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 قطعات صنعتی الستیکی                                 ازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران        س

 
 خالصه طرح

 

 قطعات الستیکی، تیوپ، والو تیوپ نام محصول

  تن1500 ظرفیت پیشنهادي طرح

 خودرو موارد کاربرد

کائوچو، اسید استئاریک، آنتی اکسیدان،  مواد اولیه مصرفی عمده
 دودة صنعتی، رزین کومارون

 5700 )1390سال (کمبود محصول 

 25 )نفر (اشتغال زایی

 m2( 5000(زمین مورد نیاز 
 m2( 200(اداري 

 m2( 230(تاسیسات
 زیربنا m2( 1400(تولیدي 

 m2( 500(انبار 

 )تن(میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی
 ،24:، اسید استئاریک1575: کائوچو

 ، 24:، دودة صنعتی5/31: آنتی اکسیدان
 5/22:رزین کومارون

 m3( 12500 (آب
 میزان مصرف ساالنه یوتیلیتی kwh( 4500000 (برق
 m3( 50000 (گاز

 472500 )دالر(ارزي 
 سرمایه گذاري ثابت طرح 13466 )میلیون ریال(ریالی 

 20560 )میلیون ریال(مجموع 
 تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و یا شیراز محل پیشنهادي اجراي طرح
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 قطعات صنعتی الستیکی               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 نام و کد محصول -1-1

هاي خاص فیزیکی و شیمیایی از جمله خصوصیات  روزه قطعات الستیکی به دلیل برخورداري از ویژگیـام    

اي را در صنایع  الستیکی و کشسانی، مقاومت در محیط و عوامل شیمیایی و جوي مختلف، مقام ویژه

میزان صحیح با الستیک  به زودن مواد مناسبها و خصوصیات توسط اف این ویژگی. اند گوناگون احراز نموده

رل ـرایط کنتـصحیح تحت شتولید رآیند ـو سپس ف) بایست بدرستی انتخاب گردد که نوع آن نیز می( خام

 .]4[ گردند شده حاصل می

تر تبدیل کرده  باصرفه، جهان را به مکانی دست یافتنی زون به وسیله نقلیه شخصی وـدسترسی روزاف   

کند، جامعه نوین صنعتی  گسترش یک زیربناي پیچیده صنعتی کمک می وضوع ضمن آن که بهاین م. است

 .دهد را نیز شکل می

. جمله خصایص ذاتی و کهن ماندگار است اي به نقطه دیگر از    حمل و نقل یا جابجایی انسان و کاال از نقطه             

براي تولید و یـا  . رود ت روزانه به شمار میدر جوامع ابتدایی به فرم معیشتی نیز حرکت جز اساسی ترین الزاما          

محصول الزم است حجم معینی از محل تولید تا مصرف جابجـا شـود تـا کـاالي مـورد نیـاز بـه                        جابجایی هر 

ترین الزامات انسانی است که نتایج اقتـصادي بـه           بنابراین حرکت و جابجایی یکی از عمده       .کننده برسد   مصرف

  .دنبال دارد

    کشورهاي توسعه یافته تأمین مالی حمل و نقـل بخـصوص از ایـن جهـت اهمیـت دارد کـه                در بسیاري از      

گیـري عقالنـی بـراي      دهـد، تـصمیم     گذاري ایـن کـشورها را تـشکیل مـی            سرمایه ءحمل و نقل بزرگترین جز    

اي  گذاري متعادل در بخش حمل و نقـل کـشورهاي کـم توسـعه و فقیـر نیـز از اهمیـت فـوق العـاده                    سرمایه

 . دارند اي مبذول می اي حمل و نقل توجه عمدهه گذاري در زیر ساخت ها به سرمایه ار است و دولتبرخورد

گـذاري    سـرمایه یند در تقاضا بـراي آنقل جهانی، مبین یک روند فرروند توسعه در افزایش تسهیالت حمل و          

             گـذاري در   هبـه همـین دلیـل اسـت کـه سـرمای      . باشـد  مـی ) قطعـه سـازي  (هاي حمـل و نقـل      در زیر ساخت  

 .]4[هاي توسعه ملی گردیده است هاي حمل و نقل اهمیت یافته و جز الینفک برنامه زیر ساخت
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 قطعات صنعتی الستیکی               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

نمایشگاه، از نمایشگاه تا  ، از در کارخانه تا)مونتاژ(بندي  خودرو از مواد اولیه تا بسته زنجیره تولید     

پیچیده و در حال تغییري بوده و به تبع آن  یندآه فرکننده نهایی و از خیابان تا گورستان، هموار مصرف

 .از زمان نیز نوساناتی داشته است جایگاه ارزش افزوده این صنعت در هر دوره

 20 درصــد تولیـد ناخـالص داخلـی و           3بـیش از    ودرو جایگاه خاصی در اقتصاد کشور داشته و         ـصنعت خ     

      حاضـر بـسیاري از قطعـات مـورد نیـاز واحـدهاي              در حـال  . دهـد  درصد ارزش افـزوده کشور را تـشکیل مـی        

. لذا خودروسازي ایران به شدت به صنعت قطعه سازي وابسته اسـت . خودروساز در داخل کشور تولید می شود    

 در .]7[ کنـد  هاي قطعه ساز ادامه کار واحدهاي خودروسـازي را تـضمین مـی          رکتـبه عبارت دیگر فعالیت ش    

 .نماینـد  اي نقش بسیار مهمی را در صنایع کشور ایفـا مـی      عنوان کاالي واسطه  قطعات الستیکی صنعتی ب   واقع  

 . گیرد محصوالت آن در صنعت خودرو مورد مصرف قرار می% 70این قطعات از تنوع بسیاري برخوردار بوده و 

 : قطعات تولیدي طرح مورد بررسی عبارتند از

 و سایر صنایع  قطعات الستیکی انواع خودرو سبک و سنگین •

 تیوپ  انواع خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت •

 والو تیوپ انواع خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت •

  
 هاي الستیکیپ تیونمونه اي از  -1-1شکل 
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 قطعات صنعتی الستیکی               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

  شماره تعرفه گمرکی-2-1

شـماره تعرفـه    ))آمار واردات و صادرات گمرك جمهوري اسـالمی ایـران  ((طبق اطالعات موجود در کتاب          

هـاي    اسـامی و شـماره زیـر تعرفـه    1-1در جـدول  .  باشـد   می4013،))الستیک تویی، کائوچو((لی  گمرکی اص 

 .مربوط ارائه شده است

 ]12[ شماره تعرفه گمرکی-1-1جدول
 شرح شماره تعرفه

 از انواعی که براي اتومبیل سواري، اتوبوس ها و اتومبیل هاي باري 00/10/4013
 تیوپ موتورسیکلت 20/90/4013

 

  شرایط واردات-1 -3

 کاالهاي ورودي از طریق تعرفه »1384آمار واردات و صادرات سال « طبق اطالعات موجود در کتاب    

 درصد با 46 و سود بازرگانی 4 پایهبا حقـوق  » کائوچو،هاي تویی الستیک«تحت عنوان  4013گمرکی 

 درصد 46 اعمال سود بازرگانی .]12[ددگر میکشور هاي صنایع و معادن و بازرگانی وارد  موافقت وزاتخانه

    .باشد  میکنندگان قطعات الستیکیهاي دولتی از تولید حمایتبخاطر 
 

  ملی و بین المللی بررسی و ارائه استاندارد- 4-1

 استاندارد ملی •

  استاندارد ملی»اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران«  سایت طبق اطالعات اخذ شده از    

 .]11[می باشد »الستیک تویی اتومبیل سواري، اتوبوس، بارکش، یدك کش« مربوط به 2416شماره
 

