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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
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  خالصه طرح
  

   جهت موتورسيكلتCNGمخزن   نام محصول
   قطعه در سال200,000    ظرفيت پيشنهادي طرح

  29,374  )ميلون ريال (مواد اوليه
  49  اشتغال زايي

   مترمربع5000  زمين مورد نياز
   مترمربع120  اداري

   مترمربع1500  سالن توليد
   مترمربع200  انبار مواد اوليه
   مترمربع200  انبار محصول

  0  آشپزخانه 
  0  رخت كن و نماز خانه

  مربع متر30  سرويس ها 

  زير بنا

   مترمربع50  ساختمان نگهباني
  189,625  ) ريالميليون(سرمايه ثابت 

  82,556  )ريالميليون (سرمايه در گردش
  4000  )متر مكعب( مصرف ساالنه آب 
  2000  )كيلو وات بر ساعت( مصرف ساالنه برق

  مصرف ساالنه سوخت  750,000  )متر مكعب( گاز
  9000  )ليتر(بنزين

  تهران، خراسان رضوي و اصفهان  ي احداث طرحمحل پيشنهادي برا
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   معرفي محصول-1

   نام و كد محصول-1-1

  كد محصول  شرح كاال رديف

  CNG 28121176انواع كپسولهاي   1

  :CNG تاريخچه -1

  تاريخچه استفاده از سوخت گاز طبيعي در جهان

اتو در رابطه -ا.تاريخچه استفاده از گاز طبيعي شايد از آغاز مطابق با ارائه نظريه دكتر ان 

و تورهاي احتراق داخلي جرقه اي بوده كه وي نظريه مربـوط            با سيكل ترموديناميكي م   

 سـال بعـد اولـين موتـور         2 ارائـه نمـود و       1876به تئوري كاركرد اين موتورها در سال        

 در نمايشگاه بين المللي پاريس به جهانيان معرفـي          1878ساخته شده خود را در سال       

  .نمود

 يع به واسـطه سـهولت ذخيـره   با توسعه تكنولوژي بشر و فراهم نمودن سوخت هاي ما

سازي انها استفاده از گاز طبيعي فشرده به بوته فراموشي كشيده شد تا اينكـه در طـي                  

    بحبوحه جنگ دوم جهاني بواسطه كمبود منابع نفتي جهت به حركت در اوردن ماشين             

  .هاي جنگي المان سوخت گاز طبيعي مجددا مورد استفاده قرار گرفت

ه واسطه فراواني و ارزاني سوخت هاي مايع مجـددا تـا دو دهـه بـه                 استفاده از اين گاز ب    

 دنيـا اسـتفاده از ايـن سـوخت          1974تعويق افتاد ، تا اينكه بـه واسـطه بحـران نفتـي              

جايگزين بواسطه مسائل اقتصادي ، زيست محيطي و فني و مو توري مورد توجـه قـرار                 

  .اربرد پيدا كرده استگرفت و امروزه به صورت گسترده به عنوان سوخت خودروها ك
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  تاريخچه استفاده از سوخت گاز طبيعي فشرده در ايران

ن سال آ بر ميگردد كه در 1356تاريخچه استفاده از سوخت گاز طبيعي فشرده در ايران به سال 

 دستگاه تاكسي پيكان در شهر شيراز به اين نوع سوخت مجهز شده و دو جايگاه سوختگيري 1000

  .نيز ساخته شدند

 دستگاه تاكسي به اين نوع سيستم سوخت مجهز شده و يك 600 سال بعد در شهر مشهد  يك

  .جايگاه سوختگيري نيز افتتاح گرديد

 شركت واحد موتور وابسته به شركت اتوبوسراني تهران 1370پس از پيروزي انقالب در سال 

 همزمان با 1378تعدادي از اتوبوس هاي خود را به اين نوع سوخت مجهز شود و سپس در سال 

تغيير الگوي سوخت كشور توسط دولت در جهت استفاده از گاز طبيعي فشرده به عنوان مناسبترين 

سوخت جايگزين بنزين ، استفاده از اين سوخت مورد توجه قرار گرفت و قراردادهاي متعددي در 

  .زمينه تبديل سوخت خودروهاي كشور و احداث جايگاه هاي سوخت رساني انجام گرفت

2- CNG؟ چيست  

گاز طبيعي بطور عمده از . گاز طبيعي به صورت گاز و يا مايعات حاوي گاز از چاه استخراج ميشود 

 بي رنگ و نمتا.  است نتانتشكيل شده و داراي مقاديري اتان ، پروپان ، بوتان و پ ) CH4 ( متان

  .روشن ميسوزد   ايبي بو است و با شعله

از طبيعي نشان داده شده است الزم بذكر است كه در اغلب در جدول ذيل تركيبات شيميائي گ

موارد گاز طبيعي با مقدار رطوبت همراه بوده كه اين مقدار در منابع مختلف استخراج گاز طبيعي 

به همين دليل در ايستگاههاي عرضه گاز طبيعي از دستگاههاي خشك كن . متفاوت مي باشد 

  .استفاده ميشود 
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 درصدCNGهنده تشكيل د گازهاي رديف

 77/92 متان 1

 49/4 اتان 2

 35/1 پروپان 3

 %71 بوتان 4

 %35 پنتان 5

 %15 هگزان 6

 %18 هپتان و باالتر 7

  

   وزن مخصوص-2-1

نسبت وزن ، حجم معيني از بخار به وزن همان حجم هوا را وزن مخصوص گاز ناميده كه اين ميزان 

  . ميباشد65/0 برابر با CNGجهت 

  قطه جوش ن-2-2

.  اتمسفر ، گاز از حالت مايع به حالت گاز در مي ايد1نقطه جوش گاز دمايي است كه در فشار 

 232 تا 35 درجه سانتيگراد بوده و جهت سوخت بنزين - 160 برابر با CNGمقدار اين دما جهت 

  .درجه سانتيگراد ميباشد

   نقطه ذوب-2-3

 CNGمد به حالت مايع تبديل ميشود كه براي نقطه ذوب دمايي است كه در ان ماده از حالت جا

  . درجه سانتيگراد ميباشد-182اين دما برابر با 
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   ارزش حرارتي -2-4

ارزش حرارتي بنا به تعريف مقدار گرمايي است كه در هنگام احتراق كامل يك واحد جرم از هر نوع 

ده كه اين  بوKcal/Kg 11954 برابر با CNGارزش حرارتي سوخت .سوخت آزاد ميگردد

  . ميباشدKcal/Kg11200 تا Kcal/Kg 10500ميزان جهت بنزين بين 

   حد احتراق-2-5

 اتمسفر بوده و داراي 1ميزان نسبت سوخت به هوا جهت احتراق مناسب يك سوخت در فشار 

 بوده و جهت سوخت بنزين بين 45/8 الي 8/1اين محدوده جهت بوتان . محدوده خاصي ميباشد

بايد توجه داشت كه احتراق متناوب زماني صورت ميگيرد كه حد احتراق در . شد ميبا7/4 تا 5/1

 درصد و 8/1به عبارت ديگر اگر درصد حجمي بوتان كمتر از . يك محدوده خاصي قرار داشته باشد

  .نمي گيرد      درصد باشد احتراق صورت 45/8يا بيشتر از 

   سرعت اشتعال-2-6

. عت انتشار شعله احتراق درون يك گاز قابل انفجار گفته ميشودبنا به تعريف سرعت اشتعال به سر

سرعت اشتعال به عواملي نظير نوع مواد تركيبي ، فشار و دماي گاز بستگي داشته و عموما اين 

 متر بر 67/0 برابر با CNGسرعت اشتعال سوخت . مي يابد سرعت با افزايش فشار و دما افزايش

 متر بر ثانيه ميباشد كه به واسطه سرعت اشتعال بيشتر 83/0با ثانيه بوده و جهت بنزين برابر 

 بايد نسبت به سوخت بنزين كمي سريعتر CNG زمان جرقه در احتراق CNGبنزين نسبت به 

  .باشد

   نقطه جرقه-2-7

هنگامي كه يك سوخت به تدريج تا نقطه شعله وري گرم شود ، احتراق بدون منبع جرقه ميتواند 

ه تعريف نقطه احتراق به پايينترين دمايي گفته ميشود كه در ان عمل احتراق به بنا ب. انجام شود

 CNG درجه سانتيگراد و نقطه احتراق 360- 380نقطه احتراق بنزين . خودي خود انجام ميشود
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 نسبت به بنزين از ايمني باالتري CNG درجه سانتيگراد بوده كه به همين دليل 680برابر با 

  .برخوردار است

   عدد اكتان-2-8

عدد اكتان نشان دهنده قابليت احتراق خودبخود سوخت تحت فشار تراكم بوده كه در رابطه با 

عدد اكتان .  ميباشد125 تا 110 اين عدد برابر با CNG و جهت 98 تا 80بنزين اين عدد بين 

جاد  اجازه طراحي نسبت تراكم باالتر در موتور را نسبت به حالت سوخت بنزين ايCNGباالتر 

  .نموده و افزايش نسبت تراكم منجر به افزايش توان و باال رفتن راندمان سوخت ميگردد

  انواع گازهاي طبيعي -3

در اينجا با توجه به روند گازسوز شدن خودروها در سطح جهان به تشريح انواع هيدروكربورهاي گاز 

  .شوند پردازيم كه به عنوان سوخت در خودروها استفاده مي طبيعي مي

اين نوع گاز طبيعي كه به طور عمده از متان تشكيل شده و در دماي ): LNG(گاز طبيعي مايع 

شود، گازي است با سوخت پاك، ارزان و   درجه سانتيگراد در فشار اتمسفر به مايع تبديل مي-161

  .كند ها سال آينده بخشي از سوخت خودروها را تأمين مي فراوان و تا ده

در حال حاضر فناوري . سازي آن در خودرو است شيوه ذخيرهمشكل اصلي اين سوخت، 

هاي اقتصادي الزم، زمان بيشتري  سازي در دماي پايين هنوز تا تكامل و دستيابي به جنبه ذخيره

  .، در سطح دنيا محدود استLNGبه همين دليل تعداد خودروهاي با سوخت . نياز دارد

وتان تشكيل شده و همان گازي است كه در سيلندر اين گاز مايع از پروپان و ب): LPG(گاز مايع 

  .شود نگهداري شده و در منازل، استفاده مي

LPG از نظر فناوري مورد نياز براي سوخت در خودرو كامالً بدون مشكل است و فناوري آن با 

محيطي بسيار چشمگيري   مزاياي زيستLPGبر اين گاز  عالوه. قيمت مناسب قابل دستيابي است

محيطي و تكامل تكنولوژيك، محدوديت عرضه اين سوخت در جهان و  رغم مزاياي زيست ما بهدارد، ا
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 را در سطح دنيا LPGگيري، آينده به كارگيري  نيازمندي به تأسيسات زيربنايي خاص براي سوخت

  .كند محدود مي

 در در اين سيستم، گاز طبيعي به شكل فشرده شده و با فشار باال): CNG(گاز طبيعي فشرده 

  .شود  اتمسفر ذخيره مي220حدود 

اي  شكل استوانه. اي باشد كند كه شكل مخزن به صورت استوانه سازي ايجاب مي فشار باالي ذخيره

بنابراين در مورد . سازد مخزن گاز، احتمال قرار دادن آن را در محل باك بنزين غير ممكن مي

ر، محدود به بخشي از فضاي صندوق  در دسترس براي اين منظوخودروهاي سواري معموالً فضاي

به طور معمول بيشترين حجمي كه براي مخزن گاز با توجه به محدوديت در . عقب خودرو است

 ليتر 80هاي ساخته شده حدود  توان دست يافت در نمونه مي) سدان( درب 4يك خودروي سواري 

  . كيلومتر باشد250 تواند حدود با چنين حجمي بيشترين مسافت طي شده توسط خودرو مي. است

تواند سوخت بسيار مناسبي   ميCNGهاي شهري، سوخت  در حمل و نقل عمومي، مانند اتوبوس

توان از سقف آنها به عنوان مخزن گاز طبيعي فشرده شده استفاده  ها مي براي مثال در اتوبوس. باشد

مر موجب شده اين ا. در اين صورت، مشكل محدوديت مسافت طي شده وجود نخواهد داشت. كرد

هاي شهري كه از موتور ديزل بهره   در اتوبوسCNGهاي اخير بكارگيري سوخت  كه در سال

  .گيرند به طور قابل توجهي رشد كند مي

  ويژگيهاي فيزيكي گاز طبيعي فشرده -4

 90، تركيبي از بيش از  ) Compressed Natural Gas(  مخفف CNGگاز طبيعي فشرده 

  : و ساير هيدروكربورها بوده و داراي واكنش شيميايي به صورت زير ميباشددرصد متان و باقي اتان

CH4 + 2O2 --------- <CO2 + 2 H2O  

يكي از سوخت هاي جايگزين  ) CNGيا  Compressed Natural Gas( گاز طبيعي فشرده 

تشكيل شده است به دليل صرفه جوئي  ) CH 4(بنزين و نفت گاز است كه بطور عمده از متان 

 فراواني داخلي ، برخورداري از شبكه لوله كشي گاز در اكثر نقاط كشور ، توليد آاليندها و ،اقتصادي
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 نسبت به ساير سوخت هاي CNGگاز گلخانه اي كمتر نسبت به ساير سوخت ها ، در كشور ما 

را  CNGارجعيت داشته و ...  و هيدروژن و  ديزل ، اتانول و متانول و بيوLPGجايگزين از قبيل 

يكي از مناسب ترين و در دسترس ترين جانشين هاي بنزين بشمار آورده است به نحوي كه در 

صورت گسترش مصرف گاز طبيعي بعنوان سوخت خودرو، كشور از واردات بنزين بي نياز مي گردد 

  مقايسه از نظر زيست محيطي-1-4.

