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  خالصه طرح

  

  نام محصول
  كاتاليست كانورتور

  )Coveringفرآيند (

    عدد در سال٢٠٠٠٠٠  ظرفيت پيشنهادي طرح
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 فهرست مطالب

 صفحه عنوان

   معرفي محصول-١

 ٣ نام و كد محصول  -١-١

 ٩ شماره تعرفه گمركي  -٢-١

 ٩ شرايط واردات -٣-١

 ١٠ بررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المللي -٤-١

 ١٣ بررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول -٥-١

 ١٥ موارد مصرف و كاربرد -٦-١

 ١٦ يگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصولبررسي كاالهاي جا -٧-١

 ١٦ اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز -٨-١

 ١٩ كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول -٩-١

 ١٩ شرايط صادرات-١٠-١

 ٢٠ وضعيت عرضه وتقاضا-٢

ل واحدها و  بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاکنون و مح-١-٢

تعداد آنها و سطح تکنولوژي واحد هاي موجود، ظرفيت اسمي، عملي، علل عدم بهره برداري 

کامل از ظرفيتها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشين آالت مورد استفاده در توليد 

 محصول

٢٠ 

ت، از نظر تعداد، ظرفي(   بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا-٢-٢

سطح تکنولوژي آنها و سرمايه گذاري انجام شده اعم از  محل اجرا، ميزان پيشرفت فيزيکي و

 )ارزي و ريالي و مابقي مورد نياز

٢١ 

 ٢٢ )چقدر از کجا( ٨٥ بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال -٣-٢

 ٢٣  بررسي روند مصرف از آغاز برنامه-٤-٢

  و امکان توسعه آن٨٥ روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال  بررسي-٥-٢

 ٢٥)چقدر به کجا صادر شده است(
٢٤ 
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 فهرست مطالب

 صفحه عنوان

 ٢٥  بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم-٦-٢

  

 بررسي اجمالي تکنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در کشور و مقايسه آن با -٣

 .يگر کشورهاد
٢٨ 

  ٣٢  در فرآيند توليد محصول)به صورت اجمالي( تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژيهاي مرسوم -٤

 بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي و شرايط عملكرد واحد و بر آورد حجم سرمايه -٥

اجرا، با استفاده از اطالعات واحد هاي موجود، در دست (گذاري ثابت به تفکيک ريالي و ارزي

  و اينترنت و بانک هاي اطالعاتي جهاني، شرکت هاي فروشنده تکنولوژي و UNIDOو

 ...)تجهيزات و

٣٢ 

 ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز ساالنه و محل تامين آن از خارج يا داخل کشور قيمت -٦

ذشته و ن و بررسي تحوالت اساسي در روند تامين اقالم عمده مورد نياز در گآارزي و ريالي 

 آينده

٣٧ 

 ٣٨  پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-٧

 ٣٩  وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال-٨

   -راه( مين آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتي و ارتباطيأ بررسي و تعيين ميزان ت-٩

  اجراي طرحو چگونگي امکان تامين آنها در منطقه مناسب براي...)  بندر- فرودگاه-راه آهن
٣٩ 

 ٤٠  وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني-١٠

 ٤١  تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهائي در مورد احداث واحد هاي جديد-٤١

 ٤٢ منابع و مراجع

  ٤٣  پيوست يك 
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   نام و کد محصول - ١-١

 آلودگي هواي محيط و قبل از پرداختن به بررسي محصول مورد نظر طرح، مقدمه اي در خصوص

  .آالينده ها آورده مي شود

ترکيبات آلي . شوند تقسيم مي معدني دو گروه آلي و ، بهنشا ترکيب شيميايي ها بر حسب آالينده

شوند،  يافت مي اتمسفر ير ذرات آلي دربرخي از ذرات آلي که بيش از سا. هستند هيدروژن و کربن حاوي

نيتراتها،  عبارتند از  معدني موجود در اتمسفرمعروفترين ذرات. و الکلها فنلها، اسيدهاي آلي: عبارتند از

 . واناديم و روي ،سرب ،آهن و فلزاتي مانند سولفاتها

  

  

  

  

  

  

  

   آلودگي هواي شهرها-١-١شكل

  ها منابع آالينده -

گياهان، ذرات معلق نمک و دود و ذرات  هاي طبيعي نظير هاگهاي قارچها، تخم دههوا داراي آالين

توليد شده به  گاز منوکسيد کربن همچنين هوا حاوي. تز آتش جنگلها و فوران آتشفشانهاسغبار حاصل ا

ناشي از درختان کاج،  ترپنهاي به شکل هيدروکربنها و (CH٤) حاصل از تجزيه متان (CO) شکل طبيعي

ها را  منابع آالينده .باشد هوازي مواد آلي مي حاصل از تجزيه بي (CH٤) و متان (H٢S) سولفيد هيدروژن

  : توان در چهار گروه اصلي طبقه بندي کرد مي بطور کلي

  .ها و هر نوع استفاده و يا تبخير بنزين هوايي، ترنها، کشتي  وسائط نقليهوسائط نقليه موتوري، .١
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  انرژي و حرارت الزم براي مقاصد مسکوني، تجاري و صنعتي،  تامينتجهيزات .٢

 تصفيه نفت، پااليشگاههاي و کاغذ صنايع شيميايي، متالوژي، توليدآالينده هاي صنعتي شامل  .٣

و خاکستر باقيمانده از سوزاندن  سنگ زغال ناشي از مصارف خانگي و تجاري، زايداتمواد زائد  .٤

  .بقاياي کشاورزي

از مهمترين گازهاي آالينده محيط زيست که عمدتاً از طريق خودروها به محيط ساطع مي گردند 

  : عبارتند از

  منوکسيد کربن) الف 

اثر و طول  ست و در شرايط عادي از لحاظ شيميايي بيا بو مزه و بي بي بيرنگ ، گاز منوکسيد کربن ،

 در حال حاضر مقدار منو اکسيد کربن در اتمسفر بر روي.  ماه است٢,٥آن در اتمسفر حدود  عمر متوسط

در غلظتهاي زياد منو کسيد کربن، به علت تمايل زياد به . اثر است اثر يا کم اموال انساني ، گياهان و اشيا بي

   .يد اختالل ايجاد نما تواند در متابوليسم تنفسي انسان بطور جدي ميجذب هموگلوبين 

سنگين و حرکت خودروها کند است، به  غلظت منوکسيد کربن در نواحي متراکم شهري که ترافيک

گاز متان حاصل از مرگ گياهان  اکسيداسيون در اثرات طبق گزارش. يابد ميزان قابل توجهي افزايش مي

، متابوليسم انساني است بازدم  ماده گر توليد ايندي منبع. شود وارد طبيعت مي CO  ميليون تن١٣,٢ساالنه 

  . است CO شخصي که در حال استراحت است بطور تقريبي حاوي

  

  

  اکسيدهاي گوگرد) ب

 اکسيد سولفور  ، دي (SO) سولفور منوکسيد:  ترکيب مختلف گازي هستند٦اين اکسيدها شامل 

(SO٢) اکسيد سولفور ، تري (SO٣) اکسيد سولفور تترا (SO٤) ،  اکسيد سولفورهگزا (SO٦) و هپتو اکسيد 

  . (S٢O٧) سولفور
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با . مي باشندد سولفور حائز بيشترين اهميتاکسي تري اکسيد سولفور و در مطالعه آلودگي هوا، دي

 کننده احيا و يا کننده اکسيد تواند به عنوان يک عامل ميگاز در اتمسفر اين  SO٢ توجه به پايداري نسبي

  .وارد عمل شود

SOشود،  به شکل فتوشيميايي يا کاتاليستي وارد واکنش مي که با ساير اجزاي موجود در اتمسفر  ٢

  .و نمکهاي اسيد سولفوريک را توليد کند (H٢SO٤) سولفوريک اسيد تواند قطرات مي

 SO٨٠اين اسيد ضعيف با بيش از . نمايد سولفورو مياسيد وارد واکنش شده، توليد  آب با ٢% 

SOشود و فسيلي مربوط مي جامد آزاد شده در اتمسفر ناشي از فعاليتهاي انساني به سوزاندن سوختهاي   ٢.   

 
  اکسيدهاي نيتروژن) ج

، (N٢O) ، نيترواکسيد (NO٢)اکسيدنيتروژن ، دي (NO)نمنوکسيدنيتروژ شاملاين اكسيدها 

   .هستند (N٢O٥) نيتروژن پنتواکسيد و (N٢O٤) اکسيد نيتروژن تترا

 نيتروژن،  اکسيد دي و (NO) اکسيد نيتريک: اند عبارتند از آلودگي هوا مهم دركه دو گاز مهمي 

هوا سنگينتر و در آب محلول است، در آب تشکيل اسيد نيتريک و يا اسيد نيترو و  اکسيد نيتروژن که از دي

 سقوط کرده يا با اسيد نيتريک و اسيد نيترو در اثر بارندگي به سطح زمين. دهد مي (NO) نيتريکاکسيد  يا

  .آورد بوجود مي (NH٤NO٣)  آمونيم نيترات وترکيب شده (NH٣) موجود در اتمسفر آمونياک

 NOهاي  در توليد آالينده رود،  جاذب خوب انرژي به شمار مي،بنفش که در دامنه تشعشع فوق ٢

 NO٢ رآزاد شده در اتمسفر به مراتب بيش از مقدا NO نقش مهمي دارد مقدار O٣ ثانوي هوا از قبيل ازن

  .آيد و در اثر ترکيب نيتروژن و اکسيژن بوجود ميباال در فرآيندهاي احتراقي با دماي  NO .آزاد شده است

در اثر . شوند صورت انساني ايجاد مي برخي از اکسيدهاي نيتروژن به صورت طبيعي و برخي به

در  NO٢ نيز سبب آزاد شدن آلي باکتريايي مواد تجزيه .ودش مي ايجاد NO٢ سوزي جنگل مقدار اندکي آتش

 برابر منابع انساني که در نواحي ١٠ بطور طبيعي تقريباً NO٢ در واقع منابع توليد کننده. شود اتمسفر مي

مربوط به احتراق  توليد شده از منابع انساني NO٢ بخش عمده. باشد ظت هستند ميتراکم و غل شهري داراي

  .دباش  ساکن و حرکت وسائط نقليه ميسوخت در منابع
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همانطوريکه بيان شد گازهاي حاصل از سوخت خودروها يکي از مهمترين منابع آلوده کننده محيط 

نيتروژن  ( NOxصنعتي موجب گسترش گازهاي اگزوز خودروها و آالينده هاي . زيست به شمار مي آيند

 با انجام VOCو   NOx . مي شوند ) VOC(و همچنين ترکيبهاي آلي فرار ) مونوکسيد و نيتروژن دي اکسيد

اوايل پاييز   که معموالً اواسط تابستان يا-و خشک  آفتابي  طي يک روز واکنش شيميايي با اکسيژن در 

اين اتفاق در بعدازظهرها به اوج خود مي رسد و در اوايل .  مي شوند موجب تشکيل اوزون تروپوسفري-است