 استاندارد بین المللی •

 .]6[ئه شده استا ار1-2تعدادي از استانداردهاي بین المللی مربوط به قطعات الستیکی خودرو در جدول 
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 قطعات صنعتی الستیکی               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 ی خودرو استانداردهاي بین المللی مربوط به قطعات الستیک-1-2جدول
 استاندارد شرح

1003CNS D 4002 طراحی سیستم تایر و تیوپ براي اتومبیلKS R 
  1/7036CSIC GB  سبکالستیک تویی تایر اتومبیل

  2/7036CSIC GB الستیک تویی تایر موتور سیکلت
4065CNS K 6621 والو الستیکی تیوپKS M 

 

  قیمت تولید داخلی و جهانی محصول-5-1 

  قیمت داخلی-1-5-1

 قیمت این  بنابراین،است محصول در نظر گرفته شده این طرح تولید انواع قطعات الستیکی نکهایبا توجه با   

آن محصول نقش تعیین کننده اي در قیمت نهائی و وزن پیچیدگی . باشد محصوالت کامال بصورت محلی می

اما نکتۀ قابل توجه در . لب متغیر خواهد بود با توجه به تعداد سفارش و هزینۀ ساخت قالقیمت محصو. دارد

این زمینه این مطلب است که چنانچه هزینه ساخت قالب نیز بر عهدة سازندة قطعات باشد این هزینه بر روي 

 .قیمت تمام شده محصوالت تاثیر خواهد گذاشت

  قیمت جهانی-2-5-1

بعنوان مثال قیمت .  منطقه اي می باشندمحصوالت در نظر گرفته شده در این گزارش داراي تولید و مصرف   

در حال حاضر تولید کننده هاي انواع قطعات .  متغیر است دالر به ازاي هر حلقه15 تا 5چین از تیوپ در 

بر نوع سفارش مشتري چنانچه قالب   که بناببه این ترتی. الستیکی در ایران بصورت دستمزدي کار می کنند

 توسط مشتري تامین شود هزینه لحاظ شده براي ساخت قطعه تنها شامل مورد نیاز براي تولید قطعۀ خاص

چنانچه قالب مورد .  درصد متغیر است40 تا 20مادة اولیه و دستمزد درخواستی براي تولید می باشد که بین 

 . نیاز توسط سازندة قطعه تامین شود قیمت قالب بر روي هر قطعه اي که ساخته می شود سرشکن می شود
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 قطعات صنعتی الستیکی               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

  موارد کاربرد-6-1

           توسط "د که مستقیمان قلمداد می شو"نهایی" کاالیی    قطعات الستیکی خودرو، تیوپ و والو تیوپ 

مصرف  بنابراین .دن مورد استفاده قرار گیرهادر شکل و یا ماهیت آن مصرف کنندگان بدون هیچگونه تغییري

قطعات توضیحاتی راجع به در ادامه . می باشدی یتولیدي عمدتا تولیدگنندگان محصوالت خودروقطعات 

  .ند ارائه شده استمختلف الستیکی که امروزه از اهمیت زیادي برخوردار
 

  ساخت کاشی هاي الستیکی-الف

 .در کفپوش هاي معابر عمومی و استادیوم هاي ورزشی استفاده می شودستیکی الهاي  کاشی 

 

 

 

 

 

  کاشی هاي الستیکی-1-2شکل 

 ار نقالهساخت نو-ب

قطعات می باشد که با توسعۀ صنعتی کشور در این ساخت نوار نقاله یکی دیگر از مصارف صنعتی مهم     

 .سال هاي اخیر روند رو به رشد باالئی داشته است
 

 
 ر نقاله الستیکی نمونه اي از نوا-1-3شکل 
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 قطعات صنعتی الستیکی               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 درزگیري ساخت انواع قطعات الستیکی براي -ج

 .قطعات الستیکی می باشند  کاربرد دیگرتولید انواع قطعات الستیکی از جمله واشرهاي صنعتی از موارد    

 رینگ هاي صنعتی -O  مصارف عمده قطعات الستیکی در صنعت خودروسازي براي ساخت انواع واشرها و

 . می باشد

 

 

 

 

 

  انواع واشرها صنعتی-1-4شکل 
 

 لنگ هاي الستیکی فشار قويی ساخت ش-د

زمینه هاي لنگ هاي الستیکی فشار قوي را نام برد که یاز جمله محصوالت الستیکی دیگر می توان ش        

 .مصرف فراوانی دارند

 

 

 

 
 

 
 لنگ هاي الستیکیی ش-1-5شکل 
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 قطعات صنعتی الستیکی               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

  کاالي جایگزین-7-1

به عنوان کاالي واسطه اي در صنعت خودروسازي  و بطور کلی قطعات الستیکی خودرو تیوپ، والو تیوپ    

بنابراین . عملکرد این قطعات در بیشتر مواقع مهم بوده و بسیار حائز اهمیت می باشد. استفاده می شوند

 .کاالیی که بتواند این عملکرد را به خوبی انجام دهد و جانشین این قطعات گردد وجود ندارد
 

  اهمیت استراتژیک کاال -8-1

شک  هاي بزرگ است که بی شرکت در جهان امروز، بازار خودرو و قطعه، بازاري با رقابت فشرده و حضور    

توسعه، براي حضور در این بازار و کسب سهمی شایسته از آن  کشورهاي در حال. الزامات خاص خود را دارد

 در هنگام تولید رقابتی و عصر. شوار در پیش خواهند داشتحیطه، کاري بسیار د هاي این و رقابت با غول

بقاي تولیدکنندگان  ترین ارکان هاي حیاتی نظیر کیفیت و قیمت، اصلی محوري، برخورداري از مزیت  مشتري

سازي کشور  صنعت خودرو، قطعه و مجموعه و، آیندهنراز ای. آید دهندگان خدمت به شمار می  محصول و ارائه

در بازارهاي جهانی و بقا درآن، نیازمند بررسی و تداوم  هاي فعال ایرانی ضور ناگزیر شرکتبا توجه به ح

 .بازنگري است

طی . روستشماري روب بی هاي ها و چالش عنوان پیش نیاز خودروسازي، با فرصت سازي، به  صنعت قطعه      

ن صنعت، جهانی شدن و دستیابی به چالش ای ترین شدن، بزرگ  ویژه با تسریع روند جهانیه هاي اخیر ب سال

توان ادعا کرد که صنعت  رقابتی است و صرفاٌ با تحقق این امر می هاي المللی در زمینه استانداردهاي بین

توان گفت که دورنماي صنعت قطعه سازي  به صراحت می. دوران بالندگی خواهد رسید سازي ایران به قطعه

جهانی   و همسو با الزامات جامعه شدنیمت در افق روشن جهانیصرفاٌ با افزایش کیفیت و کاهش ق ایران

در  وسیعی از محصوالت   امروزه شرکت هاي تولید کننده انواع قطعات الستیکی با دامنۀ.قرار خواهد گرفت

  .حال فعالیت هستند

خودرو ش زمینه هاي مصرف قطعات الستیکی می باشد تنها صنعت ه به توضیحاتی که در بخجبا توبدیهی    

به عنوان صنعتی که بعنوان صنعت مصرف کنندة این خودرو محسوب نمی شود صنایع دیگر نیز از 

 .محصوالت الستیکی از جمله نوار نقاله و انواع تسمه هاي الستیکی استفاده می کنند
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 قطعات صنعتی الستیکی               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

  کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول-9-1

، همه صنایع را در خود داشته و نشان توان فنی بودهصنعت خودرو نماد توسعه صنعتی هر کشوري      

 . کشورها می باشد

     با توجه به تنوع قطعات الستیکی خودرو و وفور تولیدکنندگان این قطعات در سراسر جهان، ارائه 

بنابراین در ادامه اسامی برخی از . اطالعات مجزا راجع به هر یک از قطعات امکان پذیر نمی باشد

 تولیدکننده هاي قطعات .]4[ارائه شده است...) تیوپ، والو و (ان قطعات الستیکی خودرو تولیدکنندگ

همچنین سایر قطعات و محصوالت الستیکی نیز عمدتا . عمدتا در جهان بصورت محلی می باشندالستیکی 

 .داراي تولید کنندگان داخلی می باشند

Ø Zhenjiang star group 

Ø Ningbo ouya 

Ø Daocheng auto parts industry 

Ø Qingdo odyking International co. 