ينده هاي خروجي اگزوز بوده  ، گازي به مراتب تميزتر نسبت به سوخت بنزين از نظر آالCNGگاز 

مقايسه .و از اين نظر گازي سالمتر بوده و ميزان آالينده هاي خروجي اگزوز اندازه گيري شده 

 نسبت به بنزين از اين ديدگاه حائز اهميت است كه بواسطه حوادث CNGسالمتر بودن گاز 

ه كه ميتوان به عنوان مرگبار به وجود امده ناشي از آلودگي ، جان انسان هاي زيادي گرفته شد

 نام برد كه بواسطه تجمع آلودگي هاي ناشي از 1930نمونه از حادثه دره ميوز بلژيك در سال 

 نفر بواسطه آلودگي ناشي از مه شديد كه اين شهر را در بر گرفته بود 60كارخانه جات در يك روز 

ي هاي واقع شده بر روي  در شهر لندن تجمع آلودگ1952جان خود را از دست داده و يا در سال 

 نفر گرديد ، اشاره نمود و همين عوامل باعث شد تا 4000شهر لندن باعث از دست رفتن جان 

توجه جهاني به سمت حفاظت از محيط زيست و مسائل ناشي از ان جلب شده و پيمان هاي متعدد 

ر رابطه با انتشار جهاني در رابطه با آلودگي هوا و حفاظت از محيط زيست بسته و مقررات خاصي د

  .آالينده ها به خصوص در زمنيه خودروها وضع گردد 

  مقايسه از نظر اقتصادي-2-4

كشور ما در آينده نزديك ديگر يك كشور نفت خيز نبوده ، اما ميزان ذخاير گاز طبيعي در كشور 

خاير  ساله است و از اين نظر مقام دوم ذ250 تريليون متر مكعب بوده كه براي مصرف 25حدود 

گازي دنيا را دارا بوده و چون اين گاز به راحتي قابل پمپاژ كردن است ، بنابراين خيلي سريع در 

  .اختيار مصرف كننده قرار ميگيرد و احتياج به هزينه حمل و نقل بااليي ندارد
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وجود شبكه عظيم خط لوله گاز طبيعي در اقصي نقاط ايران وجود اين گاز را در همه جا در 

  .ار داده بنابراين هزينه حمل و نقل اين گاز نيز بشدت كاهش يافته استدسترس قر

 و بنزين در بازارهاي جهاني نشان ميدهد كه قيمت CNGهمچنين مقايسه قيمت هاي ميانگين 

 سنت بوده كه به 10 اين مقدار سوخت بنزين CNG سنت و قيمت معادل گاز 47يك ليتر بنزين 

  .بت به سوخت بنزين ميباشد نسCNGوضوح نشاني ارزاني سوخت 

 به جاي بنزين نياز به سرمايه CNGالبته بايد به اين نكته توجه داشت كه استفاده از سوخت 

 برابر هزينه 8 حدود CNGگذاري اوليه بيشتري داشته و هزينه ايجاد هر ايستگاه سوختگيري 

 بهينه سازي مصرف ايجاد يك جايگاه سوختگيري بنزين بوده كه مطابق با برنامه هاي سازمان

 در CNG جايگاه سوختگيري 300 ، 84سوخت كشور قرار بر اين گرفته است كه در پايان سال 

نقاط مختلف كشور احداث و به بهره برداري برسد كه در اين صورت امكان سوختگيري در سراسر 

  .كشور امكان پذير خواهد بود

  

  CNG انواع مخازن -5

  :شوند سيم مي به چهار دستة كلي تقCNGمخازن 

  I-CNGمخازن  - 1

  II-CNGمخازن  - 2

  III-CNGمخازن  - 3

  IV-CNGمخازن  - 4

  CNG-I مخازن -1

چه نوع آلياژ مورد استفاده و  گر. باشند اين مخازن بدون درز و از جنس فوالد يا آلومينيوم مي

گونه  ت وليكن ايناس گونه مخازن در استاندارد مشخص نگرديده هاي طراحي اين همچنين تنش

دليل اطمينان از  ها به آزمون. هاي كارايي را بگذرانند مخازن فوالدي يا آلومينيومي بايد آزمون
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همچنين . گيرند كار رفته، صورت مي چقرمگي و مقاومت در برابر تنش، خوردگي و ترك در جنس به

  .گيرند يز انجام ميهاي سختي و فشار هيدرواستاتيك جهت اطمينان از استحكام مخزن ن آزمون

  CNG-II مخازن -2

درز است و قسمت  اين نوع مخازن داراي يك الية آستري از جنس فوالد يا آلومينيوم بدون

ها كه آغشته به رزين  اي اين آستري، توسط الياف شيشه، آراميد، كربن يا مخلوطي از آن استوانه

وجود  ين مخازن، اين امكان را بهساختار كامپوزيتي ا. است شده صورت محيطي پيچيده  است به

اين . دست آورد تري به آورد كه بتوان از ضخامت قسمت فلزي كاست و درنتيجه مخزن سبك مي

  . اند تقويت شده) به جز دو قسمت ابتدايي و انتهايي(مخازن در جهت شعاعي 

. باشد  باال ميمبناي طراحي اين نوع مخازن بر توانايي آستر فوالدي يا آلومينيومي در تحمل فشار

 اين نكته شايان توجه است كه فشار اضافي و دماي باالتر باعث از CNGدر مورد اين نوع مخازن 

اين نوع مخازن از الياف پيچي پيوسته ساخته . بين رفتن كيفيت پوشش كامپوزيت نخواهد شد

ها   و به آنگردد ها از آسترهاي فوالدي يا آلومينيومي استفاده مي شوند كه براي ساخت آن مي

شوند و مبناي   ميالدي ساخته مي1980اين مخازن از سال . شود  مي  محيطي گفته مخازن پيچش

اين امر به . باشد ها توانايي آسترهاي فوالدي در تحمل بيشينة فشار پرشدن مخزن مي طراحي آن

  . دهد طراحان اجازة استفاده از آسترهايي با تحمل تنش بيشتر از حد معمول را مي

  CNG-III مخازن -3

درز بوده و تمام اين الية داخلي  اين مخازن داراي يك الية آستري از جنس فوالد يا آلومينيوم بدون

ها كه آغشته به رزين است در راستاي محيطي  توسط الياف شيشه، آراميد، كربن يا مخلوطي از آن

وجود  شود، اين امكان را به شده و اين ساختار كامپوزيتي كه به مخزن داده مي و محوري پيچيده 

تري را نسبت به مخازن  آورد كه بتوان از ضخامت قسمت فلزي كاست و درنتيجه مخزن سبك مي

اين مخازن با الياف كامپوزيت در جهت محيطي و محوري تقويت . دست آورد نوع اول و دوم به

ن در مصارف پزشكي  ميالدي براي ذخيرة گاز اكسيژ70گونه مخازن از اواسط دهه اين. اند شده
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تقويت اين مخازن با الياف كامپوزيت در دو جهت، قابليت تحمل فشار را نسبت . شوند استفاده مي

   .دهد به مخازن نوع دوم، افزايش مي

 CNG-IV مخازن -4

اين نوع مخازن داراي يك آستري از جنس پليمر بدون درز هستند و تمام اين الية داخلي توسط 

شده و اين ساختار  ها كه آغشته به رزين است پيچيده  ، كربن يا مخلوطي از آنالياف شيشه، آراميد

اين مخازن با الياف كامپوزيت در جهات . باشد  ميCNGترين انواع مخازن  تمام كامپوزيت از سبك

گونه مخازن قابليت توليد در ابعاد بزرگتر و با قطر بيشتر را  اين. اند شعاعي و محوري تقويت شده

باشند كه حتي با سيستم سوخت بنزيني قابل مقايسه   داراي كمترين وزن مي4 مخازن نوع .دارند

اشكال عمدة اين مخازن ايجاد نشتي به مرور زمان در محل اتصال نافي فلزي و آستر . هستند

گيري  علت عدم انتقال حرارت مناسب آستري پالستيكي، حين سوخت همچنين به. باشد پليمري مي

از جمله مزاياي اين نوع مخازن . شود مخازن افزايش دماي نسبتاً بيشتري ايجاد ميسريع در اين 

  . باشد احتمال كم تركيدگي مخزن در حوادث مي

. اين مخازن بسيار شبيه مخازن نوع سوم هستند و تنها از لحاظ نوع و جنس آسترها تفاوت دارند

 مناسب هستند و پتانسيل طراحي و اين نوع از مخازن براي كاربرد در خودروهاي گازسوز بسيار

شده روي تعداد زيادي از  هاي خستگي انجام آزمون. باشند ساخت براي عمرهاي طوالني را دارا مي

اند كه در مقايسه  گيري نشان داده  سيكل سوخت100000اين مخازن، عمر اين مخازن را بيش از 

  . با ساير مخازن باالتر است

  org.ircomas.www://http: منبع
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  : شماره تعرفه گمركي-2-1

  شماره تعرفه گمركي  حقوق ورودي  شرح كاال  رديف

اجزاء و قطعـاتي كـه منحـصرا مربـوط بـه موتورهـاي                1

  .موتورسيكلتهاي گازي باشند
40  87141990  

   شرايط واردات-1-3

 پرداخت حقـوق ورودي      نداشته و واردكنندگان با    ددر زمينه واردات اين محصول شرايط خاصي وجو       

  . مي توانند نسبت به واردات آن اقدام نمايندقيمت كاالي وارداتي% 40برابر با 

   بررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المللي-1-4

  و استاندارد بين المللي 5636-1اين كاال داراي استاندارد داخلي 

CNG fuel system components ISO 15500-1:2000 Road Vehicles &         و

ISO11439 ،ECER110، NZS5454 مي باشد.  

   بررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول-1-5

com.cylindersfaber.www  
 يورو بوده و در كشور مـا نيـز بـه            100 يورو تا    50ين   ب 3 تا   1قيمت جهاني اين محصول در تيپهاي       

بـيش از   % 70تـا   % 50تعرفه گمركي و سود واسـطه هـاي         % 40دليل واردات اين محصول و با تعلق        

  . قيمت جهاني مي باشد

   موارد مصرف و كاربرد-1-6

  .با توجه به نام محصول، كاربرد اين كاال در موتورسيكلتها مي باشد

  وتورسيكلت متاريخچه توليد -

. نخستين كار خود را با مونتاژ آغاز كرد. وارد عرصه توليد شد 42سازي كشور از سال  موتورسيكلت

 709آخرين آمار توليد موتورسيكلت حاكي است كه . هنوز هم مونتاژ كارند  شركت فعال156امروز 

هري، بين  محصول در سه گروه ش10آنها . شود سال موتورسيكلت مونتاژ مي هزار دستگاه در
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محيطي را  درصد كمي از محصوالت آنها استانداردهاي زيست. كنند  منظوره توليد مي شهري و دو

كشور از نظر  توليدات اين. شود هاي وارداتي از چين وارد مي تمام موتورسيكلت. كنند مي رعايت

 2003د روز يورو استاندار .كند  درصد از اين استانداردها را رعايت مي40استانداردهاي جهاني تنها 

سوخت مصرف اعالم كرده در حالي كه  گرم در هر ليتر  ميلي2ها را  ميزان آاليندگي موتورسيكلت

 .هر ليتر اعالم شده است گرم در   ميلي17اين ميزان در موتورهاي توليد چين 

  : بازار موتورسيكلت در ايران وجهان-

صد كل بازار جهانى موتورسيكلت را متعلق يك و نيم در آخرين آمار منتشر شده تنها اندكى بيش از

 ميليون دستگاه موتورسيكلت در جهان توليد 25 تا 22ساالنه  بر اين اساس. داند به ايران مى

  . هزار دستگاه در سال است600اين بين معادل  شود كه سهم ايران در مى

 ميليون 30دل شده براى توليد موتورسيكلت در جهان معا ظرفيت نصب: آمار موجود حاكى است

 درصد ظرفيت اضافه نسبت 30ترتيب مانند صنعت خودرو حدود  دستگاه در سال است كه به اين

ترين بازار توليد و  دهد بزرگ هاى انجام شده نشان مى بررسى.دارد به تقاضا در كل دنيا وجود

يش در حال حاضر ب. اختيار كشورهاى پرجمعيت جنوب و شرق آسيا است مصرف موتورسيكلت در

چين با .رسد  شود و به فروش مى  هاى دنيا در اين منطقه توليد مى موتورسيكلت  درصد95از 

دنيا   ميليون دستگاه موتورسيكلت در سال نيمى از بازار مصرف اين محصول را در12ساالنه  مصرف

جهانى رتبه دوم   ميليون دستگاه از اين لحاظ در8/3ضمن آنكه بازار هند با مصرف . در اختيار دارد

دستگاه موتورسيكلت  مردم اندونزى و تايلند نيز هركدام ساالنه دو ميليون.قرار گرفته است

 ميليون 3/1زمانه ساالنه  هاى چهار  در ژاپن مهد تكنولوژى موتورسيكلت. كنند خريدارى مى

اه  هزار دستگ800نيز با ظرفيت عرضه  بازار مالزى. رسد نقليه به فروش مى  دستگاه از اين وسيله

بازارهاى مصرف اين محصول جايگاهى خاص  ترين عنوان يكى از بزرگ موتورسيكلت در سال به

  .براى خود دارد
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 ميليون دستگاه موتورسيكلت در سال ظرفيت ايجاد 18تنهايى براى توليد  از نظر توليد، چين به

 70دارد، حدود  درصد بازار مصرف دنيا را در اختيار 50طور كه   اين كشور همان كرده است يعنى

 هاى بندى را شركت اگر مبناى تقسيم.ظرفيت توليد جهانى را نيز در اختيار گرفته است درصد

در دنيا  ترين شركت توليدكننده موتورسيكلت بزرگ. رسيم  سازنده قرار دهيم، به نتايج ديگرى مى

هاى روز در  ىتكنولوژ است، هوندا ابداع كننده» هوندا«به لحاظ ميزان توليد، كيفيت و مارك 

  .سازى است صنعت موتورسيكلت

 درصد از اين ميزان در ژاپن و 20سازد كه   دستگاه موتورسيكلت مى  ميليون6اين شركت ساالنه 

ياماها ساالنه سه . گيرد شود و پس از هوندا، ياماها قرار مى جهان توليد مى بقيه در ساير كشورهاى

 زار دستگاه از آن را در خود ژاپن و بقيه را در ه900دستگاه توليد دارد كه حدوداً  ميليون

در . دارند هاى سوزوكى و كاوازاكى قرار پس از اين دو، شركت. كند كشورهايى مانند هند توليد مى

ميليون  5/2 معادل 2001در سال .ها است واقع صنعت موتورسيكلت سازى در اختيار ژاپنى

دراختيار هوندا،   درصد از سهم بازار ژاپن37 موتورسيكلت در ژاپن توليد و فروخته شده است كه

به كاوازاكى تعلق گرفته   درصد5/10 درصد در اختيار سوزوكى و 5/18 درصد متعلق به ياماها و 34

 .است

گذارى  اخير در دو كشور تايوان و چين سرمايه هاى  سازان ژاپنى در سال بسيارى از موتورسيكلت

هاى ژاپنى است، با اين   تايوان عموماً مطابق شيوه شركت درفرآيند توليد موتورسيكلت . اند كرده

هاى توليد كمتر، نسبت به همتايان ژاپنى خود   توجه به هزينه تفاوت كه سازندگان تايوانى با

هاى  بازار توليد موتورسيكلت.كنند تر به بازار عرضه مى  تمام شده پايين هاى با قيمت موتورسيكلت

توان برخى    است هرچند در بين توليدات چينى نيز مىها  اختيار چينى كيفيت در كم

 ابتدا - كه بازتاب كيفيت است-از نظر طيف قيمتى.كيفيت را يافت هاى با موتورسيكلت

دليل همين تصوير  به. ها قرار دارند ها و در آخر چينى  مرحله بعد تايوانى توليدكنندگان ژاپنى در

