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 [1،2،3،9]  محصولی معرف-1

  نام و کد محصول  -1-1

  .  باشديم ٢٤٢٢١٣٢١ن محصول ي اکيسي آو کد يکونيلي سيرهاي درزگنام محصول مورد مطالعه

باشد و از آنجائيكه در جدول تناوبي   استوار ميSiشيمي سيليكونها بر اساس چهار عاملي بودن 

توانايي . تواند با اتمهاي ديگر چهار پيوند تشكيل دهد يز مي سيليس ن،سيليس و كربن در يك گروه قرار دارند

شود كه از سيليكونها  سيليكون براي تشكيل پيوند با كربن، هالوژنها و اكسيژن و اتمهاي ديگر باعث مي

 .محصوالت متنوع با كاربردهاي گوناگون حاصل شود

بـه عنـوان   . مـشتق شـده اسـت   كلمات به كار رفته در شيمي سيليكون از اصطالحات علمي شيمي آلي        

مـشتق شـده    CH٤رود كه از تشابه آن بـا متـان يـا     به كار مي SiH٤مثال واژه سيالن براي تركيبي به فرمول  

  .است

ر يبا زنج يهاي شوند شامل نوع خاصي از پليمرها يا مولكول مواد سنتزي كه سيليكون ناميده مي

  .ميشود ه اصليشان تكرارمتوالياً در زنجيرSi-O  باشند كه پيوند  مييطوالن

عليرغم . باشند اين پليمرها قادر به حفظ خواص خود در محدوده وسيعي از تغييرات محيطي مي

ها متوالياً داراي پيوندهاي  باشند، سيليكون هاي كربن در زنجيره اصلي خود مي پليمرهاي آلي كه حاوي اتم

ها به اتم  هاي آلي حاوي كربن از كناره  و گروهباشند در زنجيره اصلي خود مي) SiـO(سيليسيوم ـ اكسيژن 

 Si-Oبا تعديل طول زنجيره  .باشند هاي آلي، متيل و فنيل مي ترين گروه مهم. سيليسيوم متصل ميشوند

هاي  آيند كه اين تركيبات در زمينه ها در سه شكل مهم سيال، االستومر و رزين به دست مي سيليكون

هاي  الكتريكي، پوشش هاي ها، عايق كننده ها، براق مواد ضد آب، واكسها،  كننده از جمله روان مختلف

برخالف ساير پليمرهاي آلي كه ممكن است در طبيعت نيز يافت شوند، . شوند استفاده مي... غيرچسبان و

  . آيند ها فقط از راه سنتز به دست مي سيليكون

كند مربوط به پيوند           مرها متمايز ميخـــواص منحصر به فرد سيليكونهـــا كه آنها را از ساير پلي

Si-Oتر از پيوند   اين پيوند به مراتب قويرايز. باشد  موجود در ساختار آنها ميC-C  در پليمرهاي آلي
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. باشند تر بوده و همچنين عايق الكتريكي بهتري مي ها در برابر اكسيداسيون مقاوم باشد، لذا سيليكون مي

  هاي متصل به سيليسيوم نيز  به راحتي حلقوي شده و گروه Si -Oعالوه بر اين، زنجيرة 

ها و  از هيدروليز ارگانوهالوسيالن) زنجير سيلوكسان(  Si–Oزنجيرة . چرخند به راحتي حول پيوند خود مي

 انجماد، كشش سطحي و نيروي جذب  ها داراي نقطه شود، سيليكون سپس كندانس كردن آن حاصل مي

  .در زمينه هاي متنوعي استفاده شوداين خواص باعث شده كه از آنها باشند كه  پايين مي

Kipping  هاي ارگونو هالوژن را ابـداع نمـود كـه     اولين كسي بود كه روش تجارتي عملي توليد سيالن

فرآيند شامل واكـنش واكنـشگر گريگنـارد بـا تتراكلروسـيالن طبـق             . شوند  براي توليد سيليكونها استفاده مي    

  : باشد ميمعادله زير 

Sicl٢ + ٤RMgcl                   R٢Sicl + ٢Mgcl٢  

  .است... يك راديكال آلي مثل متيل، اتيل و  Rكه 

Kipping از ساخت كلروسيالنهاي جايگزين شده با متيل اجتناب كرد چون متيل كلرايد :    

  . هدد دهد و با منيزيم نيز به سختي واكنش مي يك گاز است كه به آرامي واكنش مي -

 .حالليت بسيار كمي در اتر دارد -
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ها به سه دسته عمده سيال، االستومر و رزين  گونه كه ذكر شد تركيبات پليمري سيليكون همان

. باشند ها مي ترين مونومر مورد استفاده در توليد اين پليمرها متيل كلروسيالن مهم. شوند سيليكون تقسيم مي

ل پليمرهاي سيليكون و همچنين متيل كلروسيالنها بطور كامل توضيح در اين قسمت در مورد هر سه شك

  .داده خواهد شد

هاي سيليكون متيل  اكثر صمغ. شوند پليمرهاي سيلوكسان سنگين صمغ سيليكون ناميده مي

 نياز به پخت يا ،صمغ هاي سيليكون براي اينكه در صنعت قابل استفاده باشند. دنباش سيلوكسان مي پلي

پذيري  انعطاف. شدن دارند كه محصول بدست آمده از عمل ولكانيزاسيون، االستومر ناميده ميشودولكانيزه 

. شود هاي فنيل به زنجيرة سيلوكسان در دماهاي پايين حاصل مي االستومر با اضافه كردن مقدار كمي گروه

دار هستند ركمي برخو )Compression Set( يهاي مورد استفاده در توليد االستومرها از مانايي فشار صمغ

  .شود هاي وينيل به ساختار االستومر رفع مي كه اين مشكل نيز با افزودن مقداري از گروه

                   در دمـــاي اتـــاق  ســـيليكون بـــه دو صـــورت، ولكانيزاســـيون    ولكانيزاســـيون االســـتومرهاي 

)Room Temprature Vulcanization=RTV (   و ولكانيزاســــــيون در دمــــــاي بــــــاال                                

)Heat Cured Rubber=HCR (گيرد انجام مي.  

مخلوطي از . باشند پذير مي پليمرهايي هستند كه داراي گروههاي انتهايي واكنش RTVاالستومرهاي 

   .باشد ها معموالً به شكل مايع بوده و نيازي به صرف انرژي زياد براي پختن آن نمي اين پليمرها و پركننده

ها  ها و قــارچ ، ازن، باكتريUVاالستومرهاي سيليكون در برابر اشعه ماوراي بنفش، مادون قرمز، گاما، 

. گيري در مقاطع و ابعاد گوناگون دارند پذيري و شكل شفافيت و در عين حال قابليت رنگ مقاوم بوده و

 تعميرات يها جويي در هزينه فهها طول عمر بسيار زيادي داشته و باعث صر همچنين در مقايسه با الستيك

  .شوند و نگهداري مي
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است كه به صورت  RTVمحصول مورد نظر اين طرح درزگير سيليكوني خشك شونده در دماي عادي 

 باال پخته يکه در دماها HCV يرهاي هم هستند از جمله درزگيگريالبته انواع د. گردد يك جزئي تهيه مي

  . دارندRTVسبت به  ني شوند و موارد استفاده کمتريم

كه محصول مورد نظر اين طرح است از نوعي بوده كه به صورت يك جزئي و  RVTدرزگير سيليكوني 

 ٨ يك تا در حدودشود و پس از پر كردن درز و يا نقطه اتصال، بسته به نوع فرمول،  بدون كاتاليزور تهيه مي

  .گيرد ساعت ولكانيزه شده و خود را مي

 از نوع االستومر سليكوني يا سيليكون رابر ،دهد اده اصلي درزگير را تشكيل ميپليمر سيليكوني كه م

(Silicon elastomer, Silicon rubber)است  .  

