينوار

  . فراهم گرددی مناسبی ورق هم خانواده باشد تا کشش مولکوليشده رو

  

  ):Tiner(نری ت-پ

 یست با الك مربوطه هماهنگ    ی با ی شود و فرمول آن م     یک حالل استفاده م   یاز آن به عنوان     

  .دداشته باش

  ):Ink( مرکب -ت

  . شودی استفاده می قوطياز آن جهت چاپ رو

  

   مواد اولیه مورد نیاز و ضریب مصرف آنها در واحد محصول-43  شمارهجدول
  

  مصرف سالیانه
مورد   مشخصات فنی  ماده اولیه  ردیف

  مصرف

میزان 
  مصرف

  در محصول

  درصد
  واحد  مقدار  ضایعات

  قیمت واحد
  هزارریال

محل 
  تامین

1  
ورق قلع اندود 
  الك خورده

 به 960 * 740به ابعاد 
 – mm 0,26ضخامت 

0,24  

ساخت 
  بدنه

  19500  تن  740  4   گرم79
داخلی و 
  خارجی

داخلی و   19500  تن  300  4   گرم32ساخت  به 830 * 756به ابعاد ورق قلع اندود   2
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 – mm 0,26ضخامت   الك خورده
0,24  

  خارجی  سروکف

  مایع الستیک  3
ترکیبات شیمیایی داراي 

خاص و قابلیت حل شدن 
  در بنزین

درز بندي 
سر و کف 
  قوطی

 داخلی  17800  تن  15  3   گرم1,6

4  
کارتن بسته 

  بندي
  مقوایی به ابعاد

   سانتیمتر45*35*30
بسته 
  بندي

  یک عدد
 24 براي 
  قوطی

 داخلی  5200  هزارعدد  395  5

  . شودی منهیر مذکور هزیه غیر مواد اولی سايز براین% 3,5زان یم

  پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح -7

 ادامه به ذکر چند در دارد که ی هر طرح، به چند فاکتور بستگيانتخاب محل مناسب جهت اجرا

  :مورد اشاره شده است

 هی به مواد اولیدسترس -

  به بازار مصرفیدسترس -

 طرح ي که تکنولوژیصورتدر( منطقه در کار ماهر و متخصص يروی به نیدسترس -

 .) داشته باشدي قابل مالحظه ایده و دانش فنیچیپ

 به یکیمانند نزد( طرح ي محل اجرادر مناسب ی و ارتباطی مراسالتيوجود راهها -

 ...)، راه آهن و یجاده اصل

 ... از جمله آب، برق، گاز و ییر بنای به امکانات زیدسترس -
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 نظر گرفته شده و رد يشنهادی، چند مکان پیبا توجه به موارد فوق بسته به هر صنعت

 را یبیتشان ضریت و اولویجه اهمدرک برحسب یز کرده و به هریموارد فوق را آنال

 که ی، محليشنهادی پي بدست آمده از مکانهايازهایسه امتیسپس با مقا. می دهیاختصاص م

  . شودینه ها برخوردار است، انتخاب میرگزی نسبت به ساياز باالتریاز امت

 ي و برای داخليازهاین نیدات جهت تأمینکه عمده تولیبا توجه به ا ي سازی صنعت قوطدر

 یکی باشد، استان اصفهان به  لحاظ نزدید کننده کمپوت و کنسرو میمصارف کارخانجات تول

 به یکین به لحاظ نزدی تهران و قزويو استانها) فوالد مبارکه (ین ورق مصرفیبه محل تأم

 یشنهاد می پ)نه کمپوت و کنسروی در زميدی توليبا توجه به تعدد واحدها (بازار مصرف

 .گردد

   وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال - 8

ـ  باشد که به شرح جـدول ذ ی نفر م60 طرح حاضر ياز برای مورد نی انسانيرویتعداد ن  ل ی

  :برآورد شده اند

   نیروي انسانی مورد نیاز جهت اجراي طرح-44 جدول شماره

  تعداد  قسمت  ردیف
  سطح تسهیالت  مورد نیاز

  ا باالتری یکارشناس  1  ت کارخانهیریمد  1
  یکارشناس  3  یمهندس  2
  پلمیر دیپلم و زید  30  دیتول  3
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  یپلم و کاشناسید  3  شگاهیآزما  4
  یپلم و کارشناسید  3  رگاهیسات و تعمیتأس  5
  پلمید  2  هیانبار مواد اول  6
  پلمید  2  انبار محصول  7
  یپلم و کارشناسید  3  ي و اداریمال  8
  پلمید  3  خدمات و انتظامات  9

  -  50  جمع
  

ـ فی کنتـرل ک ينهاید، تکنس ی دستگاهها، سرپرست تول   يالزم بذکراست که اپراتورها    ت و ی

ت یری نفـر جهـت مـد     3 ی بخـش مهندسـ    درن  یهمچن.  باشند ید م یرمجموعه تول یانباردار، ز 