  درصد بازار ايران در اختيار50 حاضر حدود در حال.بازار ايران هم وجود دارد جهانى در
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اختيار   درصد از كل اين بازار در20 درصد تايوانى و 25چينى است، » انجين«هاى با  موتورسيكلت

كل بازار ايران   ميليارد دالر است و ارزش14حجم بازار جهانى حدود .هاى ژاپنى است موتورسيكلت

  .  ميليارد تومان است500حدود 

تر   موتورسيكلت در واحدهاى داخلى توليد يا به عبارت درست  هزار دستگاه600د ساالنه حدو

  .شود مى» جمع«

توليدكننده، موجودى  هاى بنابراين عمالً در شركت. بازار داخلى معموالً توليد با تقاضا برابر است در

است، اما واردات خودرو ممنوع  هرچند واردات موتورسيكلت به ايران مثل.انبار مفهومى ندارد

طبق قانون جديد روى واردات  .تواند وارد شود هاى خاصى مى قطعات تحت شرايط و چارچوب

نسبتاً » انجين«سود و عوارض واردات  شود اما نرخ بدنه سود بازرگانى و عوارض بااليى بسته مى

 60 درصد موتور گازى، 10شده در داخل   هزار دستگاه موتورسيكلت توليد300از .پايين است

است از سال آينده توليد موتورهاى دو زمانه متوقف  درصد چهار زمانه و بقيه دو زمانه است كه قرار

 هزار دستگاه در 450است عمق بازار داخلى ايران حداكثر  هاى انجام شده حاكى  بينى  پيش. شود

ته  شركت توليدكننده ثبت شده است، الب40حاضر در اختيار حدود  اين بازار در حال.سال است

توان آمار دقيقى از   هم وجود دارند كه قاعدتاً نمى» اى زيرپله«اصطالح  تعداد زيادى شركت به

  .دست آورد فروش آنها به ميزان توليد و

اند و بازار خوبى هم دارند اما  متشكل شده  شركت در قالب يك گروه6 يا 5 شركت 40از بين اين 

 درصد بازار توليد در ايران 8د در حالى كه فقط ده  مى هاى انجام شده نشان از سوى ديگر بررسى

 درصد كل درآمد حاصل از فروش به شركت 20ارزش حدود  در اختيار هوندا است، از نظر

در مطالعه بازار معموالً اگر سهم ارزشى هر . تعلق يافته است توليدكننده اين نوع موتورسيكلت

گيرند آن شركت محصوالت با   ، نتيجه مىتعداد توليد آن باالتر باشد اى نسبت به توليدكننده

كارشناسان معموالً بازار موتورسيكلت را براساس نوع كاربرى .كرده است ترى توليد كيفيت
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انواع . گيرند  در يك دسته قرار مى» كار«هاى   كنند براين اساس موتورسيكلت مى بندى تقسيم

  .هاى كار هستند اى از موتورسيكلت نمونه» 125جى  سى» مدل

اين مدل . است» وسپا«معروف است كه مدل مشهور و موجود آن در ايران  «اسكوتر«ع ديگر به نو

خاطر شكل بدنه و ايستايى بااليى آن در سطح دنيا بيشتر مورد استقبال   به ها از موتورسيكلت

 ها فروشى  ها و فرش هاى مختلف وسپا عمدتاً مورد استفاده بازارى در ايران مدل هاست، اما زن

  .است

  .هاى نوع اسكوتر است وسپا، نسل اول موتورسيكلت

شكل ظاهرى اين . هاى توليد شده در دنيا است انواع ديگر موتورسيكلت از (CUB) مدل كاب

هاى تريل و بيابانى در  هاى اسكوتر و كار است، موتورسيكلت موتورسيكلت مدل چيزى بين

هاى توليد شده در داخل   صد موتورسيكلت در80: دهد  آمارها نشان مى.قرار دارند هاى ديگر  دسته

  هزار دستگاه موتورسيكلت توليد شده در300هاى كار هستند يعنى از  نوع موتورسيكلت ايران از

هوندا  ها با كپى طرح تقريباً بيشتر اين موتورسيكلت.  هزار دستگاه آن كار است240داخل حدود 

تريل، اسكوتر،  هاى نوع  موتورسيكلت.شوند هاى مختلف در بازار ايران عرضه مى  و در مارك125

شوند،  را شامل مى هاى توليد شده در ايران  درصد موتورسيكلت20كاب و گازى در مجموع فقط 

اى و  بيابانى، مسابقه اى هاى جاده هاى ديگر موتورسيكلت مانند مدل  در اين بين جاى مدل

  .بازار ايران خالى است سى در  سى1200هاى خاصى مانند كروز با موتورهاى باالتر از  مدل

كيفيت قيمت باالترى دارد به طورى كه   بى محصول با كيفيت در همه جاى دنيا نسبت به محصول

هاى   برابر قيمت مدل10ياماها در بازار جهانى تا  هاى هوندا و سيكلت در حال حاضر قيمت موتور

رسد در   هزار دالر به فروش مى4 معروف در بازار جهانى تا هاى با مارك موتورسيكلت. چينى است

 دالر 500جى چينى در اين بازار به طور متوسط   سى125هاى  سيكلت موتور حالى كه قيمت

چه بخواهيم، چه نخواهيم بازار به اين .دو در ميزان رعايت مسائل ايمنى است است، تفاوت اين

اگر اين موضوع . ه دهيمكه بايد افكار عمومى را به كيفيت محصول عرضه شده توج رود سمت مى
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 هاى فعلى كه به صورت ساز سيكلت  درصد از موتور50موتورسيكلت ايران نهادينه شود  در بازار

بازار در  قوانين نظارتى بايد طورى تدوين شود تا.كنند از بين خواهند رفت اى فعاليت مى پله  زير

  .ستندرا ههايى قرار گيرد كه حداقل كيفيت و استاندارد را دا اختيار شركت

   ميليون موتور سيكلت در كشور 4 توليد بيش از -

 ميليون دستگاه موتـور سـيكلت در كـشور          ٤از ابتداي توليد موتور سيكلت در ايران تاكنون بيش از           

  .توليد شده است

 بيش از   ١٣۴٧آغاز و تا سال     ١٣١٣طبق آمار وزارت صنايع و معادن واردات موتور سيكلت از سال            

  . بوده است هزار دستگاه95

ركـس آغـاز      سـي    سي 50 توليد موتور سيكلت در كشور با مونتاژ موتور سيكلت گازي            1347از سال   

هـاي وارداتـي تـا        تعداد موتور سيكلت  . شد و با افزايش توليد موتور سيكلت بسيار محدود شده است          

  . ميليون دستگاه بوده است4/1 بيش از 1380پايان سال 

 ميليـون   5/1 ميليـون دسـتگاه موتـور سـيكلت          7/4داد سـال گذشـته از       طبق اين آمار، تا پايان خر     

اين در حالي است كه جمع آمـار واردات و توليـد موتـور سـيكلت در                 . اند  گذاري شده   دستگاه شماره 

  . ميليون دستگاه است6كشور حدود 

  سـال اسـت،    8با توجه به اينكه عمر مفيد يك موتور سيكلت تقريبا نصف يك خودرو يعنـي حـدود                  

  . هاي از رده خارج شده در كشور نيست هيچ آماري از موتور سيلكت

 16 سال دارد و حـدود       30هاي كشور باالي       درصد از موتور سيكلت    6اين در حالي است كه بيش از        

  . سال دارند25 تا 20درصد سني بين 

رصـد موتـور    د  30اند و حدود       درصد دو زمانه بوده    71هاي توليد شده تاكنون       از كل موتور سيكلت   

  .سيكلت چهار زمانه است



      
                                                   
                                                                                                                   

 ٢١

هاي دو زمانه حق تـردد در كـشور را ندارنـد آمـار رسـمي               گفتني است، از سال آينده موتور سيكلت      

 850 هزار دستگاه است در حالي كه آمار غيررسمي حاكي از توليد             450توليد موتور سيكلت ساالنه     

  .باشد هزار موتور سيكلت در سال مي

  هاي فرسوده ويض فراگير موتورسيكلتتاسيس مركز ملي تع -

، يك ميليـون  ٨٣شودكه اين رقم در سال  هزار دستگاه موتورسيكلت توليد مي   ٦٠٠ساالنه به ميزان    

عمر مفيد يك موتورسيكلت سه تا پنج سال است، امـا بـا توجـه بـه موجـود                   . هزار دستگاه بود  ٨٠و  

هايي با عمـر      حاضر موتورسيكلت   درحالهاي فرسوده؛     نبودن يك برنامه فراگير ،تعويض موتورسيكلت     

  .گيرد شهري كشور مورد استفاده قرار مي ونقل درون سال در چرخه حمل٢٠ تا ١٥

هاي   هاي فرسوده فقط موتورسيكلت     زيست در طرح تعويض موتورسيكلت      ســازمان حفاظــت محيط  

هـاي ايـن      فاده از توانمندي  ريزي دارد و لذا تدوين يك برنامه جامع با است           دوزمانه تهران را در برنامه    

هاي ايـن     هاي فرسوده جلوگيري كرده و هزينه       تواند از عوارض ناشي از تردد موتورسيكلت        صنعت مي 

  .هاي توليدي اين بخش تبديل كند فرصت اقتصادي را به رشد و رونق كارخانه

وخت بـاال؛   زايي، مـصرف سـ      هاي فرسوده عالوه بر آاليندگي، استهالك، بيماري        چرا كه موتورسيكلت  

  .كند هاي سنگيني را به دولت و درآمد ملي تحميل مي هزينه

تواند عـالوه     هاي فرسوده مي    هايي همچون طرح تعويض موتورسيكلت      با توجه به موارد ياد شده طرح      

ونقل درون شهري، به صنعت       هاي فرسوده از چرخه حمل      بر سرعت بخشيدن به خروج موتورسيكلت     

  .است با ركود مواجه شده كمك فراواني كندسازي كه چندي  موتورسيكلت

  هاي فرسوده  سوز كردن موتورسيكلت دوگانه -

دهند   درصد از وسايل نقليه در حال تردد در كشور را تشكيل مي           ٤٠ميليون دستگاه موتورسيكلت    ٧

براسـاس اسـتانداردهاي روز دنيـا، يـك موتورسـيكلت           . درصد از آنها فرسوده هستند    ٥٠كه بيش از    

  . كند ه در هر كيلومتر بيش از چهار برابر خودروي سواري آلودگي ايجاد ميغيرفرسود
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هـاي فرسـوده      اين مساله باعث شده تا پس از خودروها، دولت به فكر گازسـوز كـردن موتورسـيكلت                

ناشي از افزايش توليد خودرو     ) گازوييل و بنزين  ( چرا كه با توجه به رشد مصرف سوخت مايع           .بيفتد

  . ها الزم و ضروري است سيكلت حلي مانند گازسوز كردن موتور  كشور، راهو موتورسيكلت در

انـد؛     بنزين كه به نشستن روي بمب متحرك تعبير شـده           موتورهاي گازسوز از موتورهاي داراي باك     

  .يابد ها نيز رواج  فرهنگ استفاده از اين موتورسيكلتو لذا اميد است ترند،  مقاوم

  com.magiran.www://http: منبع
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   بررسي كاالهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول-1-7

در حالت كلي هر كدام از دو كاالي جايگزين جهت اين محصول، مخزن بنزين سوز مي باشد كه 

 كه بايد با در نظر گرفتن اين مي باشندي  داراي مزايا و معايبCNGنوع سيستم سوخت بنزين و 

موارد نسبت به ارجحيت داشتن يكي نسبت به ديگري اقدام كرده كه در زير به پاره اي از اين موارد 

  .اشاره شده است

  : نسبت به بنزينCNGمزاياي استفاده از 

  CNG به مراتب ارزان بودن سوخت - الف

   آلودگي كمتر محيط زيست-ب

 د خودروافزايش عمر مفي-ج

   اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز-1-8

گازسوز در كـاهش آلـودگي و       با توجه به بحث كاهش آلودگي هواي شهرها، استفاده از وسائط نقليه             

  . مي تواند بسيار موثر باشد... ابتالء افراد به بيماريهاي قلبي، تنفسي و 

 از نظر آالينده هاي خروجي اگزوز بوده  ، گازي به مراتب تميزتر نسبت به سوخت بنزينCNGگاز 

مقايسه .و از اين نظر گازي سالمتر بوده و ميزان آالينده هاي خروجي اگزوز اندازه گيري شده 

 نسبت به بنزين از اين ديدگاه حائز اهميت است كه بواسطه حوادث CNGسالمتر بودن گاز 

دي گرفته شده كه ميتوان به عنوان مرگبار به وجود امده ناشي از آلودگي ، جان انسان هاي زيا

 نام برد كه بواسطه تجمع آلودگي هاي ناشي از 1930نمونه از حادثه دره ميوز بلژيك در سال 

 نفر بواسطه آلودگي ناشي از مه شديد كه اين شهر را در بر گرفته بود 60كارخانه جات در يك روز 

 تجمع آلودگي هاي واقع شده بر روي  در شهر لندن1952جان خود را از دست داده و يا در سال 

 نفر گرديد ، اشاره نمود و همين عوامل باعث شد تا 4000شهر لندن باعث از دست رفتن جان 

توجه جهاني به سمت حفاظت از محيط زيست و مسائل ناشي از ان جلب شده و پيمان هاي متعدد 
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ررات خاصي در رابطه با انتشار جهاني در رابطه با آلودگي هوا و حفاظت از محيط زيست بسته و مق

  .ه خودروها وضع گردد نآالينده ها به خصوص در زمي

  مقايسه از نظر اقتصادي-

كشور ما در آينده نزديك ديگر يك كشور نفت خيز نبوده ، اما ميزان ذخاير گاز طبيعي در كشور 

ام دوم ذخاير  ساله است و از اين نظر مق250 تريليون متر مكعب بوده كه براي مصرف 25حدود 

گازي دنيا را دارا بوده و چون اين گاز به راحتي قابل پمپاژ كردن است ، بنابراين خيلي سريع در 

  .اختيار مصرف كننده قرار ميگيرد و احتياج به هزينه حمل و نقل بااليي ندارد

وجود شبكه عظيم خط لوله گاز طبيعي در اقصي نقاط ايران وجود اين گاز را در همه جا در 

  .دسترس قرار داده بنابراين هزينه حمل و نقل اين گاز نيز بشدت كاهش يافته است

 و بنزين در بازارهاي جهاني نشان ميدهد كه قيمت CNGهمچنين مقايسه قيمت هاي ميانگين 

 سنت بوده كه به 10 اين مقدار سوخت بنزين CNG سنت و قيمت معادل گاز 47يك ليتر بنزين 

  . نسبت به سوخت بنزين ميباشدCNGت وضوح نشاني ارزاني سوخ

   مقايسه از نظر فني و موتوري-

در خودروي گازسوز بعلت كاهش قابل مالحظه رسوبات كربن در محفظه احتراق ، ورودي سوپاپها ، 