          خود تراز شونده، با ويسكوزيته(Solventless)درزگير سيليكوني خمير شكل، بدون حالل 

 حرارتي، پليمري بين خواصدر واقع از نظر . بسيار مقاوم است UVو اشعه  (O٣)، در مقابل اوزن ١٠٠ -٦٠٠

  . رود به شمار مي) مانند لعاب(پليمرهاي آلي و پليمرهاي سيليكاتي 

از آن جهت كه اين درزگير بايد . ر استيمتغزمان خشك شدن آن براساس نوع فرمول و مواد مصرفي 

تواند مصرف  نمي) متر  ميلي٢/١ از بيشتر(هاي عميق  در تماس با هوا پخت گردد و خود را بگيرد لذا در حفره

 ٢٤ ساعت است و گاهي براي برخي كاربردها تا ٨هاي مختلف از يك تا  زمان خشك شدن فرمول. گردد

  . يابد ساعت نيز افزايش مي

بطور كلي .  استHz٦٠   در٧/٢ و ثابت دي الكتريك آن ٥٠٠ Volt/milمقاومت دي الكتريكي 

پذيري بسيار جالبي حتي در حرارت پائين  درزگير سيليكوني انعطاف. استدرزگير سيليكوني عايق الكتريكي 

  . دارد
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 [7،8]یشماره تعرفه گمرک -1-2

  : شوند يتعرفه وارد م رها تحت دويدرزگ

   و بتونه هايريبات درزگيو ترکرها ي با نام درزگ١٠/٣٢١٤تعرفه شماره  -١

 شدهزه يان ولکيرها از کائوچوي درزگ با نام٩٣/٤٠١٦تعرفه شماره  -٢

 شوند لذا يزه مي باشند و بعد از مصرف ولکانيزه نشده مي ولکانيکونيلي سيرهايکه درزگياز آنجائ

  .  شوندي وارد کشور م١٠/٣٢١٤ تعرفه شماره يعني يتحت تعرفه اول

  [7،8] ط وارداتیشرا-1-3

رج گرديـده   شماره تعرفة گمركي، كد زير تعرفه، نوع كاال و حقوق گمركي محصول د         ١-١در جدول   

  .است

   شماره تعرفۀ گمرکی، کد زیر تعرفه، نوع کاال و حقوق گمرکی-1-1جدول 
  حقوق گمرکی  نوع کاال  کد سیستم هماهنگ شده  شماره تعرفه

١٠/٣٢١٤  ٣٢١٤   ١٥  رهايدرزگ 
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  [5] و ارائه استانداردیبررس -1-4

 يرهـا ي و از جمله درزگيکونيلي از محصوالت س   يبعضدر   ASTMدر اين بخش استانداردهاي كاربردي      

مربـوط بـه محـصوالت سـيليكوني را نـشان            ASTM اسـتانداردهاي    ٢-١جـدول   . ارائه شده است   يکونيليس

  .دهد مي

  
  [5]در محصوالت سیلیکونی   ASTM ي استانداردهاي کاربرد -2-1 جدول

   استانداردکاربرد  سال ASTMشماره استاندارد   نوع محصول  ردیف
  شناسايي  ١٩٩٤ ٩٤-١١١٥ ASTM-C  ني فشردهاالستومرهاي سيليكو  ١
  هاي استاندارد مشخصه  ١٩٩٥ ٩٥-١١٨٤ ASTM-C  درزبندهاي سيليكوني  ٢

اي  سيليكون رابر پوشش مواد كامپوزيتي، شيشه  ٣
  و نوارهاي الكتريكي 

ASTM-D هاي استاندارد مشخصه  ١٩٩٦ ٩٦-١٤٥٨  

اي و نوارهاي  لباس سيليكوني با حبابهاي شيشه  ٤
  كيالكتري

ASTM-D هاي استاندارد مشخصه  ١٩٩٣ ٩٣-١٤٥٩  

اي و  سيليكون رابر با پخت كامل با الياف شيشه  ٥
  الكتريك مواد دي

ASTM-D هاي استاندارد مشخصه  ١٩٩٤ ٩٤-١٩٣١  

ــيليكون     ٦ ــدي از س ــايق بن ــاي الكتريكــي ع نواره
  رابرهاي اتصال پذير

ASTM-D هاي استاندارد مشخصه  ١٩٩٥ ٩٥-٢١٤٨  

  هاي استاندارد مشخصه  ١٩٩٠ ٩٠-٢٥٢٦ ASTM-D   رابر ضد اوزون كاربرد در كابل و سيمسيليكون  ٧
  كاربرد در پزشكي  ١٩٩٤ ٩٤-٦٠٤ ASTM-F  االستومرهاي سيليكون  ٨
  كاربرد در جراحي  ١٩٩٤ ٩٤-٨٨١ ASTM-F  االستومرهاي سيليكون  ٩



  

  

  

٧

  

 درزگیرهاي سیلیکونی                                      سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران    

 [4] محصولی و جهانیمت داخلیق-1-5

 در  ن محـصوالت  يـ ، ا هـا عرضـه ميـشود       تنوعي بوسيله توليدكننـده    م يکونيلي س بدليل اينكه محصوالت  

  ٢٠٠٢سـال    Nexant chem.Systemبطوريكـه در گـزارش   . ها فروخته ميـشوند  محدوده وسيعي از قيمت

  .اند  ده هزار نوع ذكر نموده١٠٠٠٠تعداد محصوالت عرضه شده سيليكوني را بيش از 

  آمریکا-1-5-1

  :ر است يکا به قرار زيدر آمر يکونيلي سيرهايدرزگمت فروش يق

  
  ) دالر بر کیلوگرم(درسالهاي مختلف کا یدر آمر قیمت االستومرهاي سیلیکونی -3-1جدول 

 RTV  سال  ردیف
١/٤-٨٤/٤  ١٩٩٥  ١  
٤/٤-٥/٥  ١٩٩٩  ٢  
٣/٣-٨٥/٣  ٢٠٠٢  ٣  
٤/٥-٥/٦  ٢٠٠٦  ٤  

  

   اروپاي غربی-1-5-2

  :ر است يه قرار ز بي غربياروپادر  يکونيلي سيرهايدرزگمت فروش يق

  

  ) یورو بر کیلوگرم(هاي مختلف در اروپاي غربی   در سالیکونیلی سي متوسط قیمت االستومرها-4-1جدول 
  2006دسامبر   2002دسامبر   1999دسامبر   1995دسامبر   نوع  ردیف
١  RTV ٣/٥-٢/٥  ٥/١-٨/٢  ٥/٢-٥/٤  ٥/٣-٥  
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  ژاپن-1-5-3

.  زيرا تنوع محـصوالت در ايـن شـاخه زيـاد اسـت            ، سيليكوني محدوده قيمتي وسيعي دارند     يرهايدرزگ

  .بشرح زير است ٢٠٠٦و  ٢٠٠٢، ١٩٩٥، ١٩٩١هاي  محدوده قيمت االستومرها در سال

  
  ) دالر بر کیلوگرم(هاي االستومرهاي سیلیکونی در کشور ژاپن   قیمت-5-1جدول 

  2006سال   2002سال   1998سال   1995سال   نوع  ردیف
١  RTV  ١٠-٣٥  ٤/٦-٣٢  ٣٤/٦-٨٤/٣٢  ٨/٩-٥٠  

  

  مت فروش محصول در داخل کشوریق-1-5-4

داخل کشور  برخوردار است در ياديز از نوسان ي جهانيدر بازارهان محصول يمت ايقنکه يبا توجه به ا

ن ي برحاضحال ن محصول در ي ايمت وارداتيق.  باشدي مري متغيعين محصول در محدوده وسيمت ايز قين

  . باشديلوگرم مي هرکي به ازا ريال٥٠٠٠٠ -٨٠٠٠٠
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  [1،2]موارد مصرف و کاربرد -1-6

  

  

  

  

  االستومرهاي سيليكوني

  بندي مواد غذايي   بسته
  بندي مواد صنعتي   بسته

    صفحات و كليدهاي كامپيوتر
  حساب و موبايل   ماشين 
     اتصاالت

  هاي الستيكي با قابليت خزش در گرما    لوله
  كي سيليكوني هادي گرما   صفحات الستي
     صنايع پزشكي

    صنايع ساختماني 
     صنايع اتومبيل

  هاي مايكروويو   محافظ درب
  هاي حرارتي   كوره
  بندي اتو بخار   بسته

  گيري مقاوم در برابر شعله   محصوالت ريخته
    كالهك آندي تلويزيون رنگي

    وايرهاي الكتريكي
  هاي عايق بندي الستيكي   لوله

  كابل، واير و خرطومي مقاوم در برابر گرما و 
  جرقه

    ديافراگم
  بندي ارتعاشي روغني هاي آب   الستيك
     اورينگ

  هاي الستيكي   رول
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هاي مختلف استفاده  هاي برجسته االستومرهاي سيليكون باعث شده است كه از آنها در قسمت ويژگي

  :باشد هاي زير مي زمينهقطعات مورد استفاده در شود كه شامل 

  لكتريكيكاري ا عايق -١      

 دماهاي باال و پايين -٢    

 اشعه ماوراي بنفش و هوا -٣             

 هاي روغني و هواي داغ محيط -٤             

 هاي ديناميكي  تنش -٥             

 مقاومت قوسي و حرارتي -٦             

 نفوذپذيري در برابر گازها -٧             

  غذاييتماس با مواد -٨             

 هاي موجودات زنده تماس با بافت -٩             

 سطوح نچسب -١٠            

 سطوح شفاف -١١            

 يرهايدرزگتوان به كاربردهاي مختلف  هاي كاربردي االستومرهاي سيليكون مي با توجه به زمينه

  :  در انواع محصوالت اشاره كرد كه عبارتند ازيکونيليس

  درو صنایع خو-الف

  : توان به موارد زير اشاره كرد قطعات سيليكوني در صنعت خودرو استفاده فراوان دارند كه مي