Ø Mixexport company 
 

 

  شرایط صادرات-10-1

      در گرو رشد و توسعه صنعتو صنایع وابسته بسیاري بر این باورند که آینده صنعت خودروسازي      

سازان بیشتر   قطعهدر حال حاضر  .قطعه سازي است و حتی آینده آن روشن تر از خودرو سازي می دانند

هستند، از سوي دیگر با تیراژ تولید محدودي ع خودرو سازي و سایر صنایع ی در صنادرصدد تامین نیاز داخل

        .پذیر نیست سازي در ایران دارند، عمال امکان صادرات با حجم باال براي آنها امکان  هاي قطعه که شرکت

 صورت تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنایع و توان چشم انداز روشنی که پیش روي صنعت قرار دارد در

امکان رقابت با تولیدکنندگان جهانی و منطقه اي محصوالت الستیکی بتوان به صادرات قطعات الستیکی 

 .امیدوار بود
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 قطعات صنعتی الستیکی               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

  محل احداث واحدها،از آغاز برنامه سوم  روند تولید،ظرفیت بهره برداريررسی ب -1-2

تیوپ تیوپ ووالو  ،قطعات الستیکیدرموردواحدهاي تولیدکننده  رت صنایع و معادن   اطالعات اخذشده ازوزا

 تنوع محصوالت قابل تولیددرزمینه قطعات الستیکی دربررسی  به باتوجه.]13[ارائه شده است زیرولاجددر

 .بررسی قرار گرفته اند  موردپو همچنین تیومصرفی درصنایع مختلف بازارساخت قطعات الستیکی تزریقی 

 ]13[ تن- واحدهاي تولیدکننده قطعات الستیکی-2-1جدول
 )تن(ظرفیت  نام واحد استان

 100 زینال سالمت لیقوانی
 آذربایجان شرقی 810 مهندسی لیتا
 50 علیرضا احدي

 1500 پیمان صنعت محرکه سپاهان
 اصفهان 200 ئی نیا طباطبا-داورزاده

 30  جعفر-صادقی دستگردي 
 15  نمد پیروز شفقکاسه

 46 وایر ایران
 400 ابراهیم کاوسی
 15 پیمان حادثی
 330 حسن کاهه

 210 رضا پاشائی امیدوار
 3540 قطعه سازان

 تهران

 6 غالمرضا طیبی
 72 جاویدان کشبار توس خراسان رضوي 110 بهرام فیلتر

 200 برکابی و هاشمی زنجان
 330 ایوان یدك گرمسار

 460 تکار صنعت الستیکاب
 سمنان 100 بیاکاران کویر

 50 بیار کاران کویر
 1400 صنایع خودرو شیلنگ توانا قم

 50 کبیر صنعت باختر کردستان
 200 کیمیا صنعت خزر گیالن

 1500 الستیک یدك لرستان لرستان 20 بسپار الستیک
 20 کیارابر مرکزي
 360 اکبر صالحی نادر همدان
 12124 - مجموع
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 قطعات صنعتی الستیکی               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 ]13[ واحدهاي تولید کننده تیوپ-2-2جدول
 ارزش ظرفیت نام واحد استان نوع

 هزار حلقه 1100 آرتاویل تایر اردبیل
 تن 550 کویر تایر خراسان جنوبی

 هزار حلقه 520 گروه صنعتی بارز کرمان
تیوپ وسایل نقلیه 

 سبک
 تن 3660 صنایع الستیک یزد یزد
 هزار حلقه 700 آرتاویل تایر بیلارد

تیوپ وسایل نقلیه  تن 1100 کویر تایر خراسان جنوبی
 سنگین

 هزار حلقه 780 گروه صنعتی بارز کرمان
 هزار حلقه 3100 - - مجموع تن 5310

 
 

 گرم در نظر گرفته شده است، 1200با توجه به اینکه وزن متوسط تیوپ انواع خودرو سبک و سنگین    

 . تن می باشد9000حدود فیت واحدهاي تولید کننده تیوپ بنابراین در حال حاضر ظر
 

 ]13[تیوپوالو تولید کننده   واحدهاي-2-3جدول
 ارزش ظرفیت نام واحد استان

 هزار عدد 4430 کیان شیر الستیک
 تن 74 ابوطالب و محمود وفا

 تهران تن 63 شفاي ساري

 تن 40 ناصر خرم
 عددهزار  4430 - مجموع تن 177

   
  

 گرم در نظر گرفته شده است، 20با توجه به اینکه وزن متوسط والو تیوپ انواع خودرو سبک و سنگین     

تولید ظرفیت وند ر . تن می باشد266بنابراین در حال حاضر ظرفیت واحدهاي تولید کننده والو تیوپ 

 . ارائه شده است2-4دولجقطعات الستیکی خودرو در 
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 قطعات صنعتی الستیکی               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 ]13[ تولید قطعات الستیکی ظرفیت روند-2-4 جدول

 
 

 
  تولید قطعات الستیکی  ظرفیت روند-2-1نمودار 

 
 . ارائه شده است2-5دولج در هاي سبک، سنگین خودروتیوپتولید ظرفیت روند    

 
  ]13[ولید تیوپ روند ظرفیت ت-2-5جدول

 
 
 
 

 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال
 12124 8479 8069 6093 4463 4126 4126 )تن(میزان

 1385 1384 1383 ارزش شرح
 1620 1620 1100 هزارحلقه تیوپ وسایل نقلیه سبک 4210 550 - تن
 تیوپ وسایل نقلیه سنگین 1100 1100 - تن

 1480 1480 700 هزارحلقه
 3100 3100 1800 هزارحلقه مجموع 5310 1650 - تن
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 قطعات صنعتی الستیکی               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 
 تن -ظرفیت تیوپافزایش  روند -2-2نمودار 

 
 . ارائه شده است2-6دولجدر تیوپ   والوتولیدظرفیت روند 

 
 

 ]13[تیوپ والو روند ظرفیت تولید -2 -6جدول

 

 
  تن- روند ظرفیت تولید والو تیوپ-2-3 نمودار

 

 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 ارزش شرح
 4430 4430 4430 4430 4430 4430 - هزارعدد میزان 177 177 114 114 114 114 114 تن
 4430 4430 4430 4430 4430 4430 - هزارعدد مجموع 177 177 114 114 114 114 114 تن
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 قطعات صنعتی الستیکی               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

  بررسی وضعیت طرح هاي دردست اجرا-2-2

 قطعات الستیکی ، تیوپ و والو به طرح هاي در دست اجراي اطالعات مربوط 2-9تا  2-7ول ادر جد    

ول اسامی مجوزهاي ادر این جد. زارت صنایع و معادن ارائه شده است مطابق آمار مرکز اطالع رسانی وتیوپ

اند،   بوده درصد20 باالي  به بعد و همچنین آن دسته که داراي پیشرفت فیزیکی1379صادر شده از سال 

 . ]13[نشان داده شده اند
 

 ]13[ تولیدکننده قطعات الستیکیطرح هاي در دست اجراي -2-7جدول
 درصد پیشرفت فیزیکی )تن(تظرفی نام واحد استان

