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 خالصه طرح
 روغن های صنعتی پایه نام حمصول 

 تن در سال ٦٠٠٠ظرفيت پيشنهادي طرح
جلوگريي از خوردگي , آب بندي, جهت روان کاري  موارد کاربرد

  ... اکسيداسيون و, فرسودگي, زنگزدگي, 
صفيه اول         مواد اوليه مصريف عمده يه ت غن پا لف رو هاي خمت يه,برش  غن پا رو

حالل معدني, %٦٥اسيد استيک ,ارد تصفيه جمدد استاند
سودکاستيک, %٨٤کربنات کلسيم ,)قابل بازيافت% ٧٥(

پارچه فيلرت کتاني,خاک رنگرب فعال بنتونيت     ,مايع  
ــروي , ــده گرانـ ــوپليمر هببوددهنـ ــاي ,کـ پليمرهـ

مــواد, متــاآکريالت هببــود دهنــده انــديس گرانــروي
 افزودنــي بوســرت , افزودنــي پکــيج روغــن صــنعيت 

ZDDP,ربي حيواني اسيد چرب چ 
پايان برنامه(کمبود حمصول 

 ون تنيليم ٢ )چهارم
 نفر ٣٢)نفر(اشتغال زائي 
 مرت مربع ٤٠٠٠)مرت مربع(زمني موردنياز 

زير 
 بنا

 مرت مربع  ١٠٠)مرتمربع(اداري
 مرت مربع  ٨٠٠)مرتمربع(توليدي
 مرت مربع ٢٠٠)مرتمربع(انبار

تاسيسات و
 مرت مربع ١٠٠ )بعمرتمر(ساير

ميزان مصرف ساالنه مواد
 ٣٠,تن ٨,تن ٢٠٠٠,تن ١٢٠٠بيبه ترت اوليه اصلي 

 ٥,تن ١٠ ,تن ٢,تن ١,تن ١٠,تن ١٠,تن
 تن ٢٠,تن ٨٠,تن ٧,تن ٥٠,تن

سرماي
ه 

گذاري
 ثابت

  ٣٠٠٠٠٠)يورو(ارزي
 ٦٧٥٠٣٧٥)هزار ريال(ريايل
 ١٠٣٥٠٣٧٥)ريالهزار(جمموع

خوزستان  و کرمانشاه, اصفهان , هتران ي طرححمل پيشنهادي اجرا
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  فهرست مطالب
 

 صفحهشرح
 ١ مقدمه 

 ٢ حمصول  معريف-١
 ٧ )٣ک يسيآ(نام و کد حمصوالت  -١-١   
 ٧  يمشاره تعرفه گمرک -١-٢   
 ٨ ط واردات حمصوليشرا -١-٣   
 يو ارائه استانداردها يبررس -١-٤   

 ) يامللل نيا بي يمل(موجوددرحمصول
٨ 

مت ينه قيوارائه اطالعات الزم درزم يبررس -١-٥   
 حمصول يوجهان يد داخليتول

١٠ 
 ١١ موارد مصرف و کاربرد معريف -١-٦   
ل اثرات يه و حتلين و جتزيگزيجا يکاالها يبررس -١-٧   

 آن بر مصرف حمصول
١٢ 

 ١٣ امروز يايکاال در دن يکيت اسرتاتژيامه -١-٨   
د کننده و مصرف کننده يعمده تول يکشورها -١-٩   

 حمصول 
١٣ 

 ١٦ ط صادرات يشرا -١-١٠   
 ١٨ت عرضه و تقاضايوضع-٢

د از يو روند تول يت هبره برداريظرف يبررس -٢-١   
 تاکنون چهارمآغاز برنامه 

١٨ 
توسعه  يد و طرح هايجد يت طرح هايوضع يبررس -٢-٢   

 دردست اجرا
٢٠ 

دات حمصول از آغاز برنامه روند وار يبررس -٢-٣   
 کنون تا چهارم

٢١ 
 چهارمروند مصرف از آغاز برنامه  يبررس -٢-٤   

 تاکنون
٢١ 

از آغاز برنامه روند صادرات حمصول  يبررس -٢-٥   
 تاکنون چهارم

٢١ 
ت صادرات تا ياز به حمصول با اولوين يبررس -٢-٦   
 ان برنامه چهارميپا

٢٢ 
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  مطالب فهرست
 

 صفحهشرح
بررسي امجايل تکنولوژي وروش هاي توليد و عرضه حمصول-٣

 درکشور و مقايسه آن با ديگر کشورها 
٢٨ 

تعيني نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم در -٤
 فرايند توليد حمصول 

٣٢ 
به مهراه يت اقتصادي حداقل ظرفينيبررسي و تع-٥

 نتظاره ثابت مورد ايبرآورد حجم سرما
٣٤ 

از ساالنه و منابعيه عمده مورد نيبرآورد مواد اول-٦
  آن نيتام

٤٠ 
 ٤١ طرح ياجرايشنهاد منطقه مناسب برايپ-٧
 ٤٤ و تعداد اشتغال يانسانيوري ننيت تاميوضع-٨
امکانات , سوخت ,برق,بررسي و تعيني ميزان آب-٩

 خمابراتي و ارتباطي
٤٥ 

سه يو مقا)  آالتنيو ماشحمصوالت(يت تعرفه گمرکيمحا-١٠
  يآن با تعرفه جهان

٤٦ 
بانک ها ,)واحدهاي موجودوطرح ها(محايت هاي مايل-١١

 وشرکت هاي سرمايه گذار
٤٧ 

جتزيه و حتليل و ارائه مجع بندي و پيشنهاد هنائي در -١٢
 مورد احداث واحدهاي جديد

٤٩ 

 ٥٠  مراجع -١٣
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  مقدمه

است که قبل از  يمطالعات کارشناس,  يمطالعات امکان سنج      
ن مطالعات يدرا. دريگ ياجنام م ياقتصاد يه گذاريسرما يطرح ها ياجرا

يز نالآ و يطرح مورد بررس يو اقتصاد و مايل فين, از نگاه بازار 
 يريم گيتصم يبرا يج حاصل از آن به عنوان مبنائيقرارگرفته و نتا

 .دريگ يه گذاران مورد استفاده قرار ميسرما

روغن هاي طرح توليد  يمقدمات يگزارش حاضر مطالعات امکان سنج      
 يمطالعات امکان سنج ين مطالعات در قالب متدولوژيا. استصنعيت پايه 

ابتدا حمصول مورد مطالعه به , فوق يده است و مطابق متدولوژيه گرديهت
خواهد بازار آن صورت  يالزم رو يها يسشده و سپس برر ق معريفيطور دق

د و امکانات سخت يتول يدر خصوص چگونگ ادامه مطالعات فين گرفت و در
ت يظرفت يهنا شده و در يز شناسائين ازيمورد ن يو نرم افزار يافزار

طرح برآورد  ياجرا ياز برايمورد ن يه گذاريو حجم سرما ياقتصاد يها
 عالقه ه گذاران وياز آن سرماو ارائه خواهد شد تا با استفاده 

در جهت اجنام  نياز را کسب و حمرتم بتوانند کليه اطالعات موردمندان 
اميد . سرمايه گذاري اقتصادي با ديد باز و مسري شفاف اقدام منايند

راستاي توسعه صنعيت کشورمان  چند کوچک در است اين مطالعات کمکي هر
 .اشدب
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 :معريف حمصول  -١

روغن  .طالعه طرح حاضر روغن هاي صنعيت پايه ميباشدحمصول مورد م
کارکرده با  يه جمدد روغن هايافت و تصفيق بازياز طر يديه توليپا

کنرتل  ي شده در آزمون هاينيتع يژه و تطابق فاکتورهايوط ياحراز شرا
از  يديت استاندارد حمصوالت توليفيبسته به سطوح ک, ت استاندارديفيک

از نظر  SAE يد کارکرد و طبقه بنديو عمر مف يدکاربر يها يژگينظر و
ته و يسکوزيوهببود دهنده  يمرهايبا انواع پل) يگرانرو(ته يزسکويو

مشخص  يبا درصدها, مناسب  يائيميش يته و مواد افزودنيسکوزيس وياند
درکذراندن ت يخملوط شده و پس از کسب موفق يديو متناسب با حمصول تول

 يها يژگيواز مطابقت  يشگاه که حاکير آزمات ديفيکنرتل ک يآزمون ها
 شده در سطوح خمتلف استاندارد است ينيتع يها يژگيبا و يديتولحمصول 

حاصل که روغن هاي پايه  .گردد يمنتقل و مظروف م يبه واحد بسته بند
بازيافت روغن هاي آارآرده مي باشد به روش غري اسيدي توليد مي شود 

مًال متفاوتي با روغن هاي بازيافيت ديگر خواص شيميايي و فيزيكي آا و
 :ر استيه به شرح زيپا يروغن ها يدسته بند يبطور کل .دارد 

Sulfur , wt%  Saturates , wt%Viscosity IndexGroup 
>٠.٠٣ And/or <١١٩ – ٨٠ ٩٠ Group I 
≤٠.٠٣ And ≥١١٩ – ٨٠ ٩٠ Group II 
≤٠.٠٣ And ≥١٢٠ ٩٠ min Group III 

ALL POLY ALPHA OLEFIN (PAO) Group IV 
ALL Base Stocks Not Included in Group I to IV Group V 

:تيفيش کيب افزايترت
 API Group IV<Group III<Group II <I Group
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 ٧

 :ويژگي هاي حمصول اصطالحات و  
 ):Appearance(وضعيت ظاهري  -

آب و ذرات شفاف و عاري از , ظاهر روغن ها مي بايست يکنواخت 
وجود مقدار زيادي آب در روغن يا اختالط " معموال. معلق خارجي باشد

روغن با گازوئيل ياساير موادي که موم جامد داشته باشند ظاهرآن را 
 .کدرمي کند

 ):Color(رنگ  -

از طريق مقايسه آهنا با يک سري شيشه هاي " رنگ روغن ها معموال
با  ٨تا  ٠.٥نگ روغن از ار ريمع. معني مي شود, رنگي استاندارد 

 .شود يمشخص م ٠.٥فواصل 

 ):Viscosity( يا گرانرويته يسکوزيو -

از آجنا . نديته گويسکوزيشدن را و يال در مقابل جاريک سيمقاومت 
ش دما منبسط شده و در يط افزايشراحتت , در عمل موتور که روغن 

جه يتو بالعکس ودرن) ابدي يته کاهش ميسکوزيو(جه روان تر شده ينت
نرو ياز ا).بدياي يش ميته افزايسکوزيو(کاهش دما ناروان تر شده 

 يريدر آن اندازه گ يکه گرانرو يروغن با دمائ يد گرانرويمهواره با
 يو واحد گرانرو) poise(زيپوا, ک يناميد يواحد گرانرو. شده مشخص شود

 .شوند يل ميب به هم تبديک ضرياست که با ) stock(استوک , ک ينماتيس
, ات درجه حرارت يرياز درجه حرارت و با تغ يتابع, ع يهر ما يگرانرو

 .کند ي ميريتغ
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 ):Viscosity Index(ويسکوزيته يا گرانروي شاخص  -

ات يريتغ, ات دمايريشود که حتت تغ يفرارو يطور سيتيک روغن خوب باي
بنام  يرا با شاخص يژگين ويا. را از خود نشان دهد يته کمرتيسکوزيو

در اثر , هرچه شاخص بزرگرت باشد .  کنند يف ميتعريگرانروشاخص 
ن يا يرياندازه گ يبرا. کند ي ميريروغن کمرت تغ يات دما گرانرويريتغ

گراد اندازه  درجه سانيت ١٠٠و  ٤٠ يروغن در دو دما يگرانرو, شاخص 
 . ديآ يبدست م V.Iر عدد يشود و با قراردادن در فرمول ز يم يريگ

 V.I=((L-U)/(L-H)) *١٠٠ 

U  تيدرجه فارهنا ١٠٠ش در يمنونه روغن مورد آزما يگرانرو. L يگرانرو 
درجـه   ٢١٢آن در  ين صـفر و گرانـرو  آ V.Iاسـت کـه    ت روغينيفارهنا١٠٠