سرپيستونها و شيارجاي رينگها ، امكان گريپاژ كردن قطعات بمراتب كاهش و عمر مفيد موتور 

يابد كه در نتيجه باعث كاهش هزينه تعميرات   سوز افزايش ميگازسوز نسبت به موتور بنزين

  .موتوري به ميزان قابل توجهي مي گردد

همچنين بعلت همين كاهش قابل مالحظه رسوبات كربن و االينده هاي خروجي ، روغن موتور و 

لياتي فيلتر ان نسبت به سوخت بنزين تميزتر باقي مانده و زمان تعويض انها و در نتيجه هزينه عم

  :  همچنين.مي يابد موتور گاز سوز نيز كاهش

سوخت . تابعي از عوامل موتور است كه مهمترين آن ضريب تراكم موتور است راندمان موتور،

وداراي باالترين .  است1 به 14در يك موتور احتراقي تراكمي داراي ضريب تراكم )گازوئيل(ديزل
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 است CNGباالترين بازده بعدي براي سوخت . ست درصد به عنوان حد باالئي بازده ا40راندمان 

موتورهاي بنزيني وسوخت .  درصد است 35 داراي راندمان حدود 1 به 12كه با ضريب تراكم 

LPG مقادير .  درصد هستند 30 داراي راندماني در حدود 1 به 9 داراي ضريب تراكم بيشينه

 CNGدر بسياري از كشورها . ي باشندراندمان هاي مذكور حدود باالئي آنها بوده در بار كامل م

چنانچه يك موتور .  و در نهايت بنزين استLNGداراي بهترين ارزش و آنگاه گازوئيل و بعد 

زيرا .  تبديل شده باشد به باالترين بازده فوق الذكر دست نخواهد يافتCNGبنزيني به سوخت 

بنابراين دستيابي به . ماندضريب تراكم در سطح مورد نياز براي سوخت بنزين ثابت باقي مي 

امكان ) CNGخودروهاي با موتورهاي اصلي سوخت  (OEMباالترين راندمان فقط درخودروهاي 

مسائل ايمني در خصوص سوخت هاي گازي عموماً خطر آتش سوزي در شرايط عادي . پذير است

بخار . شود از هواسبكتر است و در فضا پراكنده مي CNGگاز . كاركرد در واقع بسيار كم است

LPGاز هوا سنگين تر است و به تشكيل حوضچه در نزديكي زمين تمايل دارد .  

نخستين علت كاركرد موتور در شرايط جوي با درجه حرارت باال مي : داليل ،  كوبش موتوركاهش

زمان بندي نادرست احتراق، تغييرات آناليز وتركيب شيميائي گاز ، لذا : علل ديگر عبارتند از . باشد

ر خودروهاي گاز سوز كه گاز طبيعي با درصد باالي متان مقاومت بسيار خوبي در مقابل كوبش د

  .موتور دارد 

   پيمايشي خودرو-

براي به كارگيري گاز طبيعي به عنوان سوخت خودرو بايد ان را در يك جايگاه سوختگيري تا فشار 

ي حجمي گاز طبيعي يك چهارم  بار متراكم نموده كه در چنين فشاري دانسيته انرژ220 تا 200

بنزين بوده و در نتيجه يك خودرو تجهيز شده به سوخت گاز طبيعي فشرده با حجم مخزن گاز 

معادل با حجم مخزن بنزين خودرو چهار برابر يك خودرو بنزيني براي همان مسافت نياز به مراجعه 

دروهاي با سوخت بنزين به به جايگاه سوختگيري دارد و ميتوان نتيجه گرفت كه برد عملياتي خو

  .باشد مراتب بيشتر از خودروي با سوخت گاز طبيعي فشرده شده مي



      
                                                   
                                                                                                                   

 ٢٦

    : همچنين-

 گاز طبيعي سوختي با احتراق بهينه،پاكيزه وتميز است كه سبب افزايش عمر موتوروكاهش -

 كيلومتر و در گاز سوز تا 32000تعويض شمع در موتورهاي بنزيني تا . مي گردد تعميرات آن

  . كيلومتر دوام دارد120000

 اين سوخت قابل انتقال ومكش از مخزن اتومبيل نمي باشد واحتمال سرقت سوخت كاهش مي -

  .كما اينكه در صورت باالرفتن قيمت سوخت معضل سرقت سوخت نيز اضافه مي گردد.يابد

  . ساعت زمان مي برد8 تا 5 دقيقه و آهسته آن 6 تا 5 زمان سوخت گيري سريع بين -

درصد و مواد آالينده 70،گاز منو اكسيد كربن در حدود ) CNG( در صورت احتراق گاز طبيعي -

  . درصد كمتر است87 درصد واكسيد نيتروژن 89گازي غير متاني 

زيرا گاز طبيعي برخالف بنزين در زمان وقوع حوادث . از نظر ايمني،گاز طبيعي ايمن تر است-

اما حوضچه هاي بنزين بر روي زمين ايجاد خطر آتش .رددوتصادفات در هوا نشر وپراكنده مي گ

از طرفي كپسولهاي ذخيره گاز مورد استفاده بسيارمستحكمتراز تانكهاي سوخت . سوزي مي كنند

طراحي اين كپسولها منوط به اجراي شديدترين آزمونهاي ايمني نظير حرارت . بنزيني مي باشند

  .اي شديد استوفشارهاي بسيار زياد،تير اندازي وبرخورده

  com.blogsky.sie.www://http: منبع

  

  

  

  

  

  

 



      
                                                   
                                                                                                                   

 ٢٧

   كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول-1-9

كشورهاي عمده توليد كننده اين مخازن، چين و آلمان و كشورهاي مـصرف كننـده ايـن محـصول،                   

ظير كشورهاي حوزه خليج فارس و كشورهاي آمريكاي جنوبي         كشورهاي داراي ذخائر گازي عظيم ن     

  .مي باشند

   شرايط صادرات-1-10

صادرات اين كاال محدوديت صادراتي نداشته و صادركنندگان عمده مي توانند از مشوقهاي صادراتي              

  . استفاده نمايند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      
                                                   
                                                                                                                   

 ٢٨

   وضعيت عرضه و تقاضا -2
هـا   واحـد  محـل  و تاكنون مچهار برنامه آغاز از توليد درون و برداري بهره ظرفيت بررسي -2-1-1

 از برداري كامل بهره عدم علل عملي، اسمي، ظرفيت موجود، هاي واحد تكنولوژي سطح و آنها تعداد

  ظرفيتها

  

CNG 28121176 تعداد واحدسنجش ظرفيت انواع مخزن 

 1 عدد 105000  قزوين
 1 عدد 105000 جمع كل

 

  

  

0

50000

100000

150000

قزوين 

تعداد واحدهاي فعال در زمينه توليد مخزن CNG (عدد)

  
  

  

  

  

  

  



      
                                                   
                                                                                                                   

 ٢٩

  

  سي وضعيت طرحهاي جديد و توسعه در دست اجراء برر-2-2

  بانك اطالعاتي وزارت صنايع و معادن ايران: منبع

 طرحهاي در دست اجراء

 تعداد )عدد(ظرفيت  پيشرفت فيزيكي رديف

1 5%-30% 1539000 7 

2 31%-50% 800000 3 

3 51%-80% 246000 1 

4 81%-100% 0 0 

 11 1867600 جمع كل

  

  : فيزيكي به تفكيك استاندرصد پيشرفت
  % 5-%30 پيشرفت فيزيكي -الف

  تعداد  واحد سنجش  ظرفيت  نام استان  رديف
  1  عدد  250000  اصفهان  1
  1  عدد  200000  ايالم  2
  1  عدد  9000  چهارمحال بختياري  3
  1  عدد  180000  خراسان رضوي  4
  1  عدد  300000  فارس  5
  1  عدد  100000  لرستان  6
  1  عدد  200000  مركزي  7

  7  عدد  1239000  جمع كل
  

  % 50-%31 پيشرفت فيزيكي -ب

  تعداد  واحد سنجش  ظرفيت  نام استان  رديف
  1  عدد  450000  اصفهان  1
  1  عدد  150000  سمنان  2
  1  عدد  200000  قزوين  3

  3  عدد  800000  جمع كل
  

  % 80-%51 پيشرفت فيزيكي -ج



      
                                                   
                                                                                                                   

 ٣٠

  تعداد  واحد سنجش  ظرفيت  نام استان  رديف
  1  عدد  246000  مازندران  1

  1  عدد  246000  جمع كل
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1500000

2000000
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 ٣١

  

  

  88 بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه چهارم تا پايان سال -3-2

 1384واردات 

 )هزاردالر(ارزش  )تن(ظرفيت  كشور رديف

 6,854 353 ژاپن 1

 6,705 4,408 چين 2

 2,320 333 تايلند 3
 1,208 1,068 امارات  4

 872 391 تايوان 5

 321 466 مالزي 6

 139 147 اندونزي 7

 106 28 هند 8

 45 22 سنگاپور 9
 42 30 روسيه 10
 23 1 برزيل 11

 19 13 چابهار 12

 8 0 كره  13

 4 1 انگلستان 14

 1 1 تركيه 15

 18,667 7,263 جمع

  



      
                                                   
                                                                                                                   

 ٣٢
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 ir.tccim.www://http: منبع

  

  

  

  



      
                                                   
                                                                                                                   

 ٣٣

 1385واردات 

 )هزاردالر(ارزش  )تن(ظرفيت  كشور رديف

 5,841 4,946 چين 1

 1,250 1,159 امارات  2

 589 321 تايوان 3
 469 76 تايلند 4

 247 52 ژاپن 5

 214 254 مالزي 6

 138 80 اندونزي 7

 99 23 هند 8

 21 22  روسيه 9
 21 1 كره  10
 18 43 چابهار 11

 13 0 آلمان 12

 5 0 برزيل 13

 5 2 سنگاپور 14

 2 1 تركيه 15

 8,931 6,980 جمع
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 ٣٤
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 ٣٥

 1386واردات 

 )هزاردالر(ارزش  )تن(ظرفيت  كشور رديف

 8,022 4,320 چين 1

 2,447 2,118 امارات  2

 409 68 تايلند 3
 314 165 تايوان 4

 273 156 هند 5

 191 64 آلمان 6

 125 108 اندونزي 7

 113 7 ژاپن 8

 112 171 زيمال 9
 47 91 چابهار 10
 3 3 روسيه 11

 1 0  كره  12

 0 0 افغانستان 13

 12,056 7,272 جمع
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 ٣٦
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 1387واردات 

 )هزاردالر(ارزش  )تن(ظرفيت  كشور رديف

 6,276 3,654 چين 1
 2,944 2,037 امارات  2

 697 98 تايلند 3
 426 122 تايوان 4
 251 106 هند 5
 90 122 چابهار 6
 56 84 مالزي 7
 22 11 اندونزي 8

 19 8 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 9
 12 11 انگلستان 10
 6 0 ژاپن 11
 4 1 ناميبيا 12
 2 0  كره  13
 1 1 روسيه 14
 0 0 تركيه 15

 10,806 6,256 جمع



      
                                                   
                                                                                                                   

 ٣٧
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 ٣٨

 1388  فروردين ماهواردات

 )هزاردالر(ارزش  )تن(ظرفيت  كشور رديف

 304 175 چين 1
 41 51 امارات  2

 18 6 تايلند 3
 6 8 هند 4
 1 1 چابهار 5

 371 241 جمع
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 ٣٩

   بررسي روند مصرف از آغاز برنامه چهارم-4-2

درصد از وسايل نقليه در حال تردد در كـشور را           ٤٠ميليون دستگاه موتورسيكلت    7  اينكه با توجه به  

 براساس استانداردهاي روز دنيا، يـك        و  هستند درصد از آنها فرسوده   50دهند كه بيش از       تشكيل مي 

 و  كند  موتورسيكلت غيرفرسوده در هر كيلومتر بيش از چهار برابر خودروي سواري آلودگي ايجاد مي             

از سويي ديگر، دولت با پرداخت تسهيالت يارانه دار و بالعوض در صـدد تجهيـز كليـه ايـستگاههاي                    

 و   مورد رسـيده اسـت     265 به   CNG ايستگاههاي    مي باشد و در اين راستا تعداد       CNGسوخت به   

يكي از مناسـب تـرين و در دسـترس         ) CNG(گاز طبيعي فشرده     با توجه به اين مورد كه        همچنين

ترين جانشين هاي بنزين به شمار مي آيد، به ويـژه در ايـران كـه بـا بهـره بـرداري از همـه منـابع                           

از واردات بنزين    كشور را     و ت خواهد داشت   سال گاز طبيعي با بهاي ثاب      170شناسايي شده تا حدود     

 و درنظر گرفتن اين مورد كه دولت در حال حاضر به جهت آلـودگي حـدود چهـار                   بي نياز مي سازد   

 به جاي   CNGجايگزيني گاز   برابر موتورسيكلت نسبت به ساير وسايط حمل و نقل در هر كيلومتر،             

  .كلتها روي موتورسيCNGسوخت بنزيني و به تبع آن نصب مخازن 

  : از فرمول زير محاسبه گرديد و كمبود كاالاما با توجه به گستردگي كاربرد اين كاال، ميزان مصرف

   توليد) +  صادرات– واردات(=  مصرف

   توليد–مصرف = كمبود 

  

  

  

  

  

  



      
                                                   
                                                                                                                   

 ٤٠

روند توليد، صادرات و واردات مخزن CNG در برنامه پنجساله چهارم (تن)

0
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   بررسي روند صادرات محصول-5-2

واحد توليدي در ايران، صـادرات ايـن         بودن فرآيند توليد محصول و كم بودن         Hi-Techبا توجه به    

  .محصول فعال انجام نمي گيرد

  

  

  

  

 
       توليد صادرات واردات  

 )دالرهزار(ارزش  )تن(ظرفيت  سال رديف
ظرفيت 

 )تن(

ارزش 
 )دالرهزار(

 تعداد )تن(ت ظرفي
ميزان مصرف 

 )تن(
 )تن(كمبود 

ميزان ذخيره ارزي 
 )دالرهزار(

1 1384 7,263 18,667 0 0 0 0 7,263 7,263 18666 

2 1385 6,980 8,931 0 0 87.5 1 7,067 6,980 9043 

3 1386 7,272 12,056 0 0 87.5 1 7,360 7,272 12200 

4 1387 6,256 10,806 0 0 87.5 1 6,344 6,256 10956 



      
                                                   
                                                                                                                   

 ٤١

  نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم توسعه بررسي -6-2

  