 . اين پديده را به خوبي نشان مي دهد شکل زير. غروب و ابتداي شب کمتر ديده شده است

  

  
   NOx توليد اوزون تروپوسفري از آالينده هاي -٢-١شکل  

  
هاي نيتروژن دي اکسيد ، همانطوريکه در اين شکل مشخص است نور خورشيد با شکستن مولکول 

،  موجود در محيط تروپوسفرO٢ را پديد مي آورند که آنها نيز به نوبه خود با حمله به مولکول هاي Oاتمهاي 

مي تواند با اوزون واکنش دهد تا  از طرفي مولکول نيتروژن مونو اکسيد.  را ايجاد مي کنندO٣مولکول هاي 

  .  يابد تشکيل شده و اين چرخه ادامهNO٢دوباره 

که مجبور به فعاليت  افرادي و) آسم(تروپوسفري براي کودکان، افراد مبتال به بيماريهاي ريوي اوزون 

ريه و کاهش فعاليت آن از جمله اين اثرات  در محيط هاي باز هستند، بسيار خطرناک است و تخريب بافت

 بسيار فعال، از ترکيب اکسيژن وعنوان گروهي از گازهاي ه ب NOx اکسيد هاي نيتروژن يا . خطرناک است

هستند ، ولي يکي  ت هاي مختلف بوجود مي آيند، بسياري از اين اکسيدها بي رنگ و بي بوظنيتروژن در غل
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معلق موجود در هوا، به صورت يک  از معمولي ترين اين ترکيبات به نام دي اکسيد نيتروژن به همراه ذرات

  . شود ا ديده مي قهوه اي در باالي سطح شهره-اليه قرمز 

صورت   NOxتالشهاي بسيار زيادي طي سالهاي اخير براي کاهش اين آالينده ها مخصوصاً گازهاي

مهمترين فعاليت انجام شده که تا به حال در داخل کشور در اين خصوص صورت گرفته است  . گرفته است

  .  بوده استCatalyst Converterساخت مبدل هاي کاتاليستي يا  

خطر براي  را به گازهاي بيخودرو  درصد گازهاي خروجي از اگزوز ٩٩ تا ٩٥اليستي حدود مبدل كات

شود  مبدل كاتاليستي اگزوز خودرو كه بين موتور و انباري اگزوز خودرو نصب مي. محيط زيست تبديل كند

تبديل كرده و ضرر براي محيط زيست  گازهاي آالينده خروجي از اگزوز خودرو را به تركيبات ناآالينده و بي

گازهاي خروجي از اگزوز به روش . شود هاي حاصل از احتراق سوخت را سبب مي كاهش بسيار زياد آالينده

  . شوند جذب سطحي، با گذر از روي كاتاليست كه مواد جامد ساكن هستند به مواد ديگر تبديل مي

 در پژوهشگاه ١٣٨٥که اولين بار در کشور در سال روش ساخت مبدل كاتاليستي اگزوز خودرو 

در ابتدا جريان گازهاي خروجي از يك موتور خودرو اين صورت است که به صنعت نفت ساخته شد 

. سازي شد، سپس يك نوع خاص از كاتاليست بر سر راه خروج اين گازها از اگزوز خودرو قرار گرفت شبيه

گذرد و در اين  معين است ميگازهاي خروجي از اگزوز با سرعت خاص از روي كاتاليست كه داراي دمايي 

گازهاي حاصل از . شود شرايط با سطح كاتاليست موجود در مبدل واكنش داده و به مواد ديگر تبديل مي

احتراق در موتورها، بيشتر از گازهاي منواكسيد كربن، اكسيدهاي نيتروژن و هيدروكربنهاي نسوخته كه 

ها در مبدل كاتاليستي  در بيشتر واكنش. شوند هاي جدي براي محيط زيست هستند، تشكيل مي آالينده

اثر است و همچنين هيدروكربنهاي نسوخته و  خودرو، اكسيدهاي نيتروژن به نيتروژن كه گازي بي

خطر است تبديل  اكسيد كربن كه اثر چنداني بر محيط زيست ندارد و براي آن بي منواكسيدكربن به آب و دي

ه كار گرفته شده، كاتاليست پاالديم بر پايه آلومينا بوده كه يك سري كاتاليستي كه در اين مبدل ب. شود مي

در اين . ساخت اين كاتاليست به روش تلقيح مرطوب انجام شده است. ها به آن افزوده شده است بهبوددهنده

ساخته شده، سپس پايه را كه پودر آلومينا است در آن ) پاالديم(روش ابتدا محلولي از نمك فعال فلز 
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توان آن را براي سوخت بنزين بدون سرب به  نكته مهم درباره اين دستگاه اين است كه تنها مي .ذارندگ مي

مبدل كاتاليستي . كند سرب براي اين نوع كاتاليست ها مضر است و كاتاليست را مسموم مي. كار گرفت

 به كار گرفته شده با اًخودرو در بيشتر خودروهاي خارجي وجود دارد و در برخي خودروهاي ايراني نيز اخير

توان  مبدل كاتاليستي ساخته شده در كشور را مي. اين تفاوت كه كاتاليست از خارج از كشور وارد شده است

هاي خروجي از اگزوز  هاي داخل كشور به كار گرفت و آالينده در تمام خودروهاي ساخته شده در كارخانه

 به حال به تفصيل بيان شد محصول مورد نظر اين طرح همانطوريکه تا. ها را به شدت كاهش داد اتومبيل

 ]١[.  مي باشد٣٤٣٠١٦٨٨:   آن ٣مبدل هاي کاتاليستي آلودگي اگزوز هستند که کد آيسيک 

 

 
 

 

 
 

   كاتاليست كانورتور نمونه هايي از-٣-١شكل 
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 ]٢[ : شماره تعرفه گمرکی -٢-١

   به دو صورت وارد مي شود كه طبق تحقيقات صورت گرفته از اداره گمرك كشور اين كاال

  :تعرفه هاي گمركي آنها  به شرح زير مي باشد 

  . به صورت كاملCatalyst Converter تصفيه دود اگزوز خودرو يا يفيلترها : ٨٤٢١٣٩١٠

با يا بدون محافظ ) Sub strate(  تصفيه دود اگزوز خودرويهسته مركزي فيلترها: ٨٤٢١٣٩٢٠

  .فلزي

ي شود اين كاال يا به صورت قطعه كامل وارد مي شود و يا فقط هسته مركزي همانطوريكه مشاهده م

به هرحال واردات اين كاال از طريق دو . آن كه احتماالً همان كاتاليست مورد نظر مي باشد وارد مي شود

  .تعرفه فوق مي باشد

  

  :  شرايط واردات -٣-١
وزارت بازرگاني، اداره كل (واردات کشور مطابق كد تعرفه هاي فوق و طبق  قانون مقررات صادرات و 

  شرايط وارداتي اين محصول به صورت زير ) شركت چاپ و نشر بازرگاني مقررات صادرات و واردات،

  .مي باشد 

  ]٣[  شرايط واردات محصول بر اساس كد تعرفه-١-١جدول 

  مالحظات SUQشاخص   حقوق ورودي  تعرفه گمركي  سال

٢٥ ٨٤٢١٣٩١٠  ١٣٨٣  U -  

٢٥ ٨٤٢١٣٩١٠  ١٣٨٤  U -  

٢٥ ٨٤٢١٣٩١٠  ١٣٨٥  U -  

٤ ٨٤٢١٣٩٢٠  ١٣٨٣  U -  

٤ ٨٤٢١٣٩٢٠  ١٣٨٤  U -  

٤ ٨٤٢١٣٩٢٠  ١٣٨٥  U -  

شايان ذكر است كه حقوق ورودي مندرج در ستون سوم جدول فوق شامل حقوق پايه و سود 

ايه، حقوق  هيأت وزيران، حقوق پ٢/١١/١٣٨٢ قانون تجميع عوارض مصوب ٢طبق ماده .  بازرگاني است
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گمركي، ماليات، حق ثبت سفارش كاال، انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي از كاالهاي وارداتي تجميع گرديده 

به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق . ارزش گمركي كاالها تعيين مي شود% ٤است و معادل 

  .ق مي گرددقوانين مربوطه توسط هيأت وزيران تعيين مي شود حقوق ورودي اطال

  

  ] ٥[ و ] ٤[ استانداردهاي محصول -٤-١

، کاتاليستي است که در آن به کار رفته و ال برمي آيد قسمت عمده اين محصولهمانطوريکه از نام کا

بنابراين در اين قسمت . وظيفه اصلي آن تبديل گازهاي آالينده محيط زيست به گازهاي بي خطر مي باشد

  .مي شود اص و مشخصات کاتاليست ها پرداختهبه طور اجمالي به بررسي خو

 به عنوان يک ترکيب شيميايي در نظر گرفته مي شود که قادر به اعمال اثر تسريع کاتاليزور اًاساس

هنگامي . کنندگي و اثر جهت دهندگي بر پيشرفت واکنشي باشد که از نظر ترموديناميکي امکان پذير است

و وقتي که کاتاليزور فازي مجزا از " کاتاليزور همگن" واکنشي است که کاتاليزور به صورت محلول در محيط

در اکثر موارد کاتاليزور ناهمگن، کاتاليزور  .ناميده مي شود" کاتاليزور ناهمگن" تشکيل ميدهد  رافاز واکنش

" کاتاليست"عبارت اغلب و در نتيجه شده جامدي است که از تماس با آن واکنشگرهاي گازي يا مايع، متحول 

  . براي ناميدن کاتاليزور ناهمگن به کار مي رود 

  :بطور کلي کاتاليستها به سه دسته تقسيم مي شوند

،Feکاتاليستهاي فلزي، از قبيل  -١  Co،  Ni،  Rh،  Ptو غيره .  

