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                                  سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران        

 خالصه طرح
 

 چربی گیرهاي صنعتی نام محصول

  تن در سال700 ظرفیت پیشنهادي طرح

 ها از روي سطح فلزات ها و چربی تمیز کردن آلودگی موارد کاربرد

 مواد اولیه مصرفی عمده
، نمکهاي کربنات، نمکهاي فسفات، سیلیکات سدیم

 هاي، منو سدیم فسفات، دترجنت نانیونیک، افزودنی
 ک، سود، نمکهاي تیتان، آنتی فوماسید فسفری

و واحدهاي فعلی بازار را کمبود داخل وجود ندارد  )1390سال (کمبود محصول 
 دهند پوشش می

 14 )نفر (اشتغال زایی

 m2( 1500(زمین مورد نیاز 
 m2( 150(اداري 

 m2( 200(تولیدي 
 زیربنا m2( 50(آزمایشگاه

 m2( 200(انبار 

 با توجه به محصول تولیدي به مقدار نیاز میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی

 m3( 2756 (آب
میزان مصرف ساالنه  kw( 100 (برق

 75000 گاز یوتیلیتی
 - ارزي 

 سرمایه گذاري ثابت طرح 3877 )میلیون ریال(ریالی 
 3877 )میلیون ریال(مجموع 

 تهران، مرکزيي استانها محل پیشنهادي اجراي طرح
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 نام و کد محصول  -1-1

 و اي در تولید و ساخت فلزات هنوز نقش عمده. عصر پالستیک نشده است بشر هنوز بطور کامل وارد

ن وضیعت ناشی از مجموعه ادامه ای. دارند و احتمال دارد که سالهاي بیشتري این نقش را بازي کنندساز 

. باشد نها در چرخه بازسازي میآبودن و قابلیت برگشت  کاري، فراوانی، با صرفه خواصی چون استحکام، ماشین

که فلزات داراي معایب مخصوص به شد هاي مطلوب یاد شده باید متذکر  مع الوصف با وجود مجموعه کیفیت

نها را به روشهاي آباشد و  می) گاهی مواقع اکسیدها(آنها  سنگهاي معدن ، فلزاتأمنش .باشند خود می

اما تمایلی قوي به برگشت به حالت اکسید در اولین فرصت . کنند شیمیایی و الکتروشیمیایی استخراج می

براي مثال . شود هزینه میبه منظور جلوگیري از این برگشت دالر ساالنه میلیاردها . دهند مناسب نشان می

 .ه منظور تزییناتعنوان محافظ خوردگی و هم به گردد، هم ب نگ ایفا میوسیله ره نقشی که ب

این . ماده سازي انجام شده استآشوند، مقداري  میاستفاده  روي تمام وسایل فلزي که هر روز عمالً

، هواپیما، پیچ و مهره  ها، یخچالها، دوچرخه  هاي لباسشویی، ها، ماشین ها، اتوبوس سواري: وسایل عبارتند از 

رادیاتورهاي حرارت مرکزي، ) Light Fiting(هاي فلزي، تراکتورها، جاروبرقی، قطعات سبک  مبلمان

  .هاي پنجره هاي فلزي هاي فوالدي و قاب لوله

 

 ) :Surface Preparation (مهیا کردن سطح •

وردن یک سطح تمیز، عاري از گریس، آماده سازي فلز باید بدست آبدیهی است که اولین قدم در 

در هر حال مهیا کردن یک سطح فلزي براي قبول یک پوشش تبدیلی . روغن و محصوالت خوردگی باشد

تواند بطور عمیق بر  ست که روش تمیز کردن می ان اینآغیر از تمیز کردن تنها دارد و دلیل ه مفهومی ب

بنابراین انتخاب . Morphology)( ارتباط با وزن پوشش و شکل آن رپوشش تشکیل شده اثر بگذارد بویژه د

چهار روش زدایش  .روش تمیزکاري ممکن است که تحت تاثیر عواملی بغیر از عملکرد تمیز کاري واقع شود

 :عبارتند از آلودگی 
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Ø  شستشو با مواد پاك کننده 

Ø حالل شویی 

Ø واکنش شیمیایی 

Ø عمل مکانیکی 

 با انواع اصلی  کامالًنهااما آ. شود هاي زدایش آلودگی به این چهار روش منحصر نمی  روشهالبت

 :تمیزکننده هاي زیر مطابقت دارند

Ø تمیزکننده هاي قلیایی 

Ø تمیزکننده هاي حاللی 

Ø  تمیزکننده هاي اسیدي 

Ø تمیزکننده هاي مکانیکی 

فلزي که در صنعت . روشن است که انتخاب روش زدایش باید با توجه به انواع آلودگی انجام گیرد

ایی و انبار کردن پوشیده  نازك روغن جهت محافظت در طی جابجیهشود توسط سازنده با یک ال مصرف می

شوند و شامل دوده، ذرات فلزي بسیار  تشکیل می فلز دهی  هاي دیگر در طی ساخت و شکل آلودگی. شود می

براي تسهیل در عمل شکل دهی فلز، . شوند می ) Rolling Oil(هاي نورد کاري  هاي روغن ریز و باقی مانده

 .برند ها و ترکیبات را بکار می ف روان کنندهانواع مختل

هاي دیگر  کننده لودهآ انواعی از ،در طی انبار کردن، حمل و نقل، جابجایی و مصرف و شکل دادن فلز

جایی که ممکن است فلز براي مدتی انبار شود یا تحت شرایط . و عالیم نشانه گذاري ممکن است اضافه شوند

شود، محصوالت خوردگی روي  محوطه روباز انبار میویژه وقتی که فلز در ه بانبار کردن مضر و ناسازگار، 

عنوان اولین قدم در ایجاد یک پوشش تبدیلی زدوده ه هاي باال باید ب لودگیآتمام . یابند سطح فلز گسترش می

 .شود
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 :هاي قلیایی تمیزکننده •

ه  و بیشتر باند زات مصرف شدههاي قلیایی تاکنون به مقدار زیادي براي تمیز کردن فل کنندهتمیز

در یک فرمول بندي تمیز کننده قلیایی نمونه ممکن است از مواد . نها بوده استآخاطر ارزانی نسبی و کارایی 

 :زیر استفاده شده باشد

 ل سدیم هیدراکسید یا سدیم کربناتمایه اولیه قلیایی، مث .1

 مثل سیلیکاتها و فسفاتها ) Builders( ساخت مایه ها  .2

 ) Dispersing agents( پراکنده ساز مواد .3

 ها ل کننده سطح و امولسیون کنندهمواد فعا .4

 هاي آب  کمپلکس دهنده فلزي و سبک کننده )Sequestrants( عوامل منزوي کننده  .5

 ها مثل بورات ) Buffers ( هاي بافر محلول .6

 لزات غیر آهنیه ویژه در مورد فب ها براي کاهش حمله روي فلز که باید تمیز شود بازدارنده .7

 ه بر پوشش فسفات بعدي اثر بگذاردک ) Refining agents(عوامل ظریف ساز  .8

  فسفاتها ممکن است ترکیبی ازمثالً. کنند هاي باال را بازي می بعضی مواد بیش از یکی از نقش

 . را داشته باشند7و1و یا سیلیکاتها  را داشته باشند 6و3و2و1نقشهاي 

هاي سطح  کننده ي پاششی نیاز به فعالها تمیز کننده. ه روش کاربرد دارد ب تمیزکننده بستگیياجزا

صورت ه هایی است که براي مصرف ب نها کمتر از تمیزکنندهآ مقدار ماده فعال کننده با کف کم دارند و معموالً

صرف ل جامد مو از محصg/lit 5-3 با غلظتهاي هاي پاششی معموالً تمیز کننده. شوند  طراحی میوري غوطه

 .باشد هاي غوطه وري بیشتر معمول می  براي تمیز کنندهg/lit 30-10می شوند، از طرفی غلظت 
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 : با بخاريچربیگیر •

د تمیز شود، وارد بخار متراکم حالل هیدروکربن کلردار که بایاي  گیري با بخار قطعه در چربی

 با بخار یک روش عالی براي يگیر چربی .شود که در باالي یک مخزن حالل جوشان جمع شده است می

 .هاي زیاد موثر نباشد لودگیآاما ممکن است براي زدودن . باشد زدودن روغن و گریس می

. گیرد  پاشنده با حالل مایع موثر صورت تواند با همراه کردن یک وسیله برطرف کردن مواد جامد می

 دارد نقطه جوش را باال ببرد و در هاي روي آن جمع می شوند و امکان وقتی که حالل مصرف می شود، روغن

 .این صورت الزم است حالل را با تقطیر خالص نمود

ویژه در حضور آلومینیوم گرایش به هیدرولیز دارند و چون ه  بدار در تماس با آبهاي کلر حالل

 .صرف کرد انواع داراي مواد بازدارنده ویژه باید م ازباشند، فقط میهیدراته محصوالت هیدرولیز داراي اسید 

یت معلت مسموه ب) co74نقطه جوش (  بیشتر با پرکلرو اتیلن معموالً) co87نقطه جوش ( تري کلرو اتیلن 

 .شود پایین آن، ترجیح داده می

 

 :تمیز کاري با حالل هاي قابل امولسیونی •

شود یا حالل روي آن  ور می پراکنده ساز غوطه یا قطعه در حالل داراي عوامل لز ف روشدر این

 .کند ب حالل را همراه با هرگونه مواد حل شده پراکنده میآشده و بکشی آشود و سپس با آب،  پاشیده می

هاي تمیزکننده  حالل. روند  بدین منظور بکار میهاي هیدروکربنی مانند نفت سفید معموالً حالل

  .ها در دماي محیط بکار برد اثیر در بر طرف کردن انواع وسیعی از آلودگیتوان به جهت ت قابل امولسیون را می
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توانند  یمگیرها  چربی. شود گیرهاي صنعتی پرداخته می با مقدمه فوق به بررسی طرح تولید چربی

ها،  تها، سولفا ها، برات کربنات ها، بی ها، کربنات ها، کرومات ها، فسفات  سوزآور، سیلیکات  قلیاهاي شامل