لنگ يكن، بوتهاي سرشمع، ش هاي برف پاك كيوم، تيغهوهاي ايمني اتومبيل، سيستم  توليد شيشه

، هاي هوا، درزگير محور، درزگيرهاي مخزن روغن سر ريز آب رادياتور و واشر سرسيلندر، كيسه

  ....هاي لوله اگزوز و هاي چراغ، گيره درزبندي

اي باال مقاوم باشد مها و درزهايي كه بايد در مقابل روغن و يا د در صنايع اتومبيل براي اتصال آينه

  . شود استفاده مي
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  ـ صنایع ساختمانی ب

ود گرد و غبار سازي مصرف سوخت و جلوگيري از هدر رفتن انرژي و همچنين جلوگيري از ور به منظور بهينه

از . شود استفاده ميهاي درب و پنجره فلزي و غيرفلزي  از نوارها و درزگيرهاي سيليكوني جهت كليه پروفيل

در  يکونيلي سيرهايدرزگ .شود  قطعات سيليكوني به عنوان درزبند در حمام و آشپزخانه نيز استفاده مي

انواع پالستيك، شيشه، بتون، سنگ مرمر، چوب و صنايع ساختمان و يا در منازل براي درزگيري و يا اتصال 

  . رود فلز بكار مي

   صنایع روشنایی-ج

             هاي خاص سيليكون امروزه در همه كشورهاي توسعه يافته و صنعتي ويژگيبا توجه به 

به دليل تغييرات درجه حرارت محيط و فرسايش بسيار زياد ) هاي خياباني جهت پروژكتورها و چراغ(

ها يا نمدهاي متداول جهت درزگيري به صورت استاندارد اجباري از نوارهاي سيليكوني استفاده  تيكالس

گردد زيرا دماي حاصل از المپ و همچنين نفوذ گرد و غبار و بخار آب و حشرات موجب كدر شدن  مي

دد كه بر طبق گر ها و كيفيت روشنايي مي باعث كاهش طول عمر مفيد چراغ شيشه يا رفلكتورها و نهايتاً

سيليكوني افزايش طول عمري معادل پنج تا هفت برابر را ايجاد ) Gasgate(هاي  هاي موجود گسگت گزارش

  .كنند مي

  ـ صنایع هواپیماسازيد

استفاده ... از قطعات سيليكوني در درزبندهاي پنجره ها و چراغها، اتصاالت داخلي و كف هواپيما و 

  .ميشود

   صنایع متفرقه-ز

هاي صفحه كليد  سازي چون عايق ت سيليكوني در صنايع الكترونيك، مخابرات و ماشيناز قطعا

گيرهاي تلفن همراه، ماشين حساب، بردهاي ترازو، درزگيرهاي ديگ بخار، صنايع  كامپيوتر، شماره

   .دشو استفاده مي... هاي توليد شكالت و بندي، قالب بسته
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  [3]ن در صنایع خودرو کاربرد االستومرهاي سیلیکو-1-1شکل 

 

  
   [3] کاربرد االستومرهاي سیلیکون در صنایع ساختمانی-2-1شکل 
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در فرمول ساخت . گردد به دو گروه يك جزئي و دو جزئي تقسيم مي RTVدرزگيرهاي سيليكوني 

يك جزئي از پليمر سيليكوني، پليمر چند عاملي، فيلر و مواد افزودني استفاده شده و در ظروف مخصوص 

دو  RTVولي درزگيرهاي سيليكوني . اين درزگيرها مصارف خانگي ساختماني دارد. گردد بندي مي ستهب

بندي شده و در زمان  اي بسته جزئي اضافه بر مواد فوق حاوي كاتاليزور نيز هست كه در ظرف جداگانه

تر است و در  هزمان خشك شدن درزگيرهاي دو جزئي بسيار كوتا. گردد مصرف با جزء سيليكوني مخلوط مي

 مورد نظر اين طرح درزگير يك جزئي بوده كه در محصول. صنايع اتومبيل و الكترونيك كاربرد بيشتري دارد

  . تر است تر و پرمصرف ايران متداول

درزگير سيليكوني براي مصارف ساختماني، خانگي و اتومبيل به صورت يك جزئي در ظروف مخصوص 

 اتيلن است و به يك پيچ بلند مجهز است كه در زمان مصرف در انتهاي جنس ظرف پلي. گردد بندي مي بسته

اي باريك  ظرف قرار گرفته و با دوران پيچ ماده درزگير درون ظرف از نازل سر آن خارج شده و به صورت لوله

  . گردد بندي مي  گرمي بسته٥٠٠درزگير سيليكوني در ظروف . گيرد روي محل درز مورد نظر قرار مي

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

. االستومرهاي سيليكون در زمينه هاي كاربرد مختلف قابل جايگزيني با پليمرهاي ديگر مي باشند

 مانند بوتيل رابر، پلي يمريپلتوانند با ساير درزگيرهاي  درزگيرهاي سيليكوني در برخي از موارد مي

پذيري و مقاومت در مقابل  حتي گاهي با قير و سيمان جايگزين شوند، ولي به علت انعطافو ... سولفورها و 

دوام نکه ي با توجه به ايکونيلي سيرهاينست که درزگيت امر ايواقع. مواد شيميايي مصارف ويژه خود را دارند

تنها علت .  ندارندينيگزي جاي برايب جدي رق،دارند نور و حرارت ،ييايمي در برابر مواد شيفوق العاده ا

چ ي از موارد هيلي در خي ول، باشدين محصول مي ايمت بااليقرها ي از درزگين محصول با بعضي اينيگزيجا

  .را داشته باشد يکونيلير سي درزگيي کارا، ندارد که از نظر دوامينيگزيجا
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   امروزيای کاال در دنیکیژتت استرای اهم-1-8

ام  از دوييايميدر برابر مواد شن ي مقابل حرارت و نور آفتاب و همچننکه دريبا توجه به اکونها يليس

با توجه به . رندي گي ميشي خود پي از رقباي براحتي در مصارف صنعت، برخوردار هستنديفوق العاده ا

 ييع روشناي و صنايساختمان ساز، يما سازيهواپخودرو،  ينه هاي در زميکونيلي سيرهايمصرف درزگ

خودرو از  و يما سازي مصرف محصول از جمله هواپينه هاي از زميبعض. مشخص است لن محصويت اياهم

از جمله (ن وسائل ي حساس اين محصول در محلهاي علت آنست که ا. برخوردار استيت خاصيحساس

نکه ين موضوع و با در نظر گرفتن ايبا توجه به ا. ردي گيمورد استفاده قرار م... )  و يستم سوخت رسانيس

گر ي دي با کاالهاينيگزي و دوام باال امکان جايمنين محصول به خاطر اي خاص ايلي مصرف خينه هايمدر ز

  .است برخوردار ييت باالي از اهميکياستراتژن محصول از نظر يا لذا ،را ندارد
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  د کننده و مصرف کننده محصولی عمده تولي کشورها-1-9

ن يد ايزان تولي که مژاپن، فرانسه و کا، آلمانيآمر  :کونها عبارتند ازيليد کنندگان سين توليعمده تر

 ١,٢حدود ا ي دنرد حال حاضيتولت يظرفزان يم . هزار تن بوده است٩٠٠  حدود٢٠٠٤کشورها در سال 

رها ياالستومرها دارد که در درزگد يتول به اختصاص درصد ٤٥د حدود يزان تولين مياز ا . باشديون تن ميليم

ق مصرف يزان دقياز م.  باشنديز ميد کننده خود مصرف کننده ني تولياکثر کشورها.  شوديز استفاده مين

 طبق اظهار نظر يست ولي در دست نيقي اطالع دقيکونيلي سيرهايد درزگينه تولياالستومرها در زم

حدود  شوند که مقدار آن يرها استفاده مي در درزگيونکيلي سياالستومرها درصد ١٠کارشناسان حدود 

  [٢]. باشدين م ت٥٤٠٠٠

 ط صادراتیشرا -1-10

 يکونيلي سيرهاي مخصوصا درزگي سيليكوني واردات و صادرات االستومرهابرايمتأسفانه منبع كاملي 

موجود است “ رهايدرزگ“تحت عنوان ن محصول ياباشد و ميزان واردات و صادرات  در حال حاضر موجود نمي

 حمل و نقل به يج است و بعلت راحتين محصول رايدات امراو .  باشديرها ميانواع مختلف درزگكه شامل 

ه مواد يم و لذا کليکون نداريليس ياالستومرهاده ند کنيران توليدر ا.  شودي مصرف کننده صادر ميکشورها

 و يت صادراتيچگونه مزيجه هي گردد، در نتين ميق واردات تامي و از طراز خارج از کشوراز يه مورد نياول

  . توان در نظر گرفتي آن نميرا بيبازار صادرات
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  ت عرضه و تقاضای وضع-2