اين نوع کاتاليستها . (کاتاليستهاي عايق، از قبيل سيليکا، آلومينا، زئوليتها و آلوميناي فعال شده -٢

  .)لي حساس هستندآو بازهاي نسبت به آمونياک 

 .کاتاليستهاي نيمه هادي، از قبيل اکسيدهاي فلزي و سولفيدها -٣
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  غيرفعال شدن کاتاليستها -١-٤-١

  :عبارتند از اين سه پديده کاتاليستها تحت سه پديده غير فعال مي شوند که 

١- Fouling  

٢- Sintering  

٣- Poisoning  

Fouling : ن آر يک پديده فيزيکي است که دActive Site و يا تمام سطح نگهدارنده کاتاليست، توسط کک 

 ساده انجام اًبازيابي کاتاليست با روشهاي نسبت اين حالت احيا و يا رد. لي پوشيده مي شود آيا رسوبهاي غير

  .مي شود

ُSintering :  يک فرآيند حرارتي است که در نتيجه آن سطح کاتاليست شکل اصلي خود را از ديدگاه

 درجه ٥٠٠ -٦٥٠در درجه حرارتهاي باالي   معموالSinteringًپديده . ميکروسکوپي از دست مي دهد

  .دهد، ولي در درجه حرارتهاي پايين نيز در مدت طوالني مشاهده مي شود به سرعت رخ مي گرادسانتي

Poisoning :  وجود ةنتيجمسموم شدن يا ترکيب شيميايي سطح کاتاليست با ترکيب ناخواسته است که در 

هاي ترکيب شونده ها با  به دليل واکنش شيميايي ناخالصي. دهد ها در ترکيب شونده ها رخ مي ناخالصي

  .سطح کاتاليست، فعاليت آن به صورت عمده کاهش مي يابد

  

  واکنشهاي کاتاليزوري جامد-٢-٤-١

  الت، فاز سيال اين واکنشها دوفازي هستند که کاتاليست فاز جامد، و ترکيب شونده ها و محصو

 اين واکنشها دن يا سنتز مولکولها است و معموالً واکنشهاي کاتاليزوري شامل شکسته شاصوالً. مي باشند

. انرژي اکتيواسيون بااليي دارند و در نتيجه بدون وجود يک ماده تسريع کننده، انجام واکنش ممکن نيست

  . مونياکآمانند توليد 
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) Selectivity(کاتاليستها داشته باشند، مسئله انتخاب پذيري يکي از مهمترين خواصي که بايد 

انفعالي که ما مي خواهيم را  يعني کاتاليست بين صدها واکنش که ممکن است صورت گيرد، فعل و. آنهاست

  . واکنشها و کاتاليستهاي حياتي، صددرصد چنين وضعيتي را دارند، مثل آنزيمها و معموالًتسريع کند

 استفاده Ptاگر واکنش هيدروژناسيون باشد از . نتخاب کاتاليزور مبناي علمي دارددر بعضي موارد ا

استفاده مي شود و در خيلي از موارد انتخاب ... هن، نقره وآمي شود، اگر اکسيدکنندگي باشد از موليبدن، 

  .کاتاليزور به صورت حدس و خطاست

که اين مراکز هم روي سطح  اند دهتشکيل ش) Active Site(کاتالسيتهاي جامد از مراکز فعالي 

وقتي مولکولها به نقاط فعال نزديک .  وجود دارندخارجي هستند و اگر متخلخل باشند، در داخل تخلخل هم

در . دنيآ و به صورت يک ماده واسطه درمي شدهمي شوند، طبق تئوري مولکولي جذب سطحي مراکز فعال 

) تحت تأثير نيروها هستند(رار مي گيرند ولي جذب نمي شوند تئوري ديگر، مولکولها تحت تأثير نقاط فعال ق

در تئوري ديگر، . و تحرکشان کم مي شود و انرژيشان تغيير مي کند و به صورت يک ماده واسطه در مي آيند

ماده جذب مراکز فعال مي شود، تبديل به ماده واسطه شده و به صورت يک ريشه آزاد وارد فاز سيال شده و 

در تئوري اول و دوم فعل و انفعال در حوالي نقاط فعال صورت مي گيرد و در تئوري .  مي گيردواکنش انجام

مدل  (ندنها تخلخل ايجاد مي کنآاگر کاتاليزور ارزان باشد، در . سوم واکنش در توده سيال صورت مي پذيرد

  اي کاتاليست استفاده ، از يک پايه برPtو اگر ماده گرانبها باشد مثل ) فشار، اکسترود، يا رسوب دادن

اين مواد را به صورت متخلخل تهيه کرده و بعد کاتاليزور گرانبها ( .، مثل سيليکاتها يا مواد سراميکيشودمي 

  )بکاري به صورت يک اليه نازکآمثل .  دهندرا روي اين پايه رسوب مي

کاتاليست داشته  صورت اي به وارد شده، اين است که اگر ماده) Active Site(علت اينکه تئوري 

ماده آن نکنيم، رعايت ، چنانچه در تهيه اين مواد دستورالعمل را )MgO ٣٠(%و ) Fe٢O٣ ٧٠ (%باشيم، مثالً

داشته باشد و بخواهيم گرم و  خاصيت الزم را کاتاليست تهيه شده کامالًاگر . خاصيت کاتاليستي نداردديگر 

پس نقاط فعال يک . د ولي جنس ماده همان است سرد کنيم، بيشتر نقاط فعال از بين مي روناًسريع

  .يند يا از بين بروندآخصوصيت فيزيکي هستند که مي توانند به وجود 
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  مشخصات اصلي کاتاليستها -٣-٤-١

   . در طي واکنش، کاتاليست بدون تغيير باقي مي ماند وتنها سرعت واکنش را افزايش مي دهد-١

  نجام واکنش موجود باشند، کاتاليست بايستي خاصيت  هنگامي که سازوکارهاي متعددي براي ا-٢

در اصل بايستي کاتاليست نسبت توليد ماده مطلوب را نسبت به ماده ناخواسته . انتخاب پذيري داشته باشد

  .افزايش دهد

جامد، سطح کاتاليست وسطوح -سرعت واکنش متناسب با غلظت کاتاليست است و براي واکنشهاي گاز -٣

  .استفعال بسيار مهم 

در يک واکنش برگشت پذير کاتاليست به همان نسبت که سرعت واکنش رفت را افزايش مي دهد، بر 

بنابراين ترکيبي درصد تعادلي سيستم چه در حضور کاتاليست و چه . سرعت واکنش برگشت هم مؤثر است

 .بدون آن يکسان است

 های مورد كاتاليستتانداردهای د در واقع به اسناستانداردهايي که براي اين محصول تعريف مي شو

 در اين مبدل به كار گرفته شده، كاتاليست پاالديم بر پايه  عمدتاًكاتاليستي كه. استفاده در آنها بر می گردد

 آن در پيوست يک MSDS ( Material Safety Data Sheet ) مشخصات استاندارد و   کهآلومينا بوده

  .آورده شده است

  

  العات الزم در زمينه قيمت توليد داخلی و جهانی بررسی و ارائه اط-٥-١

در مورد قيمت داخلي اين محصول بايستي گفت كه هزينه ساخت و نصب  اين كاال بر روي خودرو 

شركتهاي  اظهار نظر كارشناسان  بررسي هاي انجام شده ومطابق. نسبت به قيمت خودرو بسيار كم مي باشد

 تجهيز كاتاليست ساخت و نصب وهزينه و مراجع مردمي حيط زيست م سازمان سايپا، ايران خودرو، ساپكو،

هزار تومان و اتوبوس و   ۲۵۰  متوسط يبوس و خودروها ميني هزار تومان،  ۱۲۰  تا   ۶۰  براي خودروهاي سبك

  .مي باشدهزار تومان   ۵۰۰  خودروهاي سنگين
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  قيمت .  متفاوت مي باشدقيمت جهاني اين محصول معموالً بر اساس نوع و مدل وسيله نقليه  

  :  با توجه به نوع خودرو به شرح زير مي باشدCATCOمبدل هاي كاتاليستي توليدي شركت 

 ]٦[ Catalyst Converter قيمت هاي جهاني -٢-١جدول 

  مدل خودرو  دالر_ قيمت 

٥٧/٢٧٠  Acura SLX 

٢٧/١٠٠  Audi ٢٠٠  

٨٠/٢١٤  Audi ٩٠ Series  

٩٠/٩٦  Buick Lesabre  

٤١/١٤٠  Buick Skylark  

٥٥/٢٣٠  BMW ٣٢٠  

٣٦/٣٣٥  BMW ٨٥٠  

١٩/٨٠  Chevy El Camino  

٩٨/٢٦  Chevy cavalier  

١٠/٩١  Cadillac Fleetwood  

١١/١٢٨  Cadillac Eldorado  

٤١/١٣٨  Dodge Intrepid 

٢٥/٩٦  Mazda pick up B series 

٦٦/١١٣  Mazda MX٦ 

٢٦/٩٨  PontiacFirefly 

٢٧/١٠٢  Toyota Pick up Truck 

٨٣/٢٤٩  Toyota Camry 

  

  
  
  
  



   

  ١٥

  
  
  
  
  
  
  

 كاتاليست كانورتور                               سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     

   موارد مصرف و کاربرد -٦-١

  
    

  

  

   كاتاليست كانورتور-٤-١شكل

  

ه شد اين محصول از جمله محصوالتی است که کاربرد خاص با توجه به آنچه که در بندهای قبلی آورد

مبدل بين اين . و منحصر به فردی داشته و به علت خاصيتی که دارد فقط در خودروها استفاده می شود

گازهاي آالينده خروجي از اگزوز خودرو را به تركيبات ناآالينده و شده و موتور و انباري اگزوز خودرو نصب 

هاي حاصل از احتراق سوخت را سبب  زيست تبديل كرده و كاهش بسيار زياد آاليندهضرر براي محيط  بي

  بنابراين تنها مورد استفاده اين کاال در خودرو بوده که البته با توجه به دامنه وسيع توليد خودرو هم .شود مي

  . صاص می دهددر داخل کشور و هم در ساير کشورها، مسلماً بازار مصرف بسيار بااليی را به خود اخت
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   بررسی کاالهای جايگزين- ٧-١

پس از سالها تالش، نتيجه اي كه دانشمندان علوم شيمی و محيط زيست، مكانيك و خودروسازي 

اند اين است كه با تغيير در موتور خودرو   از اگزوز خودروها حاصل كردهي خروجيدرمورد كاهش آالينده ها

 بزرگ دست يافت، بلكه بايد موتور خودرو ي هوا در شهرهايآلودگ  و كاهشي كنوني توان به استانداردهاينم

  را بهي خروجي كرد و سپس با كمك كاتاليست ها، گازهاي طراحي توليديآالينده ها را بدون توجه به

آالينده در اگزوز را  ي در اگزوز خودروها، گازهاي كاتاليزورينصب مبدل ها.  رساندي آلودگياستانداردها

مبدل های کاتاليستی كه اين . كند ي مي جلوگيري هوا به طور چشمگيري از افزايش آلودگتصفيه كرده و

. برای تبديل آالينده های حاصل از سوخت خودروها ساخته شده اند ، هنوز به مرحله توليد انبوه نرسيده اند

ک محصول جديد به  اين کاال در واقع خود يک کاالی بسيار حياتی و ارزشمند بوده و به عنوان ي،بنابراين

اين کاال در واقع جايگزين محصولی نگرديده است و خود نيز . دنيای محيط زيست و خودرو عرضه شده است 

بنابراين با توجه به جديد بودن و منحصر به فرد بودن کاربرد اين . جايگزينی ندارد که بشود آنرا مقايسه نمود

ندارد و به نظر می رسد که در آينده نيز وجود محصول هيچ کاالی جايگزينی برای اين محصول وجود 

نخواهد داشت مگر فقط تغييراتی در شکل ظاهری، نوع کاتاليست به کار رفته در آن، بدنه و يا پارامترهای 

ظاهری آن به وجود آيد که اين تغييرات نيز در تمامی محصوالتی که تازه به بازار عرضه می شوند وجود 

  .خواهد داشت

  

 ک کاال در دنيای امروز يتژاهميت استرا - ٨-١

 ميليارد ۴۲۰ هزار و ۱۴ارت ساالنه آلودگي هوا در ايران، سبراساس گزارش بانك جهاني، ميزان خ

همچنين خسارت ناشي از ابتالي افراد   . درصد توليد ناخالص داخلي است١/٦ريال است كه اين رقم معادل 