 33 100 الستیک سازي رسول نجف
 31 200 دانش مهارت اصفهان

 22 200  غالمعلی-کبیرزاده
 اصفهان

 22 200 کبیرزاده
 51 250 تعاونی پارس شهرکرد چهار محال بختیاري

 35 1000 بهین بسپار شرق
 40 100 ره آوران الستیک توس

 40 300  سلوفانصنایع الوان
 خراسان رضوي

 40 20 ناموران صنعت توس
 20 200 بهساز قطعه مهر
 50 100 پارت رادیاتور

 سمنان 52 1300 صنایع الستیکی پارمیدا

 50 250 علی اصغر چتري
 20 1300 عسکر راستگو فارس 30 100 رسول شمس زید آبادي

 30 9000 ایرانخودرو قزوین
 70 40 محمد اسماعیل عاطف

 30 90 توکلی حسن
 40 450 شرکت پوالسا

 قم

 80 60 شادیان پور امیر عباس
 30 150 تالینو تهران
 - 15410 - مجموع
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 قطعات صنعتی الستیکی               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 ]13[ تیوپطرح هاي در دست اجراي -2-8جدول
 درصد پیشرفت ارزش ظرفیت نام واحد استان نوع

 22 تن 5000 رضوان طالب سمنان تیوپ وسایل نقلیه سبک
 یه سنگینتیوپ وسایل نقل 55 حلقه 1500 آذرحسام آذربایجان شرقی 40 تن 3000 تسمه ساواالن

 22 تن 3000 رضوان طالب سمنان
 22 تن 1000 رضوان طالب سمنان تیوپ موتورسیکلت

 - تن 12000 - - مجموع حلقه 1500

    

م در نظر گرفته شده است،  گر1200با توجه به اینکه وزن متوسط تیوپ انواع خودرو سبک و سنگین     

 . تن می باشد12000بنابراین ظرفیت واحدهاي در دست اجراي تولید کننده تیوپ 

 ]13[ تیوپطرح هاي در دست اجراي والو -2-9جدول
 درصد پیشرفت ارزش ظرفیت نام واحد استان
 79 میلیون عدد 5 پور مهاجر سمنان
 - میلیون عدد 5 - مجموع

 

 گرم در نظر گرفته شده است، 20 وزن متوسط والو تیوپ انواع خودرو سبک و سنگین با توجه به اینکه    

  . تن می باشد100بنابراین ظرفیت واحدهاي در دست اجراي والو تیوپ 

لزوم استفاده ازقطعات  اینکه     طی مذاکرات انجام شده با کارشناسان صنعت قطعه سازي و نیز با توجه به

        درصد 55، پیش بینی می شود که می یابدبیشتري اهمیت روزبروز ودرو  در تولید خ"ساخت داخلی

 هر یک از قطعات فوق در  و میزان تولیدظرفیت تولید. به بهره برداري برسند1390طرح هاي فوق تا سال 

 . ارائه شده است2-10جدول 

  تن-خودرو، تیوپ و والو تیوپ  قطعات الستیکی  و میزان تولید ظرفیت تولید-2-10جدول                   
 1390سال  1385سال 1385سال 1385سال قطعه تولید میزان  ظرفیت تولید 

 13390 7881 20600 12124 قطعات الستیکی خودرو

 10140 5850 15600 9000 تیوپ

 209 173 321 266 والو تیوپ

 23738 13904 36521 21390 مجموع

 



  

15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 قطعات صنعتی الستیکی               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

  بررسی روند واردات-3-2

 از آغاز برنامه سوم تاکنون )) کائوچو،هاي تویی الستیک(( تحت عنوان 4013تعرفه گمرکی زان واردات می    

 .]12[ ارائه شده است2-11در جدول

 ]12[ )1(حلقه هزار -4013تعرفه گمرکی  میزان واردات -2 -11جدول
 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال

10/4013 2430 3323 3563 4606 5833 3393 
90/4013 2229 1632 2252 3160 1439 1729 

 . می باشد20/90/4013  و00/10/4013 هاي بعد مربوط به زیر تعرفه  به1383آمار واردات از سال  )1(

        تن 6100 برابر با 1384در سال  گرمی هر حلقه، میزان واردات  متوسط1200 با توجه به وزن متوسط       

   عرفه گمرکی براي قطعات الستیکی و والو تیوپ ثبت نشده است، پیش بینی ا توجه به اینکه ت ب.می باشد

 1384 تن در سال 1800 درصد واردات الستیکهاي تویی، یعنی 30می شود که واردات این قطعات تقریبا 

 . تن می باشد7900، میزان واردات قطعات الستیکی، تیوپ و والو تیوپ برابر با 1384بنابراین در سال . باشد
 

  بررسی روند مصرف-4-2

زیرا موتور محرکه تمام  سازي در کشور ما جایگاه خیلی خوب و توان رشد باالیی داردصنعت ماشین    

 اگر بازار خوبی براي آن مهیا شود، نیرو به .باشداما بالفعل شدن این صنعت نیازمند بازار می. باشدصنایع می

یعنی ولی متاسفانه موتور محرکه . تواند به رشد باالیی برسدست و میاندازه کافی وجود دارد و انگیزه نیز باال

ها مسائلی هستند که در نای. باشندکنند، روشن میهایی که در آن عمل می نه شفاف است و نه مکانیزم،بازار

 در ، این صنعتسازي آنطور که باید و متناسب با پتانسیلاند، صنعت ماشینطول سالیان گذشته اجازه نداده

 .کشور رشد نماید

افزاري در آن فراهم توان کشوري در منطقه پیدا کرد که این همه وسایل سختافزاري نمیاز نظر سخت     

منابع انسانی واقعا . باشدترین موجود می افزارها از مدرنترین تا قدیمیدر کارخانجات دولتی انواع سخت. باشد

 .راین اگر وضع بازار شفاف شود می توان این صنعت را کمی تکان دادبناب. با ارزشی نیز در کشور وجود دارد
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 قطعات صنعتی الستیکی               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 به این دلیل به خاطر ،سازي نیز نسبت به بسیاري از صنایع دیگر بیشتر استارزش افزوده صنعت ماشین    

 .تواند خیلی سریع رشد کندهایی که در نیروي انسانی کشور وجود دارد بدون هیچ حمایتی میقابلیت

 کرده است و حتی تعدادي از صنعت قطعه سازي کشور طی چند سال اخیر رشد خوبی پیدا        

قطعه سازي خودرو به سمت تولید   باید درالبته .اند به بازارهاي خارجی نیز راه یابند کنندگان توانستهتولید

 .یر یابداین فرهنگ باید تغی. فرهنگ قطعه سازي ما در حال حاضر فرهنگی محدود است .انبوه برویم

  اسامی قطعات که در ادامه میزان تقاضـاي فعلـی و آتـی        .  صنایع قطعه سازي صنایع خودرو سازي می باشد       

 : آنها با توجه به آمار تولید خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت مورد بررسی قرار گرفته است عبارتند از

 قطعات الستیکی در انواع خودرو سبک و سنگین  •

 تیوپ و والو  •

ü رو سواريخود 

ü کامیون 

ü موتور سیکلت 

 بـر اسـاس اطالعـات    .باشـند  صنایع خودروسازي کشور بزرگترین تقاضا کننده محصوالت مورد بررسی می            

 درصد از مجموع تولیدات قطعـات السـتیکی در   70بدست آمده در الستیک تویی و والو صد در صد و بیش از      

هـاي   طـی سـال  . گیـرد  نایع دیگر مورد استفاده قرار مـی سازي کشور مصرف و مابقی در سایر ص    صنایع خودرو 