  ، حاللهاي  آلی ، بازهاي  ضد کف ، عوامل  سولفوناته  کننده  مرطوب ، عوامل ها، رزین ها، کلریدها، صابون نیتریت

به عنوان مثال در ادامه به معرفی چند . دن باش  و یا آلی  معدنی  اسیدهاي  آلی، نمکهاي  کننده  جفت ، عوامل آلی

 :شود گیرها پرداخته می نوع از چربی

 گیر  معرفی چند نوع چربی-1-1دول ج
 PRگیر خمیري یا سلیپون  چربی

 مادة چربیگیر بر پایه سورفکتانتهاي مختلف و مواد چربی بر PRسلیپون 
  آنیونیک–نانیونیک  ماهیت یونی

PH 7  %10 محلول 
 زرد روشن شکل ظاهري

بودن بو و داراي قدرت . نماید د میدر آب به هر نسبتی حل شده و محلول شیري رنگی ایجا مشخصات فیزیکی
 غیر قابل اشتعال و با پوست بدن سازگاري دارد. باشد پاك کنندگی عالی می

 باشد بسته تا یکسال قابل مصرف میهاي پالستیکی در  در بشکه شرایط نگهداري
 CF 210اسپري یا -آهنچربیگیر 

 یهاي آهن گیري ورق فرموله شده جهت چربی اسپري-چربیگیر آهن
 پودر سفید مایل به کرم شکل ظاهري
 سیلیکات، سود، نمکهاي فسفات، کربنات، دترجنت فرموالسیون

 اثر نامطلوب بر روي آهن و فوالد ندارد خواص
  کیلویی و حداکثر تا پنج کیسه روي هم، در انبار سرپوشیده وخنک25هاي دوالیه  در کیسه شرایط نگهداري

 CF 250مایع یا پاك کننده چربیگیر 
 فرموله شده جهت پاك کردن و شستشوي قطعات و سطوح آلوده به مواد چرب اسپري-چربیگیر آهن
 مایع غلیظ شفاف شکل ظاهري

PH خنثی 
 هاي نرم کننده هاي نانیونیک و محلول ترکیبی از دترجنت فرموالسیون

 حیط لیتري در انبار سرپوشیده و دماي م60 و 20هاي  در گالن شرایط نگهداري
 

 

 :شوند  دسته تقسیم میسه ختاري به گیرها از نظر سا  چربیاصوالً

 گیرهاي اسیدي  چربی-3خنثی  گیرهاي   چربی-2  گیرهاي قلیایی چربی -1
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چربی گیر قلیایی موجب هیدرولیز چربی، مرطوب شدن سطح قطعه، پراکنده شدن و امولسیون شدن 

 .دنشو جربی در محلول و نرم سازي آن می

صورت دستمال کشی، اسپري دستی، اسپري اتوماتیک و یا روش  هتوان ب ها را می ع تمیزکنندهاین نو

توان از عواملی همچون گرما، همزن و یا جریان الکتریکی استفاده  کاري میدر فرایند تمیز. وري بکار برد غوطه

 .کرد

وماتیک و یا روش هاي دستمال کشی، اسپري دستی، اسپري ات توان در روش گیر خنثی می از چربی

ها به روش به کار گرفته شده بستگی  زمان فرایند، غلظت و دماي این نوع شوینده. وري استفاده کرد غوطه

 .عنوان پاك کننده اولیه استفاده می کننده از شوینده هاي خنثی ب. دارد

در برخی . دنرو ي رفع زنگ زدگی و دیگر عوامل ناشی از خوردگی بکار میا اسیدي برهايگیر چربی

صورت  هطور معمول ب ههاي اسیدي ب پاك کننده. کنند موارد نیز براي ایجاد پوشش فسفاته، سطح را فعال می

 .شوند وري استفاده می غوطه

دماي . هاي اسیدي مالیم، به روش پاششی نیز استفاده کرد کننده توان از پاك در موارد محدودي می

تر   نسبت به پاك کننده هاي قلیایی پایین معموالً، توسط آنيگیر زمان چربیفرایند تمیزکاري اسیدي و 

 .است

 و وزارت صنایعدر دست اجراي هاي   و طرحي فعالواحدهادر آمار گیرهاي صنعتی  چربیطرح 

  24221333این محصول  3سیک شناخته شده که کد آی گیرهاي صنعتی انواع چربی با عنوان معادن

 ]1[  .باشد می
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 ]2[تعرفه گمرکی  شماره -1-2

گیرهاي صنعتی در آمار  اي با عنوان دقیق چربی کد تعرفهها و تحقیقات صورت گرفته  طبق بررسی

اي زیر وجود داشته  ولی در این راستا و در ارتباط با این محصول کدهاي تعرفه. اداره کل گمرك وجود ندارد

 : که عبارتند از

 ها براي تمیزکاري آوردهخمیر، پودر و سایر فر : 34054000کد تعرفه 

 ترکیبات جهت پاك کردن و پرداخت سطح فلزات : 38101010کد تعرفه 

 پاك کنندهاي صنعتی : 38249040کد تعرفه 

و دامنه ) گیرهاي اسیدي، خنثی و بازي چربی(بنابراین با توجه به پراکندگی کاالي مورد بحث 

 . فه فوق طبقه بندي گرددکاربرد وسیع، این کاال ممکن است در یکی از سه کد تعر

 

 :شرایط واردات  -1-3

 به صورت زیر گیرهاي صنعتی  شرایط واردات چربی، فوق الذکر گمرکی هاي با توجه به تعرفه

  .باشد می

 ]3[ شرایط واردات بویه هاي صیادي-2-1جدول 
 SUQ سود بازرگانی حقوق پایه عنوان کدتعرفه سال
 Kg %11 %4 ها براي تمیزکاري فرآوردهخمیر، پودر و سایر  34054000 1386

ترکیبات جهت پاك کردن و پرداخت سطح  38101010 1386
 Kg %11 %4 فلزات

 Kg %11 %4 پاك کنندهاي صنعتی 38249040 1386

 

حقوق  شامل  هیأت وزیران، حقوق پایه2/11/1382 قانون تجمیع عوارض مصوب 2طبق ماده 

انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کاالهاي وارداتی تجمیع گردیده گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کاال، 

به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق . شود ارزش گمرکی کاالها تعیین می% 4است و معادل 

 .گردد قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود حقوق ورودي اطالق می
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 ]4[:  بررسی و ارائه استاندارد -1-4

 در  مربوط هاي  کمیسیون  توسط"  آزمون  روشهاي-  فلزي  سطوح  صنعتی  کننده پاك"استاندارد 

    جلسه  و پنجمین  و چهل  و در  دویست  شده  و تدوین  تهیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 6582و با شماره استاندارد ملی گرفت  مورد تأیید قرار 08/11/81     مورخ  استاندارد  شیمیایی  ملی کمیته

 . شده استمنتشر 

،   جامعه  موجود و نیازهاي  شرایط  به  توجه  ضمن  که  است  شده  استاندارد سعی  این  و تدوین در تهیه

 . ایجاد شود  هماهنگی  و پیشرفته  صنعتی  کشورهاي  استاندارد و استاندارد ملی  این  بین در حد امکان

این کاال که در تهیه استاندارد ملی نیز به آن استناد گردیده است به المللی  ی و بیناستاندارد جهان

 : باشد  شرح زیر می

ASTM: D 800- 91- Chemical Analysis of industrial metal cleaning composition- 

test methods 

 

 

  بررسی قیمت تولید داخلی و جهانی -1-5

 همانطوریکه قبالً .توجه به ساختار فرمولی و کاربرد آنها متفاوت استگیرهاي صنعتی با  قیمت چربی  

قیمت . شوند شکل و حالت ظاهري به دو دسته پودري و مایع تقسیم میگیرها از نظر  نیز بیان شد چربی

هاي تولید نسبتاً باالتري  باشد زیرا هزینه گیرهاي مایع می گیرهاي پودري به مراتب بیشتر از چربی چربی

 20000تا  10000 دامنه قیمت این محصوالت معموالً بین .ته و میزان مصرف و کاربرد بیشتري دارندداش

طی استعالمی که از چندین شرکت داخلی به عمل آمد قیمت داخلی این . باشد ازاي هر کیلوگرم میه ریال ب

 .باشد می 2-1کاالها به شرح جدول 

 

 

 



  

 11
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 ]7[ و ]6[ و ]5[گیرهاي صنعتی  چربی قیمت-2-1جدول 
 )ریال(قیمت  نام محصول

 ریال 15000 تا 10000 هر کیلو  وري مایع جهت سیستم غوطهگیر  چربی
  ریال20000 تا 13000هر کیلو   گیر پودري جهت سیستم پاششی چربی

 

 : توضیح موارد مصرف و کاربرد -1-6

ي یک کاربرد عمومی گیرهاي صنعتی دارا ، از نظر کلی چربی بیان شد1-1همانطوریکه در قسمت 

ها و جلوگیري از رشد و تکثیر  ها و آلودگی کردن و زدودن سطوح فلزي از چربی بوده که عبارت است از پاك

 .ها میکرو ارگانیسم

گیرهاي پودري کاربرد بیشتري  غالباً چربی. شوند گیرها به دو صورت مایع و پودري تولید می چربی

 به صورت پاششی بوده و شیوة  غالباًگیرهاي پودري وة استفاده از چربیشی. گیرهاي مایع دارند نسبت به چربی

 .باشد وري می به صورت غوطهمعموالً گیرهاي مایع  استفاده از چربی

در روش پاششی فلز یا قطعه مورد نظر از داخل یک تونل پاششی عبور داده شده که پودرهاي 

گیر در این روش   اتالف و دور ریز مواد چربی.شود روي آن پاشیده می) Nozzle(گیر توسط یک نازل  چربی

گیر در قسمت پایینی تونل جمع شده و دوباره به سیستم نازل جهت استفاده  کم بوده چرا که پودرهاي چربی

 . شوند برگشت داده می

  درجه70 الی 60 و تا دماي گیر در درون یک مخزن با آب رقیق شده وري، چربی در روش غوطه

 به داخل  یا سبدهاي فلزيهاي سقفی  و سپس فلز یا قطعه مورد نظر توسط جرثقیلشود رم میگراد گ سانتی