 H .است يکيش در مهان دما يمنونه روغن مورد آزما يت با گرانرويفارهنا
نرو  جه فارهنا  ١٠٠ يگرا غين ي در ضر     ت رو که  ست  نرو يا صد و   يب گرا آن 
نرو  جه فارهنا  ٢١٢ يگرا بر  ي در نرو ت آن برا جه فارهنا  ٢١٢ يگرا ت ي در

 .ش استيمنونه مورد آزما

 ) :Flash Point(نقطعه اشتعال -

است که در آن ؛ روغن به  ين درجه حرارتي ترينينقطه اشتعال پا
, ک شدن شعله آتش يکه با نزديل شده به طوريبه خبار تبد اندازه کايف

 يبرا يارينقطه اشتعال مع. عل و سپس خاموش گرددک حلظه مشتيدر 
 .ت روغن استيو فرر يريزان آتش گيم

 

 ) :Fire Point(نقطه احرتاق  -



 يمقدمات يگزارش امکان سنج
  روغن های صنعتی پایه تولید طرح

 جمهوري اسالمي ايران
 وزارت صنایع ومعادن

 ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایرانس

 

 ٩

 يکه در آن روغن مشتعل شده و به سوخنت ادامه م يدرجه حرارت
 يگازها. بات ي نقطه اشتعال معرف مقدار ترکرين درجه حرارت نظيا.دهد

گراد باالتر از نقطه  درجه سانيت ٣٠"  و معموالريت تبخيفرار و قابل
 .اشتعال است

 ) :Specific Gravity(وزن خمصوص -

وزن ,  نيبه نسبت وزن خمصوص روغن به وزن خمصوص آب در درجه حرارت مع
 .SP.GRا ي١۵.۵C/١۵.۵C .SP.GR به صورت " شود که معموال يگفته م خمصوص نسيب

۶٠F/۶٠F شود يان ميو ب يرياندازه گ. 

 ) :Carbonization index(يزاسيونشاخص کربون -

شود را  ي مريروغن تقط% ٩٠که در آن  ١mmhg در فشار  يدرجه حرارت
زان آن باالتر باشد مقدار يند و هرچه ميگو يون ميزاسيشاخص کربون

 .شرت استيرسوبات در موتور ب

 ) :Pour point and Cloud point(شدن  يزش و نقطه ابرينقطه ر -

 ياست که در آن فراورده ها ين درجه حرارتير تينيپا, زش ينقطه ر
ا به عبارت يابد و ي يان ميط استاندارد جريحتت شرا, سرد شده  نفيت

 يو نقطه ابر. ال استيکه روغن در آن هنوز س ين دمائي ترينيگر پايد
خودرا از دست داده و مات  ياست که در آن روغن مواد مشع يشدن دمائ

 .ش باالتر استزين دما از نقطه ريا. شود يم

 ) :Sulphated ash(خاکسرت سولفاته   -

 يمانده ومن يکه پس از سوزاندن منونه روغن باق يمقدارمواد
بدست آوردن  ياز مواردبرا ياريدر بس,شود يده ميخاکسرت نام,سوزد
 يظ وارد واکنش ميک غليد سولفورياس با خاکسرترا,ق تريج دقينتا
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 ١٠

خاکسرتروغن .کنند ي مينيا تعجه خاکسرت سولفاته ريند و در نتيمنا
قابل احرتاق است که ازنفت خام مهراه آن رينشان دهنده موادغ,هيپا

روغن  يوبرا% ١ يروغن بدون مواد لفزودن يمقدار خاکسرتبرا.مانده است
 . است% ٣تا مواد يحاو يها

 ) :Saponification No(شدن  يعدد صابون -

موجود در ) شونده يصابون(زان مواد چرب ين تست نشان دهنده ميا
شرت به يب) oiliness(بودن  ت روغينياد خاصجيا ين مواد برايا. روغن است

روغن  يا به بعضي, که در معرض متاس با آب هستند  يروغن هائ يبعض
 .شود ياضافه م, دنده  يها

 ) :Neturalization No(شدن  يخنثعدد   -

, )mgبرحسب (عبارت است از مقدار , ک روغنيشدن  يعدد خنث
 يا بازي يديکردن مواد اس يخنث يکه برا) HCL( يدياس, )KOH(باز

ت روغن و يائيقل يچه برا(ک گرم روغن الزم است وواحد آنيموجود در 
شدن در روغن ها  يعدد خنث.روغن است mgKOH/g) ته آن يدياس يچه برا

 :شود يان ميو ب يريبه چهار صورت اندازه گ

 )    Strong Acid Number=SAN( يقوته يدياس) ١

 )Total Acid Number=TAN( يته کليدياس) ٢

 )Strong Base Number=SBN(يت قويئياقل) ٣

 )Total  Base Number=TBN(يقليائيت  کل )٤

 ٠.١ش از يشدن ب يخنث عد" معموال,ش شده يه خوب پااليک روغن پاير د
 يه جمدد روغن هايه حاصل از تصفينکه روغن پايمگر ا. باشد يمن

" ه کاماليند تصفيک بکاررفته در فرآيد سولفوريرده باشد و اسکارک
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 ١١

آهنا  يديت اسيش خاصيکارکردروغن ها باعث افزا"عموما.نشده باشد يخنث
 شود يون در اثر حرارت وجماورت با آب ميداسيه و اکسيدر اثر جتز

زان يانگر ميموتورب يدر مورد روغن ها TBN ين اساس کاهش عدديبرا
 .کارکرد است

 : )٣آيسيک (و کد حمصوالت  نام -١-١

ه که يروغن پا. است"  ه صنعيتيروغن پا" هنائي اين طرح نام حمصول
 يکارکرده م يه جمدد روغن هايش و تصفيند پااليآدر خط فر يحمصول اصل

 يهائ يژگيو ,مناسب يش مواد افزرودنيو افزااختالط پس از . باشد
و ضد کف و  يفرسودگ ضد, ضد زنگ , ون يداسيضد اکس,  يمهانند ضدخوردگ

شده  يبه قطعات آببند يب رساني عدم آسنيسهولت جدا شدن از آب و مهچن
  .آورد يلنگ ها و واشرها بدست ميو سرش

روغن هاي صنعيت پايه  ,طبقه بندي وزارت صنايع ومعادن مطابق با
و براساس آد هشت رقمي  ٢٤ي با آد گروه ئگروه ساخت حمصوالت شيميا جزء

)  ٣نسخه(آيسيك  آد داراي و دريگ يمروغن هاي بزرگ قرار  جزء, حمصول  
 .باشد مي ٢٤٢٢١٢٢٣

 :مشاره تعرفه گمرکي  -١-٢ 

وزارت بازرگاني بعنوان متويل    کتاب مقررات صادارات و واردات     در
قانوني               نده  عيني آن چنني ت شور و مه صادرات و واردات آ ستگذاري  سيا

 يم   صادر  ن حمصول  ي ا يبرا  ٢٧١٠١٩١٠مشاره   تعرفه گمرآي  , مقررات آن  
 .گردد 

 :شرايط واردات حمصول  -١-٣ 
 يبراصادرات بازرگاني  ه به آتاب مقررات واردات وعبا مراج

در  يهيچ گونه حمدوديت واردات     زانياز نظر م اين حمصوالت واردات
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 ١٢

طبقه  ييايميحمصول در گروه مواد ش نياچون  اما.است  نظر گرفته نشده
 يمهم و شرط اصل يها يژگياستاندارد حمصول از و تيرعا شده است

  .واردات به داخل کشور است 

ملي يا بني املللي (بررسي و ارائه استانداردهاي موجوددرحمصول -١-٤   
:(  

ه نکات مربوط به يت کليز رعايجهت جلب اعتماد مصرف کنندگان ون 
  .استي رضرو ي امر موجودي توجه به استانداردها, ت حمصوليفيکنرتل ک
و ,  يچه نوع موتور يبرا, انگر آن است که روغن يت روغن بيفيسطح ک

ک يت يفيگر سطح کيمناسب است بعبارت د با کدام مدل و چه نوع سوخيت
ن است که ينکته مهم ا. دهد ياستاندارد آن را نشان م, روغن موتور 

. دازدارنيمتفاوت ن يبا استانداردها يبه روغن هائ, خمتلف  يموتورها
در نوع و , ه آهنا يت روغن پايفيگذشته از ک, ن روغن ها يتفاوت ا

با , سطح کيفيت روغن موتور . افزودني موجود در آهناستمواد زان يم
به مهمرتين آهنا , عالئم اختصاري نشان داده مي شود که بطور خالصه 

 :اشاره مي شود

 ):API(کاياجنمن نفت آمر -
را با حرف  ينيبنز يت روغن موتورهايفين استاندارد سطح کيبرا اساس ا

S  ت يفيسطح کو ) ت يفيش کيب افزايبه ترت(گر يد يسيک حرف انگليو
گر نشان يد يسيک حرف انگليو  Cرا با حرف  زيليد يروغن موتورها

 .دهديم

 …,API    SA,SB,SC:      ينيبنز يروغن  موتورها 
  …,API    CA,CB,CC:    زيليد يروغن  موتورها 

 : CCMCا ي  ACEA خودرو  يه سازندگان اروپائياحتاد -
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 ١٣

     C۴,C۵,C٣,C٢,C١:  ينيبنز يروغن  موتورها 

    PD٢,D۴,D۵,PD١,D٣,D٢,D١:   زيليد يروغن  موتورها 

 : )ISIRI(ران يا يمل ياستاندارها -

حتت  ١٣٤٢ملي تدوين شده براي اين حمصول استاندارد   يهااستاندارد
ي آزمون روغن صنعيت پايه براي مصارف هاي و روشها گيژ   عنوان وي
ت روغن موتور يفي سطح کينيتع يبرا ٥٨٥و ٥٨٤و) شيميائي ( روانكاري

 . است

حد (ييايميو ش يکيزيمشخصات ف
)معمول  

 

SN 
١۵٠ 

SN 
١۵٠-A 

SN 
٣٠٠ 

SN 
۵٠٠ 

Bright 
Stock 

 آزمون
ASTM 

   C°١٠٠ ،cStک درينماتيک يگرانرو
   C°cSt، ۴٠ک درينماتيک يگرانرو

۵/۵
٣٨

۵/۶
۴۵

٣/٧
۵٣

۵/١٠
١٠١

٣٠
۵١١D-۴۴۵ 

 ٢٢٧٠-D ٩٠ ٩۵ ٩۵ ٩٠ ١٠٠ (VI) يشاخص گرانرو

 ٩٢-D ٢۵٢ ٢۴٠ ٢٢٠ ١٩۵ ١٩٨  ° C نقطه اشتعال ،

 ٩٧-۶- ۶- ۶- D -٣ -٩  ° C ريزش ، نقطه

 D-۴٠۵٢ ٩٠٢/٠ ٨٨٠/٠ ٠/٨٧۵ ٨٩٠/٠ ٨٧٢/٠ C؛١۵.۶ / C؛١۵.۶  وزن خمصوص

 ٢۶٢٢-D ٠/۶۴ ٠/۴ ٣/٠ --- ٢/٠ Wt%زان گوگرد ،يم

 ١۵٠٠-D ٢ ۵/١ ١ ۵/٢ ۵/٠ رنگ

 ٠/٠۵> D-۶۶۴ <٠/٠۵ <٠/٠۵ <٠/٠۵<٠/٠۵  mg KOH /g ت کل ،يائيقل

 ١٨٩-D ٠/٢١ ١٢٠/ ٠٣٠/٠/٠۴٠/٠۴ Wt%مانده کربن ،يزان باقيم

 :کا و وزارت دفاع انگلستان يارتش آمر ياستاندارهاي نظام -
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 ١٤

به مهراه   MIL_Lموتور را با حرف يها نت روغيفيکا سطوح کيارتش آمر
وزارت دفـاع    MIL-L-۴۵١٩٩B.مهاننـد  …,A,Bمثـل  عدد و درصورت لزوم حرويف