 از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحدها و تعداد دی و روند توليت بهره برداری ظرفی بررس-2-1

  ن آالتی سازنده ماشي موجود و شرکتهاي واحدهايآنها و سطح تکنولوژ

د ي تولتيظرف از آغاز برنامه سوم تاکنون ، شوديد نميران تولين محصول در اينکه خوراک ايرغم ايعل

 در کشور حدود يکونيلي سيرهايدرزگد ي توليت اسميکل ظرف. ش مواجه بوده استين محصول با افزايا

 تا ١٣٧٩ از سال يکونيلي سيرهايدرزگد ي توليتهايزان ظرفي م١-٢در جدول .  باشدي در سال م تن٤٤٦٠

  . ه است آمديکونيلي سيرهايدرزگد کننده ي تولي شرکتها٢-٢در جدول .  آمده است١٣٨٥

  
  )تن در سال( در کشور یکونیلی سيرهایدرزگد ی توليتهایزان ظرفی م-1-2جدول 
 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال

يکونيلي سيرهايدرزگ  ٤٤٦٠ ٤٤٦٠ ٤١٦٠ ٣٨٠٠ ٣٨٠٠ ٣٨٠٠ ٢٢٠٠ 

  
  

   در کشوریکونیلی سيرهایدرزگ  شرکتهاي تولید کننده-2-2جدول 
  )تن(د یتول تیظرف محل نام واحد یا شخص
 ٨٠٠ مورچه خورت  صنايع شيمي شايا

 ٩٠٠ تهران شيميايي غفاري
 ٥٠٠ سمنان شرکت چسب سمنان

 ٣٠٠ سنندج  قويم شيميشركت

 ١٦٠٠ رشت   شركت دقيق شيمي
 ٣٦٠ ساوه  ايمپريال پينتايران

 4460 مجموع
  

 و شرکت ي غفارييايمي شيضر شرکتهاد کننده ذکر شده در جدول باال در حال حاي تولياز شرکتها

ن شرکتها حدود يد ايولتت يزان ظرفيم باشند و ي ميکونيلي سيرهايد درزگيچسب سمنان در حال تول

    دي توليکونيلير سي تن در سال درزگ٨٠٠ن شرکتها در حال حاضر حدود ي ا. باشدي تن در سال م١٤٠٠

مت يعلت آنست که ق.  باشدي درصد م٢٠د در کشور حدود يزان بهره تولي با توجه به مطالب باال م. کننديم
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 ارزان تر يرهايل دارند درزگي باشد و اکثر مصرف کنندگان تمايرها باال مير درزگيمحصول نسبت به سا

  .مصرف کنند

نيـاز را دارنـد معرفـي شـده     ي ساخت تجهيزات مورد     كه تواناي  خارجي برخي از سازندگان     ين بخش در ا 

  . فهرست زير سازندگان ديگري نيز وجود دارندته غير ازالب. است

  تجهيزات اصلي

   ذخيره و ظروف كوچكمخازن تحت فشار و مخازن •

- TOKKI (Japan) 

- OBRINGER (France)  

  ها و ظروف كوچك اتمسفريك كن ظروف خشك •

- ADM (France) 

   ناپيوسته هايراكتور •

- TOKKI (Japan) 

- BSL (France) 

  ژهاي سانتريفيوپمپ •

- GUINARD KSB (Germany/France) 

- SULZER (Switzerland) 

  اي انتقال دوغابهپمپ •

- DELASCO PARIS (France) 
  پمپهاي تزريق مواد شيميايي •

- ARO (USA) 
  هاي پليمر  حمل دانههاي دمنده •

- SIEMENS (Germany) 

- BUHLER MIAG (Germany) 

- EBARA (Japan) 

  اي پوسته- لولهمبدلهاي حرارتي •

- ETS. DELAUNY ET.FILS (France) 
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- FOURE LAGADEC (France) 

  اي  صفحهمبدلهاي حرارتي •

- VICARB (France) 

- ALPHA LAVEL (Italy)  
  سانتريفيوژ •

- SIEBTECHNIK (Germany) 
  كن پكيج هواي الزم براي خشك •

- GOHI-POULENC (France) 

- KOBE STEEL (Japan) 

  ها  زن هم •

- ROBBIN (France) 

- EKATO (Germany) 

  سيستم كنترل  •

- FISHER (France/USA) 

- HONYWELL (France/USA) 

- YKOGAWA (Japan) 

  تجهيزات جانبي  

 واحد توليد بخار •

- BABKOCK (France) 

- KAWASAKI(Jpana) 

  كننده برج خنك •

- HAMON SPIROGIL (France) 

- DAELIM (Korea) 

 واحد تصفيه آب •

- DEGREMONT (France) 

- BETZ (Italy) 
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  سازندگان داخلی  -ب

. ي ساخت تجهيزات مورد نياز را دارند معرفي شده است        يشور كه توانا   برخي از سازندگان داخل ك     زيردر  

غير از فهرست زير سازندگان ديگري نيز وجود دارند ولي تنها به ذكر شركتهاي مهم و با سابقه اكتفـا          ه   ب البته

  .شده است

   :مخازن تحت فشار و مخازن ذخيره

  سازي اراك شركت ماشين -

 شركت صنايع آذرآب -

  : مبدلهاي حرارتي

  سازي اراك شركت ماشين -

 شركت صنايع آذرآب -

  :)Fire Tubeنوع (ديگ بخار

  سازي اراك شركت ماشين -

 شركت توسعه صنايع بخار -

 شركت اسوه -

   :لوله

  سازي اهواز شركت لوله -

 شركت سپنتا -

 شركت شيرآالت صنعتي سام -

   :كمپرسور هواي فشرده

  شركت پارس كمپرسور -

 شركت هواسان -
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   توسعه در دست اجرايد و طرحهای جديت طرحهای وضعی بررس-2-2

 يه گذاريزان سرمايشرفت، مي طرح، درصد پيد در دست اجرا اعم از محل اجراي جديت طرحهايوضع

  : آمده است ٣-٢ در جدول يت اسميو ظرف

  
در کشور یکونیلی سيرهای درزگ در دست اجرا براي تولیدهاي طرح- 3-2جدول   

  )تن(ظرفیت اسمی  درصد پیشرفت  محل اجرا  نام واحد  ردیف
  ٤٠٠  ٤٦  زنجان  ن ساميرز  ١
  ٤٠٠  ١٠  آق قال  کونيليان پارت سيک  ٢

  800  مجموع
  

  . باشدي تن در سال م٨٠٠ در دست اجرا حدود يتهايزان ظرفيبا توجه به جدول باال م
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  85مه اول سال ی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیبررس -2-3

       که مشاهدهيبطور. ر آمده استي در جدول ز١٣٨٤ تا سال ١٣٧٩ز سال رها ايزان واردات درزگيم

حدود با توجه به اظهار نظر کارشناسان  . داشته استير صعودي س١٣٧٩رها از سال ي درزگ شود وارداتيم

  . باشنديم يکونيلي سيرهاي درزگرها،ي درزگ درصد واردات٢٠

  
  یکونیلی سيرهایزان واردات درزگی م-4-2جدول 

  ١٣٨٤  ١٣٨٣  ١٣٨٢  ١٣٨١  ١٣٨٠  ١٣٧٩  الس
  ٢١١٦  ٢٣١١  ١٦٢٧  ٦٦٩  ٤٨٢  ١٦٨  رهايکل درزگ

  ٤٢٣  ٤٦٢  ٣٢٥  ١٣٣  ٩٦  ٣٣  يکونيلي سيرهايدرزگ
  

   روند مصرف از آغاز برنامهی بررس-2-4

  : در کشور عبارتند از يکونيلي سيرهايموارد مصرف عمده درزگ

  يع خودروسازی صنا-1

با توجه به اظهار نظر .  باشديمحدود م يع خودروسازينا در صيکونيلي سيرهاي درزگمصرف

  . باشدي تن در سال م٦٠٠ حدود يع خودروسازين محصول در صنايازان مصرف يم يکارشناسان خودروساز

  يما سازیع هواپی صنا-2

  . شودين محصول مصرف نمي ايماسازي لذا در هواپ،ميما نداريد هواپيران چون کارخانجات توليدر ا

  ع ساختمان ی صنا-3

پنجره  د در ويزان توليم.  باشديدر و پنجره م يريدرزگ در يکونيلي سيرهاين مصرف درزگيعمده تر

PVC   پنجره  زان در ويم.  متر مربع بوده است٥٧٦٠٠٠ حدود ١٣٨٥در سالPVC  درصد در و ١٠حدود 

با توجه  . باشدي مربع م متر١١٥٢٠٠٠٠  حدود يديلذا کل در و پنجره تول . باشديکشور م يديتولپنجره 