زمينـه ايـن     تـن كمبـود در       7243 حـدود    1388 تا سال    همانطور كه از نمودارهاي مذكور پيداست     

  عـدد  6,035,833 كيلو، حدود    1,2زن  محصول وجود خواهد داشت كه با در نظر گرفتن وزن هر مخ           

  . مخزن كمبود وجود خواهد داشت

 

پيش بيني روند توليد، صادرات و واردات مخزن CNG در برنامه پنجساله چهارم (تن)
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 رونـد بـه     88 تـا    84همينطور با محاسبه نرخ رشد و يا نزول واردات، صـادرات و توليـد در سـالهاي                  

  :صورت زير خواهد بود

 
       توليد صادرات واردات  

 )هزاردالر(ارزش  )تن(ظرفيت  سال رديف
ظرفيت 

 )تن(

ارزش 
 )هزاردالر(

 تعداد )تن(ظرفيت 
ميزان مصرف 

 )تن(
 )تن(كمبود 

ميزان ذخيره 
 )هزاردالر(ارزي 

1 13847,263 18,667 0 0 0 0 7,263 7,263 18666 

2 13856,980 8,931 0 0 87.5 1 7,067 6,980 9043 

3 13867,272 12,056 0 0 87.5 1 7,360 7,272 12200 

4 13876,256 10,806 0 0 87.5 1 6,344 6,256 10956 

5 13887,243 5,561 0 0 292.5 2 7,536 7,243 5786 



      
                                                   
                                                                                                                   

 ٤٢

  

  (%)نرخ رشد توليد  (%)نرخ رشد صادرات  (%)نرخ رشد واردات  نسبت سال

  234  0  15,7  84 به 85

  0  0  -13,9  85 به 86

  0  0  4  86 به 87

  0  0  -3,8  87 به 88

  58,5  0  0,5  ميانگين پنج سال

  : نياز به محصول به صورت زير باشد1992با توجه به نرخ رشد پيش بيني مي گردد تا سال 

  )تن(كمبود  )تن (ميزان مصرف  )تن (توليد  )تن (صادرات  )تن (واردات  سال

1389  7279  0  462  7741  7279  

1390  7316  0  730  8046  7316  

1391  7352  0  1153  8505  7352  

1392  7389  0  1822  9211  7389  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      
                                                   
                                                                                                                   

 ٤٣

 بررسي اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه آن بـا ديگـر                   -1-3

  كشورها

شي اول،   فرايندهاي آماده سازي مواد اوليـه، شـكل دهـي چرخـ            شاملمراحل توليد مخازن نوع يك      

. ندمي باششكل دهي چرخشي دوم، شكل دهي نهائي و بهبود خواص مواد و فرايند عمليات حرارتي             

پس از پايان تمامي مراحل عمليات حرارتي و كاهش درجه حرارت مخازن تا دماي محيط، كليه آنها                 

ايـن آزمـون هـاي كيفـي شـامل تـست            . قرار گيرنـد  ) NDE(بايستي تحت ازمون هاي غير مخرب       

در ادامه عمليات ماشين كـاري      . لتراسونيك ، تست سختي سنجي و آزمون تعيين حجم مي باشند          او

 دبازرسي عيوب ظاهري مخازن مرحله ديگري است كـه پـس از تاييـ             . بر روي مخازن انجام مي شود     

  . اين مرحله عمليات رنگ كاري بر روي مخازن انجام مي شود

اين پوسـته   . وسته اي كامپوزيتي پوشش داده مي شوند      الينرهاي مخازن نوع دو، سه و چهار توسط پ        

بايستي طوري طراحي و ساخته شود كه در بارگذاري هاي ثابت و متغير قابليت اعماد بااليي داشـته                  

براي حصول اين قابليت به محاسبه نسبت تنش در پوسته در مرحلـه طراحـي و آزمـون هـاي        . باشد

كامپوزيـت هـاي مـورد    . ل توليد در نظر گرفته مي شوداوليه توجه شده و سپس تقويت بانر در مراح 

 عموما از اليـاف شيـشه، كـربن يـا آرميـد بـا رزيـن اپوكـسي و يـا رزيـن                        CNGاستفاده از مخازن    

در مرحله پيچش الياف كنترل هائي چون ويسكوزيته رزين، ميـزان           . ايزوفتاليك پلي استر مي باشند    

پـس از پخـت رزيـن در دمـاي          . الياف انجـام مـي شـود      رزين براي الياف و كنترل زاويه اليه گذاري         

مشخص و كسب نتايج اطمينان بخش در خصوص كيفيت مخازن و در ادامه فراينـد توليـد مخـازن                   

براي آماده سازي مواضع نصب شيرآالت به بخش ماشين كاري منتقل و تحت عمليات تراشـكاري و                 

  .حديده قرار مي گيرند

  :انواع مخازن

   : نوع ساخته مي شوند در چهارCNGVمخازن 

CNG1 فوالدي– مخازن نوع اول   
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 منگنز ساخته مي شوند طبـق اسـتاندارد هـاي    - موليبدن يا فوالد كربن  -اين مخازن از فوالد كروم      

موجود اين مخازن بايد در فرايندي بدون استفاده از جوش و به صورت بدون درز ساخته شوند بنا به                   

   بـــار را داشـــته باشـــند450يـــد تـــوان تحمـــل تـــا  بـــار ايـــن مخـــازن با200فـــشار كـــاري 

 بار باشد و بـه همـين دليـل ضـخامت بدنـه ايـن                450 حداقل بايد    CNGفشار تركيدن در مخازن     

  . مخازن باالست

   . كيلوگرم وزن دارند9/0-1/1اين مخازن سنگين بوده و به ازاي هر ليترآب 

CNG2 كمر پيچ - مخازن نوع دوم   

لي فوالدي يا آلومينيومي بدون درز كـه قـسمت اسـتوانه اي آن بـا مـواد          اين مخازن از يك اليه داخ     

مركب تقويت شده ساخته مي شود بنا به محاسبات مكانيكي دو انتهاي مخزن به علت شكل كـروي                  

آنها تحمل تنش بيشتري را نسبت به قسمت استوانه اي مخازن دارند ولي در فرآيند توليد در حـال                   

ي را در آن ا يجاد كرد و به اين ترتيب محاسبات طراحـي بـر اسـاس              حاضر نمي توان ضخامت كمتر    

قسمت نازكتر مخازن انجام مي شود در مخازن نوع دوم از ضـخامت كمتـري بـراي سـاخت مخـزن                     

استفاده شده و قسمت استوانه اي آن براي رسيدن به سطح تحمل تنش و فشار مورد نظـر بـا مـواد                      

ت شده و به اين ترتيب مخازن سبكتري توليد مي شـود ايـن              مركب كه بسيار سبكتر از فوالدند تقوي      

  . كيلوگرم وزن دارند65/0 - 7/0مخازن به ازاي هر ليتر ظرفيت آبي 

CNG3 تمام پيچ-مخازن نوع سوم   

براي كاهش وزن مخازن اليه داخلي از فوالد و آلومينيوم با ضخامت كمتـري سـاخته شـده و تمـام                     

 اپوكسي و الياف كربن تقويت مي شود اليه داخلي ايـن مخـازن              سطح با مواد مركب عمدتا رزينهاي     

   .عمدتا از جنس آلومينيوم است كه سبكتر از فوالد مي باشد

CNG4 تمام مركب- مخازن نوع چهارم   

اين مخازن شبيه مخازن نوع سوم هستند با اين تفاوت كـه اليـه داخلـي ايـن مخـازن نيـز از مـواد                         

ين مخازن از تكنو لوژي بسيار باالئي كه عمدتا در ساخت سـازه             پليمري ساخته مي شود در ساخت ا      
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هاي فضائي به كار مي رود اسـتفاده شـده اسـت محـل نـصب شـير و پورتهـاي خروجـي از جـنس                          

آلومينيوم است كه با روش خاصي به اليه داخلي متصل مي شود به دليل اختالف ضـريب انبـساطي                   

ات دمايي و فشار داخل مخـزن ممكـن اسـت ايـن دو              حجمي آلومينيوم و مواد پليمري در اثر تغيير       

ماده از هم جدا شوند و مخزن دچار نشتي گردد ايمن سـازي مخـزن در برابـر ايـن پديـده يكـي از                         

 كيلوگرم وزن   35/0پيچيدگي هاي ساخت اين مخازن است اين مخازن به ازاي هر ليتر ظرفيت آبي               

  .دندارد سازندگان اين نوع مخازن در دنيا بسيار محدود

 com.irche.www://http: منبع

  : نقاط ضعف و قوت تكنولوژيهاي مرسوم-2-3

با توجه به اينكه چگالي انرژي گازطبيعي در دما و فشار محيط، تقريباً يك هزارم بنزين است، 

زيرا در اين حالت، به فضاي توان از آن در فشار محيط به عنوان سوخت جايگزين استفاده كرد  نمي

به همين علت، در حال حاضر با توجه به . سازي اين گاز نياز است بسيار زيادي براي ذخيره

گيري گازطبيعي،  هاي سوخت   و لزوم كاهش فضاي موردنياز جايگاهوسائط نقليهمحدوديت حجم 

كه با صرف حداقل ها، روشي است  بهترين اين روش. سه روش براي ذخيره گازطبيعي موجود است

ها  اين روش. مقادير بيشتري از اين گاز را با ايمني بيشتر ذخيره كند هزينه، فضا و وزن ممكن، 

و جذب كردن ) LNG(، مايع كردن گازطبيعي)CNG(فشرده كردن گاز طبيعي: عبارتند از

ودرو ترين روش ذخيره گازطبيعي در خ مخازن ذخيره گازطبيعي فشرده، رايج). ANG(گازطبيعي 

اي شكل هستند و معموالً در صنعت گازطبيعي فشرده به  اين مخازن، اغلب استوانه. رود به شمار مي

مخازن : شوند كه عبارتند از صورت يكپارچه، بدون استفاده از جوشكاري و در چهار نوع توليد مي

و مخازن نوع ) CNG-3(، مخازن نوع سه )CNG-2(، مخازن نوع دو )CNG-1(نوع يك 

 ]CNC-4] (1(چهار

هاي توليد و مشخصات اين مخازن در   سازي روش در حال حاضر، تحقيقات متعددي در زمينه بهينه

با ) conformable cylinder(توان به ساخت مخازن بابازده حجمي باال  حال انجام است كه مي
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) Large diameter(و مخازن با قطر بزرگ ] 2،3،4[استفاده از روش توليد مخازن نوع سه و چهار 

  . با استفاده از روش توليد مخازن گازطبيعي فشرده اشاره كرد

در ايران، با توجه به ذخاير گسترده گازطبيعي و امكان دسترسي به آن در سراسر كشور، استفاده از 

  .هاي جايگزين است  اين گاز به عنوان سوخت خودروها، داراي اولويت اول در مقايسه با ديگر سوخت

  زن گازطبيعي فشردهمشخصات مخا

 بار در مخازن تحت فشار ذخيره 250 تا 207گازطبيعي فشرده در دماي محيط و فشار بين 

، 1، تصوير شماتيك و محدوده وزني مخازن گازطبيعي فشرده نوع 6 و 5هاي   در شكل. }1{شود مي

اري سيكلي مخازن گازطبيعي فشرده بايد حداكثر فشار كاري و بازگذ. شوند  مشاهده مي4 و 3، 2

هاي   بعالوه، مخازن بايد آزمون. تحمل كنند خوردن،  ناشي از پر و خالي شدن را بدون نشتي يا ترك

هاي توليد و كنترل كيفيت   الزامات و شرح آزمون. آتش استاندارد را با موفقيت به انجام رسانند

هاي  مشخصات آلياژهمچنين . هاي مختلفي بيان شده است مخازن گازطبيعي فشرده در استاندارد

، مشخصات الياف مورد 4، مشخصات آستري پليمري مخازن نوع 3 و 2، 1آسترن مخازن نوع 

از جمله . هاي طراحي و توليد اين مخازن بستگي به استاندارد توليد آنها دارد  استفاده و روش

، ISO11439 ،ECER110هاي  توان به استاندارد هاي توليد اين مخازن مي استاندارد

NZS5454 استاندارد مخازن تحت فشار باال براي ذخيره گازطبيعي ( و استاندارد ملي ايران

ابتدا مواد اوليه سازگار با  براي ساخت يك مخزن با طراحي جديد، . اشاره كرد) عنوان سوخت به

شود و سپس نقشه آن با توجه به نوع مخزن، جنس مخزن و فشار  گازطبيعي فشرده انتخاب مي

شود و بعد از ساخت نمونه اوليه و  افزار اجزاء محدود مشخص مي ا استفاده از يك نرمكاري آن ب

توليد انبوه مخزن انجام  و موفقيت در آنها، ) type approval(هاي تأييد نوعي   انجام آزمون

هاي سري توليد بر روي   هاي ساخت روي تمام مخازن و آزمون  البته حين توليد نيز آزمون. شود مي

  .شوند از مخازن انجام مي) batch(سري هر 
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هاي ذخيره گازطبيعي فشرده، استفاده از مخازن آلومينيمي در مقايسه با مخازن   در مقايسه فناوري

 داراي كمترين وزن هستند كه حتي با 4مخازن نوع . شود فوالدي باعث كاهش وزن خودرو مي

 مخازن ايجاد نشتي به مرور زمان در اشكال عمده اين. سيستم سوخت بنزين قابل مقايسه هستند

علت عدم انتقال حرارت مناسب  محل اتصال كالهك فلزي و آستري پليمري است همچنين به

آستري پالستيكي، حين سوختگيري سريع در اين مخازن افزايش دماي نسبتاً بيشتري ايجاد 

  .}1{در اين مخازن احتمال تركيدن مخازن در حوادث كمتر است. شود مي

 

  5شكل 

 

  6شكل 

با درنظر گرفتن وزن و ظرفيت ذخيره در مخازن گازطبيعي فشرده، هزينه مواد، تجهيزات و 

نتيجه اين مقايسه در . توان هزينه توليد مخازن مختلف را با هم مقايسه كرد هاي توليد مي  هزينه

با توجه به اينكه استحكام كم آلومينيم باعث افزايش  صادي، در اين تحليل اقت.  آمده است7شكل 
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. شود  ترجيح داده مي2 و 1شود، استفاده از فوالد براي توليد مخازن نوع  ضخامت ديواره مخزن مي

علت . شود  توسط الياف كربن با كارايي باال باعث افزايش هزينه توليد مي4 و 3توليد مخازن نوع 

هاي توليد، استفاده بهينه از   با استفاده از الياف كربني، كاهش هزينهمخالفت با توليد مخازن 

با توجه به اين عوامل ظرفيت توليد مناسب . هاي باالسري است  تجهيزات زيربنايي و كاهش هزينه