 14000 تا 2000 حجم مخزن در این روش با توجه به قطعات فلزي مورد نظر بین .شود مخزن فرو برده می

 ساخت نیرو و شرکت) تولید خودرو(سازي لرستان، شرکت زامیاد  در ایران کارخانجات یخچال. باشد لیتر می

 . کنند وري استفاده می از روش غوطه) ساخت تابلوي برق(

باشد زیرا در مدت زمان  وري داراي مزیت می گیري غوطه گیري پاششی نسبت به چربی روش چربی

 . کمتري راندمان باالتري دارد
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یز گیرهاي مایع ن گیرهاي پودري نبوده بلکه از چربی شایان ذکر است سیستم پاششی مختص چربی

 .گیرهاي مایع نیز وضع به همین منوال است در مورد چربی. نمایند هاي پاششی استفاده می در سیستم

گیري و صیقلی نمودن سطح فلزي از  جهت مصارف چربیزیادي در داخل کشور، شرکتهاي 

 :باشد لیست تعدادي از آنها به شرح زیر می. نمایند گیرهاي صنعتی استفاده می چربی

   )تکسا( شرکت کمباین سازي اراك -3  سازي اراك  شرکت ماشین-2سازي تبریز  ن شرکت ماشی-1

 شرکت پارس کارا -7 شرکت نورد و تولید قطعات فوالدي -6 شرکت هبارد تولید -5 شرکت آذرآب -4

 تجهیزات -11 شرکت ماشین سازي اصفهان-10شرکت پمپ پارس -9شرکت رگالتورسازي بوتان -8ماشین 

 ... شرکت شیرآالت شیبه و -13 صنایع نظامی حدید -12ساخت سپاهان 

در ادامه جهت آشنایی و بررسی بیشتر، به معرفی محصوالت شرکت شیمی فر تهران که تولیدکنندة 

 . شود گیرهاي صنعتی است، پرداخته می انواع چربی

 

  چربی گیر آهن اسپري-210سی اف ) الف 

 : موارد استفاده

کاري و  هاي آهنی پس از قالب گیري و قبل از رنگ کاري لعاب دگی ورقبراي پاك کردن چربی و آلو

 .یا فسفاته نمودن که با دستگاه فشار هوا بر روي قطعات پاشیده می شود

 

  چربی گیر آهن غوطه ور-211سی اف ) ب 

 : موارد استفاده

 کاري   رنگ وکاري براي زدودن چربی و مواد زائد از روي سطوح فلزات آهنی قبل از عملیات لعاب
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  چربی گیر گالوانیزه اسپري-214سی اف ) ج

 : موارد استفاده

براي پاك کردن چربی و سایر آلودگی هاي کارگاهی از ورق هاي گالوانیزه در کارخانجاتی که از 

 سیستم اسپري دستی و یا اتوماتیک استفاده می نمایند بدون آنکه اثر نامطلوبی بر روي رنگ گالوانیزه داشته

 .باشد

 

 )مایع دو جزئی( اسپري - چربی گیر گالوانیزه -215سی اف ) د 

 : موارد استفاده

شود بدون  هاي گالوانیزه در کارخانجاتی که از سیستم دستی و یا اتوماتیک استفاده می گیر ورق چربی

 .هاي گالوانیزه اثر نامطلوب بر روي ورق

 

  پاك کننده-216سی اف ) ه 

 : موارد استفاده

کردن و شفاف نگهداشتن رنگ قطعات و وسائل تولید شده که آلوده به مواد چرب مانند   پاكجهت

بدون آنکه ) سائل ونهایی قبل از بسته بندياتمام (هاي کارگاهی جهت آماده سازي  گازوئیل و سایر آلودگی

 .اثر نامطلوبی بر روي رنگ قطعات داشته باشد

 

 ABS پاك کننده -217سی اف ) و

 :تفادهموارد اس

مواد روغنی و سایر -کردن قطعات و وسائل آلوده شده به مواد چرب مانند گازوئیل جهت پاك 

 .هاي کارگاهی بدون آنکه اثر نامطلوبی بر روي رنگ و کیفیت جنس قطعات داشته باشد آلودگی
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  چربی گیر آلومینیوم اسپري- 220سی اف ) ز

 : موارد استفاده

کاري که با فشار هوا روي سطح مورد نظر اسپري  ینیومی قبل از رنگکردن مصنوعات آلوم براي پاك

 .می شود

 

 چربی گیر آلومینیوم غوطه ور - 221سی اف ) ح 

 :موارد استفاده

 .براي از بین بردن چربی و مواد زائد از سطوح مصنوعات آلومینیومی قبل از عملیات رنگ کاري

 

  متا سیلیکات سدیم - 240سی اف ) ط

 .باشد هاي مختلف قابل عرضه می بندي سفیدرنگ به شکل پودر که طبق سفارش در دانه  اي ماده

 : موارد استفاده

, هاي بهداشتی از جمله پودر ماشین ظرفشوئی شوینده, انواع چربی گیرها, هاي صنعتی در شوینده

 اسیدي به هاي بخار براي تبدیل محیط دیگ, تصفیه آب, )پودرهاي دکلره(بهداشتی  ,پودرهاي آرایشی

 .و غیره) بعد از مرحله اسید شویی(قلیایی 

  
  پراکتیو- 241سی اف ) ي

 Opticalکننده چشمی  کنندگی داراي امتیاز براق  که ضمن خاصیت پاك) آبی(هاي رنگی  دانه

Brightenerنیز می باشد . 

 : موارد استفاده

 .افزودنی در انواع پودرهاي شوینده
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 : ن  بررسی کاالهاي جایگزی-1-7

به طور کلی این کاال . باشد گیرهاي صنعتی می محصول مورد بررسی این گزارش با عنوان کلی چربی

مورد نیاز صنایع فلزي و کلیه صنایعی است که از سطح فلزي در ...) هاي مختلف مایع، پودر و به شکل(

ناب ناپذیر بوده و در بعد لزوم استفاده از این محصوالت اجتبنابراین . کنند ساخت محصول خود استفاده می

گیري قرار  کلی هیچگونه جایگزینی براي آن وجود ندارد و حتماً سطوح فلزي بایستی تحت فرآیند چربی

 . گیرند

گیرها با توجه به کاربرد و شیوه استفاده، با توجه به اینکه این  از نظر انواع چربیدر بعد جزئی و اما 

توانند مورد استفاده قرار   به عنوان جایگزین هم میباشند قطعاً میهاي مختلفی دارا  نمحصوالت فرموالسیو

 210گیر آهن اسپري  یچربگیرها که در بازار ایران با نام  چربییکی از انواع به عنوان مثال . گیرند

CFگیري  ، جهت چربیباشد  و فرموالسیون آن سیلیکات سود، نمکهاي فسفاتو کربنات میشود شناخته می

 شناخته 250CFگیر که با عنوان پاك کننده  یع دیگر چربون. گیرد ی مورد استفاده قرار میهاي آهن ورق

نیز به کننده بوده که این ماده  هاي نرم ترکیبی از دترجنتهاي نانیونیک و محلول داراي فرموالسیون شود می

 . ردگی ده به مواد چرب مورد استفاده قرار میلوعنوان چربی گیر و شستشو دهنده سطوح آ

شرایط بازار و دسترسی آسانتر به این محصوالت و همچنین نوع کاربرد، با توجه به پر واضح است که 

 . توانند به جاي هم مورد استفاده قرار گیرند پارامتر قیمت این مواد، این محصوالت می

االي مورد آنچه مسلم است تنوع استفاده از این مواد با توجه به نوع کاربرد، دسترسی آسانتر به ک

 . باشد گیر مورد استفاده می نظر و ارزان قیمت بودن آن، از مهمترین عوامل تعیین کنندة چربی
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 اهمیت استراتژیک کاال در دنیا امروز-1-8

استفاده بهینه از محصوالت و اجناس مختلف و باالبردن طول عمر اجزا و کاالهاي مصرفی که در 

دهد، از مهمترین اهداف تمامی تولیدکنندگان در صنایع مختلف  میواقع همان مبحث کیفیت را تشکیل 

 .باشد می

یکی از عملیات اساسی و بسیار مهم در باالبردن طول عمر فلزات، جلوگیري از زنگ زدگی، 

ها در  گانیسمپوسیدگی، ترك و همچنین جلوگیري از رشد و تکثیر موجودات ریز میکروسکوپی و میکرو ار

 واضح است که چنانچه فلزات بدون هیچگونه پردازشی مورد مصرف قرار گیرند به .باشد سطح فلزات می

 .دهد هاي مختلف قرار گرفته و کارآیی خود را از دست می  مورد واکنشراحتی

گیرهاي صنعتی از جمله موادي بوده که باعث باالرفتن طول عمر فلزات شده و از پوسیدگی  چربی

بنابراین نقش مؤثر این مواد در . نمایند  و سایر عملیات تخریبی جلوگیري میسریع، آلودگی به انواع میکروبها

صنایع فلزي و پس از آن تولید محصوالت فلزي مانند انواع خودروهاي سبک و سنگین، انواع قطعات فلزي 

 . باشد انکارناپذیر می... صنعتی و

چنین باال رفتن کیفیت کاهش مصرف آنها و همباالبردن طول عمر فلزات، باعث واضح است که 

 .گردد محصوالت فلزي تولید شده می

هرچه محصوالت تولیدي کیفیت باالتري داشته باشند قطعاً بازار فروش بهتري داشته و نتایج 

 . اقتصادي بهتري در پی خواهند داشت

آنچه مسلم گیرهاي صنعتی ممکن است از نظر اهمیت کاربرد چندان مورد توجه نباشند ولی  چربی

بسیار حیاتی و انکار ناپذیر بوده و در اقتصاد استفاده از آنها جهت باالبردن کیفیت محصوالت تولیدي ت اس

 . نمایند پروژه نقش بسیار مهمی ایفا می
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 : کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول -1-9

 کاربرد وسیعی مخصوصاً اي نبوده و دامنه گیرهاي صنعتی از آنجائیکه داراي تکنولوژي پیچیده چربی