در و  يتقاضازان ي براورد مي لذا برا،م دارديدر و پنجره با ساخت و ساز ارتباط مستقد يزان تولينکه ميبه ا

 از . ساخت و ساز استفاده شوديبنا ريد از آمار مساحت زي بايکونيلي سيرهاي درزگيزان تقاضايمپنجره و 
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      ساخت رايبنا ري درصد ز٢٠ ي ال١٥حدود صرف سوخت  مينه سازيار سازمان بهي بر اساس معيطرف

   .از در و پنجره در نظر گرفتي توان بعنوان مساحت مورد نيم

 در بخش ساختمان در كشور، بايد ميزان كل زير بناي يکونيليرها سيدرزگتعيين پتانسيل مصرف براي 

در ادامه، بر پايه گزارشات ساالنه . دساختمانهاي داراي پروانه ساخت در سالهاي اخير در كشور بررسي گرد

 ١٣٧٦-١٣٩٠بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مربوط به بخش مسكن، وضعيت ساخت و ساز در سالهاي 

  .  ارائه شده است٥-٢بررسي گرديده كه نتايج آن در جدول 

  
  )میلیون متر مربع( در کشور1381-1390 سطح کل زیربناي ساختمانها در سالهاي -5-2جدول 

سطح زیربنا در   سطح زیربنا در تهران  سال
  *شهرهاي بزرگ

سطح زیربنا در سایر 
  مناطق شهري

سطح کل زیربنا در 
  کشور

1376  ٢/٣٦  ١٧  ٨/١١  ٤/٧  
1377  ٢/٣٦  ٥/١٨  ٤/١٢  ٣/٥  
1378  ١/٤٤  ٩/١٨  ١/١٥  ١/١٠  
1379  ٤/٤٩  ٨/١٧  ٣/١٥  ٣/١٦  
1380  ٦/٥٨  ٢/١٨  ٥/١٩  ٩/٢٠  
1381  ١/٦٥  ٢٣  ٨/٢٦  ٣/١٥  
1382  ٥/٦٥  ٨/٢٦  ١/٢٩  ٦/٩  
1383  ٦/٦١  ٨/٢٩  ١/٢٠  ٧/١١  
1384  ٦١,٦  ٢٩,٢  ٢٢,٤  ١٠  
1385  ٦٣,٢  ٣٠,٢  ٢٢,٩  ١٠,١  
1386  ٦٦,٥ ٣١,٧ ٢٤,٠ ١٠,٧ 
1387  ٦٩,٩ ٣٣,٣ ٢٥,٢ ١١,٣ 
1388  ٧٣,٥ ٣٥,٠ ٢٦,٥ ١٢,٠ 
1389  ٧٧,٣ ٣٦,٧ ٢٧,٨ ١٢,٨ 
1390  ٨١,٣ ٣٨,٥ ٢٩,٢ ١٣,٥ 

 کرمانشاه، کرمان، کرج، قم، قزوين، شيراز، زاهدان، رشت، تبريز، اهواز، اصفهان، اروميه، ردبيل،ا اراک، شامل بزرگ شهرهاي* 
  .است يزد و همدان مشهد،
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 در ساختمان سازي، سطح زير بناي كل يکونيلي سيرهايدرزگبراي بررسي امكان استفاده از 

 ٦١ظر مي گيريم كه رقمي در حدود  ساله گذشته در ن١٥ساختمانها در كشور را متوسط سطح زير بنا در 

 تا ١٥حدود  مصرف سوخت ينه سازيار سازمان بهينکه طبق معي با توجه به ا .ميليون متر مربع مي باشد

در و پنجره  درصد متراژ ساختمانها را ١٧ن يانگي لذا اگر م، باشديدر و پنجره مساختمانها    درصد متراژ٢٠

 ١٠٣٧٠٠٠٠ حدود ، ساخت و سازمربع ون متريلي م٦١ يبرااز يرد نمودر و پنجره زان ي م،ميريدر نظر بگ

با توجه به اظهار .  دارديد در و پنجره همخوانيبا با آمار تولين مقدار محاسبه شده تقري ا.مربع خواهد بود متر

 ين برايبنابرا. از استير مورد ني گرم درزگ١٠٠ هر متر مربع در و پنجره حدود ينظر کارشناسان برا

 درصد ٤٠نکه يبا توجه به ا .از خواهد بودير مورد ني تن درزگ١٠٣٧ متر مربع در و پنجره ١٠٣٧٠٠٠٠

 در و پنجره يري درزگي مصرف شده برايکونيلير سيزان درزگيم ، باشندي ميکونيلي سي مصرفيرهايگزدر

  .  تن خواهد بود٤١٥حدود 

  عیر صنای سا-4

درزگيرهاي ديگ بخار، وسازي   مخابرات و ماشين در صنايع الكترونيك،يکونيلي سيرهايدرزگاز 

  . شودين زده مي تن تخم١٠٠ع حدود ين صنايزان مصرف در ايم. شود استفاده مي...  و بندي  صنايع بسته

  :ر است ي محصول به قرار زي عرضه و تقاضايجمع بند

   تن در سال1223 : ی فعلعرضه

   تن در سال 1115 :تقاضا 

میندار: کمبود 
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   و امکان توسعه آن85مه اول سال ی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیرسبر -2-5

از جمله ن مواد ي از ايديد کننده ندارد و لذا محصوالت توليران تولي در ايکونيلي سياالستومرها

ال ين و سياالستومر، رز(کونها يليد سي توليدانش فن. صادرات نداردران يدر ا يکونيلي سيرهايدرزگ

ار سخت ي به آن بسين علت دسترسي باشد و به همي مي خاصيار کشورهاي و در اختيانحصار) يکونيليس

 در .د گردديه توليق واردات مواد اوليران از طريدر ا يکونيلين باعث شده است که قطعات سي باشد و ايم

  . گزارش نشده استيچگونه صادراتيز هي نيکونيلي سيرهايارتباط با درزگ

  ان برنامه چهارمیت صادرات تا پایاز به محصول با اولوی نیبررس-2-6

  و با توجه به نظراز خواهد بودي مورد نيشتر از مصرف فعليبن محصول در کشور ي اي آتيدر سالها

ه ينکه ماده اولي با توجه به اي ول.افتيش خواهد يافزا ي آتين محصول در سالهايکارشناسان مصرف ا

 شود و اکثر مصرف کنندگان قادر يد مي توليار ساده ايند بسي فراي محصول ط باشد وي ميمحصول واردات

 ي توان روين محصول رونق ندارد و نميصادرات ا باشند لذا ي ميه وارداتيد محصول از ماده اوليبه تول

   . ندارديت صادراتيچگونه مزين محصول هيان مطالب يبا توجه به ا. ن محصول حساب کرديصادرات ا
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گر یسه آن با دید و عرضه محصول در کشور و مقای تولي و روشهاي تکنولوژی اجمالیبررس-3

  کشورها

  .  گردديح ميتشرترين فرآيند،   فرآيندهاي مختلف توليد و انتخاب مناسببخشدر اين 

  هاي مختلف تولید و معرفی روش منتخب   ارائه روش-3-1

ند اختالط ساده ي توان گفت که فرايو در واقع م  باشدي مار سادهي بسفرآيند توليد درزگير سيليكوني

  . گردديح مير تشري باشد که در زيم

  تشریح فرآیند -3-2

شيوه توليد اختالط مواد اوليه در مخزن واكنش كه به صورت دربسته است و مجهز به همزن و سيستم 

مواد اوليه . گيرد  انجام مي٤٥-٥٥°Cواكنش در دماي . گيرد چرخش آب گرم در اطراف آن است، انجام مي

  :  گردد مورد نياز طرح شامل موارد زير است كه در مراحل مختلف توليد اضافه مي

 Polymethyl)نوع مورد استفاده در فرمول درزگير پلي متيل سيلوكسان : االستومر سيليكون -١

siloxane) منومر ٣٠٠ -١٦٠٠ حاوي −−− OSi
CH

CH

3

3

 گرم ١٢٠٠٠٠ تا ٢٠٠٠٠ن آلي وزن مولكو. باشد  مي

 . باشد در هر مول مي

 سيالن چند اي يا سخت كننده كه از جنس پليمر اصلي و (Crosslinking agent)ساز  عامل شبكه -٢

 شامل مواد زير ،تواند در فرمول درزگير مصرف شود  كه ميعوامل شبکه ساز .)سه يا چهار(عاملي است 

 . است

  متيل تري متوكسي سيالن  •

 ري استوكسي سيالن متيل ت •

  سيكلوهگزيل آمينو سيالن -متيل تريس •

  اتيل ارتو سيليكات  •

  . ساز انتخاب شده است نوع اول در اين طرح به عنوان عامل شبكه
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 رزين ٤٥ -٥٥ °Cاز تركيب االستومر سيليكوني و سيالن چند عاملي در مخزن واكنش و در دماي 