  . نظر گرفته شده انددرت یفیات و کنترل کری و تعميد، نگهداری تول ويزیبرنامه ر
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  امکانات مخابراتی و ارتباطی ب، برق، سوخت،بررسی و تعیین میزان تامین آ – 9

   برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن-1-9

  ندی برآورد توان برق فرآ–الف 

ـ  نظر گرفتن توان برق کلدرد با یند تولیاز جهت فرآیبرآورد توان برق مورد ن     دسـتگاهها  هی

ـ   لووات  ی ک 70حدود  رگاه  یشگاه و تعم  یزات آزما ین آالت و تجه   یو ماش   شـود کـه از   یبـرآورد م

  . شودیاطالعات مربوط به دستگاهها گرفته م

   برق ساختمانها و محوطه-ج

ـ    در ي وات انـرژ   20 هـر مترمربـع سـاختمان ،         يبه ازا  ـ .  شـود ی نظـر گرفتـه م  درن یهمچن

 در.  شودی نظر گرفته م در ي وات انرژ  20 هر متر مربع     يه ازا سات ب ی انبار و تأس   يساختمانها

 نظر گرفته   در محوطه   یی روشنا يلووات برا ی ک 11 ساختمانها و    يلووات برا ی ک 54طرح حاضر   

  .شده است

 کیلووات در نظر 1000بنابراین با توجه به موارد فوق توان برق مصرفی مورد نیاز حدود 

 راحتی از شبکه برق سراسري کشور و در کلیه استان ها گرفته می شود که این توان برق به

از، با یزان توان برق مورد نی طرح حاضر، برآورد مدرالزم بذکر است که . قابل تأمین است

 انجام شده توسط کارشناسان وزارت يهاطرح  فعال و ي و احدهایمالحظه توان برق مصرف

  .ع صورت گرفته استیصنا
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   و چگونگی تأمین آن برآورد آب مورد نیاز-2-9

  :ردی گیل صورت می روزانه با توجه به موارد ذیبرآورد آب مصرف

  . باشدیاز نمین طرح نی ادراز که ی مورد نی برآورد آب صنعت–الف 

   و قابل شستشویدنی برآورد  آب آشام-ب

ـ درتر ی ل150 هر نفر يفت به ازای هر شدر روزانه، یبرآورد آب مصرف    شـود  ی نظر گرفته م

ـ  در متر مکعـب     7,5ا    یتر  ی ل 7500 حدود   ی انسان يروی نفر ن  50با احتساب   که    ی روز بـرآورد م

  .شود

   محوطهياری جهت آبی برآورد  آب مصرف-ج

 طرح فوق درکه .  گرددی روز منظور مدرتر ی ل2 سبز، حدود ي هر متر مربع فضايبه ازا

 ی روز برآورد مدرمکعب  متر 1,6 شودکه ی نظر گرفته مدر سبز ي متر مربع فضا800حدود 

 مترمکعب 9بابراین با توجه به موارد فوق کل آب مصرفی مورد نیاز روزانه طرح حدود  .شود

 3کشی شهرك صنعتی که این میزان آب از طریق شبکه لولهدر روز در نظر گرفته می شود 

  .محل اجراي طرح قابل تأمین است

  ین آن برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأم-3-9

                                         
 .محل اجراي طرح شهرك صنعتي پيشنهاد شده است 3
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بهترین . سوخت در طرح حاضر صرفاً براي تأمین گرمایش مورد استفاده قرار خواهد گرفت            

کـشی   هـا داراي لولـه    سوخت پیشنهادي طرح، گاز شهري است ولی نظر بر اینکه برخی شهرك        

گاز بوده ولی برخی دیگر فاقد آن هستند از اینرو در طرح حاضر گازوئیل به عنـوان سـوخت                   

کـشی     ولی در صورتی که محل نهایی انتخاب شده براي اجراي طرح از لوله             انتخاب شده است  

  . گاز شهري برخوردار باشد انتخاب آن اولویت خواهد داشت

 هـر  يشگاه، به ازا ی و آزما  ي ادار ي و ساختمانها  يدی تول يش سالنها یش و سرما  ی گرما يبرا

ـ حاضر اطرح در گردد که یل مصرف میتر گازوئی ل 25 متر مربع، روزانه     100 ـ ن می زان حـدود  ی

  . شودی نظر گرفته مدر روز درل یتر گازوئی ل200

  

   برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی الزم و چگونگی تأمین آن-4-9

ـ      در خط تلفن    3تعداد    درالزم بـذکر اسـت، چنانچـه طـرح،        . گـردد  ی طرح حاضر، بـرآورد م

ـ  از قبییربنای ز از امکاناتياری احداث گردد، بسی صنعتیا نواحیشهرکها و     بـه  یل دسترسـ ی

ـ یادر یموجود بوده و مشکل چندان... آب و برق و     درن ین خصوص وجود نخواهد داشت، همچن

  .ردی گی صورت ميشتریز با سهولت بی نی اصلي به جاده های دسترسینگونه نواحیا
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  و مالی وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی – 10 