. شوند صنعتی تولید می دارند، تقریباً در تمامی کشورهاي صنعتی و نیمه) خودرویی(در صنایع فلزي 

 : گیرهاي صنعتی عبارتند از ترین کشورهاي تولید کننده چربی مدهع

گلستان، روسیه، جنوبی، فرانسه، اسپانیا، برزیل، کانادا، مکزیک، هند، ان ژاپن، آمریکا، چین، آلمان، کره

 …تایلند، ایتالیا، ترکیه، بلژیک، جمهوري چک، لهستان، آفریقاي جنوبی، مالزي، آرژانتین، استرالیا، تایوان و 

آنچه مسلم است استفاده از این محصوالت با توجه به دامنه وسیع کاربرد آنها یک وسعت جهانی 

 .باشند اي تولید کننده می از کشورهرداشته و تعداد کشورهاي مصرف کننده بسیار بیشت

ها و تحقیقات صورت گرفته از منابع و مراجع مختلف، آمار دقیقی از میزان تولید و  طی بررسی

 . گیرهاي صنعتی یافت نشد مصرف کشورهاي جهان در خصوص چربی

 

 

  شرایط صادرات -1-10

حل قانونی گمرکی از جمله کاالهاي مجاز جهت صادرات بوده و پس از طی مراگیرهاي صنعتی  چربی

 . ممانعت و یا شرایط خاصی که از صادرکردن آن جلوگیري نماید، ندارد

 تقریباً در تمامی کشورهاي دنیا الت آن دارد زیرا این کاالاین کاال نقش مهمی در تبادوسیع کاربرد  

 . گیرد استفاده قرار میمورد 

.  قرار دارند1ر زمرة کاالهاي با شرایط بندي کاالها د گیرهاي صنعتی از نظر طبقه به طور کلی چربی

 . در ادامه توضیح این شرایط آورده شده است
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 کاالهاي صادراتی و وارداتی به سه گروه تقسیم :  قانون مقررات صادرات و واردات ایران2ماده 

 : می شوند

 .اردکاالهایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ند: کاالهاي مجاز  -1

 . کاالیی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است: کاالهاي مشروط  -2

به اعتبار خرید و ( کاالیی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسالم : کاالهاي ممنوع  -3

 . و یا به موجب قانون ممنوع است) فروش یا مصرف

تی نداشته و صادرکننده نیاز به اخذ مجوز از به عبارتی این محصوالت هیچگونه محدودیت صادرا

عالوه بر این صادرات این گونه کاالها مشمول پرداخت هیچگونه عوارض یا . ارگان یا سازمان خاصی ندارد

 .گردد اي جهت صادرات نمی هزینه
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  وضعیت عرضه و تقاضا-2

  بررسی روند تولید و واحدهاي فعال -2-1

معاونت توسعه صنعتی، دفتر آمار  (در مستندات وزارت صنایع و معادنام شده بررسی هاي انجطبق 

 .باشد گیرهاي صنعتی به شرح زیر می مشخصات واحدهاي فعال و در حال تولید انواع چربی )و اطالع رسانی

 ]1[ مطابق آمار وزارت صنایعدر کشورگیرهاي صنعتی  چربی مشخصات واحدهاي تولیدکننده -1-2جدول 
 )تن(ظرفیت  محل واحد نام واحد ستاننام ا

 400 تبریز  نوفر افشین
 300 تبریز حسین کسب کارحکم آباد
 240 تبریز شرکت کیمیا فلزآذر

 7500   شهید رجائی  صنعتیكشهر شرکت کیمیاگران پاك صنعت
 500 تبریز   زاده خانکشی عبدالرضا

 400 تبریز کامران غفاري علمداري
 300 تبریز   نژاد محمدرضامناف

 آذربایجان شرقی

 1200 تبریز وهاب دباغ مشین
  اصفهان 250   خورت  مورچه شهرك   شرکت-پومد 
 158  صنعتی صفه شهرك  رضا- راد  منوچهري
 2000 )اشتهارد ( کرج    شیمی راك

 1000 )اشتهارد ( کرج رامیارشیمی
 300  کرج   کاران شیمی

 2500   فیروزکوه  صنعتی شهرك  بورد الکترونیک  ایران  

 200 ) ساالري  صنعتی شهرك ( ري  و شیمی   صنعت  

 1200 )رامجین ( ساوجبالغ گوهرفام 
 970   فیروزکوه شهرك صنعتی   شیمی شایان 

 230 )اشتهارد ( کرج امیر پارسانژاد

 15 ) کرج  مخصوص جاده ( تهران  پاکفام

 251 )  شمس  صنعتی شهرك(ري    تن پلی
 600 )اشتهارد ( کرج )وشرکا خوئی زاده حکیم(ذکریا سراي شیمی تعاونی

 50 ) علی آباد شهرك صنعتی ( پاکدشت   بوریک تهران
 600 )اشتهارد ( کرج حسین زمانی

 325 )رامجین ( ساوجبالغ    عبدشوخسروآبادي ژاك

 3720 ) علی آباد  صنعتی شهرك(پاکدشت   جهانتاب شیمیائی

 1200 )اشتهارد ( کرج علی اکبرطزري

  تهران

 600 )اشتهارد ( کرج علیرضا نیک فرجام
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 )تن(ظرفیت  محل واحد نام واحد ستاننام ا
 70  تهران   مسیحی میرداد کریم

 80 ) کرج  قدیم جاده ( تهران ناصرعصبانی

  چهارمحال و
  بختیاري

 100   هفشجان شهرك صنعتی    پارس  آبکاري  صنایع تولیدي

 500 مشهد شرکت تولیدي صنعتی پارس وش توس وي رض خراسان

 9000   سمنان  عال ناحیه احمدابوترابی گاه
 2016   دامغان   صنعتی شهرك  عنصر  آرمان   و مهندسی   تحقیقات شرکت

 504 )گرمسار (  ایوانکی  صنعتی شهرك   یراق   سیمین شرکت
  سمنان

 2000 )رگرمسا (  ایوانکی  صنعتی شهرك قنبرحسینی
 2500 شیراز تولیدي شیمیایی فرا شیمی شیراز

 500 شیراز  راز   شیمی شرکت
  فارس 5000 شیراز علی باخرد

 6000 شیراز محسن ملک احمدي

 1350  لیا   صنعتی شهرك پالنده نوین
 583  زهرا بوئین پایا شیمی آفاق

 1600  البرز شهر صنعتی تابکم
 300  البرز شهر صنعتی  تاوا تی وصنع تولیدي

 117  البرز شهر صنعتی   طیف  شیمی  کیهان  صنعتی  هاي شوینده
 500  قزوین  فر شیمی
 800  قزوین   تصفیه شیمیائی
 50  البرز شهر صنعتی   و محمود ضیائیان صمدو فرهاد علینوري

 4700  قزوین صنعتی و شیمیایی عمار
 300  قزوین )مکمل(ارصنعتی و شیمیایی عم
 1000  قزوین فالیزان تصفیه

 700  لیا   صنعتی شهرك ) آذرآسا شیمیائی (  پاکدل لطیفه
 3000  قزوین  محمود ابوترابی
 3375 شهرك صنعتی حیدریه مرتضی کریمی

 100  زهرا بوئین   نوین  شیمی  نرمین مهندسی

  قزوین

 1500  البرز شهر صنعتی  هنکل
 3000  قم سیدحمید سیدرضاآقاي 

 4000  قم گاه احمد ابوترابی

 6750 شهرك صنعتی شکوهیه شرکت سپهر افروزشیمی

 2680 شهرك صنعتی شکوهیه شرکت آراز شیمی قم
 50 شهرك صنعتی  سلفچگان  فرآیند شرکت مارون

  قم

 1200 شهرك صنعتی شکوهیه    سپهرافروز شیمی شرکت



  

 21

 
 
 
 
 
 
 

                              چربی گیرهاي صنعتیسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 )تن(ظرفیت  محل واحد نام واحد ستاننام ا
 5000  مق   محمدي  خان عبداله

 900   فرامان   صنعتی شهرك کرمانشاه   شیمی پرك   تولیدي شرکت  کرمانشاه

  کهکیلویه
 وبویراحمد

 ) آسیا   درخشان ستاره(  شمعی  رسول
  بلکو   صنعتی شهرك

 )یاسوج1شماره (
20 

 400  بندرانزلی   رشت  دورگون  شیمیائی   صنایع شرکت  گیالن

 6750 اد اب خرم شیمی الك  لرستان

 7500  بابل   کیافرین  تولیدي صنایع  مازندران
 2000  اراك   نیکل پارس

 580  ساوه  پاکروشیمی
 300  اراك  رنگین پرتوشیمی

  مرکزي

 270  اراك شرکت شیمیائی پرواز شیمی اراك
 116654  تن- مجموع

 

تهران استان . باشد  می تن116654شود که ظرفیت موجود در کشور در حال حاضر  مشاهده می

داراي بیشترین تعداد واحد، استانهاي قم و قزوین داراي بیشترین ظرفیت تولید، استان کهگیلویه و بویراحمد 

کهگیلویه و بویراحمد، خراسان رضوي، کرمانشاه و  داراي کمترین ظرفیت تولید و استانهاي لرستان، مازندران،

 . باشند د داراي کمترین تعداد واحدها میچهارمحال و بختیاري هر کدام با یک واح

به ) آغاز برنامه سوم توسعه (1379گیرهاي صنعتی از ابتداي سال  روند افزایش ظرفیت تولید چربی

 :باشد شرح زیر می

 ]1[ از آغاز برنامه سوم توسعهدر کشورگیرهاي صنعتی  چربی روند ظرفیت تولید -2-2جدول 
 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال
 116654 113950 99351 79451 44680 32140 16361 )تن(ظرفیت

 73 68 60 55 45 37 27 تعدادواحد
 

 :یج زیر حاصل شدا نتاما طبق فعالیتهاي میدانی به عمل آمده توسط این مشاور

نمایند و به عنوان یک  گیرهاي صنعتی معموالً به طور مستقل عمل نمی واحدهاي تولیدي چربی -1