 4 و 3 هزار مخزن در سال و ظرفيت توليد مناسب براي مخازن نوع 200، صد تا 1براي مخازن نوع 

  . } 12{شود ار مخزن در سال براورد ميهز  30پانزده تا 

  

  مقايسه نرخ ريسك نسبي مخازن گازطبيعي فشرده: 2جدول 

   

  7شكل 

هاي مخازن، بازده حجمي مخزن است كه عبارت است از حجم داخلي مفيد تقسيم   از ديگر مشخصه

شوند،  ي كه از مواد داراي مقاومت كششي بااليي ساخته ميطور معمول مخازن بر حجم كل مخزن، به

توانند فشار باالتري را تحمل  بازده حجمي بيشتري نيز دارند زيرا اين مواد با ضخامت كمتر مي 



      
                                                   
                                                                                                                   

 ٤٩

 با الياف شيشه 3درصد بوده و يك مخزن نوع 90مثال، مخزن نوع يك داراي بازده حجمي . كنند

هاي مختلف مخزن از نظر بازده حجمي   هايي از طرح  ، نمونه3در جدول . درصد است74داراي بازده 

  . } 12{است با يكديگر مقايسه شده

  

  

  

  مقايسه بازده حجمي مخازن گازطبيعي فشرده: 3جدول

   

  8شكل 

دراثر رعايت نكردن موارد مسئله ايمني و حوادثي كه  با توجه به باالبودن فشار گاز داخل مخازن، 

با توجه به گزارشات ثبت شده، . وقوع بپيوندد از اهميت زيادي برخوردار است ايمني ممكن است به

 بسيار پايين بوده و اين صنعت از نظر ايمني داراي ركورد خوبي CNGتعداد حوادث در مخازن  

هاي اخير در جهت رفع   ه در سالايم ك ه  اتفاقاتي را نيز شاهد بودNGVاست، اما بهرحال در صنعت 
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بودن عمليات  دليل كم مثال، در مخازن تمام فوالدي به. هاي زيادي صورت گرفته است  آن تالش

بر روي مخازن طي ) PRD(حرارتي يا ديگر مشكالت حين توليد ويا فقدان وسيله آزادكننده فشار 

جه به تعداد توليد اين مخازن وقوع پيوسته است كه با تو  حادثه به10هاي گذشته حدود   سال

بوده است، اما در اثر بهبود ) ppm( در يك ميليون مورد 7 تاكنون نرخ اين حوادث حدود 1974از

و استفاده از وسايل ) آلتراسونيك(هاي حين توليد توسط امواج ماوراي صوت  هاي توليد، بازديد  روش

همچنين اتفاقات . كاهش داشته استاين نرخ بشدت  مناسب در مخازن، ) PRD(آزادكننده فشار 

 كه در اثر ضربات فيزيكي، صدمات شيميايي و بيش از حد 1983ثبت شده براي مخازن نوع دو از 

رسد كه اين حوادث در اثر استفاده از   ميppm20وقوع پيوسته است به حدود  پرشدن مخازن به

هاي سوختگيري    پرشدن در جايگاههاي شيشه كه در برابر اسيدها مقاوم هستند، كنترل فشار  الياف

اين حوادث براي مخازن . هاي كاهش چشمگيري داشته است هاي چشمي دور و استفاده از بازديد

 سنجيده شده است در حدود 1992وجود آمده و از  نوع سه كه بيشتر در اثر صدمات شيميايي به

ppm120 واحد بوده است  هزار 25 و براي مخازن نوع چهار كه ميزان توليد آن حدودppm40 

  .  مشاهده كرد2توان در جدول  نرخ ريسك استفاده از انواع مخازن را مي. است

هاي توليد اين مخازن در حال انجام   سازي روش در حال حاضر تحقيقات فراواني در زمينه بهينه

با ) Formable cylinder(هاي مخازن با بازده حجمي باال   توان به ساخت نمونه است كه مي

 Large(و مخازن با قطر بزرگ } 2، 3، 4{استفاده از روش توليد مخازن نوع سه و چهار 

diameter ( اشاره كرد} 5{با استفاده از روش توليد مخازن نوع سه.  

  )CNG-1(فناوري توليد مخازن گازطبيعي فشرده نوع يك 

مخازن . آنهاستدهي   يك مربوط به فرايند شكلCNGترين قيمت ساخت مخازن فوالدي  عمده

تواند  شكل مواد اوليه مي. توان بسته به شكل مواد اوليه، به چندين روش توليد كرد فوالدي را مي

  .باشد) Billet(صورت ورق، لوله و يا شمشال  به
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هاي تحت فشار   گفتني است كه فرايند توليد مخازن گازطبيعي فشرده نوع يك، دقيقاً مشابه كپسول

. هاي ساخت اين مخازن است  ازهاست و تنها تفاوت آنها درمواد اوليه و آزموناكسيژن، ازت و ديگر گ

شود توضيح  در اينجا، فرايند توليد يك مخزن فوالدي كه با استفاده از مواد اوليه مختلف ساخته مي

  .شود داده مي

  توليد مخزن از ماده اوليه ورق

اختار مخازن نوع يك و آستري مخازن س. اولين مرحله توليد مخزن از اين روش، انتخاب ورق است

 است كه قابليت انجام عمليات حرارتي را 4140 و AISI4130هاي  نوع دو اكثراً از جنس فوالد

شوند كه سازنده بايد با توجه به  ها در ابعاد مختلف توليد مي هاي توليدي كارخانه  ورق. }19{دارند

سپس به . يز، ابعاد اوليه ورق را انتخاب كندابعاد مخزن توليدي و براساس محاسبه كمترين دور ر

هاي نقاط مختلف ورق   منظور بررسي ضخامت اوليه ورق، با استفاده از دستگاه آلتراسونيك ضخامت

بعد از . هاي ساخت مخزن باشد بررسي شده كه دامنه تغييرات ضخامت بايد در محدوده استاندارد

هاي  هايي كه كمترين تنش  بايد با استفاده از روشها  هاي مناسب انتخاب شد اين ورق  اينكه ورق

هاي متناسب برشكاري  اي و با قطر ه صورت داير آورند به وجود مي هاي احتمالي را به فشاري و يا ترك

در اينجا ورق بريده شده براي انجام عمليات كشش سرد آماده است و تنها به منظور . شوند

هاي آماده شده   ورق بايد قبل از عمليات كشش عميق، ورقخوردگي و پارگي  جلوگيري از بروز چين

براي تبديل صفحه به حالت . صورت كامل روغنكاري شوند در داخل يك مخزن روغن قرارگرفته و به

ليواني شكل بسته به طول و قطر مخزن توليدي، نياز به چند مرحله عمليات كشش عميق است كه 

كردن ورق و بهبود عمليات كشش عميق  نگ به منظور نرمدر انتهاي هر مرحله بايد عمليات آنيلي

بعد . بار ديگر عمليات روغنكاري تكرار شود يك انجام شده و مجددا براي انجام مرحله بعدي كشش، 

اي شكل تحت عمليات  قسمت استوانه جهت يكنواخت كردن ضخامت،  از عمليات كشش عميق، 

هاي كنترل   نواختي ضخامت، با استفاده از دستگاهگيرد و سپس جهت كنترل يك فلوفرمينگ قرار مي

در اين مرحله، با استفاده از . پذيرد بازرسي الزم بر روي اين قسمت انجام مي) آلتراسونيك(كيفي 
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، انتهاي باز پوسته ليواني شكل را فرم داده و سپس با استفاده )Necking(دهي گلويي  دستگاه فرم

پذيرد تا  شينكاري و سوراخكاري بر روي سر مخزن صورت ميهاي مخصوص، عمليات ما  از دستگاه

پس از اتمام مراحل شكل دهي و ماشينكاري، جهت باال . محل بسته شدن شير مخزن آماده شود

و ) quench(بردن استحكام مخازن، افزايش سختي و مقاومت به ضربه، عمليات سريع سرد كردن 

با توجه به عمليات حرارتي انجام شده بر روي . شود بر روي مخازن انجام مي) tempering(بازپخت 

شود كه بايد با استفاده از  مخازن، يك اليه اكسيد بر روي سطوح داخل و خارج مخازن ايجاد مي

همچنين جهت كنترل كردن سختي . تميزكاري انجام شود) shot-blasting(زني  روش ساچمه

در ادامه، ضمن . گيرند ي قرار ميسطحي مخازن، همگي مخازن تحت آزمون سختي سنجي سطح

هاي سر مخزن، تمامي مخازن از نظر عدم وجود عيوب، مورد بازرسي چشمي و   تميزكاري رزوه

در انتهاي فرايند توليد مشخصات مخزن شامل نوع مخزن، . گيرند هاي آلتراسونيك قرار مي آزمون

به منظور مشخص كردن . ودش شماره سريال، فشار كاري و تركيدگي بر روي كليه مخازن حك مي

انبساط حجمي مخازن، آنها را تحت آزمون فشار هيدرو استاتيك قرار داده تا مشخص شود كه مقدار 

بندي و ارسال مخازن، جهت جلوگيري از  قبل از بسته. انبساط حجمي مخزن در حد مجاز است

سطوح داخلي نيز گيرد و  زني بر روي سطوح خارجي انجام مي اكسيداسيون سطوح، عمليات رنگ

  .} 20{شود  توسط روغن مخصوص پوشش داده مي

  توليد مخزن از ماده اوليه لوله

هاي گفته شده در بخش قبلي كه  در اين روش، ابتدا يك لوله فوالدي بدون درز از جنس فوالد

جهت )  تمپرينگ-كوينچينگ(قابليت پذيرش عمليات اسپينينگ گرم و عمليات حرارتي مناسب 

بردن به  پذيري را داشته باشد، انتخاب كرده و سپس به منظور پي ص استحكامي و ضربهبهبود خوا

. دهند كه حاصل فرايند ساخت لوله است، آن را مورد بررسي قرار مي... عيوبي از قبيل حفره، ترك و

 .كنند ها، لوله را با توجه به حجم آبي مخزن تمام شده برش داده و وزن مي پس از تاييد اين قسمت

هاي مناسب ضخامت جداره لوله موردآزمون قرار گرفته و لوله جهت   در ادامه، با استفاده از روش
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به اين منظور لوله در يك كوره القايي تا دماي . شود دهي گلويي آماده مي انجام عمليات شكل

گرم شده و سپس بسرعت تحت عمليات شكل دهي قرار ) دماي فورج(دهي  مناسب جهت شكل

توان يك انتهاي مخزن را توسط روش اسپينينگ و بدون استفاده   در اين روش ساخت، مي.گيرد مي

اتصال كامل مواد در قسمت عدسي  از اضافه كردن فلز مسدود كرد كه مهمترين عامل اين فرايند، 

اي بودن ماده  له صورت دو سر گلويي توليد كرد كه با توجه به لو توان مخزن را به همچنين مي. است

  .} 20{ليه نياز به عمليات كمتري است او

هاي اكسيد شده كه بر روي سطوح مخزن   در انتهاي عمليات حرارتي، جهت از بين بردن اليه

بقيه . زني قرار داد زني و ساچمه آيد، بايد مخزن را تحت عمليات مناسب از قبيل شن وجود مي به

هاي غيرمخرب و   كاري، تست ري، رزوهعمليات مربوط به فرايند توليد نظير سختي سنجي، تراشكا

  .غيره مشابه توليد مخزن از ماده اوليه ورق است

  )Billet(توليد مخزن از ماده اوليه شمشال

هاي گفته شده در بخش قبلي كه  در اين روش، ابتدا يك شمشال فوالدي بدون درز از جنس فوالد

 - كوينچينگ(رتي مناسب قابليت پذيرش عمليات فورجينگ، اسپينينگ گرم و عمليات حرا

پذيري را داشته باشد، انتخاب كرده و سپس با  جهت بهبود خواص استحكامي و ضربه) تمپرينگ

كارگيري  استفاده از عمليات فورجينگ آن را به شكل ليوان درآورده و در ادامه فرايند توليد، با به

  .} 20{كنند هاي پيشين مخزن را توليد مي  مراحل گفته شده در بخش

تحقيقاتي در مورد ) Faberاز جمله شركت (هاي سازنده اين مخازن  اخيراً در بعضي از كارخانه

كاررفته براي ساخت اين نوع مخازن انجام شده است كه در صورت  هاي به كاهش وزن حجمي فوالد

  .تواند وزن آنها را تا حد زيادي كاهش دهد به نتيجه رسيدن، مي

  )CNG-2(فشرده نوع دو فناوري توليد مخازن گازطبيعي 

قسمت آستري اين مخازن كه از جنس فوالد است دقيقا طبق روش گفته شده در بخش قبلي توليد 

ها توسط پيچش الياف  اي اين آستري شود و با توجه به اينكه در نهايت، قسمت استوانه مي
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)Filament Winding(راين ضخامت بناب. كنند ، تقويت شده و بخشي از فشار داخلي را تحمل مي

مراحل توليد  هايي در طراحي،   وجودآمدن تفاوت ها كاهش يافته و اين امر باعث به ديواره اين آستري

  .شود هاي ساخت آنها مي و انجام بعضي از آزمون

هايي كه منابع عظيم  سوز در كشور هاي گازطبيعي يكي از داليل محدود شدن استفاده از خودرو

 مخازن گازطبيعي فشرده با صرفه اقتصادي به منظور توليد اقتصادي گازطبيعي دارند، عدم وجود

هاي مختلف از جمله    توسط شركت2 و نوع 1است كه به اين منظور، توليد اقتصادي مخازن نوع 

  .} 21{صورت گرفته است) faber(فابر 

  پيچش الياف

 سطوح آستري يكي از مهمترين مسائل در ساخت مخازن كامپوزيتي مربوط به عمليات تقويت

، كربن )Fiberglass(اين الياف معموالً از جنس شيشه . توسط پيچش الياف آغشته به رزين است

)Carbon Fiber( آراميد ،)Aramid ( و يا پيوندي)Hybrid (22{است {.  