 . اخیر صنایع مذکور از رشد تولید قابل توجهی برخوردار بوده است

 . ارائه شده استانواع خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت در سالهاي گذشته آمار تولید 2-12در جدول   

 ]3[دستگاه -در سالهاي گذشتهسیکلت و موتور سنگین ،آمار تولید انواع خودرو سبک -2-12جدول   

 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال
 933665 841140 793278 659285 463891 321963 307658 سواري

 3800 3500 5344 5442 5048 2560 4426 مینی بوس و اتوبوس
 35802 32254 30484 14762 7141 6343 3984 کامیون

 1220229 1151160 1086000 1005786 709081 404317 279922 موتور سیکلت
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 قطعات صنعتی الستیکی               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

    ، پیش بینی می شود که دراستبا توجه به اینکه صنعت خودرو سازي کشور روزبروز در حال پیشرفت     

در مورد موتورسیکلت .  درصد همراه باشد10خودرو سبک و سنگین با رشد انواع د یسال هاي آتی میزان تول

 که میزان تولید این بنظر می رسد و باال بودن میزان تلفات در سوانح رانندگی به دلیل افزایش آمار تصادفات

 پیش بینی تولید انواع خودرو سبک، سنگین و موتور 2-13 در جدول .درصد همراه باشد 6وسیله با رشد 

 .سیکلت در سالهاي آتی ارائه شده است
 

  دستگاه-در سالهاي آتی سیکلت  پیش بینی تولید انواع خودروسبک و سنگین و موتور-2-13جدول 
 1390 1389 1388 1387 1386 سال
 1503677 1366979 1242708 1129735 1027032 سواري

 6120 5564 5058 4598 4180 مینی بوس و اتوبوس

 55086 50537 46365 42536 39024 کامیون

 1632942 1540511 1453312 1371049 1293443 موتورسیکلت
 

 تی قطعات الستیکی در انواع خودرو سبک و سنگین تقاضاي فعلی و آ •

. باشد مجموع وزن قطعات الستیکی مورد مصرف در یک دستگاه خودرو به طور دقیق در دسترس نمی      

هاي ساپکو، سازه گستر و مگاموتور وزن این  ان شرکتسدرکاران و کارشناانلیکن بر اساس اظهارات دست 

 کیلوگرم 100 کیلوگرم و در خودروهاي سنگین حدود 8سط حدود سواري بطور متو قطعات در خودرو

 در سالهاي گذشته در جدول  انواع قطعات الستیکی در انواع خودرو سبک و سنگینيیزان تقاضا م.باشد می

 . ارائه شده است14-2

  تن-در سالهاي گذشته  انواع قطعات الستیکی در انواع خودرو سبک و سنگین يمیزان تقاضا -2-14جدول 

 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال

 933665 841140 793278 659285 463891 321963 307658 سواري
 خودرو سواري

 7469 6729 6346 5274 3711 2576 2461 ) کیلوگرم8(

 خودرو سنگین
 39602 35754 35528 20204 12189 8903 8410 )مینی بوس، اتوبوس، کامیون(

 3960 3575 3583 2020 1219 890 841  )کیلوگرم100(خودروهاي سنگین 

 11430 10305 9929 7295 4930 3466 3302 مجموع
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 در سالهاي آتی در  انواع قطعات الستیکی در انواع خودرو سبک و سنگینيمیزان تقاضاپیش بینی        

 . ارائه شده است2-15جدول

  تن-در سالهاي آتیتیکی در انواع خودرو سبک و سنگین  انواع قطعات السي میزان تقاضاپیش بینی -2-15جدول 

 1390 1389 1388 1387 1386 سال

 1503677 1366979 1242708 1129735 1027032 سواري

 خودرو سواري
 12029 10936 9942 9038 8216 ) کیلوگرم8(

 خودرو سنگین
 61206 56101 51422 47134 43204 )مینی بوس، اتوبوس، کامیون(

 ي سنگین خودروها
 6121 5610 5142 4713 4320 ) کیلوگرم100(

 18150 16546 15084 13751 12537 مجموع
  

 

 تیوپ و والوتقاضاي فعلی و آتی  •

ü سوارييخودرو  

 .سالهاي گذشته ارائه شده است  میزان تقاضا براي تیوپ و والو در خودروهاي سواري در2-16در جدول 
 

 گذشته سالهاي دري تیوپ و والو در خودروهاي سواري  میزان تقاضا برا-2-16جدول شماره 

 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال

 933665 841140 793278 659285 463891 321963 307658 سواري
 ضریب نیاز 

 5 5 5 5 5 5 5 )حلقه در سال(

 4668325 4205700 3966390 3296425 2319455 1609815 1538290 نیاز سالیانه تیوپ

وزن متوسط 
 1 1 1 1 1 1 1 )کیلوگرم(

 4668 4205 3966 3296 2319 1609 1538 )تن(وزن سالیانه 

 4668325 4205700 3966390 3296425 2319455 1609818 1538290 نیاز سالیانه به والو
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 است ه فرض شدپ بدون تیويبه سمت تایرهاخودروهاي سواري الزم بذکر است که با توجه به گرایش     

 .در سال هاي آتی ثابت باشدپ و والو تیوپ  تقاضاي تیوکه
 

ü کامیون 

 .نشان داده شده است 2-17 کامیون در سالهاي گذشته در جدول میزان تقاضا براي تیوپ و والو براي انواع   
 
 

 گذشته سالهاي در میزان تقاضا براي تیوپ و والو براي انواع کامیون -2-17جدول شماره 

 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال

 35802 32254 30484 14762 7141 6343 3984 کامیون
 ضریب نیاز 

 9 9 9 9 9 9 9 )حلقه در سال(

 322218 290286 274356 132858 64269 57087 35856 نیاز سالیانه تیوپ
وزن متوسط 

 2 2 2 2 2 2 2 )کیلوگرم(

 644 580 549 266 128 114 72 )تن(وزن سالیانه 

 322218 290286 274356 132858 64269 57087 35856 نیاز سالیانه به والو

 
 نشان داده 2-18 پیش بینی میزان تقاضا براي تیوپ و والو براي انواع کامیون در سالهاي آتی در جدول   

 .شده است

 آتیسالهاي  درمیزان تقاضا براي تیوپ و والو براي انواع کامیون پیش بینی  -2-18جدول شماره 
 1390 1389 1388 1387 1386 سال
 55086 50537 46365 42536 39024 کامیون

 9 9 9 9 9 )حلقه در سال(ضریب نیاز 

 495772 454837 417282 382827 351218 نیاز سالیانه تیوپ

 2 2 2 2 2 )کیلوگرم(وزن متوسط 

 992 910 835 766 702 )تن(وزن سالیانه 

 495772 454837 417282 382827 351218 ونیاز سالیانه به وال
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ü موتور سیکلت 

 . ارائه شده است2-19میزان تقاضا براي تیوپ در موتور سیکلت در سالهاي گذشته در جدول    
 

  گذشته سالهاي در میزان تقاضا براي تیوپ در موتور سیکلت -2-19جدول شماره 
 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال

 1220229 1151160 1086000 1005786 709081 404317 279922 تموتورسیکل

 ضریب نیاز 
 )حلقه در سال(

2 2 2 2 2 2 2 

نیاز سالیانه 
 2440458 2302320 2172000 2011572 1418162 808634 559844 تیوپ

وزن متوسط 
 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 )کیلوگرم(

وزن سالیانه 
 1220 1151 1086 1006 709 404 280 )تن(

نیاز سالیانه به 
 2440458 2302320 2172000 2011572 1418162 808634 559844 والو

 

 . ارائه شده است2-20 در جدول آتیمیزان تقاضا براي تیوپ در موتور سیکلت در سالهاي پیش بینی     
 