به عنوان مثال در . نمایند در کنار واحدهاي تولید محصوالت اصلی عمل میکننده و کمکی  واحد تکمیل
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 فلزي بدنه گیرهاي مورد نیاز سطوح گیر براي تولید چربی کارخانجات ایران خودرو یک واحد تولید چربی

 .خودرو وجود دارد

پایین بودن قیمت تجهیزات آن، به دلیل عدم پیچیدگی تکنولوژي تولید این محصول و همچنین  -2

زیر زمینی و حتی بدون داشتن مجوز تولید، در گیرها توسط کارگاههاي  حجم قابل توجهی از این چربی

 . شود داخل کشور تولید می

ي صنعتی عمدتاً بر اساس نیاز بازار و درخواست مشتري فعالیت گیرها  واحدهاي تولیدي چربی-3

 .  درصد فعال نیستند100نمایند و هیچ کدام از این واحدها به طور پیوسته با ظرفیت  می

گیرهاي صنعتی در کشور  نرخ تولید چربیاین نتیجه حاصل شد که ،  تمامی موارد فوقبندي  جمعبا 

. دهد ی واحدهاي داراي مجوز قانونی و واحدهاي غیر قانونی را پوشش مینها بوده که تمامآ درصد ظرفیت 30

 .باشد گیرهاي صنعتی در کشور از آغاز برنامه سوم توسعه به شرح زیر می به این ترتیب میزان تولید چربی

 ]1[ از آغاز برنامه سوم توسعهدر کشورگیرهاي صنعتی  چربی روند تولید -3-2جدول 
 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال
 34996 34185 29805 23835 13404 9642 4908 )تن(تولید 

 

 . گیرهاي صنعتی در کشور رشد داشته است تولید چربیطی سالهاي اخیر شود که  مشاهده می

 

  :و مشخصات آنهاگیرهاي صنعتی  چربیي  طرحهاي در دست اجرا-2-2

در دست   طرحهاي،نی وزارت صنایع و معادنطبق بررسی هاي به عمل آمده از واحد اطالع رسا

شایان ذکر است که طبق الگوي . باشد و مشخصات آنها به شرح زیر میگیرهاي صنعتی  چربیاجراي تولید 

باشد و جهت  عرضه و با توجه به اینکه تکنولوژي تولید این محصوالت از پیچیدگی خاصی برخوردار نمی

 مجوز تولید 1384هاي که از ابتدا سال  باشد، فقط طرح نیاز نمیاندازي این واحد زمان زیادي مورد  راه

 . اند باشند در نظر گرفته شده میفیزیکی و داراي پیشرفت  اند دریافت کرده
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 ]1[در کشورگیرهاي صنعتی  چربیهاي در دست اجراي  طرح -4-2جدول 
)نت(ظرفیت تاریخ مجوز %پیشرفت )نفر(اشتغال محل واحد نام واحد نام استان  

6/6/1385 2 10 )اشتهارد ( کرج ناصردولت آبادي  تهران  1500 

  چهارمحال
  بختیاري

شرکت اصفهان 
 آذرشیمی

    صنعتی شهرك
  سفیددشت

24 51 20/7/1384  1000 

8/9/1385 12 6  گرمسار   صنعتی شهرك پیام سبزماهان  6000 

تولیدي خرقان 
 شیمی شاهرود

   ایوانکی  صنعتی شهرك
 )گرمسار(

46 5 10/6/1384   سمنان 250 

 دانش آوران پارس
   ایوانکی  صنعتی شهرك
 )گرمسار(

50 40 13/4/1384  600 

  فارس
شرکت تولیدي 

شیمیائی 
 فراشیمی شیراز

2/3/1384 50 10 شیراز  3000 

  گیالن

شرکت مواد 
شیمیایی 

کیمیاگران آب 
 لنگرود

27/9/1384 73 13 لنگرود  100 

سید مهدي 
 سجادي الریجانی

9/9/1384 90 50  ساري  500 

شرکت صنایع   مازندران
شیمیایی آذین 
 شیمی بابل

    صنعتی شهرك
 منصورکنده

14 15 10/4/1385  200 

  مرکزي
شرکت دیرپا 

 شیمی
8/8/1385 2 27 زرندیه  500 

 13650  تن-مجموع
 

در کشور وجود گیرهاي صنعتی   تن ظرفیت در دست اجراي تولید چربی13650شو که  مشاهده می

بنابراین طبق . اند دارد که طی دو سال اخیر مجوز تولید دریافت نموده و داراي پیشرفت فیزیکی بوده

 توضیحات قبلی بنابر.  تمامی این واحدها وجود داردبرداري رسیدن تجربیات این مشاور احتمال به بهره

 تن به تولید 4100 آتی حدود فعالیت نمایند، طی سالهاي% 30 نیز با ظرفیت این واحدهاچنانچه

 .  گیرهاي صنعتی افزوده خواهد شد چربی

 



  

 24

 
 
 
 
 
 
 

                              چربی گیرهاي صنعتیسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

  بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تاکنون -2-3

صنعتی به دلیل ماهیت فرمولی و دامنه کاربرد ي گیرها چربیهمانطوریکه در فصل اول بیان شد، 

 50چنانچه . شوند تبادل می 38249040 ، 38101010،  34054000 وسیعی که دارند تحت سه تعرفه

گیرهاي صنعتی به شرح  را در نظر بگیریم، آمار واردات چربیدرصد از مجموع آمار واردات این سه کد تعرفه 

 . باشد زیر می

 ]1[ از آغاز برنامه سوم توسعهدر کشورگیرهاي صنعتی  چربیروند واردات  -5-2جدول 
 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال
 410 388 339 302 263 222 )تن(واردات 

 

گیرهاي صنعتی از آغاز برنامه سوم تاکنون همواره کمتر از  شود که روند واردات چربی مشاهده می

 .  تن در سال بوده است500

کشورهاي آلمان، ایتالیا، . باشد واردات محصول طی سالهاي اخیر عمدتاً از کشورهاي اروپایی می

گیرهاي صنعتی ایران طی  انمارك، بلژیک، هلند و اسپانیا عمده ترین مبادي وارداتی چربیترکیه، انگلستان، د

 . اند سالهاي اخیر بوده

 

  بررسی روند مصرف -2-4

گیرهاي صنعتی با توجه به دامنه وسیع کاربردهاي این محصول و  براي محاسبه میزان مصرف چربی

ن قسمت مصرف ظاهري یار قابل استناد و مدون، در اهمچنین پراکندگی واحدهاي تولیدي و عدم وجود آم

بنابراین با . عالوة واردات منهاي صادراته مصرف ظاهري برابر است با تولید ب. گردد این محصول محاسبه می

در نظرگرفتن آمار تولید و واردات که در قسمتهاي قبلی بیان شد و آمار صادرات که در بند بعدي آورده شده 

 :باشد گیرهاي صنعتی به شرح زیر می ف ظاهري چربیاست، میزان مصر

  از آغاز برنامه سوم توسعهدر کشورگیرهاي صنعتی  چربیروند مصرف ظاهري  -6-2جدول 
 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال
 35371 34525 30128 24109 13644 9855 5080 )تن(مصرف 
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ین مصرف این رت ، با توجه به اینکه عمدهگیرهاي صنعتی جهت بررسی میزان مصرف آتی چربی

رشد مصرف آنها را متناسب با رشد  توان  میباشد، خودرو و صنایع وابسته میمحصوالت در کارخانجات تولید 

مطابق اطالعات اخذ شده از مرکز مطالعات استراتژیک شرکت ساپکو، رشد . مصرف خودرو در کشور دانست

بنابراین مصرف . باشد  درصد در سال می10لهاي اخیر و سالهاي آتی تولید و مصرف خودرو در کشور طی سا

 . توان نشان داد گیرهاي صنعتی در سالهاي آتی را به صورت زیر می آتی چربی

  طی سالهاي آتیدر کشورگیرهاي صنعتی  چربیروند مصرف  -7-2جدول 
 1391 1390 1389 1388 1387 1386 سال
 62662 56965 51787 47080 427989 38908 )تن(مصرف 

 

 هزار تن در سال 60گیرهاي صنعتی به حدود   مصرف چربیشود که طی سالهاي آتی مشاهده می

 .خواهد رسید

 

 گیرهاي صنعتی ربیچ صادرات -2-5

،  34054000گیرهاي صنعتی تحت سه تعرفه  چربیهمانطوریکه در قسمت واردات نیز بیان شد، 

  صادرات درصد از مجموع آمار50 چنانچه  در مورد صادرات نیز.شوند  تبادل می38249040 ، 38101010

صادرات ، آمار گیرهاي صنعتی در نظر بگیریم  به عنوان میزان صادرات چربیاین سه کد تعرفه را

 . باشد گیرهاي صنعتی به شرح زیر می چربی

 ]1[ از آغاز برنامه سوم توسعهدر کشورگیرهاي صنعتی  چربیصادرات روند  -8-2جدول 
 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال
 70 65 65 62 50 50 )تن (صادرات

 

.  تن در سال بوده است100صادرات طی سالهاي اخیر، ثابت و کمتر از شود که روند  مشاهده می

گیرهاي صنعتی ایران عمدتاً کشورهاي همسایه مانند عراق و پاکستان  کشورهاي هدف صادراتی چربی

 .باشد تر می هاي پایین ن امر نیز وجود کاالهاي مشابه خارجی با کیفیت باالتر و قیمتعلت ای. اند بوده



  

 26

 
 
 
 
 
 
 

                              چربی گیرهاي صنعتیسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

گیرهاي صنعتی معموالً به صورت  طی تحقیقات به عمل آمده از متولیان تولید این محصوالت چربی

ها و  کننده اكها، پ شوند و به همراه سایر محصوالت هم ردیف مانند شوینده تک محصولی تبادل نمی

به همین دلیل نیز بازارهاي صادراتی این محصوالت معموالً . گردند آالت بهداشتی و تمیزکننده تبادل می وازمل

نمایند به همین دلیل و با  در اختیار کشورهایی است که کلیه محصوالت بهداشتی و پاك کننده را تولید می

المللی بسیار مشکل بوده  در بازارهاي بینهاي معروف دنیا، رقابت  آالت بهداشتی تحت برند شرکت وجود لوازم