 ميليارد ريال و خسارت مرگ و مير ناشي ۱۰۰ هزار و ۲ساله معادل  به بيماري هاي مرتبط با آلودگي هوا هر

آلودگي هوا عالوه بر بروز پيامدهاي منفي در  .ميليارد ريال برآورد شده استششصد از آلودگي هوا هزار و 

ساالنه . حوزه اقتصادي، ضريب سالمت و بهداشت شهروندان را به شدت در معرض خطر جدي قرار مي دهد
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 برابر بيشتر از نرخ مرگ و ۴ تهراني به دليل مرگ و مير ناشي از آلودگي هوا كه  هزار شهروند۴۰در حدود 

 ]٧[. مير ناشي از بيماري ايدز است، مي ميرند

براساس آخرين گزارش ها و طبق تحقيقات بانك توسعه آسيا، آلودگي هوا ساالنه باعث كشته شدن 

ال را كه سهم تهران به عنوان يكي از بزرگترين بيش از نيم ميليون نفر در اين قاره مي شود و طرح اين سؤ

شهرهاي آلوده آسيا از آمار مذكور چند كشته در سال است و چه عواقب ديگري از اين معضل زيست 

 .محيطي ناشي مي شود، ضروري به نظر مي رساند

. شهر تهران، مساله آلودگي هوا است  در ابرمهمترين مساله زيست محيطي در ايران، مخصوصاً 

ونوكسيدكربن گاز مكه در اين بين   ميليون تن از انواع آالينده ها در تهران توليد مي شود١/٥اليانه حدود س

همچنين از جمله عوامل  .كه از خودروها توليد مي شود عامل قسمت بسيار مهمي از اين آلودگي هاست

. ايي اين كالنشهر استديگري كه باعث وخيم شدن وضعيت آلودگي هواي تهران مي شود موقعيت جغرافي

له باعث افزايش ميزان آلودگي هوا مي شود زيرا أتهران توسط كوهها احاطه شده است كه خود اين مس

هنگامي كه وزش باد خيلي شديد نباشد و نتواند هواي آلوده را به اطراف پراكنده كند، آلودگي سايه سنگين 

   زياد شهر تهران نيز عامل ديگري است كه باعث ارتفاع . خود را برسر شهروندان تهراني تحميل مي كند

  . مي شود احتراق سوخت در موتور خودروها به طور كامل انجام نگيرد و بنابراين آلودگي تشديد شود

مجموع اين عوامل طبيعي و انساني باعث مي شود كه تهران در زمره آلوده ترين شهرهاي جهان قرار    

وده اي همانند مكزيكوسيتي، پكن، قاهره، سائوپائولو، شانگهاي، جاكارتا و گرفته و دراين زمينه با شهرهاي آل

  . بانكوك رقابت كند

گاهي اوقات ميزان مونوكسيدكربن به شدت افزايش مي يابد و آلودگي به سطح بحراني مي رسد و 

يز به شهروندان در اين شرايط راديو ن. مسووالن امر به ناچار مدارس و حتي ادارات را تعطيل اعالم مي كنند

توصيه مي كند تا حتي االمكان در منازل بمانند و در صورتي كه خروج از منزل ضروري باشد از ماسك هاي 

آلودگي هوا در بسياري موارد باعث مرگ افراد شده است و در عين حال مشكالت . مربوطه استفاده كنند

  . قلبي هستند ايجاد مي كندفراواني را براي كساني كه مبتال به تنگي نفس و بيماري هاي 
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 درصد آلودگي هواي تهران ٨٠ تا ٧٥برطبق اظهار نظر مسووالن، خودروها عامل اصلي حدود 

به هر حال استفاده نامناسب از سوخت و تعداد زياد اتومبيل فاقد مبدل كاتاليزوري در ايران عامل  .هستند

الزم به ذكر است كه در بعضي اوقات . ستاصلي اين ميزان باالي مونوكسيد كربن در محيط هاي شهري ا

ميزان آلودگي مونوكسيدكربن حدود شش برابر حداكثر ميزان پذيرفته شده توسط سازمان بهداشت جهاني 

سيرصعودي . در اين گونه موارد تنها راه حلي كه به ذهن مسووالن مي رسد تعطيل كردن مدارس است. است

ده همچنان ادامه خواهد يافت مگر آنكه عوامل اصلي اين مساله انتشار تركيبات آالينده در سال هاي آين

  . ريشه يابي شود

فعاالن محيط زيست در ايران مي گويند دولت بايد سياست هايي را جهت كاهش ميزان آلودگي 

به از جمله مواردي كه توسط گروه هاي حامي محيط زيست عنوان مي شود . هواي شهرها در پيش گيرد

   ]١٢[ .ي كاتاليستي در خودروها استكارگيري مبدل ها

نصب و تجهيز خودروها و وسايل نقليه موتوري به كااليي مانند مبدل كاتاليستي كه با هزينه اي 

بسيار كم، منافع و پيامدهاي بسيار سود آوري را براي كشورها دارد، مي تواند حالل بخش بسيار زيادي از 

  . مشكالت فوق الذكر باشد

 – اين كاال  با توجه به نقش غير قابل انكاري و مستقيمي كه در سالمت انسانها اهميت استراتژيك

 دارند به اندازه اي است كه عالوه بر پايين آورده –به عنوان محور اصلي حيات بشريت و پيشرفت جوامع 

  ود بودجه ها و هزينه هايي كه دولت ها ساالنه براي مباحث زيست محيطي و آلودگي هوا مي پردازند، خ

  . مي تواند به عنوان منبع در آمد جديدي براي دولتها و همچنين توسعه بخش خصوصي باشد
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  كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده -٩-١

 با توجه به بررسي هاي انجام شده آمار دقيقي از كشورهاي توليدكننده مبدل هاي كاتاليستي در

 ه توليد كننده خودرو مي باشند، توليدكننده ايندسترس نمي باشد اما آنچه مسلم است كشورهايي ك

  . محصول نيز هستند

كشورهاي فنالند، سوئيس، سوئد، دانمارك، بلژيك، ايتاليا، انگلستان و آلمان از جمله كشورهاي 

  . توليدكننده اين محصول به شمار مي آيند

اي دارنده خط توليد  تركيه نيز يكي از شركتهREPKONطبق اطالعات دريافتي از اينترنت ، شركت 

  . مبدل هاي كاتاليزوري مي باشد

  .  نيز يكي از سازندگان مبدل هاي كاتاليستي براي انواع خودروها مي باشد CATCOشركت اروپايي

  

  شرايط صادرات  -١٠-١

اصوالً بحث صادرات و شرايط صادراتي براي كاالهايي تعريف مي شود كه در داخل كشور توليدكننده 

با توجه به اينكه اين كاال تا به حال در مقياس صنعتي در داخل كشور توليد انبوه نشده است، . داشته باشند

صول در واقع يك كاالي بهبود اما چون اين مح. شرايط صادراتي نيز براي آن تا به حال تعريف نگرديده است

دهنده شرايط زيست محيطي مي باشد قطعاً جهت توسعه صادراتي نيز از حمايتهاي دولت برخوردار خواهد 

  . بود و به نظر نمي رسد كه محدوديتهاي صادراتي داشته باشد

  

  

  

  

  

  



   

  ٢٠

  
  
  
  
  
  
  

 كاتاليست كانورتور                               سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     

   بررسي روند توليد و ظرفيت بهره برداري از آغاز برنامه سوم تا كنون -١- ٢

يين تعداد توليد كنندگان مبدلهاي كاتاليستي و برآورد ميزان ظرفيت و توليد آنها، تحقيقات جهت تع

دفتر صنايع ماشين سازي و نيرو محركه و  معاونت توسعه صنعتي، ( وسيعي از طريق وزارت صنايع و معادن 

ن خودرو و ساير سازمان ملي محيط زيست، شركتهاي خودوسازي سايپا و ايرا) دفتر آمار و اطالع رساني 

طبق اين تحقيقات مشخص گرديد كه تا به حال هيچ گونه واحد فعال صنعتي . ارگانهاي مرتبط صورت گرفت

وجود نداشته و توليدي در اين )  بدنههسته كاتاليست و (اي كاتاليستي به طور كامل در زمينه توليد مبدل ه

 ساز خودرو در كشور وجود دارند كه هسته ولي شركتهاي قطعه.  صورت نگرفته است در داخل كشورزمينه

در واقع هسته كاتاليست . كاتاليست را وارد كرده و بنا به نوع خودرو اقدام به ساخت بدنه آن مي نمايند

  . و بدنه آن ساخت داخل مي باشد بودهوارداتي

صنعتي در در مقياس ) ر پايه آلومينابپاالديوم (شايان ذكر است كه دانش فني ساخت اين كاتاليست 

البته مركز تحقيقات . داخل كشور  موجود نمي باشد و عمدتاً كشورهاي اروپايي دارنده اين تكنولوژي هستند

كاتاليست پژوهشگاه صنعت نفت در مقياس آزمايشگاهي به اين فناوري دست پيدا كرده ولي هنوز در مقياس 

كشور سازنده مبدل هاي كاتاليستي از به هرحال شركتهاي زيادي در داخل . توليد انبوه تست نشده است

  :عمده ترين اين شركتها عبارتند از. هسته كاتاليست  در كشور مي باشند 

Ø  سازنده مبدلهاي كاتاليستي اگزوز خودروهاي پرايد و نيسان واقع در سمنان: وارش گستر سمنان. 

Ø  واقع در زنجانسازنده مبدلهاي كاتاليستي اگزوز انواع خودروها: شركت زنجان محور خودرو . 

Ø  شركت آريا پاك مبدل واقع در كرج. 

Ø شركت كوير اگزوز يزد واقع در يزد. 

Ø شركت اگزوز خودرو خراسان واقع در نيشابور. 

Ø شركت ايران دلكو واقع در شهرك صنعتي شمس آباد تهران. 