بـه مهـراه      DEF_STAN را با عالئـم   موتور يت روغن هايفيانگلستان ک
 .کند يم معريف ياعداد

بررسي وارائه اطالعات الزم درزمينه قيمت توليد داخلي  -١-٥   
 :وجهاني حمصول 

 )به ريال(حمصول  يمت توليد داخليق
   
 سال
 

انواع 
روغن 
 پايه

 ٨٤سال 
 

 ٨٥سال 
 

 ٨٦سال 
 

 ٨٧سال 
 

Iگروه 
SN ١۵٠ 
فلش 
١١٠ 

٥.٠٠٠.٠٠٠٤.٨٠٠.٠٠٠ ٥.٠٠٠.٠٠٠٨.٠٠٠.٠٠٠

گروه 
II 

SN٣٠٠ 
فلش 
١۴٠ 

٦.٧٠٠.٠٠٠١٠.٠٠٠.٠٠٠٦.٧٠٠.٠٠٠٦.٥٠٠.٠٠٠

گروه 
III 

SN ۵٠٠ 
فلش 
٢١٠ 

٦.٧٥٠.٠٠٠١١.٥٠٠.٠٠٠٩.٠٠٠.٠٠٠٨.٦٤٠.٠٠٠

فلش 
٨.٥٠٠.٠٠٠١١.٠٠٠.٠٠٠٨.٥٠٠.٠٠٠٧.٥٠٠.٠٠٠ وايت
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 ١٥

 )به ريال(حمصول   يجهانقيمت توليد 
سال      
 

انواع روغن 
 پايه

سال 
٢٠٠٥ 
 

٢٠٠٦سال 
 

سال 
٢٠٠٧ 
 

سال 
٢٠٠٨ 
 

 Iگروه 
SN ١۵٠ 
 ١١٠فلش 

٥٥٠ ٧٢٠ ٨٠٠ ٨٣٠ 

 IIگروه 
SN٣٠٠ 
 ١۴٠فلش 

٦٧٠ ٧٠٠ ١١٠٠ ٦٧٠ 

 IIIگروه 
SN ۵٠٠ 
 ٢١٠فلش 

٦٠٠ ٧٠٠ ١١٠٠ ١٢٠٠ 

 ٧٠٠ ٧٨٠ ١٢٠٠ ١٣٥٠ فلش وايت

 : معريف موارد مصرف و کاربرد -١-٦

يه ا    هايي پا غن  م        يرو ست  خام بد فت  پااليش ن گ   يکه از  يد ويژ  يها  يآ
برا  ندارد            يالزم  مل  طور کا خودرو را ب يا  صنعت و  ستفاده در  از . ا

مورد نياز    يشود تا بتوان ويژگي ها       يه م به آن افزود   ياينرو مواد  
به اين منظور    . خاص در صنعت و موتور را دارا شود     ياستفاده ها   يبرا 

ها     غن  ن     يبه رو مواد افزود يه  م    يپا ضافه  نده        يا بود ده که هب شود 
از  يبرخ . باشد  يمورد نظر م    يکاربردها  يمشخصات خمتلف روغن ها برا      
 :اين موارد به قرار زير است

 ينده شاخص گرانروهببود ده .١
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 ١٦

 ضد اکسيداسيون .٢

 ضد سايش  .٣

 پايني آورنده نقطه ريزش .٤

 يو ضد زنگ زدگ يضد خوردگ .٥
 ضد کف  .٦

 پاک کننده و معلق کننده .٧

فوق به مقدار الزم بر اساس فرمول هايي که سازنده             يمواد افزودن  
رسيدن به آنچه استاندارد تعيني کرده است به روغن           يدر نظر دارد برا  
م     ضافه  يه ا حد    . وندش  يپا مل در وا ين ع کين        يا لوط  حد خم نام وا  به 

)blending ( توان روغن  يخمتلف م يدر هنايت طبق فرمول ها.شود  ياجنام م
برا    يها  لف را  تور،روغن           يخمت غن مو نواع رو ند ا ناگون مهان صارف گو م

ــرا   ــن ب ــزل ،روغ ــور دي ــن موت ــک ،روغ ــدرو لي ــن هي ــور ،روغ  يژنرات
توان مادر متام     يه را م ي پا صنعيت  يروغن ها  . بدست آورد ....دستگاههاو 

 .روغن ها ناميد

 :بررسي کاالهاي جايگزين و جتزيه و حتليل اثرات آن بر مصرف حمصول -١-٧

 يپايه حاصل بازيافت روغن ها صنعيت ياز آجنايي که روغن ها
آاالي جايگزيين بنا بر اين . استجايگزين  حمصويلخود و  کارکرده است
 .توصيه مني شود

 

  : امهيت اسرتاتژيکي کاال در دنياي امروز -١-٨
فظ و    هاني در ح سرتاتژي ج ست     ا حميط زي ست از  نابع طب حرا و  يع يو م

ه ي پا يافت روغن ها   يبازمالحظات فين و اقتصادي باعث گرديده تا طرح         
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 ١٧

ول ص حم از آجنا آه اين   . در دستور آار قرار گريد     کارکرده   يازروغن ها  
عالوه بر مزاياي    شود؛   ياد م ي ها از آن  بعنوان مادر مهه روغن     ارزمشند  
عدد  طي    مت ست حمي نابع طب زي نوع از  يع يو م گ يو يدارا خوردار و بر ت  يژ

وضد کف    ضد فرسودگي  , ضد زنگ  ,ون ضد اکسيداسي  , ضدخوردگي مهانند   يهائ 
سهولت جدا شدن ازآب و مهچنني عدم آسيب رساني به قطعات آببندي شده             و

موجب  هم  جنبه هاي اقتصادي    نظر  از  .باشد  يو سرشيلنگ ها وواشرها م    
واند از  مي ت ن يبنابرا  .عدم ضايع شدن منابع گرانبهاي ملي مي شود         

ون ها دالر ارز  ي ليکه ساالنه از خروج م    باشد  يآاالهاي مهم و اسرتاتژيك   
 ي نيز انتخاب حموريت صادرات و حضور در بازار جهان        .دي منا يم  يريجلوگ 

تداوم توليد و تثبيت جايگاه خود       ياز اسرتاتژيک  ترين راهکردها    ييک 
 .آيند يبه مشار م يبني امللل در بازار به شدت رقابيت

 :کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده حمصول  -١-٩ 

، بزرگرتين توليد آننده روغن پايه در  Xxon Mobilشرآت اآسان موبيل، 
ست   هان ا هر    . ج شرآت از  ين  شك        ب ٦ا يك ب هان  يه در ج غن پا ه را شكه رو

-Royalشل -توليد مي آند و ظرفيت آن بيش از دو برابر شرآت رويال داچ

Dutch/Shell Group    در حـايل آـه گـروه    . است آـه در رده دوم قـرار دارد
جوينت ونچر را در اختيار     ٥جمموعه بزرگ و   ٧  شل، مالكيت  -رويال داچ 

آن شرآت بزرگ توليد روغن پايه در جهان، چهار شرآت          ١٠اما از . دارد
درصد مالكيت    ٧٠اين شرآت داراي بيش از   . موبيل است   -متعلق به اآسان   

تاسيسات توليد روغن پايه در آمريكا و آانادا بوده آه توليدات آن           
درصد از آل توليد جهاني روغن       ١٦هزار بشكه در روز است و   ١٥٠بيش از 

 . پايه را به خود اختصاص داده است

شرآت موبيل ادغام شد، شروع شد  آه با ٢٠٠٠رشد اين شرآت از سال    
يكي از . و از آن سال تاسيسات خمتلف ديگري را در جهان اجياد آرد
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 ١٨

بشكه در سال آينده  ١٥٠٠تاسيسات اين شرآت در ژاپن با ظرفيت روزانه
در  GTIاين شرآت واحد ديگري موسوم به  مهچنني،. هبره برداري مي رسد به

. بشكه در روز است ٨٠٠هزار و ٣٠قطر راه اندازي مي آند آه ظرفيت آن
به ظرفيت آامل مي رسد و در نوع خود به  ٢٠١١اين واحد تا سال

به اين . بزرگرتين توليد آننده روغن پايه در جهان تبديل مي شود
اني به نظر مي رسد آه شرآت ترتيب و به گفته ناظران بازار جه

زيرا .دهدموبيل حاضر نيست، جايگاه خود را در جهان از دست ب -اآسان
و هبرتين آارايي را به درسيت  مناسب آن،اقتصادصحيح،ظرفيت گردانندگان

 .مي دانند

دومني توليد آننده روغن پايه در جهان است و به تازگي  Shellشرآت 
براي . بسياري از پااليشگاههاي قدميي خود را از رده خارج آرده است

 ٥٠٦٠با ظرفيتمثال يكي از تاسيسات اين شرآت در هامبورگ آملان، 
بشكه در روز، از توليد خارج مي شود و جباي آن با ادغام با دو شرآت 

شرآت شل يك واحد . بزرگ ديگر طرحهاي نويين را به اجرا در مي آورد
در تگزاس آمريكا اجياد  ٥٠- ٥٠بصورت جديد با مشارآت عربستان سعودي،

 Motivaحد آرده و در سال گذشته با تغيري در آاتاليزورها، ظرفيت وا
بشكه در روز افزايش داده است آه يكي از بزرگرتين هاي  ٣٠٠٠را به

بشكه در روز  ١٥٠٠٠ظرفيت اين واحد به. توليد آننده در جهان است
در قطر يك  GTIشل مهچنني با مشارآت با شرآت . افزايش خواهد يافت

بشكه در روز را در دست ساخت دارد آه تا  ٩٦٠٠واحد به ظرفيت
 .به هبره برداري مي رسد ٢٠٠٩سال

شرآت چيين    دو آننده روغن پايه به     چهارم توليد   جايگاه سوم و   
واحـد توليـد در    ١٢داراي ، PetroChina،  شرآت پرتوچاينا .اختصاص دارد
نيـز    PDVSASشـرآت   . بشـكه در روز اسـت   ٥٠٠هزار و ٦٠چني به ظرفيت
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 ١٩

 شرآت ها در   اين . بشكه روغن پايه توليد مي آند       ٥٠٠هزار و ٤٠روزانه 
  .ونزوئال، هلند و آمريكا داراي پااليشگاههاي متعددي هستند

 Lukoilپنجمني شرآت بزرگ توليد آننده روغـن پايـه در جهـان       
داراي يـك   S-Oilدارد و شـرآت ششـم    روسـيه است آه سـه پااليشـگاه در   

يت        به ظرف نوبي  آره ج شگاه در  ست   ٥٠٠هزار و  ٢٤پاالي شكه در روز ا  . ب
بـا   Petrobras،  ٢٣٠٠٠بـا ظرفيـت   Sinopecي بعدي بـه شـرآتهاي   جايگاهها

 ١٧٠٠٠بـا ظرفيـت   SKو  ٥٠٠هـزار و ١٩با ظرفيـت  Chevron،  ٢١٠٠٠ظرفيت
  .بشكه در روز تعلق دارد آه در مكاهناي هفتم تا دهم قرار دارند

ها      به کاربرد جه  ها        يبا تو نده  ها و روان کن غن  به   فراوان رو
صنعيت        هاي  غن  شتقات رو يژه م يه  و صنا   پا لف کل يدر  شورها ي ع خمت  يه ک

ن حمصول  ي مصرف کننده ا   مه صنعيت  يون صنعيت  ياخلصوص کشورها   يعل , ا ي دن
 . باشند يم

 

 

 

 

 : شرايط صادرات -١-١٠

رت بازرگاني آاالهاي صادراتي ادر آتاب مقررات صادرات و واردات  وز
 :و وارداتي به سه گروه تقسيم ميشوند
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ورود آهنا با رعايت ضوابط نياز به  صدور يا آه: آاالهاي جماز: الف
 .آسب جموز ندارد

صدور يا ورود آهنا با آسب جموز از وزارت خانه که : آاالهاي مشروط: ب
 .است راي امكان پذي