وجود الكل، سياليت و رواني مواد در . گردد د مييتول)  اتيليكالكل(سيليكوني ويژه درزگير همراه با اتانل 

مواد از مخزن واكنش . آيد مخزن واكنش را بهبود داده و محصول به صورت سيالي روان و ويسكوز در مي

مانند پارافين و مواد ) انعطاف دهنده(ها، نرم كننده  تخليه شده و در مخلوط كن با ساير مواد مانند پركننده

  . گردد مخلوط مي) كمك چسبندگي و پايدار كننده حرارتي(ي افزودن

 هاي مصرفی  پرکننده -3

براي . روند دهي و كاهش قيمت محصول بكار مي هاي مصرفي درزگير سيليكوني براي پوشش پركننده

، كربن بالك، دي اكسيد تيتان، كربنات كلسيم، اكسيد روي، SiO٢توان از انواع سيليس  اين منظور مي

هاي اكسيد روي و سيليس استفاده  در اين طرح از پركننده. هاي دياتومه استفاده نمود هن، خاكاكسيد آ

هاي كنترل كيفيت، محصول به مخزن  پس از اختالط كامل مواد در مخلوط كن و انجام آزمون. شده است

   .بندي گردد بسته)  گرمي٥٠٠(گردد تا در ظروف مخصوص درزگير  بندي منتقل مي دستگاه بسته

  کنترل کیفیت 

  :  گيرد كنترل كيفيت در سه ايستگاه انجام مي

  کنترل کیفیت مواد اولیه 

  . كنترل كيفيت شوند ASTMمواد اوليه مختلف قبل از ورود به خط توليد، بايد براساس استانداردهاي 

  کنترل کیفیت در خط تولید 

و دانسيته مورد آزمون قرار مواد پس از خروج از مخزن واكنش از نظر درصد الكل، ويسكوزيته 

  . گيرند مي

  کنترل کیفیت محصول 

  :  هاي زير انجام گيرد بايد آزمون بر روي محصول آماده مي

  هاي خواص فيزيكي مانند دانسيته، درصد مواد جامد، ويسكوزيته  آزمون -١

  Siهاي شيميايي مانند درصد الكل، درصد سيليس  آزمون -٢
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پذيري، مقاومت در مقابل آب و مواد شيميايي، مقاومت در   انعطافهاي كاربرد مانند چسبندگي، آزمون

  ... و برابر حرارت

   يت اقتصادین حداقل ظرفیی و تعیبررس -4

 موجود و در دست اجرا يتهايو ظرفقات انجام شده يتحقن ي نظرات کارشناسان و همچنتوجه بهبا 

  .است در سال  تن٥٠٠ يکونيلي سيرهاي درزگي براحداقل ظرفيت اقتصادي واحد

ت ي به ظرفيکونيلي سيرهايدرزگد ي واحد توليبرا يه گذاريزان سرمايم انجام شده ي هايطبق بررس

  : ر استيبه شرح زتن در سال   ٥٠٠

   زمین -4-1

   هزینه خرید زمین-6-2جدول 

  قیمت ریال به  متراژ زمین
  ازاي هر متر مربع

  هزینه خرید زمین
  )میلیون ریال(

٤٠٠  ٢٠٠٠٠٠  ٢٠٠٠  
  

  سازي محوطههاي    هزینه-4-2

  
    آماده سازي محوطه-7-2جدول  

 بخش ردیف
  مساحت

 )متر مربع(
  واحد

 )هزار ریال/متر مربع(
  هزینه کل

 )میلیون ریال(
 ٤٠ ٢٠ ٢٠٠٠ تسطيح ١
 ٥٤ ٢٠٠ ٢٦٨ ديواركشي ٢
 ١٢٠ ١٠٠ ١٢٠٠  فضاي سبز و جدول كشي وسفالتآكشي و  خيابان ٣

 214 مجموع
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  غیرصنعتی   احداث ساختمانهاي صنعتی و-4-3

 
هاي بخش صنعتی و غیر صنعتی هزینۀ احداث ساختمان -8-2جدول   

 بخش
  متراژ

 )متر مربع(
  مبلغ واحد

 )هزار ریال/متر مربع(
  هزینه کل

 )میلیون ریال(

 ٧٥٠ ١٥٠٠ ٥٠٠ )٢٥ و عرض ٤٠ متر، طول ٨با ارتفاع (سولة خط توليد 
 ٧٥ ١٥٠٠ ٥٠ )١٢ و عرض ١٥ متر، طول ٦با ارتفاع (سولة انبار مواد اوليه 

 ٧٥ ١٥٠٠ ٥٠ )١٢ و عرض ١٥ متر، طول ٦با ارتفاع ( انبار محصول  سولة
 ٧٥ ١٥٠٠ ٥٠ هاي تاسيسات  سوله

 ٢٥ ٥٠٠ ٥٠ پاركينگ
ساختمانهاي اداري، رفاهي، خدماتي براي هر نفر پرسنل 

 متر به عالوه فضاهاي عمومي مانند سالن ٢٠اداري حدود 
 )اجتماعات، نمازخانه و سلف

١٨٠ ١٨٠٠ ١٠٠ 

 1180 مجموع

 

   هزینۀ تاسیسات زیر بنایی-5-4

  
 )میلیون ریال(تاسیسات زیر بنایی کل هزینه -9-2جدول 

 ) ریالمیلیون(ریالی  شرح  ردیف
  ٣٩٧  انشعابات  ١
 ١٠٠ تاسيسات آب خنك كننده  ٢
 ٣٠ تاسيسات سرمايش و گرمايش ساختمان اداري  ٣
 ٤٠ تاسيسات سرمايش و گرمايش ساختمان توليد  ٤
 ٦٠ تاسيسات اطفاء حريق  ٥

 627 مجموع
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  و وسایل اداري هزینه وسایل نقلیه -5-5

  
    در طرحنقل مورد نیاز  وسایل حمل و-10-2جدول 

  قیمت واحد  تعداد  نام دستگاه یا تجهیزات  ردیف
  )میلیون ریال(

  قیمت کل
  )میلیون ریال(

 ١٣٠ ١٣٠ ١  سواري  ١
 ٢٠٠ ١٠٠ ٢ وانت   ٢
 ٢٥٠ ٢٥٠ ١ ليفت تراک  ٣

 580 )میلیون ریال (جمع کل
 

 
) میلیون ریال ( مورد نیاز در طرحاداري وسایل -11-2جدول   

 قیمت کل مشخصات ردیف
 ٥٠ ميز و صندلي و قفسه ١
 ٢٠ دستگاه فتوكپي و پرينتر ٢
 ٣٠ كامپيوتر و لوازم جانبي ٣
 ١٠ قفسه هاي رختكن ٤

 ٥٠ تجهيزات اداري ٥

 160 )میلیون ریال (جمع کل
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  نیاز   مورد اصلیآالت ماشین  هزینه خرید تجهیزات و-5-6

. تامين خواهد شدباشدو از داخل کشور  ي مي داخليلکوني سيرهايد درزگين آالت خط توليه ماشيکل

  . مي باشدال يون ريليم ٥٠٠٠هزينه خريد ماشين االت اين طرح 

 
  قیمت تجهیزات اصلی طرح-12-2جدول 

 عنوان ردیف
قیمت ریالی 

 )میلیون ریال(
قیمت  ارزي 

 )دالر(
هزینه کل 

 )میلیون ریال(
 ٥٠٠٠ - ٥٠٠٠ تجهيزات اصلي خط توليد ١

 5000 -  5000  مجموع

  

  زاتینه نصب تجهی هز-5-7

  .ال براورد شده استيون ريليم ١٢٥٠ يزات اصلينه نصب تجهيهز

  کابل کشی و شبکۀ توزیع برقهاي   هزینه-5-8

 ٥٠٠با ظرفيت  يکونيلي سيرهايشبكة توزيع برق براي واحد توليد درزگهزينة مربوط به كابل كشي و 

ها و غيره، در مقايسه با هزينة مشابه در  بل كشي داخل سولهتن در سال، شامل تابلوهاي برق، اتصاالت و كا

  .  ميليون ريال برآورد شده است٥٠٠ واحدهاي موجود

  برداري  هاي قبل از بهره  هزینه-5-9

  
  ) میلیون ریال(برداري قبل از بهرههاي  هزینه -13-2جدول 
 هزینه شرح ردیف
 ٢٠٠ هزينة ثبت شركت و اخذ مجوز  ١
 ١٠٠ ركزياجارة دفتر م ٢
 ٥٠ آموزش پرسنل ٣

 350 مجموع
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  پیش بینی نشدههاي   هزینه-5-10

هاي پيش بيني  گذاري ثابت به عنوان هزينه هاي مربوط به سرمايه  درصد هزينه٥در اين طرح حدود 

  .باشد ميليون ريال مي ٥١٣نشده در نظر گرفته شده است كه معادل 

با توجه به اين جدول . ح طبق برآورهاي باال ليست شده استدر جدول زير سرمايه گذاري ثابت اين طر