Ø شركت سالم سوز سپاهان واقع در اردستان اصفهان. 
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هستند و در كنار ...) اگزوز ، اطاق و كابين و( قطعات خودرو اين شركتها در واقع توليد كننده انواع 

ساير محصوالت توليدي خود اقدام به توليد و ساخت قسمتهاي فلزي مبدل كاتاليستي باتوجه به نوع قالب 

  . مخصوص براي هر مدل خودرو مي نمايند

 اروپا در كشور Euro٢ طي الزام رعايت استاندارد ١٣٨٣ساخت واقعي اين مبدلها در كشور از سال 

 ١٣٨٤ در سال ) وق الذكر في شركتهاتوسط ( كشور تعداد كل مبدلهاي كاتاليستي توليدي آغاز گرديد كه 

  . هزار  دستگاه بوده است٦٥٠ حدود ١٣٨٥ هزار دستگاه و در سال ٤٠٠حدود 

  

     بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طرح هاي توسعه در دست اجراء-٢- ٢

عاونت توسعه صنعتي، دفتر آمار و اطالع رساني  وزارت صنايع و معادن فقط يك مطابق استعالم از م

واحد در دست اجراي مبدل هاي كاتاليزوري اگزوز خودرو در كشور وجود دارد كه  آن هم به صورت افزايش 

  .مشخصات آن به شرح زير مي باشدو ظرفيت و طرح توسعه بوده است 

 ]١[اتاليست در كشور  مشخصات طرح توسعه مبدل ك-١-٢جدول 

  اگزوز خودرو خراسان  نام واحد 

  ٧ كيلومتر - جاده قديم سبزوار–نيشابور   آدرس كارگاه

  ١٥/٢/١٣٨٠  تاريخ جواز

   ميليون ريال٣٠٠٠٠  سرمايه ثابت 

   درصد٦٠  پيشرفت فيزيكي

   نفر٢٩  اشتغال

   عدد٣٠٠٠٠٠  ظرفيت
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   ١٣٨٥امه سوم تا نيمه اول سال  بررسي روند واردات محصول از آغاز برن- ٣- ٢

   :واردات مبدل هاي كاتاليستي طبق تعرفه هاي زير صورت مي گيرد

  . به صورت كاملCatalyst Converter تصفيه دود اگزوز خودرو يا يفيلترها : ٨٤٢١٣٩١٠

با يا بدون محافظ  )Sub strate( تصفيه دود اگزوز خودرو يهسته مركزي فيلترها: ٨٤٢١٣٩٢٠

  فلزي

  .ند واردات اين محصول از آغاز برنامه سوم توسعه به شرح زير مي باشدرو

 ]٢[  روند واردات مبدل هاي كاتاليستي-٢-٢جدول 
  ١٣٨٤  ١٣٨٣  ١٣٨٢  ١٣٨١  ١٣٨٠  ١٣٧٩  سال

  ١٦٦٩٣٣٠  ١٤٤٨  -  -  -  -   عدد- ٨٤٢١٣٩١٠ واردات تعرفه

  ٤٠٦٤٧١  -  -  -  -  -   عدد- ٨٤٢١٣٩٢٠واردات تعرفه

 

.  آغاز گرديده است١٣٨٤ از سال Sub strate و واردات ١٣٨٣ از سال  Catalyst Converterواردات

هايي كه از شركت هاي سايپا و ايران خودرو به عنوان متوليان اصلي خودرو در  طي مذاكرات و استعالم

  . كشور، به عمل آمد آمار فوق الذكر مورد تأييد مي باشد

 واقع به علت عدم استفاده خودروهاي داخلي از اين  در١٣٨٣علت عدم واردات طي سالهاي قبل از 

 سازمان جهاني EURO٢ با الزامي شدن رعايت استاندارد ١٣٨٣در سال . كاال تا قبل از اين سال بوده است

محيط زيست كه مربوط به الزام استفاده از مبدل هاي كاتاليستي جهت كاهش آالينده هاي خروجي از موتور 

  .  اين كاال آغاز گرديدخودرو مي باشد، واردات

.  هزار كيلومتر است و پس از آن كاتاليست بايستي تعويض گردد٨٠عمر مفيد كاتاليست اين محصول

ولي چون قطعه فلزي آن هنوز قابل استفاده مي باشد فقط كاتاليست تعويض شده بنابراين فقط با تعويض 

رو واردات اين كاتاليستها نيز از سال  از اين. مودكاتاليست داخلي نيز مي توان مجدداً از اين كاال استفاده ن

  .  آغاز گرديده است١٣٨٤
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  :مبادي واردات اين محصول به شرح زير مي باشند

 ]٢[  مبادي وارداتي و مقدار واردات-٣-٢جدول 
 درصد واردات  مبادي وارداتي

 ٣٥/٠ چين

 ٦٤/٨ آلمان

 ٦٦/١ امارات متحده عربي

 ٨٦/٢ انگلستان

 ١١/٦ ايتاليا

 ١٤/٠ بلژيك

 ٥٩/٣ تركيه

 ٠٣/٠ دانمارك

 ٠٢/٠ سوئد

 ٠٥/٧ سوئيس

 ٥٦/٣٤ فرانسه

 ٠٠/٣٥ فنالند

 ١٠٠  مجموع

  
پر واضح است . مشاهده مي شود كه عمده واردات اين محصول از كشورهاي فرانسه و فنالند مي باشد

  .دات در آينده كاهش خواهد يافتكه چنانچه واحد توليدي در داخل كشور شروع به فعاليت نمايد آمار وار

  

   بررسي روند مصرف از آغاز برنامه سوم -٤- ٢

همانطوريكه در قسمت قبلي نيز بيان شد مصرف مبدل هاي كاتاليستي در كشور از ابتداي سال   

. آغاز گرديد و تا قبل از آن اين كاال در داخل مصرفي نداشت EURO٢ با الزامي شدن رعايت استاندارد ١٣٨٣

  وجه به عدم توليد اين محصول در داخل كشور مصرف اين محصول دقيقاً با واردات آن يكي با ت

  . بنابراين روند مصرف اين كاال به شرح زير مي باشد. مي باشد
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   روند مصرف مبدل هاي كاتاليستي-٤-٢جدول 
  ١٣٨٥  ١٣٨٤  ١٣٨٣  ١٣٨٢  ١٣٨١  ١٣٨٠  ١٣٧٩  سال

  ٢٢٤١٨٦٥  ٢٠٧٥٨٠١  ١٤٤٨  -  -  -  -   عدد-مصرف

  
 عدد مبدل كاتاليستي در كشور ٢٢٤١٨٦٥ تعداد ١٣٨٥همانطوريكه مشاهده مي شود طي سال 

اين تعداد مبدل هم براي خودروهاي صفر كيلومتر و هم براي خودروهاي كاركرده بوده . مصرف شده است

  . است

 ميليون ٣ ميليون خودرو در كل كشور وجود دارد كه ٥/٧تعداد ) ١٣٨٦ابتداي سال (در حال حاضر 

  .آن در شهر تهران هستند

  

  بررسي روند صادرات از آغاز برنامه سوم -٥- ٢

طبق بررسي هاي انجام شده با توجه به اينكه مصرف اين كاال در داخل كشور به طور جدي از سال 

   آغاز گرديده است و مبدلهاي ساخته شده در داخل كشور نيز عمالً بر اساس نياز داخلي ساخته ١٣٨٣

 دستگاه از ٢٠  تعداد١٣٨٤ين محصول طي سالهاي گذشته صادراتي نداشته است و فقط در سال اد مي شون

  .  اين كاال به كشور عراق صادر شده است

در داخل كشور توليد ) بدنهو هسته (در خصوص توسعه اين محصول قطعاً تا زمانيكه كل مجموعه  

كردن داراي پيچيدگي فرآيندي  Coverرا كه فرآيند نشود نمي توان بازار صادراتي براي آن در نظر گرفت چ

  Coverرا  خاصي نبوده و تمامي كشورها اين تكنولوژي را دارند بنابراين با واردكردن هسته كاتاليستي آن

  . نموده و استفاده مي نمايند

 چنانچه هسته كاتاليست در داخل كشور توليد گردد مي توان بازارهاي صادراتي خوبي در كشورهاي

در نظر گرفتن  Coveringبه دست آورد ولي در مرحله ) حداقل كشور هاي در حال توسعه(سازنده خودرو 

  . بازار صادراتي براي اين كاال منطقي به نظر نمي رسد
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 صادرات با اولويت  بررسي نياز به محصول -٦- ٢

همانطوريكه در . شدتقاضا يا نياز به محصول از دو ديدگاه صادرات و نياز داخل قابل بررسي مي با

  قسمت قبلي بيان شد تا زمانيكه هسته كاتاليستي اين كاال در داخل توليد نشود بحث صادرات منتفي 

ژاپن، چين، (اين كشورهاي پيشرفته صنعتي كه دارنده صنعت خودرو در جهان هستند  عالوه بر. مي باشد

ي مبدلهاي كاتاليستي را مازاد بر نياز داخلي خود به طور كل...) امريكا، آلمان، فرانسه، ايتاليا، انگلستان و 

  .توليد كرده و بازار صادراتي اين محصول را نيز در اختيار دارند

  : اما از منظر بررسي بازار داخلي 

جهت برآورد ميزان مصرف مبدلهاي كاتاليستي طي سالهاي آتي بايستي با استفاده از روند توليد 

  .خودروها در كشور عمل نمود

  .  آورده شده است١٣٩٥جدول زير پيش بيني تقاضاي خودرو در بازار داخلي تا سال در 

 ]٨[ ١٣٩٥ پيش بيني تقاضاي خودرو در بازار داخلي تا سال -٥-٢جدول 

 بدبينانه ترين –سناريوي اول   سال
  ) درصدي٤رشد (حالت 

محتمل ترين –سناريوي دوم
  ) درصدي٨رشد (حالت 

 خوشبينانه ترين–سناريوي سوم
  ) درصدي١٢رشد (حالت 

١٢٦٤٨٠٠  ١١٨٣٢٠٠  ١١٠١٦٠٠  ١٣٨٦  

١٣٨٧٢٠٠  ١٢٦٤٨٠٠  ١١٤٢٤٠٠  ١٣٨٧  

١٥٠٩٦٠٠  ١٣٤٦٤٠٠  ١١٨٣٢٠٠  ١٣٨٨  

١٦٣٢٠٠٠  ١٤٢٨٠٠٠  ١٢٢٤٠٠٠  ١٣٨٩  

١٧٥٤٤٠٠  ١٥٠٩٦٠٠  ١٢٦٤٨٠٠  ١٣٩٠  

١٨٧٦٨٠٠  ١٥٩١٢٠٠  ١٣٠٥٦٠٠  ١٣٩١  

١٩٩٩٢٠٠  ١٦٧٢٨٠٠  ١٣٤٦٤٠٠  ١٣٩٢  

٢١٢١٦٠٠  ١٧٥٤٤٠٠  ١٣٨٧٢٠٠  ١٣٩٣  

٢٢٤٤٠٠٠  ١٨٣٦٠٠٠  ١٤٢٨٠٠٠  ١٣٩٤  

٢٣٦٦٤٠٠  ١٩١٧٦٠٠  ١٤٦٨٨٠٠  ١٣٩٥  
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تقاضاي داخلي خودرو در محتمل ترين حالت ) ١٣٩١سال (مشاهده مي شود كه تا پنج سال آتي 

جهت برآورد تقاضاي اين كاال طي پنج سال آتي با اين فرض كه تمامي . مي باشد ١٦٠٠٠٠٠حدود 

به علت الزام دولت جهت رعايت استاندارد ) ١٣٨٦(وهاي توليد سال جاري خودروهاي حال حاضر و خودر

EUROو عدم ارائه تأييديه معاينه فني به خودرو در صورت نداشتن مبدل كاتاليستي، به اين كاال تجهيز  ٢

   :گردند  محاسبات از دو جنبه بررسي گردد

  

 ي صفر كيلومتر برآورد تعداد مبدلهاي مورد نياز براي خودروهاي توليد-١-٦-٢

  ١٣٩١ برآورد تقاضاي مبدل بر اساس تقاضاي خودرو در بازار داخلي تا سال -٦-٢جدول 
  برآورد تقاضاي مبدل كاتاليستي  برآورد تقاضاي خودرو   سال