  تیآ سالهاي در پیش بینی میزان تقاضا براي تیوپ در موتور سیکلت -2-20جدول شماره 
 1390 1389 1388 1387 1386 سال

 1632942 1540511 1453312 1371049 1293443 موتورسیکلت

 2 2 2 2 2 )حلقه در سال(ضریب نیاز 
 3265884 3081022 2906624 2742098 2586886 نیاز سالیانه تیوپ

 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 )کیلوگرم(وزن متوسط 

 1633 1540 1454 1372 1294 )تن(وزن سالیانه 

 3265884 3081022 2906624 2742098 2586886 نیاز سالیانه به والو
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 . جمع بندي میزان تقاضاي تیوپ و والو در انواع خودرو ارائه شده است2-21در جدول
 

 ور در انواع خود میزان تقاضاي تیوپ و والو جمع بندي-2-21جدول
 1390سال 1385سال ارزش نوع خودرو محصول

 4668 4668 و سواريخودر

 تیوپ 992 644 کامیون
 موتورسیکلت

 تن
1220 1633 

 4668325 4668325 خودرو سواري

 والو 495772 322218 کامیون
 موتورسیکلت

 عدد
2440458 3265884 

 7293 6533 تن - تیوپ

 8429981 7431001 عدد - والو

 7462 6682 تن - )1(مجموع
 .ر نظر گرفته شده است گرم د20وزن متوسط هر والو  )1(

 

نکته اي که بایـد بـه   . نظر این طرح به تفکیک بررسی شدند   مد قطعات      در بخش هاي قبل میزان مصرف       

محصوالت در خودروهاي موجود، مقداري نیز به عنـوان لـوازم      که عالوه بر میزان نیاز     ست ا آن توجه شود این   

هاي ز خودرو میزان نیا درصد15ازم یدکی میزان نیاز    میزان لو پیش بینی می شود که      . یدکی مصرف می شود   

 . ارائه شده است2-22میزان تقاضاي این قطعات با احتساب بخش لوازم یدکی در جدول. باشدموجود 
 

  تن-  میزان تقاضاي فعلی و آتی قطعات الستیکی، تیوپ و والو-2-22جدول 
 لوازم یدکی موجودي خودرو ها لوازم یدکی موجودخودرو هاي  محصول 1390 1385

 2722 18150 1714 11430 قطعات الستیکی

 1094 7293 980 6533 تیوپ

 25 169 22 149 والو

 3842 25611 2717 18111 مجموع

 29453 20828 مجموع
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  بررسی روند صادرات-5-2

 ز برنامه سوم تاکنوناز آغا )) کائوچو،هاي تویی الستیک(( تحت عنوان 4013تعرفه گمرکی  صادراتمیزان     

 .]12[ ارائه شده است2-23در جدول

 ]12[)1( حلقه هزار-4013تعرفه گمرکی  صادرات میزان -2-23جدول
 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال

10/4013 118 98 49 26 139 4 
90/4013 3645 3091 2204 2354 190 379 

 . می باشد20/90/4013  و00/10/4013 هاي فهبعد مربوط به زیر تعر  به1383 از سال صادراتآمار  )1(
 
      

 در نظر  گرم1200  تیوپ انواع خودرو سبک و سنگینهر حلقه وزن متوسط     همانطور که قبال گفتیم 

 .می باشد تن 460 برابر با 1384 در سال صادراتمیزان بنابراین ، گرفته شده است

الستیکی و والو تیوپ ثبت نشده است، پیش بینی می شود      با توجه به اینکه تعرفه گمرکی براي قطعات 

 قطعات الستیکی به سایر ، تن140 درصد صادرات الستیکهاي تویی، یعنی 30تقریبا  1384در سال که 

، میزان صادرات قطعات الستیکی، تیوپ و والو تیوپ برابر با 1384بنابراین در سال . کرده ایمکشورها صادر 

 . تن می باشد600
 

  بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات-6-2

کشوري  هیچ اهمیت صادرات و نقش آن در اقتصاد کشورهاي در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست،      

گوناگون موجب بهبود وضعیت  صادرات از جهات. نیاز بداند تواند خود را از صدور کاال بی در دنیا نمی

 :عبارتند ازل ترین این عوام شود که مهم اقتصادي می

 هاي تولیدي بهبود کیفیت کاال •

 دستیابی به تولید در مقیاس اقتصادي •

 افزایش سطح اشتغال  •

 مد ارزيآتامین در •

 افزایش رشد و توسعه اقتصادي  •
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همچنین باال بودن و  روند توسعه اقتصادي ،وسعت، جمعیت با توجه به وضعیت اقتصادي ایران از نظر     

این اما . باالست  دورنماي رشد و توسعه آن بسیار،)خودروسازي(  قطعه سازيتکشش درآمدي و قیمتی صنع

به عبارت دیگر تولید آن محدود به . است و محصول آن یک کاالي استانداردبوده صنعت یک صنعتی پویا 

 جهانی تغییر و تحول در اقتصاد. خاص نیست و روزبروز بر میزان رقابت در این صنعت افزوده می گردد کشور

تمهیداتی اتخاذ کنند تا با ارتقاء   بازار رقابتی جهانی بایدبه ورودو یا  براي بقاءبه نحوي است که این صنایع 

ر  رقابتی خود را جهت نفوذ به بازاقیمت نه تنها بازار داخل را حفظ نموده بلکه توان کیفیت، کاهش هزینه و

 .جهانی باال ببرند

         پویاي صنایع خودروسازي و صاد و لزوم توجه بر مزیت نسبی وتوجه به روند جهانی شدن اقت با    

 روها و قطعاتی را تولیدد خو،تمهیداتی اتخاذ کنند تا با جلب مشارکت سرمایه هاي خارجی قطعه سازي باید

 .و به بازارهاي جهانی صادر کنند

گذاري  یران در صنعت خودرو سرمایهدر آسیاي غربی و شمال آفریقا هیچ کشوري وجود ندارد که به اندازه ا   

ترین قابلیت را در منطقه داریم که به سکوي صادراتی خودرو تبدیل  کرده باشد به همین دلیل ما بزرگ

 . شویم

تواند به یکی از  اگر مشکالت مالی صنعت قطعه سازي از میان برود ظرف پنج سال آینده ایران می   

      حال حاضر مهندسی ساخت در کشور وجود دارد و تمام در . هاي صنعت قطعه سازي بدل شود قطب

از طرف دیگر حضور نیروي انسانی جوان و تحصیلکرده . دانند باید چه چیزي تولید کنند قطعه سازان می

ها باید به درستی  تنها این پتانسیل. یند نوآوري در تولید قطعه با شتاب بسیار دنبال شودآشود فر موجب می

 . هدایت شوند

این مهمترین مزیت . کشور ما پلی است میان اروپا و آسیا.  است ایراندومین مزیت شرایط جغرافیایی    

در حال حاضر بستر سازي براي صنعت قطعه سازي به وجود آمده است و تمرین ورود . آید براي به حساب می

ایم که به غیر از  اي قرار گرفته به ویژه این که در منطقه. به بازارهاي جهانی نیز به خوبی انجام شده است

  به فروشنده تبدیل از سوي دیگر این امکان براي قطعه سازان وجود دارد که . ترکیه هیچ رقیبی نداریم
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البته براي رسیدن به چنین جایگاهی باید زمان بیشتري صرف توسعه . تکنولوژي به کشورهاي همسایه شوند

       را نشان تیوپ و والو پتیو ،قطعات الستیکیقاضاي فعلی آتی جدول زیر میزان عرضه و ت. قطعه سازي شود