  نگاه اجمالي

ها قبل در صنايع كامپوزيت  اي است كه از سال ه شد هاي شناخته  پيچش الياف يكي از روش

هاي پيوسته الياف به دور يك قالب پيچيده   در اين روش، رشته. استفاده فراواني داشته استمورد

 مشاهده 9نحوه پيچش الياف در شكل . كند شده و نقش يك پوسته مقاوم در برابر فشار را ايفا مي

ي، در اين تكنولوژ. ها و مخازن تحت فشار است اين فناوري بهترين روش براي توليد لوله. شود مي

توان از تركيبات مختلف رزين و  ها و يا عملكرد مورد انتظار، مي برحسب نياز و با درنظر گرفتن هزينه

تر و الياف  در حالت كلي، الياف شيشه داراي قيمت و نيز سطح كيفيت پايين. الياف استفاده كرد

كاهش قيمت و وزن اي به  ه اين صنعت توجه ويژ. كربني داراي عملكرد بهتر و قيمت باالتري هستند

ها كاربرد  محصوالت داشته و به همين علت معموالً در صنايع هوايي و ساخت مخازن سوخت موشك

 مخازن تحت فشار كه توسط مواد كامپوزيتي تقويت شده بودند، 1970اولين بار در. فراواني دارد

  .} 22{عه پيدا كردكارگرفته شد و توس توسط اداره ملي هوا و فضاي امريكا براي مقاصد فضايي به
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  9شكل 

 

  10شكل 

  طراحي و آناليز

ها  هنگام استفاده از مواد كامپوزيتي براي تقويت مخازن تحت فشار گازطبيعي فشرده، طراحي

شود و  ميوجود آمده بر روي الياف و پوسته فلزي انجام  هاي به براساس آناليز تركيب تنش و كرنش

عنوان اساس طراحي اين  دست آمده از اين آناليزها، به افزاري كامپيوتري، نتايج به با استفاده از نرم

اي از مخزن تحت فشار تقويت شده  دهنده نمونه ، نشان10شكل . شود نوع مخازن در نظر گرفته مي

هاي خستگي و  براي نيل به اين منظور، طول عمر مطمئن مخزن در سيكل. توسط الياف است

شود، براي آستري و  هايي كه در حين كاركرد مخزن به آن اعمال مي هاي ناشي از بار مقادير تنش

هاي مواد مخازن و مقاومت آنها در   دست آوردن ضخامت الياف مشخص شده و اين مقادير براي به

گيرد كه   صورت مياي در مخازن نوع دو، اين محاسبات به گونه. }22{شود برابر تركيدن استفاده مي

هايي، نزديك به فشار تست مخزن را تحمل كند و بخش كامپوزيتي  آستري به تنهايي بتواند فشار

  .كند هايي در حد فشار تركيدن عمل مي عنوان محافظت از آستري در برابر فشار فقط به
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  روش پيچش الياف

) Hoop(و محيطي ) Helical(، ضربدري )Polar(معموالً پيچش الياف به يكي از سه روش طولي 

شوند  هايي كه الياف بايد تحمل كنند انتخاب مي شود كه بسته به شكل مخزن و جهت بار انجام مي

ها   اين روش11شكل . شوند هايي كه الياف بايد تحمل كنند، انتخاب مي كه شكل مخزن و جهت بار

شوند و   محيطي پيچيده ميصورت در مخازن نوع دو الياف به. دهد صورت شماتيك نمايش مي را به

  }22{. دهند هاي محيطي از خود مقاومت نشان مي فقط در برابر بار

  11شكل 

  عنوان زمينه الياف پيچيده بهها  تأثير رزين

. يكي از عوامل بحراني در مخازن تحت فشار كامپوزيتي، مسئله مقاومت آنها در برابر تركيدن است

در شروع پارگي، مواد . افتد چنين اتفاقي در اين مخازن، ابتدا به علت پاره شدن الياف اتفاق مي

شوند كه نيروي وارده از   و باعث مي به الياف، نقش مهمي را ايفا كرده اي اضافه شده زمينه

ها  بنابراين بسيار مهم است كه هنگام استفاده از رزين. هاي پاره شده به اطراف منتقل شود  قسمت

  .} 23{عنوان زمينه الياف، خصوصيات رزين با استحكام الياف همخواني داشته باشد به

شيشه، از الياف ضد اسيد استفاده هاي اخير، براي بهبود خواص مخازن نوع دو با الياف  در سال

شود تا بدون اينكه افزايش قيمتي در مخزن ايجاد شود، مقاومت اين مواد را در برابر اسيدها  مي

  .} 12{افزايش دهند

  )CNG-3(فناوري توليد مخازن گازطبيعي فشرده نوع سه 

ده از الياف آغشته به شوند كه با استفا اين مخازن اغلب از آستري جداره نازك آلومينيمي ساخته مي

هاي وارده به جداره مخزن ناشي از فشار داخلي،  در اين مخازن، بخش عمده بار. اند رزين تقويت شده
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همچنين با توجه به اينكه اليه كامپوزيتي بايد در برابر تمامي . شود توسط اليه كامپوزيتي تحمل مي

ش ضربدري يا طولي در تمام سطح هاي محيطي و محوري مقاومت داشته باشد، الياف به رو بار

آستري اين .  قابل مشاهده است11شوند كه در شكل  پيچيده مي) fully wrapped(مخزن 

مراحل توليد آستري از ورق مشابه حالت بيان شده در . تواند از ورق يا لوله تهيه شود مخازن مي

الياف روي آن صورت بعد از توليد آستري از ورق، عمليات پيچش . توليد مخازن نوع يك است

براي توليد آستري از لوله، ابتدا لوله . شود  مشاهده مي12طور شماتيك در شكل  گيرد كه به مي

شود و سپس مراحل ديگر مانند توليد مخازن  آلومينيمي توسط اكستروژن داغ آلومينيم تهيه مي

  .نوع يك از لوله است

د استحكام كششي بيشتر در الياف شيشه و باعث ايجا) hybrid(استفاده از پيچش الياف پيوندي 

در اين حالت براي ايجاد بهترين خواص در مخزن . شود در مخزن مي) LBB(نشت قبل از شكست 

بايد ضخامت ديواره مخزن، زواياي پيچش الياف و صلبيت اليه كامپوزيتي بهينه باشد و مخزن تحت 

ش نامناسب استفاده شود، تنش باقيمانده در صورتي كه از پيش تن. قرار گيرد) اتوفرتاژ(پيش تنش 

آل، بايد  براي ايجاد حالت ايده. هاي مجاز كاري و عمر كاري مخزن شود تواند باعث كاهش تنش مي

ابعاد مخزن، ضخامت ديواره مخزن، زواياي پيچش الياف و فشار اتوفرتاژ را با توجه به شرايط كاري و 

  .} 24{جنس مخزن تعيين كرد

  12شكل 
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  13شكل 

در مخزن نوع يك، به پوشش محافظ نياز است تا خوردگي خارج مخزن بر عمر كاري آن تأثير 

هاي بين اليه كامپوزيت محيطي و    در مقابل نفوذ رطوبت از طريق ترك2مخازن نوع . نگذارد

.  بيروني آستري بايد پوشش داده شودبه همين دليل، قسمت. خوردگي سطح آستر حساس هستند

شود، پوشش محافظ براي   كه از الياف مقاوم به تأثيرات محيطي استفاده مي4 و 3در مخازن نوع 

صورت محيطي و ضربدري در تمام محيط  پيچش الياف به. جلوگيري از خوردگي ضروري است

شود، اما  ري فلزي ميمخزن باعث جلوگيري از ترك خوردن زمينه و نفوذ رطوبت در سطح آست

استفاده از پوشش براي جلوگيري از ضربه و سايش، درنهايت باعث افزايش كارايي اليه كامپوزيتي 

  . } 26{شود  مي

با قطر ( با الياف كربن و آستر آلومينيمي نازك 3سازنده مخازن نوع ) Dynetek(صنايع دايناتك 

هش هزينه توليد، افزايش عمر كاري و  براي كا3به دنبال طراحي مخزن نوع ) متر  ميلي406

اين سازنده با توليد مخزن توسط ورق آلومينيمي . مقاومت به ضربه اين مخازن بوده است

AA6061به جاي استفاده از لوله آلومينيمي بدون درز، توانسته است هزينه توليد را كاهش دهد  .

افزايش قطر . كند متر را ايجاد مي لي مي520استفاده از ماده اوليه ورق امكان توليد مخازن با قطر

با استفاده از . شود مخزن باعث افزايش بازده حجمي ذخيره مخزن و كاهش هزينه توليد مخازن مي

اصالح عمليات حرارتي آستري آلومينيمي مخزن، استحكام آستري و مقاومت در برابر خستگي آن 

 درصد افزايش فشار تركيدن و 50تر باعث استفاده از الياف كربن با استحكام باال. افزوده شده است

سازي انحناي آستري، نحوه پيچش الياف و  با بهينه. شود  درصد افزايش عمرسيكلي مخزن مي200

 درصدي عمر سيكلي 100تر باعث افزايش  استفاده از آستري استحكام باال و الياف كربن مستحكم
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 3طراحي جديد وزن واحد حجم مخازن نوع در اين . شود مخازن بعد از آزمون انداختن مخازن، مي

  .} 5{ هم كمتر شده است4از مخازن نوع 

  )CNG-4 (4فناوري توليد مخازن گازطبيعي فشرده نوع 

طور كامل توسط كامپوزيت شامل رزين و الياف پيوسته از  اين مخازن از يك آستر پليمري كه به

آستري اين مخازن از جنس . شوند يساخته م جنس فايبركربن يا فايبرگالس پيچيده شده است، 

تصوير شماتيك اين . فلزي است) Metal End Nozzle(و نافي آن ) HDPE(اتيلن سنگين  پلي

اتيلن سنگين به طراحي نافي مخزن  توليد مناسب آستري پلي. شود  مشاهده مي13مخازن در شكل 

دليل  شدن نافي و آستري بهتواند از نشتي گاز ناشي ازجدا  طراحي مناسب نافي، مي. بستگي دارد

. شود  مشاهده مي14تصوير يك نمونه نافي اين مخازن در شكل . هاي سيكلي جلوگيري كند فشار

اي كه دور  منطقه. اتيلن سنگين و نافي فلزي است دهنده منطقه اتصال بين پلي خط ضخيم، نشان

اتيلن پر  نگين، با پليآن بيضي كشيده شده است، نشانگر شكافي است كه در حين توليد آستري س

شود تا هنگامي كه  بندي بهتر، به اين منطقه چسب اضافه مي همچنين به منظور نشت. شود مي

اتيلن سنگين به نافي  گيرد، فشار داخلي باعث فشرده شدن چسب و پلي مخزن مورداستفاده قرار مي

اتيلن و نافي   جداشدن پليبراي جلوگيري از. طور موثري جلوگيري كند شده و از نشتي گاز به فلزي 

 15متر، طول   ميلي3اي به قطر  ه وجود آيد، حفر فلزي كه ممكن است بر اثر چرخيدن مخزن به

 15شود كه در شكل  طور متقارن در انتهاي نافي فلزي ايجاد مي متر به  ميلي5/7متر و عرض  ميلي

 rotational(ي چرخشي اتيلن، از روش قالبگير براي توليد آستري پلي. قابل مشاهده است

molding (شود تا   درجه به چرخش درآمده و حرارت داده مي45قالب با زاويه . شود استفاده مي

اين عمل براي . اتيلن ذوب شده، در قالب چرخنده به شكل نيمه استوانه درآيند هاي پلي  گلوله

يرد و حرارت داده گ صورت افقي قرار مي سپس قالب به. شود انتهاي ديگر مخزن هم تكرار مي

  .} 25{ اتيلن به شكل استوانه درآيند هاي پلي  شود تا گلوله مي
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  14شكل 

 

  15شكل 

) integrated storage system(هاي اخير از سيستم ذخيره سوخت مخافظت شده  در سال 

اين سيستم شامل چند مخزن . شود استفاده مي 4براي ذخيره گازطبيعي فشرده، در مخازن نوع 

است كه در اسفنج و داخل پوسته ) hybrid(تحت فشار تمام كامپوزيتي با پيچش الياف پيوندي 

ها و تجهيزات ايمني، در  تمام شيرها، لوله. فايبرگالس قراردارند و ظاهر آنها مانند مخزن بنزين است

استفاده از اين سيستم باعث . اي فيزيكي ايمن هستنده گيرند كه از لحاظ برخورد قسمتي قرار مي

شود و ايمني در برابر تصادف را افزايش  كاهش هزينه، وزن و پيچيدگي ذخيره گازطبيعي فشرده مي

  . } 27{دهد مي

 امريكا ATK Thiokol Propulsion، فناوري شركت 4هاي توليد مخازن نوع   يكي از ديگر روش

است كه باعث كاهش وزن مخازن ) conformable(ازده حجمي باال  با ب4در توليد مخازن نوع 

 درصد افزايش ذخيره گاز در حجم ثابت 50و همچنين) بار250با فشار كاري (گازطبيعي فشرده 
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اين مخازن، دوقلو بوده و در آنها براي ايجاد فشاركاري . شود خودرو در مقايسه با مخازن معمولي مي

 نشان دهنده تصوير شماتيك اين 4شكل . شود چرخشي استفاده ميموردنظر، از اليه قالبگيري 

  .} 3{مخازن است

 كه بخشي از شركت امريكايي Quantum شركت 4در فناوري جديدتر توليد مخازن نوع 

IMPCO است با همكاري شركت ATK Thiokol Propulsion 4 اقدام به توليد مخازن نوع 

اند كه براي ذخيره هيدروژن مورد استفاده قرار  ر كرده با350با بازده حجمي باال و فشار كاري 

اتيلن فوق سنگين است كه در مقابل نفوذ گاز  آستري يكپارچه اين مخازن از جنس پلي. گيرد مي

 اپوكسي و يك اليه محافظ خارجي اتصال -مقاوم بوده و توسط چندين اليه كامپوزيتي كربن

هر سلول توسط پيچش الياف . كننده داخلي است قويتاي با استفاده از شبكه ت هاي استوانه قسمت

ها با استفاده از پيچش الياف محيطي به هم  سپس سلول. شود محيطي و ضربدري پيچيده مي

توجه زيادي به طراحي شعاع انتقالي ديواره خارج منحني و شبكه داخلي تخت . شوند متصل مي

فعال  اين شركت از پيچش الياف پيش. ندها حذف شو هاي اتصالي و انفصال گيرد تا تنش صورت مي

كند كه نسبت به پيچش الياف خيس سريعتر و با اتالف انرژي كمتري  استفاده مي) prepreg(شده 

 است كه از مقدار نرخ g/scc/1/hr 2/1آستري مورداستفاده داراي نرخ نفوذ گاز . شود پيچيده مي

  .} 4{كمتر است) g/scc/1/hr0/2(نفوذ گاز استاندارد 
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 ثابت گذاري سرمايه حجم آورد بر شامل اقتصادي ظرفيت حداقل تعيين و بررسي -4

 واحـد  اطالعات از استفاده با( ارزي UNIDO بانكهاي و اينترنت و و ريالي تفكيك به

 و تكنولـوژي  فروشـنده  هاي شركت ني،جها اطالعاتي و اجرا، دست در موجود، هاي

  ...)و تجهيزات

  . عدد در سال پيش بيني مي گردد200,000ظرفيت پيشنهادي جهت توليد اين محصول، 

  . مترمربع پيشنهاد مي گردد5000زمين مورد نياز طرح نيز با توجه به گستردگي كار، 

  