آه صدور يا ورود آهنا به موجب شرع مقدس اسالم و : آاالهاي مشروط: ج
 .قانون ممنوع است

ي جايگزين و مصريف است از فوق با توجه به اينكه يك آاال حمصول
اينرو بازار جهاني آن تابع فضاي حاآم بر بازار اين صنعت مي باشد 
و ورود به بازار رقابت اين حمصول مستلزم برخورداري از توانايي ها 

 :و شايستگي هايي است آه در ذيل به آن اشاره ميشود

 ـ برخورداري از مزيت رقابيت به حلاظ قيمت١

 مزيت رقابيت به حلاظ آيفيتـ برخورداري از ٢

 ـ برخورداري از مزيت رقابيت به حلاظ استانداردهاي موجود٣

  ـ مقررات دوليت٤

 

در  با مراجعه آتاب مقررات واردات وصادرات بازرگاني اين آاال
 .گروه آاالهاي جماز بوده و هيچ حمدودييت براي صادرات آن وجود ندارد

 :مدنظر قرار گريد اما بايد موارد زير را نيز در بايد 
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استفاده از قطعات خمتلف مفتون ورق آهين آبکاري شده و نشده ،  
الستيک ، نخ ، پارچه ، کاغذ ، چوب و غريه در اجناس ساخته شده از 

 .درصد وزن کاالي صادراتي بالمانع است  ٥٠مواد پليمري تا 
چنانچه کاالي صادراتي ترکييب از مواد خمتلف فوق باشد کاال مشمول  
 .يمت صادراتي جنس غالب مي باشد ق

قيمت هاي ذکر شده براي انواع اسباب بازي ، لوازم التحرير ،  
سرويس هبداشيت ، قطعات صنعيت ، پاکت ، گوني ، لوله و اتصاالت ، 
دمپايي ، سفره ، حصري پالستيکي ، شيلنگ ، خيدان ، قطعات يدکي 

غري معترب مي باشد  انواع خودرو و ماشني آالت صنعيت و جتهيزات پزشکي و
. 

در صورتي که فيلم و يا ورق هاي پالستيکي با چهار چوب رنگ به باال  
درصد به قيمت  ٢٥صادر شود  (u.v)يا متان يزينگ و يا اليه هاي حمافظ 

ضمنا کليه مصوبات قبلي در خصوص قيمت . هاي فوق اضافه مي گردد 
 .م مي گردد پايه صادراتي مصنوعات پليمري و پالستيکي ملغي اعال

 

 

 

 

 

 وضعيت عرضه و تقاضا  -٢
چهارم بررسي ظرفيت هبره برداري و روند توليد از آغاز برنامه  -٢-١

 :تاکنون
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مستندات وزارت صنايع و معادن ظرفيت  و با مراجعه به اطالعات
روغن هاي صنعيت مربوط به هبره برداري در سطح آشور نصب شده و قابل 

 :دي شده استبه صورت جدول زير مجع بن پايه

تعدادنام استانرديف
 واحد

 )تن(ظرفيت امسي
 ١٣٠٠٠آذرباجيان شرقي .١
 ١٥٠٠يغربآذرباجيان .٢
 ٥٧٨٥٠اصفهان .٣
 ١١٥٠٠٠بوشهر .٤
 ٨١٤٥٨٨٤هتران .٥
 ١٥٠٠٠خوزستان .٦
 ٢٦٠٠٠زجنان .٧
 ٣٥٥٠٠مسنان .٨
 ٢٥٣٠فارس .٩
 ١٣٨٠٠قزوين.١٠
 ٢١٦٨٠قم.١١
 ٣١٥٢٩٠کرمان.١٢
 ١٤٠٠٠لرستان.١٣
 ٣١٧٦٤٠مرکزي.١٤
 ٢٢٣٠يزد.١٥

 تن ٣٦٢٣١٩٠٤مجع کل
 

 :در آشور  روغن هاي صنعيت پايهـ برسي روند توليد واقعي ٢ـ١ـ١

روغن در جداول باال واحدهاي فعال و ظرفيت امسي آهنا در توليد  
براي برسي روند توليد واقعي امكان . آورده شده است هاي صنعيت پايه

بنابراين براي توليد واقعي با توجه به  .به آمار توليد نيست دسرتسي
پيش بيين ,روند هبره برداري از واحدها و روند استفاده از اين حمصول 
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ظرفيت امسي دور از واقعيت  % ٧٠ظرفيت واقعي توليد در آشور در حدود 
 .نبوده و بنابراين اساس جدول زير را مي توان مجع بندي آرد

 

 

 

 

 

 

در واحدهاي  روغن هاي صنعيت پايهـ برسي سطح تكنولوژي توليد ٢ـ١ـ٢
 : فعال

ده و يك حمصول جايگزين بو روغن هاي صنعيت پايهبا توجه به اينكه 
, آملان، کانادا ,آمريكاعمده آشورهاي دارنده اين تكنولوژي از قبيل 

از سطح تكنولوژي بااليي  چني  و روسيه, کره جنوبي, ژاپن 
سطح تكنولوژي واحدهاي فعال موجود بر مهني اساس در سطح . برخوردارند

 .کالس جهاني  قراردارد

 قعي طي ساهلاي گذشتهروند توليد وا
 ١٣٨٧سال   ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال ١٣٨٤سال  ١٣٨٣سال 

 تن ١٦٢٣٣٣ تن ١٥٩٠٠٨ تن ١٥١٥٣٢ تن ١٣٤١٧٢ تن ١٠٦١٧٢
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 ٢٤

در واحدهاي  ايهروغن هاي صنعيت پـ نگاهي به را ندمان توليد ٢ـ١ـ٣
 :فعال

روغن هاي صنعيت واحدهاي فعال توليد تعداد با توجه به اينكه 
 .و نياز و مصرف اين حمصول روز به روز بيشرت مي شود بوده حمدود پايه

. شود يم ينيش بيپ% ٧٠بنابراين راندمان توليد در اين واحدها باالي 
ي خود استفاده مي يعين مي توان گفت آه آليه واحدها از متام ظرفيت امس

 .آنند

  :بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طرح هاي توسعه دردست اجرا  -٢-٢   

آه                ست  شده ا شاهده  عادن م صنعيت وم عاتي  نك اطال به با عه  با مراج
هاي   عدد طرح عاتي           يمت نك اطال ين با جياد در ا حال ا هاي در  نوان طرح بع

اي هبره برداري   از اينرو براي اجياد بسرت اطالعاتي بر       . ثبت شده ا ست   
طرحهاي در   -١: هرچه بيشرت از اطالعات فوق با اعمال سه تقسيم بندي           

طرحهايي آه  -٣ طرحهايي آه داراي پيشرفت باالي صفردرصد - ٢ حال اجياد
وضعيت اين طرحها مورد     توان   يم در ميان طرحهاي فوق    ,  باطل شده اند   

د نياز به روز   تا بتوان به درسيت ظرفيت واقعي مور         .دادسي قرار   ربر
 .حمصول را حماسبه منود

 

 :بررسي روند واردات حمصول از آغاز برنامه چهارم تاکنون  -٢-٣
مهانطوري که گفته شد در بررسي مشاره تعرفه گمرآي براي اين حمصول 

با مراجعه به اطالعات گمرك مجهوري اسالمي مشخص گرديد   ووجود ندارد 
 آغاز برنامه چهارم تاکنوناز اين حمصول در گذشته علي اخلصوص 
 .هيچگونه وارداتي نداشته است 
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 ٢٥

 :بررسي روند مصرف از آغاز برنامه چهارم تاکنون  -٢-٤   
اين کارخاجنات , طبق اطالعات بدست آمده از واحدهاي  توليدي 

با توجه با توجه به نياز روز افزون داخلي  با حداکثر توان به 
از  .خود را به فروش رسانده اند توليد مشغول بوده و حمصول توليدي 

اينرو مي توان قريب به يقني گفت که ميزان توليد واقعي طي ساهلاي 
بنابراين روند مصرف از آغاز برنامه . مصرف شده است% ١٠٠گذشته

 :چهارم توسعه بقرار زير است 

 
 :از آغاز برنامه چهارم تاکنون بررسي روند صادرات حمصول  -٢-٥   

خبش هاي خمتلف  در با توجه به سرعت رشد و توسعه مهه جانبه کشور
صنعيت وخدماتي و نياز به استفاده , کشاورزي , عمراني  اعم از

وت متامي توليد جهت کاربردهاي خمتلف و متفاه يپا صنعيت يروغن هااز
لذا علريغم کيفيت باال و قيمت مناسب اين حمصول . داخل به مصرف مي رسد

تاکنون اطالعات و آماري در خصوص صادرات اين حمصول به کشورهاي , 
 ديگر از سوي  گمرک ايران منتشر نشده است

بررسي نياز به حمصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه  -٢-٦  
 :چهارم

رداخنت به موضوع اصلی می بايست شناخت کلی در رابطه با چشم قبل از پ
تغيريات در تقاضاي جهاني روانكارها  .جهانی روغن داشت ارنداز باز

ميليون تن در سال  ٣٩تا ٣٧در بيست سال گذشته در حمدوده خاصي بني
در . جهاني در اين مدت دو برابر شده است GNPمتفاوت بوده، اگر چه 

 ١٣٨٧سال    ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال ١٣٨٤سال ١٣٨٣سال 

 تن ١٦٢٣٣٣ تن ١٥٩٠٠٨ تن ١٥١٥٣٢ تن ١٣٤١٧٢ تن ١٠٦١٧٢
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 ٢٦

در بني . براي روانكارها تغيري بسيار آمي داشته استيك نگاه، تقاضا 
، آارشناسان تغيريات ساليانه بازار در اين دوره ٢٠٠٦تا ١٩٩٠ساهلاي
ويل بايد گفت آه . درصد در سال پيش بيين آرده بودند ٢/٣تا ٠/٥را از

به عبارت ديگر پيش . درصد نظرات آهنا به حقيقت پيوسته است ٤٤فقط
 .ت از آب در نيامده استبيين آهنا چندان درس

 

ساهلاي          خودرو در  هاني  عادل   ٢٠٠٥تا  ١٩٩٩بازار ج شدي م صد   ١٧ر در
قط         مدت ف ين  سوخت در ا صرف  شته ويل م ست      ١٢دا ته ا فزايش ياف صد ا . در

آاهش             جه  ها و در نتي ساخت خودرو فن آوري  شرفت در  هم آن، پي يل م دل
ب             هبرت  هاي  يد روانكار سو و تول يك  هنا از  سوخت آ صرف  مان   م عويض ز ا ت

ــت   ــوده اســــ ــر بــــ ــوي ديگــــ ــر از ســــ ــوالني تــــ  .طــــ
در خصوص موضوع هببود مصرف سوخت، بايد گفت اثرگذاري هببود آيفيت               

ست             بوده ا ها  ساخت خودرو لوژي  شرفت در تكنو بيش از پي ها  . روانكار
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صلي                مل ا مرت، عوا يت آ ياز و فرار مورد ن جم  عويض، ح تر ت طوالني  مان  ز
مهچنني افزايش آيفيت قطعات     . ري بوده است  آاهش مصرف روانكارهاي موتو    

در . حساسي چون دنده و اآسل باعث آاهش مصرف سوخت خودروها شده است            
بًا               ها تقري ساير روانكار توري و  نهاي مو براي روغ ضا  مان تقا ين ز ا

ست     نده ا بت ما سال   . ثا بني      ٢٠١٢تا  ها  صرف روانكار شد م  ١/٥تا  ٠/٥ر
عادل        آه م شده  بيين  پيش  صد  يو  ٢/٣در بود   ميل هد  تن خوا يزان   . ن  گر م ا

ضاي               گريمي، تقا ظر ن هنا را در ن سيون آ ني در فرموال مواد افزود صرف  م
ميليون تن در سال ختمني      ٣٩/٨تا  ٣٧/٥توان از  را مي  ٢٠١٢جهاني تا سال   

 .زد

 