 ]6[ و ]5[ .و چشم اندز روشنی از این جهت وجود ندارد

 شامل یک فرآیند گیرهاي صنعتی که عمدتاً عالوه بر این، همانطوریکه قبالً نیز بیان شد تولید چربی

Mixingتولید و عرضه هاي کوچک نیز قابل باشد، از پیچیدگی خاصی برخوردار نبوده و در مقیاس  می 

بوده و جهت تأمین این گونه این محصوالت کشورهاي دنیا قادر به تولید  تمامی  تقریباًبنابراین. باشد می

  .ارندهاي کالن ند  به واردات در مقیاسيمحصوالت نیاز

هاي  گیرهاي صنعتی در مقیاس توان نتیجه گرفت که توسعه صادرات چربی بنابر توضیحات فوق می

سال  تن در 100طی سالهاي آتی حداکثر به ترین حالت  در خوشبینانهانداز قابل توجهی نداشته و  باال، چشم

  . خواهد رسید

 

  بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم -2-6

 .ده شده استوربازار  در جدول زیر آجمع بندي و تحلیل عرضه و تقاضاي  

 گیرهاي صنعتی زار چربیگیري با  نتیجه-9-2جدول 
 116654 ظرفیت تولید فعلی

 34996 تولید فعلی 
 130304 ظرفیت تولید آتی

 39096 تولید آتی
 450 1385واردات سال 
 75 1385صادرات سال 

 35371 مصرف فعلی
 62662 مصرف آتی

 گردد أمین میکمبود وجود ندارد و با باال رفتن نرخ تولید نیاز بازار ت میزان کمبود یا نیاز 
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گیرهاي   تن ظرفیت تولید فعال چربی116654شود در حال حاضر حدود  همانطوریکه مشاهده می

را ظرفیت هاي در دست اج برداري رسیدن طرح که طی سالهاي آتی با به بهره صنعتی در کشور وجود دارد

 که حتی باشد می تن 62662میزان مصرف طی سالهاي آتی حدود .  تن خواهد رسید130304تولید به 

برداري نرسند، ظرفیت تولید فعلی میزان نیاز آتی را نیز پوشش  هاي در دست احداث نیز به بهره چنانچه طرح

 چرا که در صورت افزایش ،باشد گیر صنعتی نمی بنابراین نیازي به احداث واحدهاي جدید چربی. خواهد داد

 . ز را مرتفع نمودتوان نیا بردن نرخ تولید، می تقاضاي بازار با باال

 

 مالی تکنولوژي و روشهاي تولید و عرضه محصول در کشوربررسی اج-3

شود در تمامی کشورها و کارخانجات  انجام میگیرهاي صنعتی  چربیفرآیند کلی که براي تولید 

ار مواد اولیه به کنوع  تفاوت ممکن است در. باشد می Mixingاختالط یا تولیدي یکسان بوده و یک فرآیند 

 . باشدرفته جهت حصول محصول مورد نظر با توجه به کاربرد نهایی 

در این فرآیند مواد اولیه با هم مخلوط شده و بر اساس نوع محصول مورد نیاز، دما و فشار اختالط، 

 فرآیند  استاما آنچه مسلم. نماید  تغییر می محصول نهایی و غلظت آن، شرایط اختالطPHزمان ماندگاري، 

بر اساس شرایط فرآیندي و محصول مورد نظر، شکل ظاهري . باشد  واقع همان فرآیند اختالط میاصلی در

 . باشدت مایع و یا جامد به صورت پودري محصول ممکن اس

در تولید این نوع محصوالت نیازي به . شود دار استفاده می از یک راکتور همزندر فرآیند اختالط 

اما دماي واکنش . گیرد باشد و فرآیند معموالً در فشار ظرف انجام می  نمیایجاد شرایط خأل و یا فشارهاي باال

 . بر اساس میزان غلظت مورد نظر و درجه اختالط متفاوت است

 .گیرهاي صنعتی آورده شده است در ادامه بالك دیاگرام فرآیند تولید چربی
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ها و   جهت تولید انواع مخلوط)لوط کنمخ (دار در حال حاضر در داخل کشور انواع راکتورهاي همزن

 . گردد گیر تولید می هاي چربی محلول

 .در ادامه لیست تعدادي از شرکتهاي سازنده آورده شده است

 شرکت پایساز -

 شرکت مهدین -

 شرکت دیسال -

 شرکت پاکمن -

 شرکت مثلث کو -

 شرکت اسوه -

 شرکت سپنتا -

 شرکت صنایع فوالدي اکفا -

 شرکت کامراد -

ظر در طرح حاضر، تنها محدود به اختالط مواد اولیه می باشد ن  ردموفرآیند جا که عالوه بر این از آن

ی گگونچ و دولیتولید، روش کار با اجزاي مختلف خط خط تازي اند ت مهم در این فرآیند، چگونگی راهالذا نک

 اضافه از تنظیم شرایط فرآیندي جهت تولید محصول مورد نظر است که همه این موارد بدون دریافت هزینه

طرح ن ایر  درنظد رودر نهایت اینکه با توجه به عدم پیچیدگی فرآیند م. گردد طرف شرکت سازنده تامین می

 كتور اختالطرا كنترل كيفيت مواد اوليه

كنترل 
 كيفيت

 حمصول

 بسته بندي
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مربوط به کارکنان نیز به  وزشمت آسر اکالزم به ذ. شود  در نظر گرفته نمیآوري فن تامین يارب يا هنیزه

 .ددرگ  دریافت  نمیاي براي آن شود و هزینه هنگام تحویل خطوط تولید انجام می

  و همچنینایتالیایی شرکت هاي اروپایی بخصوص شرکت هاي آلمانی وهاي داخلی،  عالوه بر شرکت

باشند که مسلماً  آالت خط تولید می نیز دارنده ماشینهاي چینی  هاي آسیایی نظیر شرکت تا حدودي شرکت

 اسامی تعدادي از 1-3در جدول  .اشدب قیمت تجهیزات آنها به مراتب بیشتر از تجهیزات ساخت داخل می

 .تولید کنندگان ماشین آالت اختالط آورده شده است

 صاحبان دانش فنی ماشین آالت اختالط -1-3جدول 
 نام کمپانی ملیت
 Coperion سوییس
 Marris ایتالیا
 Persital ایتالیا
 ICMA آلمان
 IMG کره

 

 . شود  میشرح دادهها  کن طوبه طور اجمالی نحوة عملکرد مخلدر ادامه 

 :شوند هاي سازنده آن با اسامی مختلف زیر نامیده می در شرکت ها کن مخلوط

 Dissolver, Mixer, Hydrator, Hydrosolver, Emulsifier, Agitator, Blender, Dispersor 
وان مثال چنانچه به عن. اساس نوع موادي است که باید مخلوط گردند ها عمدتاً بر انتخاب اسامی این دستگاه

گویند و چنانچه ایجاد یک   میDissolver ،منظور انحالل یک ماده جامد در یک محلول باشد به دستگاه

 . شود فایر گفته می لسیون مورد نظر باشد به آن امولسیامو

. شوند هاي آن تقسیم بندي می ها از نظر نوع پروانه، شکل همزن و یا نوع مخزن و تیغه کن مخلوط

 . نشان داده شده است 1-3شکل هاي مخلوط کن معموالً از دو نوع زیر هستند که در  پروانه

  Radial Flow impellersپروانه با جریان شعاعی  -

  Axial Flow impellersپروانه با جریان محوري  -
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  مایع و یا مواد با ویسکوزیته باال- مایع و نوع دوم براي اختالط جامد-نوع اول براي اختالط مایع

 . گردد مصرف می

 . تواند به صورت ثابت یا قابل جابجایی باشد شود نیز می کن که معموالً همزن نامیده می موتور مخلوط

ها فلز باریکی است که در  تیغه.  و یا بدون تیغه باشدbaffleدار  تواند تیغه مخزن مخلوط کن نیز می

شود که بخشی از حرکت دورانی سیال در  امتداد ارتفاع مخزن و دیواره آن متصل شده است و باعث می

 . برخورد با تیغه تبدیل به حرکت عمودي شود

 :  شود هاي زیر استفاده می   گیرها از مخلوط کن در ساخت چربی

  مایع -هاي جامد کن  مخلوط-الف

  مایع -هاي مایع  مخلوط کن-ب

  مخلوط کن براي سیاالت ویسکوز -ج

هایی با پروانه جریان محوري  در حالل از مخلوط کن) رنگینه و فیلر(براي مخلوط کردن انواع پودرها 

Axialاستفاده نمود  . 

چنانچه سرعت ته . مهمترین عامل در این سیستم جلوگیري از ته نشینی ذرات در کف مخزن است

بی انجام توانند عمل اختالط را به خو ها می کن  سانتیمتر در دقیقه باشد، این مخلوط30نشینی ذرات کمتر از 

 . نها جلوگیري نمایند آداده و از جدا شدن ذرات جامد و رسوب کردن

 . گردد  مایع بیشتر براي تولید موادي با درصد جامد پائین مصرف می-هاي مایع مخلوط کن
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 پروانه هاي حرکت شعاعی داراي پره تخت و صفحه اصلی -1-3شکل 

 ره کوچکباپ-باپره خمیده      ج-با پره تخت      ب-الف

 
  درجه45     پروانه با جریان محوري تخت با زاویه Marine squre-pitch پروانه با جریان محوري از نوع         

  انواع پروانه هاي مورد استفاده در مخلوط کننده ها-2-3شکل 
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 Helical مخزن اختالط مواد ویسکوز با پروانه -3-3شکل 

 

 
 Anchor ویسکوز با پروانه  مخزن اختالط سیاالت-4-3شکل 
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ثانیه واحد . یا پاسکالPa.s) Pa.s 50هاي ویژه سیاالت ویسکوز، با ویسکوزیته باالتر از  کن مخلوط

 و یا Anchorبیشتر داراي پروانه انکور )  سانتی پواز است1000 پواز یا 10 معادل Pa.sگرانروي است و هر 

شود ولی پروانه هلیکال  رکت سیال از باال به پائین می باعث حAnchorپروانه .  هستندHelicalهلیکال 