١٢٦٤٨٠٠  ١٢٦٤٨٠٠  ١٣٨٧  

١٣٤٦٤٠٠  ١٣٤٦٤٠٠  ١٣٨٨  

١٤٢٨٠٠٠  ١٤٢٨٠٠٠  ١٣٨٩  

١٥٠٩٦٠٠  ١٥٠٩٦٠٠  ١٣٩٠  

١٥٩١٢٠٠  ١٥٩١٢٠٠  ١٣٩١  

  

 برآورد تعداد مبدلهاي مورد نياز بر مبناي اتمام عمر كاتاليست -٢-٦-٢

با توجه به تنوع و پراكندگي انواع .  هزار كيلومتر است٧٠-٨٠عمر مفيد كاتاليست اين محصول 

خودروها، انواع مشاغل و سرويس دهي ها تعيين دقيق مسافتهاي پيموده شده كليه خودروها براي محاسبه 

 درصد از كل خودروهاي ٥٠بنابراين با عنايت به اينكه حدود . كاتاليست، امكان پذير نمي باشدزمان تعويض 

  . كشور در تهران مي باشند محاسبات بر مبناي شهر تهران انجام شده و براي كل كشور تعميم داده مي شود

 ر حال حاضر مطابق آمار ارائه شده از سوي معاونت طرح و ترافيك نيروي انتظامي تهران بزرگ  د

با . شود  هزار خودروي جديد نيز به آن اضافه مي٥٠٠و هر ساله سه ميليون خودرو در شهر تهران وجود دارد 

توجه به مسافتهاي طوالني درون شهري و در نظر گرفتن مسافتهايي مكرر و متعددي كه ناوگان حمل ونقل 
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ته محدوديتهاي طرح هاي ترافيكي، به طور اتوبوسراني و تاكسيراني در تهران طي مي كنند و در نظر گرف

 هزار ٥/٣٦اين مسافت طي يكسال .  كيلومتر مسافت طي مي كند١٠٠متوسط هر خودرو در تهران روزانه 

يعني به طور متوسط خودروهاي شهر تهران هر دو سال . مي باشد  هزار كيلومتر٧٣كيلومتر و طي دو سال 

  .ويض نماينديكبار بايستي كاتاليست اگزوز خود را تع

با عنايت به عدم وجود مساله ترافيك و مسير هاي طوالني در ساير نقاط كشور مي توان فرض كرد 

  . كه براي ساير خودروهاي كشور هر سه سال يكبار كاتاليست تعويض گردد

  ) ١٣٨٦ابتداي سال : مبنا . (جمع بندي محاسبات در جدول زير آورده شده است

  ١٣٩١ مبدل بر اساس تقاضاي خودرو در بازار داخلي تا سال  برآورد تقاضاي-٧-٢جدول 

تعداد خودروهاي   ابتداي سال
  تهران

تقاضاي كاتاليست 
  براي تعويض

تعداد خودروهاي 
  ساير مناطق كشور

تقاضاي كاتاليست 
  مجموع  براي تعويض

٤٥٠٠٠٠٠  - ٣٠٠٠٠٠٠  ١٣٨٦ -  -  

٥١٨٣٢٠٠  - ٣٥٠٠٠٠٠  ١٣٨٧ -  -  

٣٠٠٠٠٠٠  - ٥٩٤٨٠٠٠  ٣٠٠٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠٠٠  ١٣٨٨  

٨٠٠٠٠٠٠  ٤٥٠٠٠٠٠ ٦٧٩٤٤٠٠  ٣٥٠٠٠٠٠ ٤٥٠٠٠٠٠  ١٣٨٩  

٩١٨٣٢٠٠  ٥١٨٣٢٠٠ ٧٧٢٢٤٠٠  ٤٠٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠٠  ١٣٩٠  

١١٢٩٤٤٠٠  ٦٧٩٤٤٠٠ ٨٧٣٢٠٠٠  ٤٥٠٠٠٠٠ ٥٥٠٠٠٠٠  ١٣٩١  

  

  . بنابراين به طور كلي روند تقاضاي بازار داخلي به اين كاال طي سالهاي آتي به شرح زير مي باشد

  ١٣٩١ برآورد تقاضاي كلي مبدل كاتاليستي بازار داخلي تا سال -٨-٢     جدول        

  برآورد تقاضاي مبدل كاتاليستي  سال

١٢٦٤٨٠٠  ١٣٨٧ 
٤٣٤٦٤٠٠  ١٣٨٨ 
٩٤٢٨٠٠٠  ١٣٨٩ 
١٠٦٩٢٨٠٠  ١٣٩٠ 
١٢٨٨٥٦٠٠  ١٣٩١ 



   

  ٢٨

  
  
  
  
  
  
  

 كاتاليست كانورتور                               سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     

 بر مبناي واحدهاي(در نهايت پس از جمع بندي مطالب، نياز يا عدم نياز به اين محصول 

Covering (به شرح زير خالصه مي شود :  

  ١٣٩١ خالصه جمع بندي عرضه و تقاضامبدل كاتاليستي بازار داخلي تا سال -٩-٢  جدول 
  ٢٢٤١٨٦٥  )١٣٨٥واردات سال  (عرضه

 ٢٢٤١٨٦٥  )١٣٨٥مصرف سال ( تقاضاي فعلي

 ٩٥٠٠٠٠  )١٣٩٠سال (عرضه آتي 

 ١٠٧٠٠٠٠٠  )١٣٩٠سال  (تقاضاي آتي

  

  نيز كمبود بسيار زيادي در كشور مشاهده  Coveringود كه حتي در مرحله مشاهده مي ش

  . مي شود

  اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول در كشور بررسي -٣

در . دهد اي بسيار بزرگ را انجام مي اي ساده، كوچك و فشرده است كه وظيفه مبدل كاتاليزور وسيله

هاي  ل از ترك خودرو، از اين قسمت عبور كرده و مقدار زيادي از آلودگيمحصوالت احتراق، قباين مبدل ها 

  .شود  ميآن، حذف

  هاي توليدي توسط موتور خودروها آالينده-١- ٣

هاي توليدي توسط موتور خودروهاي جديد، سازندگان با دقت زياد  به منظور كاهش انتشار آالينده

كنند نسبت هوا به سوخت را هر چه بيشتر به   سعي ميآنها. كنند مقدار سوخت مصرفي موتور را كنترل مي

از لحاظ نظري، با . شود ال هوا و سوخت در احتراق تلقي مي نقطه استوكيومتري نزديك كنند كه نسبت ايده

. چنين نسبتي تمامي سوخت به طور كامل با اكسيژن هوا تركيب شده و احتراق كامل انجام خواهد گرفت

يعني براي سوختن يك كيلوگرم بنزين به .  است٧/١٤: ١ استوكيومتري در حدود براي احتراق بنزين، نسبت

. كند آل نبوده و تغيير مي در واقع طي رانندگي، اين نسبت همواره در حد ايده.  كيلوگرم هوا نياز است٧/١٤

  . مي شود٧/١٤تر از  يعني نسبت هوا به سوخت پايين. شود تر مي مثالً در مواردي، مخلوط هوا و سوخت غني
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  :عمده گازهاي خروجي ناشي از عملكرد موتور خودرو عبارتند از

دهد و بيشتر اين گاز از محفظه احتراق   درصد از هوا را گاز نيتروژن تشكيل مي٧٨ ):N٢(نيتروژن يا ازت 

  .شود گونه واكنشي خارج مي موتور، بدون هيچ

تراق بوده كه از تركيب كربن سوخت با اين گاز يكي از گازهاي محصوالت اح ):CO٢(دي اكسيد كربن 

 .شود اكسيژن هوا تشكيل مي

 اين بخار نيز محصول ديگر احتراق است كه از تركيب هيدروژن و هيدروكربورهاي سوخت با :بخار آب 

  . شود اكسيژن هوا ايجاد مي

  

اكسيد كربن به گرم شدن كره  گرچه انتشار دي

كند، اما اساساً اين گازهاي  ك ميزمين كم

از آنجا كه فرايند احتراق  .خطرند خروجي بي

گاه كامل نيست، بسته به نحوه عملكرد موتور  هيچ

مقداري گازهاي مضر نيز توسط موتور خودرو 

  :شود كه اين گازها عبارتند از توليد مي

  .گازي بسيار سمي كه فاقد رنگ و بوست ):CO(مونواكسيد كربن 

  .اند  كه ناشي از سوخت نسوخته تبخير شده:ها يا تركيبات ارگانيك فرار  كربنهيدرو

ها شكسته و با انجام واكنش با اكسيدهاي نيتروژن، موجب ايجاد  ها را به اكسيدانت نور خورشيد، هيدروكربن

  .است» مه دود«شود كه عامل ايجاد  اوزن سطحي در زمينه مي

هاي  بارانو » مه دود«شود، به ايجاد   نشان داده ميNOX به صورت  كهNO٢ ٢ يا NO :اكسيدهاي نيتروژن

  .شود هاي پوستي مي اسيدي كمك كرده و موجب بروز ناراحتي
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  موقعيت مبدل كاتاليزور در خودرو-٢- ٣

مبدل كاتاليزور، به . اند كه بايد به دقت مورد كنترل قرار گيرند عواملي آاليندهفوق الذكر سه گاز 

  .ها طراحي شده است ن آلودگيمنظور كاهش اي

  
  ها توسط مبدل كاتاليزور نحوه كاهش آالينده -٣- ٣

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

اصطالح سه راهه، بيانگر كاهش سه . اند بيشتر خودروهاي جديد، مجهز به مبدل كاتاليزور سه راهه

ها، از دو نوع  در اين مبدل.  ازت در مبدل استهايدهاي هيدروكربن و اكسي آالينده مونواكسيد كربن، مولكول

هر دو گونه، شامل ساختمان . كاتاليزور احياء كننده و كاتاليزور اكسيدكننده. شود كاتاليزور مختلف استفاده مي

در ساخت . پوشانده شده است) معموالً پالتين، روديم و يا پاالديم(سراميكي بوده كه با كاتاليزوري فلزي 

   : معموالً رعايت دو نكته، مد نظر قرار داردها، مبدل
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  .سطح مبدل به منظور افزايش تماس با گازهاي خروجي، بايد حداكثر باشد. ١

  .به دليل قيمت بسيار باالي مواد كاتاليزور، استفاده از اين مواد بايد در حداقل باشد. ٢

امروزه . زنبوري و بستر سراميكي شبكه النه. شوند هاي كاتاليزور به دو صورت ساخته مي اساساً مبدل

  .كنند بيشتر خودروها از ساختمان شبكه النه زنبوري استفاده مي

  

  راهه  مبدل كاتاليزور سه -٤- ٣

در اين مرحله، به منظور جلوگيري از انتشار . در اولين مرحله مبدل، كاتاليزور احياء كننده قرار دارد

 در تماس با NO ٢ يا NOهنگامي كه يك مولكول . ده استاكسيدهاي ازت، از پالتين و روديم استفاده ش

  :شود، يعني هاي نيتروژن و اكسيژن شكسته مي كاتاليزور قرار گيرد، به مولكول

  