پيش از اين تغيريات تقاضاي روانكاران متأثر از مقدار عرضه و     
مي توان چهار عامل اصلي را بشرح  فن آوري ساخت آهنا بوده ويل امروزه

 :زير بيان آرد

حتقيقات نشان داده آه . قوانني انتشار آالينده ها است عامل اول     
درصد براي سوخت  ٢/٢٥به مقدار ٢٠١٥تقاضا براي سوخت پاك تا سال

   . درصد براي سوخت بنزيين در سال افزايش خواهد داشت ١/٣٥گازوئيل و
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 ٥٠PPMسوخت گازوئيل در جهان بايد آمرت از مقدار سولفور نيمي از 
د هايدروآرآينگ در درصد بيشرت از فرآين ٦٨شود و اين مستلزم استفاده

مي  سرمايه گذاري در اين خبش بسيار پرهزينه بوده و.توليد آهناست
توان حدس زد آه با اعمال اين قوانني بسياري از توليدآنندگان از 

 .چرخه توليد خارج خواهند شد
، مشكالت عرضه نفت خام در جهان به صورهتاي سبك و سنگني، عامل دوم    

تأثريات . يا شريين و شور است آه باعث افزايش قيمت هر آدام خواهد شد
اين قيمتها بيشرت بر روي توليدآنندگان گروه يك روغنها خواهد بود و 
گروههاي دو و سه آه آمرت وابسته به نوع مواد هستند مشكالت چنداني 

 .ر فرآيند توليدشان بوجود خنواهد آمدد

. حاشيه بيشرت سود سوخت براي پااليشگاههاي نفت خام است عامل سوم    
اين . اين خود مانعي براي توليد روانكارها در مقابل سوخت است

موضوع باعث گرايش به مست برنامه ريزي براي توليد سوخت بيشرت شده آه 
بطور . وانكار گروه يك بيشرت استتأثريات آن برروي توليد آنندگان ر

ساده ارجحيت بازار سوخت در مقابل روغن را مي توان انتظار 
    .داشت

 

واحدهاي . عامل چهارم تغيريات در فن آوري توليد روانكارها است 
جديد توليد روغن، ديگر وابسته به نوع خوراك ورودي نيستند و در 

وليد سوخت در برنامه ريزي نتيجه نيازي به مهاهنگي با پااليشگاههاي ت
در حاليكه گروه هاي توليد آننده يك نيازمند . اسرتاتژيك آهنا ندارند

نوع خاصي از خوراك ورودي هستند آه آمرت مورد توجه توليد آنندگان 
از سوي ديگر، توليدآنندگان روغن بافن آوري جديد . سوخت قرار دارد

ي عملياتي آمرتي را نسبت عالوه برمرغوبيت بيشرت فرآورده ها، هزينه ها
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در يك نگاه آلي افزايش توليد . به گروه هاي يك متحمل مي شوند
 ١/٢٥درصد و توليد گروههاي دو و سه را ١٨گروههاي يك را مي توان

با  .پيش بيين آرد ٢٠١٢تا سال) ميليون تن ١/٧(درصد در سال ١/٥تا
تقاضاي بازار توجه به اطالعات وارقام بدست آمده، منودارهاي پيش بيين 

 . در مناطق خمتلف جهان به صورت زير خواهد بود ٢٠١٢روانكارها تا سال
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برآورد ظرفيت توليد جهاني را نيز با توجه به اطالعات بدست آمده    
و حماسبه احتماالت گوناگون براساس مناطق خمتلف جغرافيايي مي توان در 

 .جدول هاي زير مشاهده آرد
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آمار و اطالعات بدست آمده از ظرفيت جهاني توليد روغنها شامل      
و  ٤٢/٣و نفتنيك ها نشانگر حداقل PAO/PIOگروههاي يك تا سه، 

اين تفاوهتا شامل احتمال بروز . ميليون تن در سال است ٥١/٣حداآثر
. مشكالت در توليد، هتيه مواد اوليه، تعمريات ساليانه و نظاير آنست

ميليون تن در سال در چهار سال  ٣٩/٥تا ٣٦/٥ر تقاضا بنيدر جاي ديگ
در يك نگاه خواهيم ديد آه تفاوت عرضه و . آينده پيش بيين شده است

توليد مازاد بر نياز مني تواند براي   .تقاضا عددي قابل مالحظه است
مدت طوالني ادامه يابد و عرضه آنندگان راهكارهاي متفاوتي را براي 

انتخاب راه بستگي به آن دارد آه چه آسي . اهند آردحل آن انتخاب خو
افراد و گروههاي خمتلف تصميمات گوناگوني را خواهند . مالك باشد

توليدآنندگان چند ملييت ممكن است پااليشگاههاي گروه يك را با . گرفت
نوع جديد تعويض آرده و يا به فعاليت خود براي رفع نيازهاي منطقه 

شايد برخي ديگر نوع . به نوسازي گريند اي ادامه داده و تصميم
با جتزيه و حتليل بازار روغن براساس مناطق  .فعاليت آنرا تغيري دهند

جغرافيايي مي توان گفت آه در اروپاي غربي، شرقي و مرآزي شاهد 
آمريكاي التني داراي . آاهش توليد اآثر عرضه آنندگان خواهيم بود
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تحده، آسيا، اقيانوسيه و آاهش اندآي خواهد بود و در اياالت م
 .خاورميانه شاهد بيشرتين رشد خواهيم بود

دولت در ساهلاي اخري به توسعه صادرات بعنوان يکي از از طرفی 
اما . و توجه خاصي داشته است  نگاه ويژهسياستهاي اصلي و اساسي 

رعايت کيفيت مناسب , براي ورود به بازارهاي  خارجي  و فروش حمصول 
ي مشابه ديگر جزء فاکتورهاقابل رقابت با حمصوالت  ي ت هابه مهراه قيم
و صادرکنندگان باشند که بايد از جانب توليدکنندگان يبسيار مهم م

اگرچه توليد اين حمصول در ايران از نظر . حمصول مورد توجه قرارگريند
اما بدليل نياز روزافزون بازار . کيفيت باال و قيمت مناسيب نيز دارد

بديهي . متامي حمصول توليد به مصرف داخلي رسيده است, ن داخلي تاکنو
است با هبره برداري از واحدهائي که در حال احداث مي باشند و 
برآورده شدن نياز داخلي توجه به امر صادرات مي بايست بعنوان يک 

 در .نظر توليدکنندگان و صادرکنندگان قرار خواهد گرفت راهربد مد
, مهانند عراق  يکشورهائ صاخلصوي ان علگيمهسابه توجه  ميانن يا

نظر بصورت ويژه مورد انه يم يايو آس ج فارس يحوزه خل يکشورها
 .باشد

کشور  روش هاي توليد وعرضه حمصول در بررسي امجايل تکنولوژي و -٣
 :با ديگر کشورها  ومقايسه آن

 
با توجه به اينكه عمده آشورهاي دارنده اين تكنولوژي از قبيل 

از سطح  چني , روسيه, کره جنوبي, ژاپن , آملان، نادا کا ,آمريكا
 سطح تكنولوژي واحدهاي فعال موجود در .تكنولوژي بااليي برخوردارند

مهان سطح  بدليل هبره گريي از ماشني آالت اين کشورها از داخل کشور نيز
برخوردار و روش توليد آهنا تفاوت چنداني با روش توليد ديگر  مدرن

اکثر کشورها بعنوان روش  اما آنچه که بطور معمول در.کشورها ندارد
 : ر است يشود بقرار ز يصول مورد نظر از آن نامربده مد حميتول
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 : دوم ريا و تقطيشستشو با قل -روش اول
شود  يم يريآبگ ١٢٠cش دما تا حدود ين روش روغن کارکرده با افزايدر ا

با  c ۴۵به کمرتاز جهت کاهش دما  يحرارت يو پس از عبور از مبدهلا
روغن  يو شستشو بر روات استخراج يم و سود عمليکربنات کلس يحملول آب

 نيساعت اسالج ته نش ١٢ ايل ١٠د پس از مدت زمان ريگ يشده صورت م يريآبگ
کل وزن  يوزن% ٢٠تا " بايگردد که تقر يشده و از فاز روغن جدا م

به  يرياسالج گ روغن جدا شده پس از. دهد يل ميروغن سوخته را تشک
 ٣۵٠c  منتقل شده و در آجنا مهزمان با اختالط با خاک رنگرب تا ريواحد تقط

ات يل در عمليه و گازوئيسبک روغن پا يبرش ها. ابدي يش دما مياقزا
ه از يروغن پا, ون يلرتاسيمرحله ف يگردد و پس از ط يم ي جداسازريتقط

 يد حمصوالت هنائيتول يرر مراحل فرآويلرت جداشده و جهت اجنام سايک فيک
 .شود يم يه نگهدارريدر خمازن ذخ, 

زات ي آالت و جتهني ماشنينه پائيل هزين روش که بدليب  اياز عمده معا
در کشور هم اکنون بکار  ياريبس يدر واحدها د و مواد مصريفيخط تول

د و ياسالج حاصله  بعنوان پس مانده تول يباال" حجم نسبتا, رود يم
. باشد يدر بلند مدت م يطيست حمياد مشکالت زجيل ايبدل معضل دفع آن

, ت ظاهر ياز نظر وضع" ن روش عمومايد شده به ايه تولي روغن پانيمهچن
 يقطه اشتعال باالئست و از نيبرخوردار ن مناسيب ياز نظر رنگ و بو

 .باشد يمهانند روغن موتور برخوردار من يکيد حمصوالت اسرتاتژيجهت تول
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 :کراکينگ حرارتي در عمليات تقطري و اسيد واش -مدوروش 
ن يفعال در ا ياز واحدها ياديار زين روش که تعداد بسيدر ا

 يريبه کارخانه پس از آبگ يروغن کارکرده ورود, موسوم استصنعت 
 نيشود و در ح ي ساده مريوارد تانک تقط, ش گرمکن يدر پ يمقدمات

جدا  ٣٧٠cده تا يروغن جوش ل و مواد سبک ازيگازوئ,  ريات تقطيعمل
 يباق يبات مواد افزودنيون کامل ترکيداسيبا اکس" تايو هنا يساز

روغن . ابدي يان ميپا يحرارتنگ يات کراکيعمل, مانده در روغن 
 يسرد شده و سپس در تانکها ۴٠c تا  يحرارت يدر مبدهلا ٣٧٠c ده تا يجوش
ظ يک غليد سولفوريبا اس, ده يروغن جوش يوزن% ١٠حدود واش با  دياس
ساعت  ١٢ ايل ١٠خملوط و شستشو داده شده و پس از گذشت زمان % ٩٨ظ يغل
دهد  يل ميروغن را تشک يوزن% ١٥" بايد که تقريات اسالج اسيعمل, 

 .شود يآغاز م
 يا آب آهک خنثيد يروغن شستشو داد شده با اس,  يريپس از لسالج گ

حرارت داده شده و  ١۶٠c ا با خاک رنگرب خملوط وت يشده در واحد خاکزن
ک ياز که يروغن پا, لرتپرس يق مشابه  روش اول با دستگاه فيبه طر

 يبو, د يباال بودن حجم اسالج اس. گردد يو استحصال م يلرت جدا سازيف
ل مقدار يک بدليد سولفوريد خبارات مضر اسينامطبوع و آزاردهنده شد

 يقو يديار عدد اسيعمشکل کنرتل م, دواش يمصرف آن در واحد اساد يز
در  يه تا حد قرمزيدرجه رنگ روغن پاو باال رفنت  يديه توليروغن پا

د با يون اسيواکنش سولفوناس يل گرمازائيبدل, ريمناطق گرمس
از مجله مشکالت و معايب عمده استفاده , آرماتيک روغن  يدروکربنهايه

 .از روش فوق است
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وغن کارکرده با استفاده از جلن گريي و آبگريي مقدماتي ر -سومروش 
استخراج با حالل هاي معدني و تقطري در , دستگاههاي سپراتورسانرتيفوژ 