 .کند حرکت دورانی ایجاد می

 
 میکسر افقی-5-3شکل 

همزن، دو تا دو نیم برابر قطر ) مخزن(، معموالً قطر پاتیل گیرهاي خمیري و پودري تولید چربیدر 

 .اشدب می برابر قطر پروانه 2 تا 5/1پروانه است و ارتفاع رنگ داخل هر پاتیل 

 

 هاي مرسوم  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي  -4

کند که براي تولید محصول مورد  مقایسه و تعیین تکنولوژي برتر در مورد فرآیندهایی نمود پیدا می

گیرهاي صنعتی  در تولید چربی. نظر چندین فرآیند مختلف با خطوط تولید متفاوت از هم وجود داشته باشد

بوده که در داخل ) Mixing(ن شد، اساس فرآیند و تکنولوژي، یک فرآیند اختالط همانطوریکه قبالً نیز بیا

بنابراین از نظر کلیت فرآیند، مقایسه مفهومی ندارد . گیرد یک مخلوط کن یا یک راکتور همزن دار صورت می

 . چرا که تعدد تکنولوژي وجود ندارد
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شوند، واضح  یعی از محصوالت را شامل میگیرهاي صنعتی دامنه بسیار وس اما با توجه به اینکه چربی

یکی از نکات بسیار . مواد اولیه متفاوت استاست که براي کاربردهاي مختلف و حصول محصوالت مورد نظر، 

بنابراین . کن تحت فرآیند واقع گردد ها، نوع موادي است که بایستی در آن مخلوط کن مهم در ساخت مخلوط

گیر ممکن است در نوع و مدل راکتور یا مخلوط کن به کار رفته جهت  یتفاوت در تولید انواع مختلف چرب

هر چه کیفیت جنس و طراحی مخلوط کن یا راکتور مورد نظر بهتر باشد و اصول طراحی بر . فرآیند باشد

 . مبناي حصول کیفیت باالتر باشد قطعاً محصول بهتري به دست خواهد آمد

 

 ي برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت  بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصاد-5

گیرهاي رایج در بازار فعلی توسط  همانطوریکه قبالً نیز بیان شد، قسمت قابل توجهی از چربی

البته این محصوالت از نظر کیفیت . شود تري به بازار عرضه می کارگاههاي زیر زمینی تولید و با قیمت پایین

ک یهاي سرمایه گذاري و فقط با خرید  دون در نظر گرفتن هزینهمنظور اینکه ب. باشند چندان قابل قبول نمی

باشد که البته از  هاي مختلف قابل تولید می این محصول در ظرفیت) دار راکتور همزن(دستگاه مخلوط کن 

 .باشد نظر رعایت استاندارد واحدهاي تولیدي مورد وثوق نمی

هاي در دست   صنعتی و با عنایت به طرحگیرهاي طی مذاکرات صورت گرفته با متولیان تولید چربی

 صنعتی با رعایت تمامی موارد گیرهاي چربیظرفیت اقتصادي براي تولید نیمم  میاجراي این محصوالت، 

 . باشد می تن در سال 700 سرمایه گذاري،

برآورد )  تن درسال700( گیرهاي صنعتی  نیمم ظرفیت اقتصادي تولید چربی با در نظر گرفتن می

 . باشد هاي سرمایه گذاري به شرح زیر می هزینه

 

 زمین  -1-5

  هزینه خرید زمین -1-5 جدول
 )میلیون ریال (هزینه )مترمربع/ریال(قیمت  )مترمربع(متراژ 

1500 200000 300 
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 :سازي و تسطیح   محوطه-2-5

ي محوطه سازي طرح شامل عملیات خاکبرداري و تسطیح، دیوارکشی، جدول کشی و آسفالت، فضا

  . محاسبه گردیده است2-5 که هزینه آن مطابق جدول باشد سبز و خیابان کشی می

  میلیون ریال- هزینه هاي محوطه سازي و تسطیح-2-5جدول  
 هزینه کل )هزار ریال/متر مربع(مبلغ واحد  مساحت بخش

 30 20 1500 تسطیح

 90 200 450 دیوارکشی

 90 100 900 کشی و اسفالت و فضاي سبز خیابان

 210 )میلیون ریال (مجموع
  

 غیرصنعتی   احداث ساختمانهاي صنعتی و-3-5

  میلیون ریال- هزینه هاي ساختمان سازي-3-5جدول 
 هزینه کل )هزار ریال/متر مربع(مبلغ واحد  )متر مربع(متراژ  بخش

 300 1500 200 تولیدسوله 

 300 1500 200 مواد اولیه و محصولانبار 

 100 2000 50 آزمایشگاه

 200 2000 100 ساختمان اداري

 100 2000 50 نگهبانی

 1000 - 600 مجموع

 

 

  و تأسیسات زیر بنایی حق انشعابها هزینه -4-5

 )میلیون ریال ( کل هزینه حق انشعابها-4-5جدول 
 هزینه کل شرح عنوان ردیف

 103 وات کیلو 100: توان مورد نیاز  انشعاب برق 1
 32 - انشعاب آب  2
 12 خط تلفن3 انشعاب مخابرات 3

 147 جمع کل
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 )میلیون ریال(تأسیسات زیربنایی -5-5 جدول
 هزینه شرح

 100  عدد ترانس با سایر تجهیزات1 عدد ژنراتور 1: هزینه تاسیسات برقی

 10 سیستم اطفا حریق
 30 تاسیسات و تجهیزات گرمایش و سرمایش

 10 تجهیزات آزمایشگاهی و یدکی

 150  میلیون ریال-موعمج
 

 و وسایل اداري هزینه وسایل نقلیه -5-5

 )   میلیون ریال (نقل مورد نیاز در طرح  وسایل حمل و-6-5جدول
 قیمت کل قیمت واحد تعداد نام دستگاه یا تجهیزات

 120 140 1 سواري
 100 100 1 وانت 

 220 مجموع
 

 )                 یون ریال میل ( مورد نیاز در طرحاداري وسایل -7-5جدول 
 هزینه مشخصات

 20 میز و صندلی و قفسه

 10 دستگاه فتوکپی و پرینتر

 20 کامپیوتر و لوازم جانبی
 10 قفسه هاي رختکن
 5 لوازم آشپزخانه
 65 مجموع

 

 نیاز  مورد اصلی آالت ماشین هزینه خرید تجهیزات و-6-5

هاي صنعتی به دلیل ماهیت فرآیند آن که یک  گیر ربیهمانطوریکه قبالً بیان شد، واحد تولید چ

تجهیزات مورد نیاز این واحد . است، از تجهیزات خاصی برخوردار نمی باشد) Mixing(فرآیند اختالط 

هاي  طبق بررسی. باشند دار یا مخلوط کن و مخازن محصوالت می تعدادي مخزن مواد اولیه، راکتور همزن

دهاي تولیدي و در دست اجراء هزینه ساخت راکتور و مخازن به همراه لوازم انجام شده و با توجه به واح

 . باشد  میلیون تومان می150جانبی و تمامی تجهیزات با کیفیت مطلوب در داخل کشور 
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 هاي قبل از بهره برداري  هزینه-7-5

 از تولید، هایی مانند تأسیس شرکت، حقوق پرسنل قبل برداري شامل هزینه هزینه هاي قبل از بهره

 .گردد  میلیون ریال برآورد می100بوده که مجموعاً ... برداري آزمایشی، تهیه طرح توجیهی و  بهره

 

  پیش بینی نشده -8-5

 درصد سرمایه گذاري ثابت 5هاي تولیدي،  بینی نشده در اینجا نیز مانند تمامی طرح هاي پیش هزینه  

 .شود در نظر گرفته می

 . آورده شده است طرحملی از سرمایه گذاري ثابت فهرست کازیرجدول  در

 )میلیون ریال(گذاري ثابت   سرمایههاي  کل هزینه-8-5جدول 
 میلیون ریال عنوان
 300 زمین

 210  و تسطیح و دیوار کشیمحوطه سازي
 1000 ساختمان سازي
 147 حق انشعاب

 150 تاسیسات زیر بنایی
 1500  و نصبتجهیزات اصلی
 65 يلوازم ادار

 220 وسائل نقلیه
 100 قبل از بهره برداري
 185 پیش بینی نشده

 3877 مجموع
 

 . باشد  میلیون ریال می3877هاي سرمایه گذاري طرح  شود که کل هزینه مشاهده می
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  میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تأمین آن -6

بر حسب کاربرد مورد نظر محصوالت را شامل شده که گیرهاي صنعتی دامنه بسیار وسیعی از  چربی 

تعیین مقدار مواد اولیه مورد مصرف با توجه به تنوع محصوالت و . باشد مواد اولیه به کار رفته نیز متفاوت می

گیري، نوع و مقدار مادة به کار رفته متفاوت از هم  دامنۀ وسیع کاربرد، میسر نبوده چرا که در هر نوع چربی

 . گیرهاي صنعتی آورده شده است  در ادامه لیست مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید چربی.باشد می

Ø کند به عنوان پراکنده ساز عمل می ( سیلیکات سدیم( 

Ø کنند به عنوان مادة اصلی حل کننده و چربی بر عمل می ( نمکهاي فسفات( 

Ø به عنوان تنظیم کننده  (نمکهاي کربنات pHندنک  عمل می( 

Ø کنند به عنوان مادة اصلی حل کننده و چربی بر عمل می ( نیونیکدترجنت نا( 

Ø ندنک به عنوان پایدارکننده عمل می ( هاي مولیبدات افزودنی( 

Ø کنند به عنوان مادة اصلی حل کننده و چربی بر عمل می(  منو سدیم فسفات( 

Ø گیرهاي پایه اسیدي جهت تولید چربی (اسید فسفریک( 

Ø  هاي پایه قلیاییگیر جهت تولید چربی (سود( 

Ø  کنند به عنوان فعال کننده عمل می(نمکهاي تیتان( 

Ø  جهت جلوگیري از ایجاد کف زیاد در مخزن(آنتی فوم( 

 
آنچه مسلم است تمامی مواد فوق در داخل کشور قابل تأمین بوده و نیازي به تأمین آنها از خارج از 