   

  كاتاليزور اكسيدكننده

) اكسايش(در اين قسمت، با سوزاندن . دومين مرحله مبدل، كاتاليزور اكسيد كننده است

هاي نسوخته و مونواكسيد  هاي نسوخته در مجاورت كاتاليزورهاي پالتين و پاالديم، هيدروكربن يدروكربنه

 و COاين كاتاليزور، به كمك اكسيژن دود خروجي، مقدار . شوند هاي خروجي، كاهش داده مي كربن

  :يعني. دهد هاي نسوخته را كاهش مي هيدروكربن

   

  

ابتدا فلز استيل زنگ نزن .  و قالبگيري آن انجام مي شود Covering پس از  ساخت كاتاليست مرحله 

)Stainless Steel ( تحت دو مرحله عمليات قابگيري و پرس)قرار مي گيرد و قالب ) ضربه اي و هيدروليكي
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كه پايه آن جهت حرارت سپس كاتاليست . كاتاليست با توجه به خودرو مورد نظر آماده مي شود) پوشش(

قالب از دو طرف جهت چفت شدن و . گيري و داغ نشدن نمدپيچي شده است، در داخل قالب قرار مي گيرد

در اين مرحله . به هم چسبيدن از دو طرف به هم جوش شده و سپس به مرحله بعدي يعني فلنجر مي رود

و در نهايت ) لبه دار شده( فلنج شده دو طرف قطعه جهت اتصال به اگزوز خودرو يا ساير قطعات مربوطه

  .  قطعه ساخته شده به مرحله كنترل كيفيت و  انبار مي رود

  

 در فرآيند توليد محصول) به شكل اجمالي(تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم  - ٤

و مربوط به شيمي مواد تشكيل دهنده اصوالً تكنولوژي توليد كاتاليستها يك تكنولوژي خاص بوده 

با توجه به اينكه   .مي باشد از اين حيث توليد كاتاليست ها معموالً در انحصار شركت هاي خاصي مي باشد

اين تكنولوژي نيز حاضر به كشورهاي دارنده هنوز در داخل كشور وجود ندارد و تكنولوژي كاتاليست كانورتور 

ي توان راجع به تكنولوژي فرآيند توليد ارائه آن حداقل به كشور ما نمي باشند، از اين حيث به طور قطعي نم

اساس تكنولوژي توليد كاتاليست ها يكسان بوده و تمامي اما آنچه مسلم است . اين كاتاليست ها نظر داد

از يك  شيوه فرآيندي استفاده مي نمايند و اختالف در مقدار كاتاليست به كار رفته با توجه به توليدكنندگان 

  . نوع خودرو مي باشد

 

سي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت، به تفكيك برر - ٥

  ريالي و ارزي 

  . بررسي تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي از دو جنبه بايستي بررسي گردد

  بررسي ظرفيت توليد مبدل كاتاليستي به همراه هسته كاتاليستي)  الف

  تي مبدل كاتاليسCoveringبررسي ظرفيت واحد ) ب
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طبق مذاكرات صورت گرفته با مركز تحقيقات كاتاليست پژوهشگاه صنعت نفت، شركت ساپكو، سازمان 

سازندگان ) طرح جامع كاهش آلودگي هواي تهران(بهينه سازي مصرف سوخت، سازمان محيط زيست 

قطعات صنعتي خودرو و دست اندر كاران و متوليان اين صنعت ، در حال حاضر تحقيقات وسيعي در 

يكي از مهمترين مشكالت . ارگانهاي فوق الذكر جهت توليد صنعتي كاتاليست كانورتور صورت گرفته است

اين كاتاليست جهت بهره برداري و حصول ) النه زنبوري(فرآيندي در اين زمينه ساخت شبكه اي شكل 

ر پژوهشگاه در حال حاضر در كشور اين كاتاليست به صورت آزمايشگاهي د. ماكزيمم بازدهي مي باشد

از ديگر مشكالت توليد اين . صنعت نفت ساخته شده است ولي هنوز به مرحله توليد صنعتي نرسيده است

كاتاليست هزينه سرمايه گذاري باال و عدم امكان توليد در ظرفيتهاي پايين  و عدم  وجود بازار صادراتي و 

 ميليون در سال ٤٠ الي ٣٠ا ظرفيتهاي حتي داخلي مطمئن مي باشد زيرا در حال حاضر توليد كنندگاني ب

وجود دارند كه تقريباً  تمامي بازار كاتاليست خودروسازان جهان را در اختيار دارند و قطعاً رقابت با چنين 

بنابراين با توجه به اينكه اين تكنولوژي تا به حال . توليدكنندگاني در عرصه صادرات معقول به نظر نمي رسد

صورت توليد انبوه مورد استفاده قرار نگرفته است فعالً در اين مقطع سرمايه گذاري نيز در داخل كشور به 

روي اين طرح به متقاضي پيشنهاد نمي گردد و طبق بررسي هاي اين مشاور پيشنهاد مي گردد كه متقاضي 

 را اجرا نموده و در برنامه هاي طرح توسعه در صورت عملي شدن طرح  Coveringدرحال حاضر واحد 

  . اخت هسته كاتاليستي و داشتن بازار مطمئن آن طرح را نيز اجرا نمايدس

 هسته كاتاليست مبدل اگزوز خودرو پرداخته  Coveringدر ادامه به بررسي مالي اقتصادي طرح ساخت و

  . مي شود

طبق بررسي هاي انجام شده و مذاكرات و مكاتباتي كه با توليد كنندگان اين محصول صورت پذيرفت 

 قطعه در سال مي باشد كه در اين ٢٠٠٠٠٠ هسته كاتاليست  Coveringبرايل ظرفيت اقتصادي حداق

گزارش نيز حداقل ظرفيت اقتصادي براي طرح انتخاب شده است و برآورد حجم سرمايه گذاري به شرح زير 

  . مي باشد
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   زمين  -١- ٥

  )ميليون ريال(  برآورد زمين مورد نياز-١-٥جدول
 )ميليون ريال(هزينه كل  )هزار ريال/متر مربع(مبلغ واحد  مساحت

٢٠٠ ١٠٠ ٢٠٠٠ 

  

  سازي هاي محوطه   هزينه-٢- ٥

محوطه سازي شامل عمليات خاكبرداري و تسطيح، ديواركشي، جدول كشي و آسفالت، فضاي سبز و 

  . باشد خيابان كشي مي

  ) ميليون ريال(آماده سازي محوطه: ٢-٥جدول
 هزينه كل )هزار ريال/ربعمتر م(مبلغ واحد  مساحت بخش

 ٤٠ ٢٠ ٢٠٠٠ تسطيح
 ٦٥ ١٨٠ ٣٥٨ ديواركشي

 ١٣٢ ١١٠ ١٢٠٠ كشي و اسفالت و فضاي سبز خيابان

 ٢٣٧ مجموع

  

   احداث ساختمان هاي صنعتي و غيرصنعتي - ٣- ٥

  )ميليون ريال( هاي بخش صنعتي و غير صنعتي هزينة احداث ساختمان:٣- ٥جدول 

 هزينه كل )هزار ريال/متر مربع( واحد مبلغ )متر مربع(متراژ  بخش

 ٦٠٠ ١٥٠٠ ٤٠٠ سوله توليدي

 ٣٠٠ ١٥٠٠ ٢٠٠ انبار مواد اوليه و محصول
 ٣٣٠ ٢٢٠٠ ١٥٠ ساختمان مديريت و اداري

 ١١٠ ٢٢٠٠ ٥٠ نگهباني
 ١٣٤٠  ٨٠٠ مجموع

  
   هزينه حق انشعابها -٤- ٥

هزينه انشعابات مورد نياز واحد به .  باشد كيلو وات مي٣٧٢توان مورد نياز برق مصرفي براي اين واحد 

  .شرح زير مي باشد
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  ) ميليون ريال  (كل هزينه حق انشعابها: ٤- ٥جدول 
 هزينه كل عنوان رديف
 ٤٢٣ انشعاب برق ١
 ٣٩ )  اينچ٦(انشعاب آب  ٢
 ١٦ انشعاب مخابرات ٣

 ٤٧٨ جمع كل

  

   هزينة تاسيسات زير بنايي-٥- ٥

  ) ميليون ريال(ات زير بنايي  تاسيسكل هزينه : ٥- ٥جدول 
 هزينه شرح

 ٥٠  عدد ترانس با ساير تجهيزات١ عدد ژنراتور ١: هزينه تاسيسات برقي

 ٨ سيستم اطفا حريق

 ١٠ دستگاههاي تراش، جوش، برش و ساير ابزارعمومي: تجهيزات كارگاهي شامل 
 ٢٠ تاسيسات و تجهيزات گرمايش و سرمايش

 ٨/٨ ) درصد موارد فوق١٠ (ساير

 ٩٧ مجموع

  

   هزينه وسايل نقليه و وسايل اداري-٦- ٥

  ) ميليون ريال (نقل مورد نياز در طرح وسايل حمل و: ٦- ٥جدول 
 قيمت كل قيمت واحد تعداد نام دستگاه يا تجهيزات رديف
 ١٢٠ ١٠٠ ١ سواري ١
 ١٢٠ ١٢٠ ١ وانت ٢

 ٢٤٠ )ميليون ريال(جمع كل 
  

  ) ميليون ريال ( نياز در طرح مورداداري وسايل : ٧- ٥جدول 
 قيمت كل مشخصات رديف
 ٣٠ ميز و صندلي و قفسه ١
 ٨٠ دستگاه فتوكپي و كامپيوتر و لوازم جانبي ٢
 ٥٠ تجهيزات تلفن و فاكس ٣
 ١٠ لوازم رستوران و آشپزخانه ٤

 ١٧٠ )ميليون ريال(جمع كل 
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  آالت اصلي   هزينه خريد تجهيزات و ماشين-٧- ٥

 ]١٠[ - ) ميليون ريال ( طرحتجهيزات و ماشين آالت  : ٨- ٥جدول 

 تعداد
 نام ماشين آالت رديف

 )سری(

هزينه كل  
 )ميليون ريال(

  دستگاه١  تني١٠٠پرس هيدروليكي  ١

  دستگاه١  تني١٠٠پرس ضربه اي  ٢

  دستگاه١ دستگاه هاي قالبگيري ٣
  دستگاه١ دستگاهاي جوش ٤
 ه دستگا١ فلنجر ٥
 به مقدار نياز ساير موارد ٦

٥٠٠٠ 

  . شايان ذكر است كه هزينه هاي فوق با احتساب هزينه هاي نصب و راه اندازي مي باشد

  برداري  هاي قبل از بهره  هزينه-٨- ٥

  ) ميليون ريال(برداري قبل از بهرههاي  هزينه: ٩-٥جدول
 هزينه شرح

 ١٠٠ هزينه مطالعات اوليه و مشاوره

 ٥٠٠ داري آزمايشيهزينه بهره بر
 ٢٠٠ ...امور ثبتي وهزينه تاسيس و ثبت شركت و 

 ٨٠ )هزينه هاي فوق% ١٠ (ساير هزينه ها

 ٨٨٠ مجموع

  