 :برج حتت خالء 
ه فعال در يتصف يواحدهااز  ين روش که تاکنون در تعداد حمدوديدرا

در روغن کارکرده  يمقدمات يريو جلن گ يريپس از آبگ, بکاررفته, کشور 
با عبور آن از " جمددا,  يه با کف خمروطستاديا يخمازن استوانه ا

شود که  يم يجلن و روغن جداساز, آب , فاز  ٣سپراتور به  يدستگاهها
و  شود يم يريجلن گ ياديزان زين حمل به مياز سپراتور در ا يروغن خروج
 ١۵٠cتا حدود , ش گرمکن يپ يبا عبور از مبدل حرارتشده  يريروغن جلن گ
کندانس  مناسب و رفالکس خبارات  يکه با طراح ريس به برج تقطپگرم و س

سازد وارد  يروغن ها را فراهم م يشده در چند مرحله امکان جدا ساز
 يو دما ٢۵٠mmHgدر حدود   حتت خالء نسيبريات تقطيس از اجنام عملپشده و 

۴٠٠c  ,يحرارت يوارد مبدهلاباال  شده با نقطه اشتعال ريروغن تقط 
سپس .ابدي يکاهش م ٣۵cان تا  يشده و دماکن آب خنک  يلوله ا -پوسته

د واش و استخراج با حالل انتقال داده ياس يروغن سرد شده به تانکها
د ياز اس ي شده با خملوطرين مرحله ابتدا روغن تقطيدر ا. شود يم

داده شده تا روغن شستشو  يوزن% ٢ک به نسبت يد استيک و اسيسولفور
 يبات بودار موجود در روغن هايترکو مرکاپتاهنا که  يگوگردبات يترک

استخراج  يمعدنروغن با حالل " تايحذف شده و هنا, باشند يکارکرده م
ن مرحله از روغن يدر ا يبات رنگيترکمانده اسالج ها و  يشده و باق

 ساده از ريات تقطيبا عمل يحالل معدن, پس از استخراج .گردد يجدا م
 .دد استو استفاده جمافت يفاز استخراج قابل باز

 يروغن جهت رنگرب يدر مراحل بعدروغن  يافت حالل و جداسازيباز با
گردد و در  يمنتقل م  percolationا ي يبه واحد رنگرب يهنائ يو بوزدائ
ق خبار يژاکت دار پس از اختالط با خاک رنگرب و تزر يکسرهايتانک م
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 ٣٦

روغن ,  ونيلرتاسيات فيشود ودر خامته با عمل يگرم م ١٨٠cتا ت يسوپر ه
ن روش با توجه به يدر ا. شود يه مريو ذخ يلرت جداسازيک فيه از کيپا

سبک روغن  يبرش ها يامکان جداساز,  ري در برج تقطريات تقطياجنام عمل
ن روش يدر ا يديه توليروغن پاقابل ذکراست که . ز فراهم استين

والت د حمصيجهت تول,  باال و قابل قبويل ينقطه اشتعال و گرانرو يدارا
ر يو سا يت ظاهريبو ووضع, در طرح بوده و از نظر رنگ مورد نظر
 يمه شده اول قابل رقابت يتصف ياستاندارد با روغن ها يفاکتورها

 .باشد

يند توليد حمصول آتعيني نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم در فر -٤
:       

د حمصول معيارهاي مهم در تعيني سطح تکنولوژي مورد استفاده در تولي  
 :را مي توان به شرح زير دسته بندي کرد 

 درجه اتوماسيون خط توليد 
 کيفيت توليد 
 )ظرفيت(تعداد توليد  
 کيفيت و دقت عمل ماشني آالت  

تکنولوژي و روش توليد حمصول در ساير کشورها مهان روشي است که 
در کشورما اجنام  مي گريد و تاکنون روش ديگري براي اين کار در 

 يد دارايند توليآنچه که در فرآ. گر جهان معريف نشده استنقاط دي
د شده يت حمصول توليفين عوامل کيتوان گفت که ا يم ت است و حيتيامه

 يبرخوردار م ياز درجه باالتر صنعيت يل داده و درکشورهايرا تشک
 :ر است يباشد موارد ز

  آالت نيت و دقت عمل ماشيفيک 
  ه مصريفيت مواد اوليفيک 
 ق يکدست و دقيبه طبع آن حمصول  ود يون توليتوماسدرجه ا 
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 ٣٧

 

از اينرو در اين قسمت بررسي نقاط قوت و ضعف تکنولوژي فوق 
 :الذکر آورده شده است 

 بررسي نقاط قوت و ضعف تکنولوژي معمول توليد حمصول
 نقاط ضعف نقاط قوت يتکنولوژ

متام 
 اتوماتيک 

 ظرفيت باالي توليد .١
کيفيت بسيار باالي .٢

 صول حم
 ينيمت متام شده پايق .٣
 باال يريتنوع پذ .٤

 سرمايه بري باال .١
توجيه پذيري براي ظرفيت  .٢

 باال
ضرورت استفاده از ظرفيت  .٣

 باال

نيمه 
 اتوماتيک 

 ظرفيت متوسط توليد .١
کيفيت متوسط باالي  .٢

 حمصول 
 قيمت متام شده متوسط .٣
 تنوع پذيري متوسط .٤
قابليت حضورموفق در  .٥

 بازار داخلي 

باالتر از قيمت متام شده  .١
 تکنولوژي متام اتوماتيک

ازطرف جذب وجودحمدوديت در .٢
 بازارهاي داراي کالس جهاني

 سرمايه بري پايني  .١دسيت
 

 ظرفيت پايني توليد. ١
 کيفيت پايني باالي حمصول . ٢
 قيمت متام شده باال. ٣
 تنوع پذيري پايني. ٤
بازارهاي درعدم جذب . ٥

 داراي کالس جهاني

 

 فوق الذکر احداث اين واحدصنعيت درحمدوده تکنولوژي با توجه به موارد
 .اتوماتيک قرار دارد مهين
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 ٣٨

بررسي و تعيني حداقل ظرفيت اقتصادي به مهراه برآورد حجم سرمايه  -٥
 :ثابت مورد انتظار

عالوه  صنعيت يواحدها يد مناسب برايت و برنامه توليانتخاب ظرف
ن يشرتيدرجهت ب يعامل, اجنام شده  يه گذارينه از سرمايبر استفاده هب

مستلزم  صنعيت ينکه احداث واحدهايسود ممکن خواهد بود نظر به ا
, کم يتهاينرو انتخاب ظرفيه است از ايثابت اول يه گذاريسرما

انتخاب ع کوچک يسازد عالوه بر آن در صنا ي ممکن مريرا غ يسودآور
کند که  يم ياديه زي سرمانيه گذار را جمبور تاميسرما, باال  يتهايظرف

ع کوچک و احداث ينظر از چارچوب مطالعات صنا درآن صورت واحد مورد
 از بازار و حجمين خبش با توجه به نينرودراياز ا.رود يآن فراتر م

روغن  توليد طرح يبرا يشنهاديپ يت امسياز ظرفيمورد ن يه گذاريرماس
ان زيکه مهان م برآورد مي گردد در سالتن  ٦٠٠٠      هاي صنعيت پايه

بديهي است که با توجه به اينکه معموال .  است  يروغن کارکرده ورود
درصد ظرفيت امسي خود بعنوان ظرفيت عملي مي  ٧٠اينگونه واحدها به 

ه يپا روغن صنعيتانواع  در سال تن  ٤٢٠٠ لذا ظرفيت عملي آن  .رسند
 .مي باشد

که است  ينه هائيطرح مشتمل بر هز ثابت يه گذاريسرما ينه هايهز
,  يحموطه ساز, نيزم: گردد که عبارتند از يم ک واحد صنعيتياد جيصرف ا

تاسيسات عمومي , زات ي آالت و جتهنيماش,  يو ادار يديتول يساختمان ها
ماشني آالت محل و نقل درون و برون کارگاهي , اثاثه و جتهيزات اداري , 
اين  که دههزينه هاي قبل از هبره برداري و هزينه هاي پيش بيين نش, 

 :هزينه ها در جدول زير گنجانده شده است 
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 ٣٩

 طرح سرمايه گذاري ثابتهزينه هاي 

هزار (مبلغ شرح رديف
 )ريال

 ٨٠٠٠٠٠ هزينه هاي خريد زمني ١
 ٤١٢٠٠٠ هزينه هاي حموطه سازي ٢
 ٢٩٨٤٠٠٠ هزينه هاي ساختمان سازي ٣
 ٣٦١٠٠٠٠ هزينه هاي جتهيزات و ماشني آالت  ٤
اي تأسيسات و امور هزينه ه ٥

 زيربنايي
٨٥٠٠٠٠ 

 ٢٥٠٠٠٠ هزينه هاي جتهيزات اداري ٦
 ٨١٠٠٠٠ نقليه طهزينه هاي وسائ ٧

 ١٤١٥٠٠ هزينه هاي قبل از هبره برداري ٨
 ٤٩٢٨٧٥ هزينه هاي پيش بيين نشده ٩

 ١٠٣٥٠٣٧٥ )هزار ريال(مجع کل سرمايه گذاري ثابت
 :زمني  -٥-١

. مرتمربع برآورد مي شود ١٢٠٠ح معادل جمموع کل فضاهاي کاري طر
براي . مرتمربع برآورد مي شود ۴٠٠٠ازاينرو حداقل زمني مورد نياز 

تعيني هزينه زمني فرض مي گردد که حمل اجراي طرح يکي از شهرک هاي 
 ٢٠٠از اينرو قيمت خريد هر مرتمربع . صنعيت در سطح کشور مي باشد

 ت کل هزينه خريد زمني معادل هزار ريال فرض مي گردد که در اين صور
 . ريال برآورد ميگرددهشتصد ميليون 
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 ٤٠

 :حموطه سازي  -٥-٢
حمل اجراي طرح يکي از شهرک هاي صنعيت در سطح کشور پيش بيين شده 

ديوارکشي و , از اينرو هزينه حموطه سازي آن شامل تسطيح زمني .  است
کامل اين موارد درب ورودي و فضاي سبز و غريه است که شرح , حصارکشي 

 :به مهراه هزينه هاي آن درجدول زير آورده شده است 

 مساحتشرحرديف
 )مرتمربع( 

 قيمت واحد
 )هزار ريال(

 هزينه کل
هزار (

 )ريال
 ٢٨٠٠٠ ٧٠ ٤٠٠فضاي سبز ١
 ٨٤٠٠٠ ١٢٠ ٧٠٠خيابان کشي و پارکينگ ٢
 ٣٠٠٠٠٠ ٢٠٠ ١٥٠٠ديوار کشي ٣

 ٤١٢٠٠٠ --- ---مجع کل 

 :هزينه هاي ساختمان سازي  -٥-٣
حداقل فضاي کاري , با توجه به ابعاد ماشني آالت و جتهيزات مورد نياز

 :نيز به صورت زير تعيني گرديده است
 مساحتشرحرديف

 )مرتمربع( 
 قيمت واحد

 )هزار ريال(
 هزينه کل

هزار (
 )ريال

 ٢٠٠٠٠٠٠ ٢٥٠٠ ٨٠٠ نگ ي وبلندسالن توليد   ١
 ٤٤٠٠٠٠ ٢٢٠٠ ٢٠٠انبار حمصول  ٢
 ٣٠٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٠پست برق   ٣
 ٣٧٠٠٠٠ ٣٧٠٠ ١٠٠ساختمان اداري  ٤
 ٩٠٠٠٠ ١٨٠٠ ٥٠ساختمان رفاهي ٥
 ٥٤٠٠٠ ١٨٠٠ ٣٠نگهباني و سرايداري   ٦

 ٢٩٨٤٠٠٠ - ١٢٠٠مجع کل 

 :جتهيزات و ماشني آالت هزينه هاي  -٥-٤
مورد  ماشني آالت زير براي اين واحد صنعيت, باتوجه به فرايند توليد 