 خـصوص خـروج از اقتـصاد تـک          در دولـت،    ي توسعه ا  يبا توجه به چشم انداز برنامه ها      

 دولـت  ياسـتها یران، س ی اقتصاد ا  در یر نفت یات غ درش سهم صا  ی بر نفت و افزا    ی و مبتن  یقطب

  :ل اشاره نمودی توان به موارد ذیتها مین حمای ااز جمله. ت کننده خواهد بودیحما

  یز صادراتی جواي اعطا-

 صـورت نخواهـد گرفـت و    ی آن، واردات چنـدان يل تعرفـه بـاال  یز بدلی در بخش واردات ن  -

  . واقع خواهد شدي تعرفه ايتهایمورد حما

 بوده يدارین و خریاز در داخل قابل تأمیزات مورد ن  ین آالت و تجه   یز ماش ی ن ی به لحاظ فن   -

  . وجود نخواهد داشتیو مشکالت چندان

 دار بـودن طـرح،   هی درصورت توجي و اعتبار یز، بانکها و موسسات مال    ی ن ی در بخش مال   -

 و يالت ارز یع کوچک، تـسه   یت از صنا  ی و حما  یالت به بخش خصوص   ی تسه ي اعطا يدر راستا 

  .ان قرار خواهند دادیار متقاضی در اختیالیر
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 مورد احداث واحد هـاي  در تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی          – 11

  جدید 

نه ی بهيد و فرآوریور و امکان تول کشدر ي کشاورزیز بودن اراضیبا توجه به حاصلخ

ن اقسام ی از ایعات قابل مالحظه برخین با توجه به ضای، همچنيانواع محصوالت کشاورز

نه، رشد یبه ي نگهداري مناسب و روشهايبه علت فقدان بسته بند%) 30 حدود در(محصوالت 

اد کارخانجات ش تعدیدات و افزایزان تولیش می با توجه به افزايو توسعه صنعت بسته بند

انواع (دات ین تولین نقش ارزنده ای، همچني و جانوریاهید کننده انواع کنسروجات گیتول

 مناسب ينه، فرآورید بهی جهت تولدر ی تواند گامی جامعه مدر آن يه ایگاه تغذیو جا) کنسرو

  . برداردی مليه های از اتالف سرمايریو جلوگ

 و ی آتي سالهادرد کنسرو ی توليفزون واحدهابا توجه به رشد روااز نقطه نظر بازار، 

 از نقطه نظر  گردد،یشنهاد می پين واحدیاحداث چن در بخش واردات ي تعرفه ايتهایحما

کن ی ل باشدین مین آالت مربوطه در داخل قابل تأمیزات و ماشیه تجهیز، کلی نیمسائل فن

اد ید زیرد تا با تولن آالت روز حرکت کی و ماشي به سمت استفاده از تکنولوژیستیبا

 حاصل يشتریمت تمام شده محصوالت را کاهش و ارزش افزوده بی واحد زمان، قدرمحصول 

ن از ی استفاده گردد، همچنیی مناسب مواد غذاي گردد از الکهایه مین توصیهمچن گردد
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 مناطق در ی از زنگ زدگيری به لحاظ جلوگی سروکف قوطی سطوح خارجدرپوشش الك 

ه دار بودن ی در صورت توجی داخليز، بانکهای نیل مالیبه لحاظ مسا .ه گرددمرطوب استفاد

ع کوچک و یت دادن به توسعه صنای دولت در امر اشتغال و اهمياستهایطرح، با توجه به س

ان قرار یار متقاضی در اختیالی و ريالت ارزیان، تسهی به متقاضی صنعتي شهرکهايواگذار

  : گرددیل ارائه میر صنعت وجود دارد که به شرح ذز دی نیالبته مشکالت دهند، یم

  رانی در اي سازیمشکالت صنعت قوط •

 ت الكیحساس

د ی برخوردار است، چون طبق اعالم تولیت باالئین صنعت از حساسی در ایالك مصرف

 ماه و 8 ی ال6مدت ) گرادی درجه سانت20(ده ال یط ای در شرايکنندگان حداکثر زمان نگهدار

، حمل و نقل، یستم بانکیت به مشکالت مربوط به سیکه با عنایاست، در حالکسال یبعضاً 

 در انبار بعنوان يز نگهداریط نامساعد و نی در گمرك آنهم در شرایتوقف بعضاً طوالن

ت خود را از دست داده باشد در یفید کی رسد که شاید می الك به خط تولیره، گاه زمانیذخ

ت الك و نحوه پوشش آن یفی، کیت قوطین مرغوبیی تعين شاخصه های از مهمتریکیکه یحال

  . ورق استيرو

 ن آالتی ماشي کاربران با سطح تکنولوژیعدم تطابق دانش فن
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زان ین آالت و باال رفتن می عمر ماشین مسئله ضمن کاهش راندمان گاهاً باعث کوتاهیا

  . شودی خط می و توقفات طوالنیدکیمصرف قطعات 
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