 .باشد کشور نمی
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 ي طرح  پیشنهاد منطقه مناسب براي اجرا-7

انتخاب محل استقرار طرح بستگی به عواملی مانند نزدیکی به منابع تأمین مواد اولیه، نزدیکی به 

بازار مصرف داخلی، نزدیکی به محل صدور محصول، وجود امکانات زیر بنائی مناسب، دسترسی به انواع 

 .هاي انرژي، وجود نیروي انسانی متخصص و ماهر و مسائل زیست محیطی دارد حامل

با . باشد  می نزدیکی به بازار مصرفدر این طرح مهمترین عامل تعیین کننده محل احداث واحد،

ساخت خودرو، (گیرهاي صنعتی، شرکتهاي مرتبط با قطعات فلزي  توجه به اینکه اکثر مصرف کنندگان چربی

و شمالغرب ) م و مرکزياستان تهران، ق( هستند و این شرکتها عمدتاً در مرکز  ...)یخچال ، تابلوهاي برق و

هاي احداث خط تولید  نوان اولویتباشند، این مناطق به ع می) استانهاي آذربایجان شرقی و غربی(

 . شوند گیرهاي صنعتی انتخاب می چربی

 ،دسترسی به امکانات زیر بنائی مانند  واحد،اما از نظر سایر عوامل مؤثر در انتخاب محل احداث

استان قم در حال . هاي مرکزي در اولویت هستند استان... راههاي ارتباطی و ، تعدد تأمین نیروي متخصص

 :باشد  گیرهاي صنعتی برخوردار می هاي باالیی براي چربی حاضر از واحدها و ظرفیت

   استان تهران: محل احداث واحد اولویت اول 

 استان مرکزي :  محل احداث واحداولویت دوم  

 

 

 انی و تعداد اشتغال  وضعیت تأمین نیروي انس-8

 .  تعداد نیروي انسانی و تخصص هاي مورد نیاز طرح آورده شده است1-8در جدول  

 

 

 

 



  

 40

 
 
 
 
 
 
 

                              چربی گیرهاي صنعتیسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 نیروي انسانی مورد نیاز طرح  برآورد  -1-8 جدول
 مدرك تحصیلی تعداد شرح

 فوق لیسانس یا لیسانس مهندسی شیمی 1 )مدیر تولید(مدیر عامل 

 یا مدیریتیا لیسانس علوم اقتصادي فوق لیسانس  1 مدیر اداري و مالی

 لیسانس اقتصاد، حسابداري  1 و بازرگانیکارمند اداري و مالی 

 دیپلم  1 منشی

 دیپلم 1 راننده

 زیر دیپلم 1  و انباردارنظافتچی و آبدارچی

 دیپلم 1 نگهبان

 مهندس شیمی  1 مهندسی خط تولید

 کارشناس شیمی 1 )آزمایشگاه(تکنسین 

 فوق دیپلم فنی 3 خط تولیداپراتور 

 فوق دیپلم فنی 2 کارگر فنی برق و ابزار دقیق و مکانیک

 - 14 مجموع
 

 . شود  نفر با تخصصهاي مختلف اشتغال ایجاد می14  برايشود که با اجراي این طرح مشاهده می

 

  بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت و امکانات ارتباطی و مخابراتی-9

  تن در سال به شرح زیر 700با ظرفیت گیرهاي صنعتی  چربیتولید  یوتیلیتی مورد نیاز طرح میزان 

 . می باشد

 )میلیون ریال(سوختهزینه سالیانه آب، برق و  مقدار و -1-9جدول 
 

 

از نظر دسترسی به امکانات ارتباطی و مخابراتی خوشبختانه این طرح در هر استانی که اجراء گردد 

  .مشکلی وجود نخواهد داشت

 شرح ردیف قیمت کل قیمت واحد
مقدار مصرف 
 ریالی ریالی سالیانه

 21 280 75000 گاز 1
 8 2600 2756 آب 2
 74 280 264000 )کیلو وات ساعت(الکتریسیته  3
 15  هزار تومان500ساالنه هر خط  تلفن 4

 118 )میلیون ریال(جمع کل 
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 گانی تهاي اقتصادي و بازری وضعیت حما-10

 و مقایسه با تعرفه هاي جهانی) محصوالت و ماشین آالت( حمایت تعرفه گمرکی -10-1

این ماشین آالت . در اغلب واحدهاي تولیدي بخشی از ماشین آالت از خارج از کشور تامین می شود

ال حقوق گمرکی که در ح. پس از تستهاي اولیه و عدم مشکالت فنی از طریق گمرك وارد کشور خواهند شد

 .  درصد قیمت ماشین آالت خارجی می باشد10حاضر براي این گونه ماشین آالت وجود دارد حدود 

 دیگر نیازي باشد، ساخت میتمامی ماشین االت این خط تولید در داخل کشور قابل با توجه به اینکه 

 این زمینه مورد نیاز هاي دولتی نیز در نه هزینه تعرفه وارداتی نبوده و بنابراین حمایتبه پرداخت هیچ گو

 . باشد نمی

 ، بانکها و شرکتهاي سرمایه گذار)واحدهاي موجود و طرحها( حمایت هاي مالی -10-2

هاي صنعتی اعطاي تسهیالت بلند مدت براي ساخت و  هاي مالی براي طرح یکی از مهمترین حمایت

در ادامه شرایط این تسهیالت . شدبا تسهیالت کوتاه مدت براي خرید مواد و ملزومات مصرفی ساالنه طرح می

 . هاي صنعتی آمده است براي طرح

گذاري ثابت جهت دریافت تسهیالت بلند مدت بانکی اقالم ذیل با ضریب عنوان شـده تـا    در بخش سرمایه  -1

 . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ می  درصد سرمایه70سقف 

ی، تأسیسات و تجهیزات کارگاهی با سازي طرح، ماشین آالت و تجهیزات داخل ساختمان و محوطه -1-1

 . گردد  درصد محاسبه می60ضریب 

 درصد و در غیر این 90ماشین آالت خارجی در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضریب  -1-2

 . گردد  درصد محاسبه می75صورت با ضریب 

درصد  70گذاري ثابت کمتر از  آالت خارجی در سرمایه گذاري ماشین در صورتیکه حجم سرمایه -1-3

 درصد محاسبه 70 جهت دریافت تسهیالت ریالی با ضریب 1-1باشد، اقالم اشاره شده در بند 

 . گردد می
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رسند سرمایه در گردش مورد نیاز آنها به  برداري می هایی که به مرحله بهره این امکان وجود دارد، طرح -2

 .  درصد از شبکه بانکی تأمین گردد70میزان 

 درصد و نرخ سود 12هاي بلند مدت و کوتاه مدت در بخش صنعت   وامنرخ سود تسهیالت ریالی در -3

مبلغ تسهیالت اعطایی و نرخ % 25/1هاي جانبی، مالی آن در حدود   و هزینهLibor+ 2%تسهیالت ارزي 

در حال حاضر و طی سال جاري نرخ . ( باشد  درصد ثابت می3سود تسهیالت ارزي براي مناطق محروم 

Libor د می باش6 حدود( 

مدت زمان دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخت در تسهیالت ریالی و ارزي را با توجه به ماهیـت طـرح از                 -4

 . شود  سال در نظر گرفته می8نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمایه حداکثر 

 10حداکثر مدت زمان تأمین مالی از محل حساب ذخیره ارزي براي مناطق کم توسعه یافته و محروم  -5

 . شود نظر گرفته میسال در 

 : باشد هاي مالیاتی نیز براي برخی مناطق وجود دارد که به شرح زیر می عالوه بر تسهیالت مالی معافیت

 درصد معافیت مالیاتی شـامل طـرح   80برداري  هاي صنعتی، چهار سال اول بهره ك با اجراي طرح در شهر   -1

 . خواهد شد

 . برداري شرکت از مالیات معاف خواهد بود ره سال اول به10با اجراي طرح در مناطق محروم  -2

 درصد سود ناخالص تعیین 25) هاي صنعتی و مناطق محروم به جز شهرك(مالیات براي مناطق عادي  -3

 . شده است

هاي زودبازده بوده و  این طرح جزء طرح)  میلیون تومان400کمتر از (با توجه به سرمایه گذاري پایین طرح 

 . گیرد دهاي آسانتري به آن تعلق میتسهیالت بانکی با فرآین
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  :  و پیشنهاد نهاییجمع بنديتجزیه و تحلیل و ارائه  -11

مورد تجزیه و تحلیل بازار و مالی اقتصادي قرار گیرهاي صنعتی  چربیاین گزارش طرح تولید  در

اعظم نیاز توسط واحدهاي مختلف در داخل کشور تولید شده و قسمت  این محصول در حال حاضر .گرفت

برداري رسیدن  تولید فعلی جوابگوي نیاز بازار داخل بوده و البته با به بهره. شود کشور نیز در داخل تولید می

هاي در دست اجرا چنانچه نیاز بازار افزایش یابد، با باال بردن نرخ بهرة تولید واحدهاي فعلی به راحتی  طرح

 . توان بازار داخلی را پوشش داد می

المللی  حجم تبادالت بینگیرهاي صنعتی از جمله موادي هستند که  المللی، چربی بادالت بیناز نظر ت

اي جهت تولید نبوده و طی یک فرآیند اختالط ساده  زیرا این محصوالت داراي فرآیند پیچیدهآنها پایین بوده 

رخانجات بزرگ احداث  به عنوان واحدهاي یدکی و جانبی در کنار کاقابل تأمین هستند بنابراین معموالً

  . گردند می

گذاري، داراي دورة  از نظر بررسی مالی اقتصادي، این طرح با توجه به پایین بودن حجم سرمایه

 .بوده و از سودآوري خوبی برخوردار استپایین برگشت سرمایه 

 

 :بنابراین 

ود و در صورت ش گیرهاي صنعتی در حال حاضر پیشنهاد نمی اندازي و احداث خط تولید چربی راه

 . واحدهاي فعلی نرخ بهرة تولید را افزایش دهند،افزایش نیاز بازار به این محصوالت
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