 :نياز مي باشد

 هزينه کلقيمت تعدادشرحرديف



 يمقدمات يگزارش امکان سنج
  روغن های صنعتی پایه تولید طرح

 جمهوري اسالمي ايران
 وزارت صنایع ومعادن

 ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایرانس

 

 ٤١

 واحد
هزار (

 )ريال

هزار (
 )ريال

– يحرارت يمبدهلا-هريخمازن ذخ -تانکها  ١
و ريبرج تقط-کسرهايم-راکتورها

 کندانسورها

١۵ - ٧٥٠٠٠٠ 

 ٢٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠ ١  زات جانيبيوب با جتهيرتيگ خبارفايد  ٢
 ٢٥٠٠٠٠٢٥٠٠٠٠ ١پاس  ٣ يلرروغن داغ کوئليبو  ٣
ک قاب و صفحه يدروليلرتپرس متام هيف  ٤

  يا
١٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠ ١ 

 ٨٠٠٠٠٠٨٠٠٠٠٠ ١وژيف يسپراتور سانرت  ٥
 ٧٧٠٠٠٠ ٧٠٠٠٠ ١١  ج روغينيوم بکيواکپمپ الکرتو ٦
 ٣٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠ ١ يبلوئر هواده  ٧
 ٦٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠ ١ ياسکرو کمپرسور برق  ٨
و  يوژ و دنده ايفيسانرت يالکرتوپمپها  ٩

 ره يو
٦٠٠٠٠ - ١١ 

 ٧٠٠٠٠ ٧٠٠٠٠ ١ ان خمالف يوژ جريفينگ تاور سانرتيکول ١٠
 ١٧٠٠٠٠١٧٠٠٠٠ ١ يزل ژنراتور برق اضطراريد  ١١
 ٢٢٠٠٠٠٢٢٠٠٠٠ ١خط پرکن کامل روغن  ١٢
مه يک نيدستگاه دربند پنومات  ١٣

 )مريا سيوالس (ک ياتومات
٨٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠ ١ 

 ٣٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠ ١  ينگ پک تونليشر يدستگاه بسته بند  ١٤
 ٢٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ ١چهر کاره  ک تيني يل سقفيجرثق ١٥

 ٣٦١٠٠٠٠)هزار ريال(مجع کل  
 
 
 
 :هزينه هاي تأسيسات و امور زيربنايي -٥-٥  

هزار (هزينه کل مشخصات فين عنوان تاسيساترديف
 )ريال

 KW ۵٠٠٠٠٠ ٢۵٠انشعاب برق رساني   ١
 ١۵٠٠٠٠ Inch ٢انشعاب آب رساني   ٢
گاز طبيعي و (ني سوخت رسا  ٣

 )گازوئيل
٢٠٠٠٠ 

 ٤٠٠٠٠اطفاء حريق اتوماتيکسيستم آتش نشاني  ٤
تاسيسات گرمايش و   ٥

 سرمايش
 ۵٠٠٠٠ کولر و خباري

 ٤٠٠٠٠ ---سيستم تلفن و   ٦
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 ٤٢

ارتباطات 
 ٨٥٠٠٠٠)هزار ريال(مجع کل  

 :هزينه هاي جتهيزات اداري  -٥-٦
عداد پرسنل و نوع متناسب با توسايل اداري هزينه هاي تامني 

مبلمان , کامپيوتر و متعلقات , شامل ميزهاي کارفعاليت مورد نياز 
, فايل ها و غريه و وسايل خدماتي مانند وسايل محل ونقل دسيت , اداري 

ميليون ريال برآورد  ٢٥٠وسايل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاهي 
 . شده است

 :کارگاهي  هزينه هاي وسائط نقليه درون و برون -٥-٧
به منظور اجراي عمليات و فعاليتهاي واحد صنعيت به وسائط زير جهت 

 : محل و نقل نياز است 
هزار (قيمت واحدواحدتعداد شرحرديف

 )ريال
 هزينه کل

 )هزار ريال(
 ٣٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠دستگاه ١ ون تانکريکام١
 ١٤٠٠٠٠ ١٤٠٠٠٠دستگاه ١وانت نيسان٢

 ١٢٠٠٠٠ ١٢٠٠٠٠دستگاه١ سواري٣

 ٢٥٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠دستگاه١ليفرتاک٤

 ٨١٠٠٠٠)هزار ريال(مجع کل  

 :هزينه هاي قبل از هبره برداري  -٥- ٧    
هزينه هاي قبل از هبره برداري شامل هزينه هاي اخذ جموزهاي      

ثبت و دفرتخانه و بيمه , کارشناسي و ارزيابي طرح توجيهي , قانوني 
ساير هزينه ها به قرار جدول زير برآورد مي مشاوره و آموزش و , 

 :گردد
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 ٤٣

هزار (هزينه کل  شرح رديف
 )ريال

 ١٥٠٠ هزينه هاي مربوط به اخذ جموزهاي قانوني ١

 ١٠٠٠٠ هزينه کارشناسي و ارزيابي طرح توجيهي ٢

 ٣٠٠٠٠ دفرتخانه و بيمه, هزينه هاي ثبت  ٣

 ٥٠٠٠٠ هزينه هاي مشاوره و آموزش ٤

 ٥٠٠٠٠ ها ساير هزينه ٥

 ١٤١٥٠٠ مجع کل

 :هزينه هاي پيش بيين نشده  -٥-٨ 
با توجه به نوسان قيمت و امکان وقوع برخي فعاليتهاي غريقابل   

هزينه هاي پيش بيين , پيش بيين که در دوره اجرا طرح رخ خواهد داد 
نشده طرح پنج درصد کل ساير هزينه هاي ثابت حماسبه مي شود که بالغ 

 .ريال برآورد مي گرددهزار  ٤٩٢٨٧٥  بر 

 

 

 

 : آن نياز ساالنه و منابع تاميه عمده مورد نيبرآورد مواد اول -٦

 .ميزان مصرف مواد اوليه طرح بطورکامل تابع ميزان توليد است
تن در سال ميزان نياز ساالنه مواد  ۶٠٠٠با توجه به ظرفيت پيشنهادي 

 :گردد يارائه مدرصد در جدول زير  ٧٠در راندمان 

مقدار منبع شرح ماده اوليهرديف
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 ٤٤

مصرف  تامني
 ساليانه

 تن ١٢٠٠يداخله اوليه تصفيخمتلف روغن پا يبرش ها .١
 تن ٢٠٠٠يداخل ه جمدد استاندارد يه تصفيروغن پا .٢
 تن ٨يداخل %٦٥ک يد استياس .٣
 تن ٣٠يداخل )افتيقابل باز% ٧٥( يحالل معدن .٤
 تن ١٠يداخل %٨٤م يکربنات کلس .٥
 تن ١٠يداخل ع يک مايسودکاست .٦
 تن ١يخارج ت يخاک رنگرب فعال بنتون .٧
 تن ٢يداخل  يلرت کتانيپارچه ف .٨
 تن ١٠يخارج  يمر هببوددهنده گرانرويکوپل .٩

الت هببود دهنده يمتاآکر يمرهايپل.١٠
 يس گرانروياند

 تن ٥يخارج

 تن ٥٠يخارج...و ج روغن صنعيتيپک يمواد افزودن.١١
 تن ٧يخارج ZDDPبوسرت  يافزودن.١٢
 تن ٨٠يداخل  يوانيح يچرب.١٣
 تن ٢٠يداخل د چرب ياس.١٤
 ٢٠٠٠٠٠يداخل يلوئيک ٣ يسطل پالستک.١٥

 عدد
عدد ٥٠٠٠٠يداخل يعدد ٤ يکارتن مقوائ.١٦
عدد ١٧٠٠٠يداخل يرتيل ٢٢٠ يبشکه فلز.١٧

 :طرح  ياجرا يشنهاد منطقه مناسب برايپ-٧

سياري از موارد تصميم چند معياره و جالب است در امر مديريت ب
انتخاب حمل . بدانيد که برخي از معيارها در تقابل با هم هستند

استقرار يک واحد توليدي هم از مجله تصميم گريي هاي چند معياره است 
 رياز آجنائيکه  عوامل متعددي در تعيني حمل اجراي يک طرح توليدي تاث. 

 :آهنا مي توان به موارد زير اشاره کرد نياما از مهمرت, گذارند 
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 ٤٥

 :تامني مواد اوليه و منابع حمل بازارها به  يکينزد -٧-١

است که  يک طرح انتخاب حملي ياجرا يابيمکان  يارهاياز مع يکي
حمل تامني مواد اوليه  و منابعبا بازارهاي ن فاصله يکرتينزد يدارا
هتران استاهنائي مهچون  درمواد اصلي اوليه اين طرح به با توجه . باشد

 .پيشنهاد مي شودخوزستان  و کرمانشاه ,  اصفهان, 

 :بازارهاي فروش حمصوالت  به  يکينزد -٧-٢

يکي از معيارهاي مکان يابي اجراي يک طرح انتخاب حملي است که 
 ياستاهنا .داراي نزديکرتين فاصله با بازارهاي فروش حمصوالت باشد

خراسان ,  يو غرب يان شرقجيآذربا,  يکزمر, هتران , اصفهان مهانند 
 .پيشنهاد مي شود

 

 

 :  يربنائيامکانات زر ساختها و يز -٧-٣

 يتوان به راهها يم ير بنائيزامکانات  ساختها و ريزاز مجله 
ه اشاره کرد که در حال ريفاضالب و غ,  يشبکه برق سراسر,  يارتباط
ت و حساسيت خاصي در مي توان گفت که حمدودي, طرح از ير سطح ندحاضر 

  .انتخاب حمل احراي طرح وجود ندارد

 :   و آموزش نريوي انساني, ارتباطات , آب , برق  -٧-٤

, ارتباطات , آب , مانند برق  يازمند مواردين يديولتهر طرح 
که  يدر طرح مورد نظر آز آجنائ. باشد يه مريو غآموزش ,  يانسان يورين
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 ٤٦

از طرح در نقاط خمتلف کشور قابل يها فوق در سطح نيازمنديه نيکل
 .به حلاظ انتخاب حمل خاص وجود ندارد يتيلذا حمدود.  است نيتام

  :  محايتهاي خاص حاکمييت  -٧-٥

 يتهايرسد که محا ياست و لذا به نظر من صنعيت يک طرح عموميطرح حاضر 
طرح در مناطق  يالبته اجرا. آن وجود داشته باشد يبرا خاص دوليت
تها ين محايشود که ا دوليت يعموم يتهايمحا يتواند مشمول برخ يحمروم  م
 ياجرا يبه نوع طرح نداشته بلکه تابع حمل انتخاب شده برا يارتباط

الت يت تسهيار حمدودين معيتوان گفت از حلاظ ا يآن خواهد بود و لذا م
 شهرک هاياز  يکيالبته اگر طرح در . طرح وجود ندارد يبرا خاص دوليت

 :مهانند  يائيابد از مزايخصوصا مناطق حمروم استقرار  صنعيت

 

  .جداگانه از ادارات  يافت جموزهاياز به دريعدم ن -الف

 .ها يشدن از قانون شهردار مستثين -ب

 .نيسات و زميتاس ينه هايهز يخبشودگ پرداخت نقد و اقساط و حيت -ج

 .ن کارايساخت و ساز و پا يگان و در اسرع وقت جموزهايصدور را -د

ل استفاده از خدمات مشرتک يبه دل يه گذاريسرما ينه هايکاهش هز -ه
 .گاز و تصفيه خانه فاضالب, تلفن , برق , آب 

جهت شهرکهائي که در ) سال  ١٠تا سقف " بعضا(معافيت ماياتي  -و
  .هزارنفر مجعيت ٣٠٠کيلومرتي مراکز استان و شهرهاي باالس  ٢٠شعاع 

ر يطرح در جدول ز يحمل مناسب اجرا,  يابيکان مطالعات م يبند با مجع
 :گردد يشنهاد ميپ

 طرح يجهت اجرا يشنهاديحمل پيابيمکان يارهايمع
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 ٤٧