 .می دهد

 عرضه و تقاضاي فعلی و آتی قطعات الستیکی -2-24جدول            

 شاخص مقادیر

 ظرفیت تولید در داخل کشور 
 ظرفیت فعلی 21390

 ظرفیت آتی 36521

  میزان تولید در داخل کشور 

 وضعیت فعلی   13904

 )1390(پیش بینی آتی  23738

 واردات و صادرات کشور 

 1384صادرات در سال   600

 1384واردات در سال 7900

 مصرف داخلی 

 وضعیت فعلی  20828

 )1390(پتانسیل مصرف آتی  29453

 کمبود در کشور 

 )1390سال(کمبود آتی 5715
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 روشهاي مختلف تولید و انتخاب روش بهینه -3

یري تزریقی است اما بدون آشنایی با سایر بگهـدف تولید قطعات الستیکی با استفاده از  قالرچه گا  

تـوان عمیقاً این روش را شناخت و مخصـوصاً به محاسن و معایب آن پی برد لذا در  یـري نمیبگهاي قال روش

علت . گـردد شاره میهاي تـزریقی ا یـري کمپـرسی، انتقالی و کلیه روشبگاین قسمت بطـور خالصه به قال

تر براي این دستگاه گفته  گیـري خواهد شد و شرحی مفصل یـري تـزریقی پیچی در خط نتیجهبگانتخاب قال

یـري بگها یکی است بدون در نظـر گرفتن اینکه از کـدام روش قال  اساس همه پـرس،در هر حال. خواهد شد

 و آنها را در زمان مشخص و معین تأمیـن و تـدارك شود همه بایستی فشار و حـرارت ایجاد کنند استفاده می

 . دمـا، فشـار و زمـان:  را در سه کلمه جستجـو کردهتوان به اختصار تفـاوت هم می. نمایند
 

 یري فشاري بگ قال-الف
باشند که یک قطعه وزن شده و تا حدي  یـري فشاري عموماً به این صورت میبگهاي متـداول قال دستگاه    

پس قالب درون پـرس سگیرد،  رفته ولی ولکانیـزه یا پخت نشده بصورت دستی درون قالب قرار میشکل پذی

در این مـرحله براي مدت زمان مشخصی مجمـوعه . گیرد شود و پـرس بسته و تحت فشار قرار می واقع می

زمان الزم پرس پس از گذشت . ماند تا اینکه پخت یا انجماد بطـور کامل صورت پذیـرد ت فشار باقی میحت

شود و براي چـرخش  گردد، قالب پاکسازي می شود قطعه ساخته شـده از داخل حفـره خارج می گشـوده می

 . مرحلۀ بعدي فرستاده می شوده قطعه ساخته شده براي عملیات نهائی و زیبا سازي ب. گـردد بعدي آماده می

 درصـد 10 تا 5اگر مطمئناً . می کندتـوزیـن قطعه قبل از ورود به قالب پر شدن کامل قالب را تضمیـن   

 درصد بیش از وزنی که الزم است 10 تا 5اضافه وزن نسبت به وزن قطعه تولید شده را داشته باشد، یعنی 

رود و  راي قطعات الستیکی بکار میاي که ب هاي پیچیده گاهی اوقـات در قالب. تمام حفـره قالب را پرگـرداند

 درصـد اضافه وزن الزم 30 تا 20پذیـر است چیزي حـدود  هاي آن به دشـواري امکان پر شدن کامل حفـره

 . روند است که همه آنها از بین می
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 یري کماکان متقاضی داشته و از رونـق نیافتد سه عاملبگاند این طـریق قال مـزایاي عمـده که باعث شده   

 : باشد عمـده زیر می

هاي  ها دارد، تنوع ظـرفیت قالب سادگی آن در حالیکه باالخـره دقت مورد لزوم را براي بعضی فـرآورده   

توان از کسر گرم تا چندین کیلوگرم مواد باشد و باالخره احتیاجات دستگاه که فقط  بکار برده شده که می

 . یک پرس ساده هیـدرولیک و یک قالب است

علیـرغم دقت زیاد در توزین : گردد عبارتند از ما معایب آن که باعث هرچه کمتـر شدن کاربرد آن میا   

قطعه قبل از ورود به قالب باز هم شکل و وزن تولیـدات با یکدیگر فـرق دارند، در یک قالب ممکن است که 

امت قطعه تولید شده در هاي مختلف داراي ضخامت مختلف باشد، یعنی در واقـع ضخ بیـرون زدگی از سمت

مقاطع مختلف متفاوت باشد، یک قطعه از نظر ابعاد ممکن است با قطعه دیگري که در همان قالب تهیه شده 

اند ممکن است تا  هاي دستگاه که از کنتـرل کیفیت مـردود شده فـرق داشته باشد، در بعضی مواقع خرابی

اي حـرارتی و برشتگی نسبت به قطعه  لف تاریخچـه درجه باشد، هر قطعه ممکن است داراي وضعیت مخت50

بنـدي بین هر دو قطعه ممکن است سبب بـروز اختالفات  بعد باشد، اختالفات جـزئی در زمان قبل یا ما ما

فیـزیکی زیادي نسبت به یکدیگـر یا نسبت به قطعه طـراحی شده و باالخـره اینکه به دلیل اشتباهات 

 . مکن است بـروز کنداپـراتوري خیلی اختالالت م
 

 ري انتقالی بگی قال-ب
هاي انتقالی آن است که یک تودة کائوچوي از پیش تـوزین شده و غالباً گرم شده در یک  اساس قالب  

اي هـدایت  گیرد و از داخل آن محفظه با فشـار یک سمبه به درون قالب یک یا چند حفـره محفظه قـرار می

 . تـواند به شمار بیایـد تـرین پـرس تـزریقی می ع سادهگردد، این در واق و فشـرده می

باشد تولیـد  هاي مجزائی که متصل به یک پمپ و موتـور هیـدرولیک می ا غالباً بصورت ماشینه هاین دستگا 

 . باشد  تضمین کننده تولید در مدت زمان زیـاد می،گردند که تنها یک کنتـرل کننده چـرخش می

 عمـدتاً از یک یا چند حفـره تشکیل یافته است که توسط یک سوراخ مرکـزي و اه هقالب این دستگا  

اپـراتور قطعه تـوزین شده را درون داالن دستگاه قرار . باشند ها به یکدیگر متصل می  گاه اي از راه مجموعه
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   درون ورود آن به سـوراخ مرکزي و تـوزیع آن از،دهد و بقیه اعمال یعنی حرکت قطعه درون داالن می

تنها عامل تضمیـن کننده پر شدن . پذیـرد بخود انجام می ها به صورت خود ها به داخل حفـره  گاه راه

 . باشد عه توزین شدة  ابتـدائی میطها اضافه وزن داشتن ق حفـره

در این حالت دستگاه . گردد ها بصورت تکه اي اضافی خارج می بدیهی است این وزن اضافه از شکاف قالب    

شود و  در انتهاي زمان پخت یا انجماد پرس گشـوده می. ماند تا اینکه پخت کامل گردد تحت فشار باقی می

پر کردن . گرداند، اگرچه بطور نصف نیمه قطعه از دستگاه جـدا شده است اپـراتور محصول را دستی خارج می

 . دوباره دستگاه آغاز دور بعدي تزریق است

عدم نیاز به شکل دادن قطعه قبل از : ـري فشاري عبارتند ازبگیی در مقایسه با قالهاي انتقال مزایاي پـرس   

هر . توان استفاده نمود اي می  چون از قالب چند حفـره،)منحصـراً شکل داالن دستگاه کافیست(ورود به قالب 

        ز میـزان توان ا ها کافیست، با طـراحی صحیح و دقیق قالب می بار توزین یک قطعه براي تمام حفـره

هاي تـزریقی  عیب عمده آن در مقایسه با پرس. سازي کاسته که این امر هزینه ها را زیاد باال نخواهد برد زیبا