 :برآورد هزينه ثابت          

 سرمايه اي هزينه هاي      

 شرح شماره يادداشت )ميليون ريال(لغ مب

 زمين   3،000

 محوطه سازي   423

 ساختمان سازي   4،650

 ماشين آالت و تجهيزات و وسائل آزمايشگاهي   147،160

 تاسيسات   10،250

 وسائل حمل و نقل   613

 ) درصد هزينه هاي ساختمان اداري30 الي 20(وسائل دفتري   1،163

 ) در صد اقالم باال10(پيش بيني نشده   16،726

 جمع  183،984

  هزينه هاي قبل از بهره برداري12-2

 هزينه هاي سرمايه اي%4(هزينه هاي تهيه طرح ،مشاوره ،اخذ مجوز ،حق قرارداد بانكي  7،359

 ) درصد كل حقوق ساالنه2(هزينه آموزش پرسنل  48

 ) روز هزينه هاي آب ،برق ،سوخت ،مواد اوليه ،حقوق و دستمزد15(شي هزينه هاي راه اندازي و توليد آزماي ١،٧١٤

 جمع كل ٩،١٢٢

  

  

  

  



      
                                                   
                                                                                                                   

 ٦٣

 داخـل  يـا  خارج از آن تامين محل و ساالنه نياز مورد عمده اوليه مواد ميزان -5

 عمـده  اقالم تامين روند در اساسي تحوالت بررسي و ن آريالي و ارزي قيمت كشور

  آينده و گذشته در نياز مورد

 واحد قيمت واحد )ريال.م(ينه كل هز
 مصرف 

 ساالنه

 محل 

 تامين
 نام مواد

رديف
 

كيلوگرم 24700 8818  1 2لوله تيپ  خارجي 357000

كيلوگرم 18050 12704   2 1لوله تيپ  خارجي 703800
كيلوگرم 95000 7241   3 فايبرگالس و رزين خارجي 76220
كيلوگرم 42750 611  4 اپوكسي و رنگ خارجي 14300

  جمع كل 29374

  

  

   پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-6

جهت اين طرح پيشنهاد مي گردد تا با توجه به نياز به واردات قطعات و ارتباط با سازمانها و مراكـز،                     

  .اين طرح در مراكز استانهاي صنعتي نظير تهران، خراسان رضوي، اصفهان اجرا گردد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      
                                                   
                                                                                                                   

 ٦٤

   انساني و تعداد اشتغالوضعيت تامين نيروي -7

 تعداد تحصيالت نيروي انساني مورد نياز  رديف

  اداري

 1 ليسانس حسابدار 1
 1 ليسانس كارمند امور مالي 2
 1 فوق ديپلم كارمند اداري 3
 1 سيكل كارمند خدماتي  4
 1 ليسانس كارمند فروش  5
 1 ديپلم كارمند بازرگاني  6
 1 ديپلم تداركات  7
 1 ليسانس نامه ريزيكارشناس بر  8
 1 ليسانس كارشناس طراحي و محصول  9
 1 فوق ديپلم كارمند طراحي و محصول  10
 1 ليسانس كارشناس سيستمها  11
 1 فوق ديپلم كارمند برنامه ريزي 12

  توليدي

 1 ليسانس كارشناس آزمايشگاه 1
 2 ليسانس سرپرست شيفت 2
 2 فوق ديپلم پرسنل كنترل كيفيت 3
 2 فوق ديپلم ل تعميراتپرسن 4
 1 ليسانس سرپرست انبار 5
 1 فوق ديپلم انباردار 6
 1 سيكل كارگر انبار و بسته بندي   7
 27 ابتدائي كارگر ساده  8

  49  جمع كل

  .حق بيمه سهم كارفرما محاسبه مي گردد%  20 ماه حقوق و 12 ماهه با احتساب 18حقوق ساالنه 

   . ميليون ريال مي باشد2403 ،پرسنل نفر 49جمع حقوق پرداختي جهت 

  

  

  



      
                                                   
                                                                                                                   

 ٦٥

 ارتبـاطي  و مخـابراتي  امكانـات  سوخت، برق، آب، تامين ميزان تعيين و  بررسي-8

 براي مناسب منطقه در آنها تامين امكان چگونگي ...)بندر و -فرودگاه -آهن راه -راه(

   طرح اجراي

  :آب

زان مـصرف آب بـراي مـصارف     و ميـ  مترمكعـب در سـال  1670حـدود  آب مصرفي در فرآيند توليد  

 روز كـاري،    300 نفـر پرسـنل در       49 ليتر در روز لحاظ مي گردد كه با پـيش بينـي              150بهداشتي  

 ليتـر آب    1,5 مترمربع فضاي سبز و نياز بـه         750همچنين با پيش بيني     .  مترمكعب مي شود   2205

پـس ميـزان    . د مترمكعـب نيـاز مـي باشـ        1125روزانه جهت هر مترمربع آبياري فضاي سبز، حدود         

  . مترمكعب خواهد بود5000مصرف كل آب ساالنه 

  : برق

و سـاير دسـتگاههاي      با توجه به وجود كـوره در خـط توليـد          ميزان برق مصرفي جهت اين محصول       

  .وات پيش بيني مي گرددمگا 2تست حدود 

  :سوخت

كوره هـا،   گاز طبيعي بوده كه جهت گرمايش سالنها و فضاي اداري و مصرف             ميزا ن سوخت مصرفي     

  . مترمكعب در سال پيش بيني مي گردد750,000حدود 

  

  

  

  

  

  

  



      
                                                   
                                                                                                                   

 ٦٦

 برآورد هزينه هاي آب،برق،و سوخت مصرفي    
هزينه واحد )ر.م (هزينه كل مصرف ساالنه مصرف روزانه  شرح واحد
  آب مصرفي متر مكعب 17 5،001 1،200 6,0

 يبرق مصرف كيلو وات بر ساعت 16000 4،800،000 500 2،400,0
 مازوت ليتر 0 0 220 0,0

 گاز متر مكعب 2500 750،000 138 103,5
 بنزين ليتر   0 1،000 0,0
گازوئيل ليتر   0 165 0,0

سوخت 

 جمع كل 2،510

  :تجهيزات مورد نياز در تاسيسات

 5000سيستم تبريـد و لولـه كـشي حـدود             گرمايش و سرمايش شامل بويلر، تجهيزات موتورخانه،      * 

  ن ريالميليو

  ميليون ريال150 ، 6 مدل اسكرو 3*3هواي فشرده * 

  ميليون ريال1500، تاسيسات توليد اكسيژن* 

  ميليون ريال50سانترال، * 

 عنوان شرح )ميليون ريال(قيمت 
 برق رساني  كيلو وات2000كنتور  2،800

 برق رساني .....تابلو برق، سيمكشي و  500

 آب رساني  اينچ1/2كنتور  100

 سوخت رساني كنتور گاز و لوله كشي مربوطه 150

وسائل سرمايش و ايمني بويلر، سيستم تبريد، موتورخانه 6،700
  جمع كل  10250

با پيش بيني واحد در مراكز استان نزديكي به راههاي ارتباطي و تامين سوخت به سهولت امكانپذير                 

  .مي باشد

  

  

  



      
                                                   
                                                                                                                   

 ٦٧

 برآورد هزينه تعمير و نگهداري-
  شرح ارزش دارائي  درصد .)ميليون ريال(تعميرات ساليانه هزينه 

1 محوطه سازي 423 2 8
2 ساختمان 4،650 2 93

5،886 4 147،160 
ماشين آالت و تجهيزات و وسائل 

3 آزمايشگاهي
4 تاسيسات 10،250 10 1،025

5 وسائل حمل و نقل 613 5 31
 جمع كل 7،044

  

  

  

 هزينه استهالك-  

درصد )ميليون ريال(ستهالك ساليانههزينه ا  شرح )هزارريال(ارزش دارائي

 محوطه سازي 423 8,5 35,955

 ساختمان سازي 4650 8,5 395,25

ماشين آالت و تجهيزات  147160 10 14716
 تاسيسات 10250 12 1230

 وسائل حمل و نقل 613 20 122,6

 وسائل دفتري 1162,5 20 232,5

 پيش بيني نشده 16725,85 20 3345,17

 جمع كل 20077

  

  

  

  



      
                                                   
                                                                                                                   

 ٦٨

 هزينه هاي توليد ساليانه-  

 شرح يادداشت )ميليون ريال(مبلغ 

 مواد اوليه   29،374

 هزينه حقوق و دستمزد   2،403

 هزينه انرژي مصرفي   2،510

 هزينه تعمير و نگهداري   7،044

  در اقالم باال5هزينه پيش بيني نشده    2،067

 هزينه اداري و فروش   434

 هزينه تسهيالت مالي   0

  هزارم سرمايه كل2هزينه بيمه كارخانه    386

 هزينه استهالك   20،077

 هزينه استهالك قبل از بهره برداري در صد استهالك ساالنه20 4،015

   جمع كل 68،309

  

  

  

  

 : قيمت تمام شده محصول -        

 341،545 ميزان توليد ساليانه / هزينه هاي توليد ساليانهجمع  )ريال(قيمت تمام شده

  

  

  

  

  

  



      
                                                   
                                                                                                                   

 ٦٩

 :ساير محاسبات مالي      
 شرح هزينه هزينه متغير هزينه ثابت هزينه كل

   مبلغ درصد مبلغ درصد ميليون ريال
 مواد اوليه 29374 100 0 0 29374
 هزينه حقوق و دستمزد 841 35 1562 65 2403
 هزينه انرژي مصرفي 2008 80 502 20 2510
 هزينه تعمير و نگهداري 5635 80 1409 20 7044
 هزينه پيش بيني نشده 1757 85 310 15 2067
 هزينه اداري و فروش 434 100 0 0 434

 هزينه تسهيالت مالي 0 0 0 100 0
 هزينه بيمه كارخانه 0 0 386 100 386

 هزينه استهالك 0 0 20077 100 20077
  استهالك قبل از بهره برداري 0 0 4015 100 4015

 جمع هزينه هاي توليد 40048   28261   68309

 )ميليون ريال(فروش كل معادل  81،971
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      
                                                   
                                                                                                                   

 ٧٠

و مقايسه با تعرفـه     ) محصوالت و ماشين آالت   (حمايت تعرفه گمركي    ( وضعيت حمايتهاي اقتصادي و بازرگاني       -9

  )، بانكها و شركتهاي سرمايه گذار)اي موجود و طرحهاواحده(هاي جهاني و حمايتهاي مالي 

  

  

  

  

  

.  با پرداخت حقـوق ورودي نـسبت بـه واردات ماشـين آالت اقـدام نماينـد                 توليدكنندگان مي توانند  

اي عامل از توليدكنندگان واردكننده تكنولوژي به صورت پرداخت تسهيالت بـا بهـره              همچنين بانكه 

   . صنعتي و با اقساط بلندمدت حمايت مي كنند

  )ريال.م(قيمت كل   محل تامين  تعداد  شرح ماشين آالت  رديف

1  spinning machines 2 40775 خارجي 

2  heat treatment line 1 18613 خارجي 

3  Ultrasonic test line 2 10491 خارجي 

4  Hardness Testing 1 8243 خارجي 

5  Neck Threading, Neck miling,Neck drilling, Neck cutting 1 20250 خارجي 

6  Painting coating line 1 4180 خارجي 

7  Saws 2 2266 خارجي 

8  Dryer 1 170 خارجي 

9  Conveyors 1 3991  خارجي 

10  External blasting machine 1 510 خارجي 

11  Internal blasting machine 1 567 خارجي 

12  Auto frottage\machine&Hydrostatic test 3 10306 خارجي 

13  Pneumatic test 1 3605 خارجي 

  ميزان تعرفه گمركي  شماره تعرفه  نام ماشين آالت  رديف

  %10  841710  كوره  1

  %15  8426  جرثقيل  2

  %10  8458  تراش  3



      
                                                   
                                                                                                                   

 ٧١

14  Burst machine&Cycle test 1 5358 خارجي 

15  Magnetic test 1 409 خارجي 

16  Laboratory  1 1545 خارجي 

17  Marking machine, Weighing machine 1 3474 خارجي 

18  Filament winding machine creels&Resine bath 1 5652 خارجي 

19  Curing oven 1 4695 خارجي 

20  Crane ton 2 515 خارجي 

21  Tools 1 1545 خارجي 

 147160  جمع كل

  :  ماشين آالت حمل و نقل-

   ميليون ريال600:  دستگاه2 تن، 4ليفتراك برقي * 

   ميليون ريال13:  دستگاه3 تن، 2جك پالت مكانيكي * 

   تجزيه و تحليل و ارائه جمعبندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد-10

 هـزار   9 دالري تقريبـا بـه       1200 يارانه پرداخت شده از سوي دولت با هر تن بنـزين             1387در سال   

 هشت هزار ريال يارانه بابت يك ليتر بنـزين سـهميه دولتـي و پـنج                 ريال مي رسد، به ازاي پرداخت     

هزار ريال يارانه بابت فروش هر ليتر بنزين آزاد، نتيجه حاصـل مـي شـود كـه دولـت بـراي مـصرف                        

 هزار ريال ماهانه و     540 هزار ريال روزانه،     18سوخت ميانگين هر دستگاه موتورسيكلت، مبلغي برابر        

ال ساالنه يارانه پرداخت مي كند كه با وجود هفت ميليون موتورسيكلت             هزار ري  570شش ميليون و    

  . ميليارد دالر در سال خواهد رسيد7/4اين رقم به 

    هزار دستگاه موتورسيكلت بـه موتورسـيكلت هـاي كـشور افـزوده     600طبق آمار و اطالعات، ساالنه      

     رم مونواكـسيد كـربن توليـد       كيلـوگ  437مي شود و هر دستگاه موتورسيكلت به طور متوسط ساالنه           

   ليتر بنزين در سال مـصرف       95مي كند و با متوسط مصرف روزي سه ليتر بنزين، تقريبا يك هزار و               



      
                                                   
                                                                                                                   

 ٧٢

بنابراين موتورسيكلت هايي كه توليد و وارد چرخه حمل و نقل شـهري مـي شـود سـاالنه                    .مي شود 

  .ن مصرف مي كند ميليون ليتر بنزي657 هزار تن مونواكسيد كربن و 800بيش از 

 هـزار ريـال سـاالنه       570در واقع دولت براي تامين سوخت هر دستگاه موتورسيكلت شش ميليون و             

  ) هزار ريال براي هر دستگاه18به ازا هر سه ليتر روزانه (يارانه پرداخت مي كند

ينـي   در كشور و بـا توجـه بـه پـيش ب            88 سال   تا  از اين كاال    ميليون عدد  6با توجه به كمبود حدود      

 به نظر مي رسد احداث حـداقل  88تا پايان سال  عدد 1,800,000 واحد با ظرفيت توليد      11احداث  

  .در كشور الزامي به نظر مي رسد  قطعه در سال،2,000,000با توليد  واحد 21