  . باشدي مياليکال رکه  ميليون ريال برآورد مي گردد ١٠٧٧٤هزينه سرمايه گذاري ثابت اين طرح حدود 

  
  

  یکونیلی سيرهای درزگدیاز واحد تولی مورد نيه گذاریزان سرمای م-14-2جدول 
 کل میلیون ریال دالر میلیون ریال عنوان
 ٤٠٠ ٠ ٤٠٠ زمين

 ٢١٤ ٠ ٢١٤ محوطه سازي
 ١١٨٠ ٠ ١١٨٠ ساختمان سازي
 ٣٩٧ ٠ ٣٩٧ حق انشعاب

 ٢٣٠ ٠ ٢٣٠ تاسيسات زيربنايي
 ٥٠٠٠ ٠ ٥٠٠٠ تجهيزات اصلي

 ٥٠٠ ٠ ٥٠٠ كابل كشي و شبكة توزيع برق
نصب تجهيزات شامل تجهيزات اصلي، برق و ابزار دقيق، عايق 

...كاري و   
١٢٥٠ ٠ ١٢٥٠ 

وازم اداريل  ١٦٠ ٠ ١٦٠ 
 ٥٨٠ ٠ ٥٨٠ وسائل نقليه

 ٣٥٠ ٠ ٣٥٠ قبل از بهره برداري
 ٥١٣ ٠ ٥١٣ پيشبيني نشده
 10774 0 10774 مجموع
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  هیمواد اولمت ی و قاز ساالنهیه مورد نیزان مواد اولی م-5

  :ر است ياز طرح به شرح زيمورد نه يزان مصرف مواد اوليم

  
  )لوگرمیک(یانه مواد اولیه مورد نیاز  برآورد مصرف سال-15-2جدول 

  منبع تأمین   )لوگرمیک(مصرف ساالنه   )لوگرمیک( هر تن يمصرف به ازا  مواد اولیه 
  واردات ٢٧٥  ٥٥٠  االستومر سيليكون 

  واردات ١١٠  ٢٢٠  ساز  عامل شبكه
  واردات ١٠٠  ٢٠٠  سيليس 
  يداخل ٤٥  ٩٠  پارافين 
  واردات ٤٢,٥  ٨٥  افزودني 

  
  کونیلیومر س االست-1

مت مناطق مختلف يق.  باشدير مي متغلوگرميک دالر بر ٣٥ تا ٣,٣ن ي بيکونيلي سيمت االستومرهايق

   .فصل اول آمده استا در يدن

  عامل شبکه ساز-2

   باشدي دالر بر تن م٤٠٠٠مت عامل شبکه ساز حدود يق

  سیلی س-3

  . باشدي دالر بر تن م٧٠٠ن طرح حدود يس مورد استفاده در ايليمت سيق

  نی پاراف-4

  . باشديلوگرم مي هر کي به ازاالي ر٣٥٠٠حدود ن مورد استفاده در طرح يمت پارافيق

  ی افزودن-5

  . باشدي هر تن مي به ازا دالر٥٠٠٠ طرح حدود ياز براي مورد نيهايمت افزودني ق
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   طرحي اجرايمناسب برا شنهاد منطقهیپ-6

  . باشديک تهران مي نزدي صنعتيشهرکهان طرح ي اي اجرايمنطقه مناسب برا

  :ر است ي آن به شرح زي اجرايل انتخاب تهران برايدال

   بزرگ کشوري هاي به خودروسازيکي نزد-١

   کارخانهي متخصص برايروهايامکان استخدام ن -٢

   واحديطيست محي زي عدم آلودگ-٣

  ) استن ساخت و ساز کشور در تهرانيشتريب (ن بازار مصرفي به عمده تريکي نزد-٤

   و تعداد اشتغالی انسانيروین نیت تامیوضع -7

 آمده ١٦-٢در جدول  يفت کاري سه شي برايکونيلي سيرهايدرزگد ي طرح تولي انسانيرويت نيوضع

   :است

  
   طرحی انسانيرویت نیوضع -16-2جدول 

 تعداد شرح
 ١ مدير عامل
 ١ مدير توليد

 ٤ تكنسين ماهر براي خط توليد
 ٤ تكنسين برق

 ٤ تكنسين  مكانيك
 ١ حسابدار

 ١ مدير فروش
 ١ تداركات
 ٢ منشي
 ٢ راننده

 ٤ نظافتچي
 ٤ انباردار
 ٤ نگهبان

 ٢ فضاي  سبز و نگهداري محوطه
 35 مجموع
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  ی و ارتباطین آب، برق، سوخت امکانات مخابراتی و تامیبررس -8

ن مناطق از ي باشد و اي متهران و اطراف تهرانن طرح ي ايرا اجينکه مناطق مناسب برايبا توجه به ا

ت نسبتا ي در وضعيفرودگاه و امکانات جاده ا اعم از راه آهن، ين آب، برق، سوخت و امکانات ارتباطينظر تام

  . نخواهد داشتيده اي مشکل عد،ن امکانات طرحيان ي هستند لذا از نظر تاميمناسب

  :اي واحد عبارتند از هاي جانبي مورد نياز بر سرويس

  آب -8-1

  :انواع آب مورد نياز در اين واحد عبارتند از 

  آب مورد نیاز جهت شستشو و آبیاري فضاي سبز

 ليتر در روز آب در نظر گرفته ٥/١براي آبياري فضاي سبز كارخانه به ازاي هر متر مربع فضاي سبز 

  .خمين زده شده است آب ت١٠٠٠ m٣ميشود و جهت شستشوي كارخانه نيز  ساليانه 

  آب مورد نیاز جهت آشامیدن، حمام و آشپزخانه 

بدين ترتيب چون تعداد پرسنل در سه .  ليتر در روز در نظر گرفته ميشود١٥٠موارد فوق به ازاي هر نفر

  ٩٤٠ نفر پيش بيني شده مقدار آب مورد نياز اين واحد جهت مصارف فوق حدود ١٩شيفت براي كارخانه، 

  .  سال تخمين زده ميشودمتر مكعب در

  دیند تولیاز فرایآب مورد ن

گير  فرايند توليد، مصرف كننده آب نيست ولي براي گرمايش مخزن نياز به آب داغ است كه به وسيله سختي

جهت شستشوي . باشد  متر مكعب مورد نياز مي١گردد و روزانه با لحاظ برگشت آب  و ديگ بخار تأمين مي

  . شود  متر مكعب مصرف مي١نه مخازن و سالن نيز روزا

)متر مکعب در سال(مقدار کل آب مصرفی-17-2جدول   
 شرح مقدار مصرف توضیحات

 آب مورد استفاده براي آبياري ١٠٠٠ -
گ بخاريد ٦٦٠ -  

ليتر در هر روز١٥٠به ازاي هر نفر  نياز افراد وآب مورد نياز براي آشاميدن  ٩٤٠   
 مجموع 2600 -
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  . باشد  متر مكعب مي٢٦٠٠النه آب واحد برآورد مصرف سا

   الکتریسیته-8-2

  الکتریسیته مورد نیاز در خط تولید

انرژي الكتريسيتة . مورد نياز است  Hz٥٠ فركانس  و ولت٤٠٠براي اين خط توليد، برق سه فاز با ولتاژ 

  .است كيلو وات برق ١٤٠ مورد نياز در بخش توليد

    یالکتریسیته مورد نیاز جهت روشنای

توان الزم براي روشنايي سولة خط توليد، سولة انبار مواد اوليه، سولة انبار محصول، سولة تاسيسات 

.  به ازاء هر متر مربع در نظر گرفته شده است٢٠ W  بطور متوسط ، هواي فشرده و سيستم اطفاء حريقبرقي

. شود  مربع در نظر گرفته مي توان به ازاء هر متر١٠ Wهمچنين براي روشنايي محوطه نيز بطور متوسط 

 به ازاي هر متر ٥٠ Wهمچنين براي ساختمانهاي اداري و رفاهي نيز توان مورد نياز براي روشنايي معادل 

  . مربع در نظر گرفته شده است

 
مقدار مصرف الکتریسیته جهت روشنایی-18-2جدول   

مقدار مصرف   توضیحات
  )Kw(کل

 ١٤ سولة خط توليد
 ١ اوليهسولة انبار مواد 

 ٢  انبار محصول  سولة
 ٢ هاي تاسيسات سوله

 ٠ پاركينگ
 ٤ ساختمانهاي اداري، رفاهي

 ٩ روشنايي محوطه
 31 مجموع
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  الکتریسیته مورد نیاز جهت سرمایش و تهویه

 متر مربع زير بناي ساختمانهاي رفاهي ١٠٠الكتريسيتة الزم جهت سرمايش و گرمايش به ازاي هر 