نزديکي به بازارها و منابع حمل
 تامني مواد اوليه

خوزستان  و , اصفهان , هتران 
 کرمانشاه

نزديکي به بازارهاي فروش
 حمصوالت

,  يمرکز, هتران , اصفهان 
,  يو غرب يان شرقجيآذربا

 خراسان 
زير ساختها و امکانات

 زيربنائي
 کليه استاهنا

نريوي,ارتباطات, آب ,برق
 انساني و آموزش

 کليه استاهنا

 کليه استاهنامحايتهاي خاص حاکمييت

 

 

 : وضعيت تامني نريوي انساني و تعداد اشتغال-٨

خط  يزراه اندا ياز براير تعداد پرسنل مورد نيدر جدول ز 
در سال برآورد  تن ٤٢٠٠ يت واقعيرفظا ب روغن هاي صنعيت پايهد يتول

که اجرا گردد واحد  ين طرح در هر استانيخوشبختانه ا. شده است
و  ينداشته و باعث اشتغال زائ يکار مشکل يوري ننياز نظر تام يديتول

 .هبره وري از نريوي کارآمد و متخصص خواهد گرديد

تعداد  ازيرک مورد نا مديختصصشرحفيرد
 )نفر(

 ١ع يا صنايتيريسانس مديفوق ل ت عامل يريمد١
فوق ليسانس مهندسي شيمي يا مدير توليد ٢

 مکانيک  
١ 

ليسانس  مديريت بازرگاني يامسئول اداري و مايل٣
 حسابداري 

١ 
وفروش,و مايل يکارمند ادار٤

 تدارکات 
ليسانس  مديريت بازرگاني يا

 بداري حسا
٢ 

جتربه و مسلط به يپلم دارايد  يمنش٥
 انه يزبان و را

١ 
جتربه و مسلط به يپلم دارايد انبار دار٦

 انهيرا
١ 
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 ٤٨

 ٤ جتربه يپلم دارايد راننده ٧
 ١ جتربه يپلم دارايدريزيو آبدارچ ينظافتچ٨
 ٢ ديپلم داراي جتربه نگهبان ٩
 وريتعم,ديخط تول يمهندس١٠

و ابزار دقيق ينگهدار
ليسانس مهندسي شيمي يا

مکانيک
٢ 

 ١ ليسانس شيمي کارشناس آزمايشگاه١١
کارگر فين(اپراتور خط توليد١٢

 )ماهر
 ٨ ديپلم فين داراي جتربه

 ٧ديپلم کارگر ساده ١٣
  ٣٢مجع کل

 

امکانات خمابراتي و , سوخت , برق , بررسي و تعيني ميزان آب  -٩
 :ارتباطي

 : آن نيتام ياز و چگونگيبرآورد برق موردن -٩-١
و  آالت نياز طرح با توجه به مصرف ماشيتوان برق مورد ن 

برآورد شده  ٢۵٠KW, ه ريساختماهنا و غ ياز روشنائي ننيسات و مهچنيتاس
ه يکل در کشور و ياز شبکه برق سراسر ن توان به راحيتيا. است

 . قابل تامني استکشور  ياستاهنا

 : آن نيتام ياز و چگونگين مورد آب برآورد  -٩-٢
, و مهچنني جهت نيازهاي هبداشيت مورد نياز طرح انشعاب آب  

. برآورد شده است   inch ٢, ماشني آالت آبياري فضاي سبز , آشاميدني 
کليه استاهناي طريق لوله کشي شهرک هاي صنعيت به راحيت از  ميزان اين 

 .کشور قابل تامني است

 : آن نيتام يو چگونگ سوخت مصريفآورد بر -٩-٣
... و  يشيسات گرمايتاس ومصرف  يدر طرح حاضر براسوخت  

نطر به  است  ويل يگاز شهر, طرح  يشنهادين سوخت پيهبرت. خواهد بود
درحال حاضر . ستنديگاز ن يلوله کش يدارا شهرک هاي ينکه برخيا
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 ٤٩

ليرت  ٢٠٠٠٠به ن فرض يبا ا. ل بعنوان سوخت انتخاب شده استيگازوئ
  .گازوئيل که از طريق تانکر و لوله کشي تامني خواهد شد نياز است

 

 : آن نيتام يو چگونگ  يو ارتباط يامکانات خمابراتبرآورد  -٩-٤
 ADSLک خط يک خط فاکس و ي, خط تلفن  سهاضر به طرح ح 
ن طرح يا يحمل اجرانکه يبا توجه به ا .رداز داين) نرتنت پرسرعتيا(
 آن از نيلذا امکان تام. شنهاد شده است يپ صنعيت شهرک هاي از يکي

 .مذکور وجوددارد شهرک صنعيت يسو

و مقايسه آن با تعرفه ) حمصوالت و ماشني آالت(محايت تعرفه گمرکي  -١٠
 :جهاني 

ن طرح در يات ازي آالت و جتهنيت ماشينکه اکثريبا توجه به ا 
 ياما برا. دريگ يآهنا تعلق منبه  يچ گونه تعرفه ايشود ه يه ميداخل هت

 ١٠شوند  يداريد از خارج خري آالت که به ناچار بانيآن دسته از ماش
در خصوص حمصوالت  .دريگ يتعرفه به آن تعلق م , ماشني آالت درصد ارزش

از کشور ين يفعال داخل جوابگو ينکه واحدهايز با توجه به اين
درصورت صادرات . رف شودمصشود کل حمصول در داخل  يم ينيش بيستند پين

به منظور تشويق و  حمصول از سوي کشور هيچ گونه عوارض و تعرفه گمرکي
حيت از پاداش هاي ساليانه  و محايت صادرات در نظر گرفته نشده

رابطه  در. هاي مالياتي نيز برخوردار خواهد شد صادراتي و معافيت
 .خواهد بود ن متفاوتآزان يز بنا به کشور مقصد مين يبا تعرفه جهان
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 ٥٠

 

بانک ها وشرکت هاي ,)واحدهاي موجودوطرح ها(محايت هاي مايل  -١١
  :سرمايه گذار

الت بصورت وام يتسه ياز مجله بانکها با اعطا خوشبختانه موسسات مايل
نگونه طرح ها البته با توجه به حمل يبلند مدت و کوتاه مدت از ا يها

 :نديمنا يت مير محايط زياجرا و شرا

 يالت بلند مدت بانکيافت تسهيثابت جهت در يه گذاريخبش سرما در -١
ثابت در  يه گذاريدرصد سرما ٧٠ب عنوان شده تا سقف ير با ضرياقالم ز

 .شود يحماسبه حلاظ م

,  يزات داخلي آالت و جتهنيماش, طرح  يساختمان و حموطه ساز -١-١
 .ددگر يدرصد حماسبه م ٦٠ب يبا ضر يزات کارگاهيسات و جتهيتاس

 ٩٠شني آالت خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق حمروم با ضريب ما -٢-١
 .درصد حماسبه مي گردد ٧٥درصد و در غري اينصورت با ضريب 

 يه گذاريدر سرما ي آالت خارجنيماش يه گذاريکه حجم سرمايدرصورت -٣-١
افت يجهت در ١-١درصد باشد اقالم اشاره شده در بند  ٧٠ثابت کمرت از 

 .گردد يدرصد حماسبه م ٧٠ب يبا ضر ايليالت ريتسه

 يم يکه به مرحله هبره بردار يطرح هائ, ن امکان وجود دارد يا -٢
درصد از شبکه  ٧٠زان ياز آهنا به ميه در گردش مورد نيرسند سرما

 . گرددنيتام يبانک

در وام بلند مدت و کوتاه مدت در خبش صنعت  ايليالت رينرخ سود تسه -٣
 مايل,  جانيب ينه هايو هز  ٢%+Libor يالت ارزيترخ سود تسه درصد و ١٢
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 ٥١

 يبرا يارزالت يو نرخ سود تسه يالت اعطائيمبلغ تسه% ٢٥/١آن در حدود 
 .باشد يدرصد ثابت م ٣مناطق حمروم 

و  يالت ارزيتنفس و بازپراخت در تسه, مدت زمان دوران مشارکت  -٤
و بازگشت  يسودآور ت طرح از نقطه نظريرا باتوجه به ماه ايلير

 .شود يسال در نظر گرفته م ٨ه حداکثر يسرما

مناطق  يبرا يه ارزرياز حمل حساب ذخ  مايلنيحداکثر مدت زمان تام -٥
 . سال در نظر گرفته مي شود ١٠و حمروم افته يکمرت توسعه 

مناطق وجود  يبرخ يز براين ياتيمال يها تيمعاف الت مايليعالوه بر تسه
 :ر است يح زدارد که به شر

 ٨٠ يچهار سال اول هبره بردار,  صنعيت شهرک هايطرح در  يبا اجرا -١
 .شامل طرح خواهد شد ياتيت ماليدرصد معاف

شرکت از ,  يسال اول هبره بردار ١٠طرح در مناطق حمروم  يبا اجرا -٢
 .ات معاف خواهد بوديمال

 ٢٥) رومو مناطق حم صنعيت شهرک هايجبز (يمناطق عاد يات برايمال -٣
 . شده استينيدرصد سود ناخالص تع

 

جتزيه و حتليل و ارائه مجع بندي و پيشنهاد هنائي در مورد احداث  -١٢
 :واحدهاي جديد

قرار  يمورد بررس روغن هاي صنعيت پايهد يتولن گزارش طرح يدر ا
است  که  يل بازار از مجله طرح هائين طرح از نظر پتانسيا. گرفت

صادرات دارد  يهم در بازار داخل و هم برا يتوجه ل مصرف قابليپتانس
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 ٥٢

 يم انه يم يايو آسانه يمنطقه خاور م" خصوصا يجهان يو در بازارها
ه خوشبختانه ي مواد اولنياز نظر تام . ديعرضه مناتواند حمصول خود را 

در دسرتس بوده و  ن حمصول به راحيتيا يتکنولوژ. وجود ندارد يمشکل
 يو نصب م يراه انداز يداخل يتوسط شرکتها راحيت ز بهي آالت آن ننيماش

ز قابل قبول بوده و چه از نظر حجم يطرح ن ير پارامرتهايسا. شوند
 يو بازرگان مايل يتهايو محا ي و اشتغالزائينيپا" نسبتا يه گذاريسرما

ن ين ايبنابرا. وجود ندارد يز مسئذله خاصينطرح  يدولت و سود ده
به  خوزستان  و کرمانشاه, اصفهان , هتران  ياستاهناطرح جهت اجرا در 

 يه گذار الزم است دارايالبته سرما .شود يشنهاد ميه گذاران پيسرما
 در ت رقابيتياد مزجيت ايز باشد تا به واسطه آن قابلين نگرش رقابيت

ن ياز مجله ا .حمصول خود و کاهش خطرات ريسک هاي احتمايل را بنمايد
فروش ,  مت مناسب رقابيتياد قجين به اتوا يم رقابيت يتعوامل مز

ان و يبازار و مشرت ياساس يازهايو شناخت ن يمدار يمشرت,  ياعتبار
 .اشاره کردد يند تولياعمال آن در فرا يراستا حرکت در

 

 

 

 
 

 : راجعم -١٣
نرم افزار حمصوالت و  –ع و معادن يوزارت صنا يمرکز اطالع رسان 

 .WIMS يديواحدها تول
موسسه مطالعات ,رانيا ياسالم يصادرات و واردات مجهور کتاب مقررات 

 .يوزارت بازرگان يو پژوهش ها
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 ٥٣

 يسال ها يران طيا ياسالم يمجهور يخارج يسالنامه آمار بازرگان 
١٣٨٠-١٣٨٦. 

 .ع يوزارت صنا  ISIC يبانک اطالعات 
 .سايت اطالع رساني موسسه استاندارد و حتقيقات صنعيت ايران 
 .١٣٨٠-١٣٨٦ازرگاني کتاب آمار وزارت ب 
دفرت آماروخدمات ,معاونت طرح وبرنامه,گمرک مجهوري اسالمي ايران 

 .آمارصادرات وواردات کشور,ماشيين
 .اطالعات اخذ شده از اينرتنت 

 

 

  

 