  بيني نشده  هاي پيش  هزينه- ٩-٥ 

هاي پيش بيني نشده در  گذاري ثابت به عنوان هزينه هاي مربوط به سرمايه  درصد هزينه٥دراين طرح 

  . نظر گرفته شده است
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   كل هزينه هاي سرمايه گذاري-١٠- ٥

  ) ميليون ريال(گذاري ثابت   سرمايههاي  كل هزينه:١٠- ٥جدول 
 هزينه مورد نياز عنوان
 ٢٠٠ زمين

 ٢٣٧ محوطه سازي
 ١٣٤٠ ساختمان سازي
 ٤٧٨ حق انشعاب

 ٩٧ تاسيسات زيربنايي
 ٥٠٠٠  و نصب و راه اندازيتجهيزات اصلي

 ١٧٠ لوازم اداري
 ٢٤٠ نقليهوسائل 

 ٨٨٠ قبل از بهره برداري
 ٤٣٢ بيني نشده پيش

 ٩٠٧٤ مجموع
  
   
  مورد نياز طرحمواد اوليه  -٦

 مورد نياز طرح به همراه هزينه و محل ) درصد ضايعات٥با در نظر گرفتن  (در جدول زير ميزان مواد اوليه

  .تأمين آنها آورده شده است

 ]١١[هزينه ساليانه مواد اوليه: ١-٦جدول 

 شرح
مقدار مصرف 
 ساليانه

 قيمت واحد
  قيمت کل

 )ميليون ريال(
  محل تأمين

 داخل كشور ٢٥٢٠  ريال٦٠٠٠٠٠٠  تن٤٢٠ استيل زنگ نزن
  داخل كشور ٣١٥  ريال٥٠٠٠   متر مربع٦٣٠٠٠ ٨ mm نمد به ضخامت 

  -  ٢٨٣٥  مجموع
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   پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح -٧

  : اولويت بازار فروش 

 با توجه به آنچه در قسمتهاي قبلي آمد اين طرح در تمام استانهاي كشور قابل اجرا مي باشد )الف 

ليكن با توجه اينكه  مشتريان اصلي اين محصول دو شركت بزرگ خودروسازي كشور يعني سايپا و ايران 

ن، زنجان و استان مركزي خودرو مي باشند، از اين نظر اولويت با استانهاي همجوار تهران مانند سمنان، قزوي

  .مي باشد

 هزار ٨٠(با توجه به عمر محدود اين كاتاليستها شد  همانگونه كه در قسمتهاي قبلي نيز بيان )ب

پس از چند سال بايستي تعويض گردند و از اين حيث نيز استانهاي ) كيلومتر مسافت طي شده توسط خودرو

  د تعداد زياد خودروهاي در حال تردد، داراي اولويت غربي كشور با توجه به متمركز بودن جمعيت و وجو

  .  مي باشند

  : توسعه و اشتغالزايي

از حيث اشتغالزايي و توسعه صنعتي نيز، مناطق محروم و استانهاي توسعه نيافته مانند لرستان،   

  ان شمالي و ايالم، كردستان ،كرمانشاه، كهگيلويه و بوير احمد، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، خراس

  . سيستان و بلوچستان در اولويت مي باشند

قرار )  تهران-اهواز (بنابرآنچه گفته شده با توجه به اينكه استان لرستان در مسير جاده اصلي كشور 

دارد و تردد خودروها در اين استان بسيار زياد مي باشد و اين استان جزء استانهاي محروم و توسعه نيافته 

  . لرستان به عنوان اولويت محل احداث اين محصول پيشنهاد مي گردداستان مي باشد 

شايان ذكر است كه شركت خودروسازي لرستان نيز كه توليدكننده سواري هاي پروتون است در اين 

  .استان مستقر بوده كه خود مي تواند بازار مصرفي براي اين كاال باشد
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    وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال-٨

هسته كاتاليست مبدل اگزوز   Coveringدر جدول زير تعداد پرسنل مورد نياز براي راه اندازي خط

خوشبختانه اين طرح در هر استاني كه اجراء گردد از نظر تأمين نيروي كار واحد . خودرو آورده شده است

  . د گرديدمشكلي نداشته و باعث اشتغال زايي و بهره وري از نيروهاي كارآمد و متخصص خواه

  مورد نياز طرح  برآورد پرسنل:١-٨ جدول
 مالحظات تعداد شرح

 فوق ليسانس مهندسي مكانيك ١ مدير توليد

 فوق ليسانس يا ليسانس حسابداري ١ مسئول اداري و مالي

 ليسانس بازرگاني يا حسابداري ١ كارمند اداري و مالي و فروش
 ديپلم ١ منشي

 ديپلم ١ انباردار

 ديپلم ١ راننده

 زير ديپلم ١ نظافتچي و آبدارچي
 ديپلم يا زير ديپلم ٢ نگهبان

  يا متالوژي مهندس مكانيك  ٣ مهندسي خط توليد
 ليسانس يا فوق ديپلم شيمي و مكانيك ٢ R&Dو ) آزمايشگاه(تكنسين 

 ديپلم فني ١٢ اپراتور خط توليد
 فوق ديپلم فني ٢ تكنسين فني برق و ابزار دقيق و مكانيك

    ٢٩  مجموع
  . مشاهده مي شود كه اشتغالزايي اين طرح در حد مطلوب و قابل قبولي مي باشد

  

   بررسي ميزان و نحوه تأمين يوتيليتي - ٩

  . در جدول زير ميزان  انرژي و يوتيليتي مورد نياز به همراه هزينه آنها طرح آورده شده است

 )يالميليون ر(هزينه ساليانه آب، برق و گاز : ١-٩جدول 
 مقدار مصرف ساليانه  شرح  رديف
 ٨٩٢٧٠٢ )كيلو وات ساعت(الكتريسيته  ١
 ٢٠٠٠ )متر مكعب(گاز طبيعي  ٢
 ٥٠٠٠ )مترمكعب(آب  ٣
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همانطوريكه مشاهده مي شود ميزان انرژي مورد نياز طرح قابل تأمين بوده و اين طرح در هر منطقه اي 

ز يا سوخت هاي بنزيني و ديزلي مي توان به آساني يوتيليتي كه اجرا گردد با ايجاد انشعابات آب، برق و گا

   .مورد نياز طرح را تأمين نمود

  

   وضعيت حمايتهاي اقتصادي و بازرگاني -١٠

هسته كاتاليست مبدل اگزوز خودرو در حال حاضر توسط شركتهاي قطعه ساز   Coveringتوليد  

علت اصلي . ارش محصول اين كاال را مي سازندخودرو در كشور صورت مي گيرد و اين شركتها به صورت سف

عدم توليد پيوسته و دائمي اين واحدها اين است كه مشتريان و مصرف كنندگان نهايي كه همان رانندگان 

خودرو مي باشند، پس از خريد خودرو، كاتاليست كانورتور را از روي خودرو برداشته تا قدرت موتور افزايش 

همين امر باعث شده كه بازار مصرف كاتاليست كانورتور . هايي خود برسديافته و در واقع به قدرت ن

  . خودروهاي داخل كشور بازاري با ثبات و دائمي نباشد

خوشبختانه در اين زمينه قوانين زيست محيطي طي سالهاي اخير به طور قاطع تصويب و اعمال 

، يكي از ١٣٨٧ي هواي تهران، از سال گرديده و طبق مذاكرات صورت گرفته با كارشناسان طرح جامع آلودگ

   . شرايط الزم جهت اخذ برگ معاينه فني ضرورت داشتن كاتاليست كانورتور بر روي خودرو مي باشد

 حمايت هاي تعرفه گمركي همانطوريكه قبالً نيز بيان شد تقريباً تمامي ماشين آالت مورد در زمينه

اشد و مشكلي از جهت تأمين ماشين آالت خط توليد از نياز طرح در داخل كشور قابل ساخت و تأمين مي ب

  . نظر تعرفه هاي گمركي وجود ندارد

 بهبود شرايط با توجه به اينكه اين طرح از جمله طرح هايي در راستاياز نظر حمايتهاي مالي نيز 

رح هاي زود ، قطعاً از حمايتهاي مالي نيز برخوردار بوده و تسهيالت بانكي در قالب طآب و هوايي مي باشد

و كوتاه ) ايجادي(بلند مدت تسهيالت ارائه تسهيالت به اين طرح به صورت. بازده به آن تخصيص مي يابد

  . مي باشدتبوده كه خوشبختانه ارائه اين تسهيالت در حال حاضر از جمله برنامه هاي دول) در گردش(مدت
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   جمع بندي نهايي -١١

كاتاليست كانورتور  از دو . تور مورد بررسي قرار گرفتدر اين گزارش طرح توليد كاتاليست كانور

در حال حاضر هسته كاتاليست در . تشكيل شده است  Coverقسمت هسته كاتاليست و پوسته كاتاليست يا 

داخل كشور توليد نمي شود و كالً كاتاليست كانورتور يا به صورت پكيج كامل وارد مي شود يا فقط هسته 

با توجه به اينكه .  مي نمايند Coverر داخل كشور واحدهاي قطعه ساز خودرو آن را كاتاليست وارد شده و د

 خودرو در سال در رده ١٢٠٠٠٠٠با توليد ساالنه ( كشور ما جزء كشورهاي خودرو ساز دنيا مي باشد 

 در و در عين حال از نظر زيست محيطي و برنامه هاي كاهش آلودگي هوا  مخصوصاً) شانزدهم دنيا قرار دارد

تهران، سياستهاي خاص خود را جهت به حداقل رساندن آلودگي هوا دارد، بازار مصرف كاتاليست هاي 

  .كانورتوري در داخل كشور داراي پتانسيل بااليي هم در حال حاضر و هم طي سالهاي آتي مي باشد

گاه هسته كاتاليست در حال حاضر در مقياس آزمايشگاهي در واحد تحقيقات كاتاليست پژوهش

پيش بيني مي شود با توجه به . صنعت نفت ساخته شده ولي هنوز به مرحله توليد صنعتي نرسيده است

اهميت و الزام رعايت قوانين زيست محيطي و حمايتهاي سازمان محيط زيست كشور طي سالهاي آتي هسته 

ظر سرمايه گذاري نيز از اين طرح از ن. كاتاليست كانورتور نيز در مقياس صنعتي در داخل كشور توليد گردد

از نظر حجم سرمايه گذاري نسبتاً پايين و . جمله طرحهاي زود بازده بوده و سودآوري قابل توجهي دارد

  .اشتغالزايي و حمايتهاي مالي بازرگاني دولت و سوددهي طرح نيز مسئله خاصي وجود ندارد

ه كاتاليست مبدل  هست Coveringپيشنهاد مشاور اين است كه در حال حاضر يك مجتمع 

 و با به توليد  آتي قطعه در سال راه اندازي گردد و طي سالهاي٢٠٠٠٠٠اگزوز خودرو با ظرفيت 

 برابر اين ١٠صنعتي رسيدن هسته كاتاليست ، كالً مي توان نياز بازار داخل كه ساالنه حداقل 

  .ظرفيت مي باشد را راه اندازي نمود
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