 ١٠٠٠ W متر حدود ١٥٠ و براي سيستم تهوية ساختمانهاي توليد و انبارها نيز به ازاء هر ٥٠٠ Wحدود 

  . باشديلووات مي ک٣٠از حدود يکل برق مورد ن. شود برآورد مي

  مقدار مصرف کل الکتریسیته-19-2جدول 
 )kw(مصرف کل  شرح

 ١٤٠ خط توليد

 ٣١ الكتريسيته مورد نياز براي روشنايي

 ٣٠ ورد نياز جهت سرمايش و تهويهالكتريسيته م
 201 مجموع

  
  .وات مي باشدلوي ک٢٠١با توجه به جدول باال مقدار مصرف ساليانه الكتريسيته حدود 

  سوخت گاز طبیعی-8-3

جهـت   .شـود   بكـار بـرده مـي    گ بخـار  يـ در د در اين واحد گاز طبيعي براي گرمايش و در بخش توليـد             

 متر مكعب گاز طبيعي    ٢٥ متر مربع از ساختمانها،      ١٠٠ نياز براي هر     گرمايش ساختمانها ميزان سوخت مورد    

 متـر  ٩٢٠٠٠ ماه گرمايش در نظر گرفته شود ميزان گاز طبيعـي مـورد نيـاز              ٢بدين ترتيب اگر    . در روز است  

  .مكعب در سال خواهد بود

انه حـدود  يزان مصرف سـال ي باشد و لذا م   ي مترمکعب در روز م    ١٥٠گ بخار حدود    ي د يمقدار گاز مصرف  

  . باشدي متر مکعب م٨٢٥

  :مقدار مصرف آب، برق و بخار واحد به شرح زير است 

  مقدار مصرف آب، برق وگاز  در واحد -20-2جدول 
  توضیحات  میزان مصرف ساالنه واحد  شرح

   ضريب اطمينان درصد١٠با   ٢٨٦٠ )متر مكعب(آب 
  طمينان ضريب ا درصد١٠با   ١٧٦٨٨٠٠ )كيلو وات ساعت(الكتريسيته

   ضريب اطمينان درصد١٠با   ١٥٥٦٥٠ )متر مكعب(گاز طبيعي
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   ی و بازرگاني اقتصاديتهایت حمای وضع-9

الت آاين ماشين . الت از خارج از كشور تامين مي شودآدر اغلب واحدهاي توليدي بخشي از ماشين 

 حقوق گمركي كه در حال .پس از تستهاي اوليه و عدم مشكالت فني از طريق گمرك وارد كشور خواهند شد

  . الت خارجي مي باشدآ درصد قيمت ماشين ١٠الت وجود دارد حدود آحاضر براي اين گونه ماشين 

 مستلزم پرداخت ،نها به خارج از كشور صادر مي شودآاز طرف ديگر واحدهاي توليدي كه محصوالت 

نندگان داخلي به امر صادرات يب توليدكغخوشبختانه در سالهاي اخير براي تر. حقوق گمركي مي باشند

  .  مشوقهايي براي آنها تصويب شده است كه باعث شده است حجم صادرات افزايش يابد

  ، بانکها و شرکتهاي سرمایه گذار)واحدهاي موجود و طرحها( حمایت هاي مالی -

 هاي صنعتي اعطاي تسهيالت بلند مدت براي ساخت و هاي مالي براي طرح يكي از مهمترين حمايت

در ادامه شرايط اين تسهيالت . باشد تسهيالت كوتاه مدت براي خريد مواد و ملزومات مصرفي ساالنه طرح مي

  . هاي صنعتي آمده است براي طرح

گذاري ثابت جهت دريافت تسهيالت بلند مدت بانكي اقالم ذيل با ضريب عنوان  در بخش سرمايه -١

 . شود  لحاظ ميگذاري ثابت در محاسبه  درصد سرمايه٧٠شده تا سقف 

سازي طرح، ماشين آالت و تجهيزات داخلي، تأسيسات و تجهيزات كارگاهي با  ساختمان و محوطه -١-١

  . گردد  درصد محاسبه مي٦٠ضريب 

 درصد و در غير اين ٩٠ماشين آالت خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضريب  -٢-١

 . گردد  درصد محاسبه مي٧٥صورت با ضريب 

 درصد ٧٠گذاري ثابت كمتر از  آالت خارجي در سرمايه گذاري ماشين حجم سرمايهدر صورتيكه  -٣-١

 درصد محاسبه ٧٠ جهت دريافت تسهيالت ريالي با ضريب ١-١باشد، اقالم اشاره شده در بند 

  . گردد مي

رسند سرمايه در گردش مورد نياز آنها  برداري مي هايي كه به مرحله بهره اين امكان وجود دارد، طرح -٢

 .  درصد از شبكه بانكي تأمين گردد٧٠ ميزان به
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 درصد و نرخ سود ١٢هاي بلند مدت و كوتاه مدت در بخش صنعت  نرخ سود تسهيالت ريالي در وام -٣

نرخ  مبلغ تسهيالت اعطايي و% ٢٥/١هاي جانبي، مالي آن در حدود  و هزينه Libor+ ٢%تسهيالت ارزي 

 . باشد  ثابت مي درصد٣سود تسهيالت ارزي براي مناطق محروم 

مدت زمان دوران مشاركت، تنفس و بازپرداخت در تسهيالت ريالي و ارزي را با توجه به ماهيت طرح  -٤

 . شود  سال در نظر گرفته مي٨از نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمايه حداكثر 

وم حداكثر مدت زمان تأمين مالي از محل حساب ذخيره ارزي براي مناطق كم توسعه يافته و محر -٥

 . شود  سال در نظر گرفته مي١٠

  : باشد هاي مالياتي نيز براي برخي مناطق وجود دارد كه به شرح زير مي عالوه بر تسهيالت مالي معافيت

 درصد معافيت مالياتي شامل ٨٠برداري  هاي صنعتي، چهار سال اول بهره ك با اجراي طرح در شهر -١

  . طرح خواهد شد

 .  شركت از ماليات معاف خواهد بود،برداري  سال اول بهره١٠با اجراي طرح در مناطق محروم  -٢

 درصد سود ناخالص ٢٥) هاي صنعتي و مناطق محروم به جز شهرك(ماليات براي مناطق عادي  -٣

 . تعيين شده است
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  دی جدي در مورد احداث واحدهاییشنهاد نهای و پيبند جمع -10

وي اين طرح نكاتي چند مطرح است كه در ادامه  بر رن گزارشياهاي انجام شده در  با توجه به بررسي

  : آمده است

  :ر است ي بخش بازار به صورت زيجه بررسينت -١

   تن١٢٢٣  ي فعلزان عرضهيم
   تن١١١٥ ي فعليزان تقاضايم

  ميندار کمبود
  

     هم که مشاهدهيو اختالف کم ) تن١٠٠حدود  ( با هم اختالف ندارنديليزان عرضه و تقاضا خيم

 ين محصول تحت تعرفه هاين واردات ايد کننده ها و همچنير توليت متغي از ظرفي تواند ناشي م شوديم

  .ن گزارش باشديدر اذکر شده  ير از تعرفه هاي غيگريد

  . باشدياز نمي در حال حاضر مورد نيکونيلي سيرهايدرزگ -٢

  . باشدي تن در سال م٥٠٠ طرح يت اقتصاديحداقل ظرف -٣

 و يت خودروسازيش ظرفينده قطعا با افزايدر کشور در آ يکونيلي سيرهايگزان مصرف درزي م-٤

ن محصول در يد اي به توليازي در حال حاضر نيافت وليش خواهد ي ساخت و سازها افزاشين افزايهمچن

 در دست اجرا هم به بهره يت کار کنند و طرحهايظرف% ١٠٠ موجود در ي چون اگر واحدها.ستيکشور ن

  .ن محصول برآورده خواهد شدياز به ايم داشت و نيد خواهي تن در سال تول٥٠٠٠بالغ بر  ، برسنديبردار

  .زان مصرف باالتر خواهد رفتي م،مت مناسب تر وارد کرديکه بتوان محصول را با قي در صورت-٥

ن يزان مصرف اي شود مي مينيش بيد خودرو پين توليس ساخت و ساز و همچني با توجه به افزا-٦

 يواحدهات يش ظرفي در صورت افزا.ر سال برسد تن د٢٥٠٠به حدود ) ١٣٩٠ (ي آتير سالهامحصول د

  .ميد نداري به احداث واحد جديازي ن،موجود

ـ  مورد نیکونیلی سيرهایدرزگبا توجه به جمیع بررسی هاي بعمل آمده، در سالهاي آتی            از کـشور  ی

ه گـذار در صـورت   ی کند که سرماینهاد مشیپلذا مشاور طرح .  و بازار اشباع خواهد بودنخواهد بود 

   . اقدام کنديه گذاری نسبت به سرمای صادراتيداشتن هدفها
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