 . باشد  درجه سانتیگراد می100درجه حرارت محـدود آن تا زیر 
 

 یري تزریقی بگ قال-ج
علیرغم جدید بودن، این نوع . باشد ریقی میهاي تـز یـري استفاده از پرسبگباالخره جدیدتـرین روش قال     

هاي  کند روش باشند، یعنی همچنان که دستگاه پیشرفت می ها از تنوع بسیار زیادي برخـوردار می پرس

 البتهجدیدي براي تـزریق و مخصـوصاً خمیـري و سیال کردن مـواد اولیـه ابـداع و بکار گـرفته شده است 

بـرخی از روش هاي آماده سازي کائوچوي خام در . باشند ورد استفاده میهاي سنتی کماکان م برخی از روش

 اندکی پس از تولد به دلیل عــدم صرفه اقتصادي و یا عـدم ،اي شوند و پاره مصارف تخصصی بکار گـرفته می

هاي تـزریق فراموش نشده و  اما به هر حـال در هیچ شـرایطی اصل دستگاه. اند کارائی از فـراموش شده

 . ها بیشتـر شده است  مواره توجه تولیـدکنندگان قطعـات پالستیکی به این دستگاهه

 بهبـود در خـواص فیـزیکی به دلیل یکنـواخت ،هاي اقتصادي گاهی اوقات بهبـود در تولید عالوه بر صـرفه   

رجـح ساخته هاي قدیمی ا ها را از هر حیث نسبت به دستـگاه و همگن بودن همه پـروسه این سري دستگاه
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هاي تـزریقی نسبت به نمونه مشابه ساخت  مثالً خـواص مقاومت کششی یک قطعه ساخت پـرس. است

 . هاي فشاري به مـراتب باالتـر است  دستـگاه

 : توان به نمـونۀ زیر اشاره کرد هاي تـزریقی در صنایع الستیک می در مورد استفاده از پـرس 

کنندگان قطعات قالبگیري شده الستیکی در   به آن یکی از عمـده مصرفصنایع خـودرو و قطعات وابسته    

بندي، واشـرهاي پیچ و  ها شامل قطعات حساسی چون واشـرهاي آب باشند، این فـرآورده حجم وسیع می

براي ساخت بسیاري از این قطعات . باشد مهـره، گـردگیـرها، پایه و زیري پینیون فرمان و سایر اتصاالت می

گردد و البته به دلیل اینکه این  ـوچوهاي نسبتاً گـرانی همچون نئوپرن، هایپالـون، وایتـون استفاده میاز کائ

کننده، بنـزین، گازوئیـل، گریس، سایر  هاي روان کائوچوها مقاومت خوبی در شرایط ساخت در برابر روغـن

یري فشاري عمالً بگهاي قال ش تهیه چنین قطعات ظـریفی با رو،مواد شیمیایی، حـرارت و اوزون دارند

مخصـوصاً اینکه تولیـد اینگونه قطعات احتیاج به . تـواند در مقیاس زیاد و با دور ریـز اندك صورت پذیرد نمی

 درصـد هم دور ریز 5هاي گـرانی حدود  حال تصور کنید که چنین الستیک. دقت زیاد در ابعاد قطعـه دارد

 . کاهـش خواهد داد% 3 الی 2یري تـزریقی این میـزان را تا بگ از قالطی که استفادهیداشته باشد، در شـرا

 : تـوان تقسیـم نمود هاي تـزریق را به سه دسته می در حال حاضر دستگاه

Ø اي  هاي سمبه دستگاه 

Ø هاي داراي خمیر کن مقدماتی  دستگاه 

Ø هاي متفرقه  دستگاه 

ترین نوع این   بهتـرین و در حال حاضر متـداولدستگاه تـزریق با خمیـر کن مقـدماتی پیچی در خط که   

 .هاست سري دستگاه

مواد پالستیک از داخل محفظه تغـذیه وارد بشکه یا استوانه . هاي تـزریقی یکی است اساس همه دستگاه   

هاي مکانیکی یا حـرارتی مستقیم مواد پالستیکی خمیـر و  در آن ناحیه با اعمال روش. گردد تـزریق می

شود تا شکل  در قالب این مواد خمیـري بسته به نوع پالستیک حـرارت دیده و یا سـرد می. گردد سیال می

 . قالب را به خـود بگیـرد
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Ø اي  یري تزریقی سمبهبگقال 
ها علیـرغم  این دستگاه. باشند هاي تـزریق می ترین دستگاه اي نخستین و ابتدائی هاي تـزریق سمبه دستگاه   

هاي تـزریق پیچی جایگزین شده و ذره ذره  اند کم کم با دستگاه  صنایع پالستیک داشتهکارائی مفیدي که در

باشد و راحتی کار کردن با  هاي قدیمی هنـوز در خدمت صنایع می اما دستگاه. گردند از دور تولید خارج می

 .  سفارش دهندها را تولید و مصرف کنندگان آنها را آنها سبب شده است که هنوز سازنـدگان این دستگاه

حجـم . گردد ها مـواد پالستیک از داخل محفظه تغـذیه به درون استـوانه تـزریق وارد می در این دستگاه 

این محفظه . گردد مشخصی از این مواد با فشار یک سمبه یا پیستـون داخل محفظه یا بشکه حـرارتی می

ها به   حـرارت تولید شده توسط این المانشود و هاي برقی به جـداره آن گرم می حـرارتی به نصب المان

. طریق هـدایت از جـداره محفظه نفوذ کرده در نهایـت مواد الستیکی بیشتر در اطـراف جـداره قرار گیرند

شـود حـرکت مـواد پالستیک داخل بشکه فقط  باشد که باعث می این پخش کننده عمـوماً بصورت اژدر می

خامت مثالً به صورت یک استوانه توخالی به ض
۴
یعنی با نفـوذ حـرارت در حداکثر . اینچ باشد ١

۴
 به چ این١

به این صورت همه مواد بطـور تقریباً یکنـواخت گرم شده و . گردد داخل مواد الستیک تمام مـواد گرم می

ها عالوه بر بشکه  در بعضی دستگاه. گردد  میتر عمل خمیـري شدن یکنواخت و فـرآیند به مـراتب مرغـوب

ریزي  در موقع قالب. گردد انتقال حـرارت یک مـرتبه دیگر بهبـود داده شود شود و باعث می اژدر نیز گـرم می

چون براي جلوگیـري از پلیمـریزاسیـون زودرس بایستی . توان استفاده نمود مواد ترمـوست از این اژدها نمی

پس از اینکه عمل گـرم کردن به انتها رسید و مواد به . ت در برابر حرکت سیال اجتناب کرداز هرگـونه مقاوم

حرکت . گردند گاهی تـزریق می فـرم دماي مطلـوب رسیدند از داخل محفظه از طـریق سوزن فـواره به راه

بقیه مـراحل . دباش این سیال به سبب رسیدن مواد جدیـد از پشت به دلیل فشار همان سمبه یا پیستـون می

 3-1شکل. هاي تـزریقی پیچی خواهد بود که بعداً بطور مفصل تشریح خـواهد گردید کامالً مشابه دستگاه

 . دهد اي را نشان می یک دستگاه تـزریق سمبه
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  دستگاه تزریق سمبه اي-3-1شکل 

 
 : باشد اي به شـرح زیر می زنجیـره عملیاتی یک دستگاه تـزریق سمبه

 . شود ه میقالب بست -1

 .شود گیره چفت می -2

 . شود تا اینکه سـوزن فـواره با راه گاه قالب تماس حاصل کند واحـد تزریق به جلو برده می -3

این میـزان (دهد  کند و میـزان مشخصی از مواد را به داخل بشکه انتقال می سمبه به جلو حـرکت می -4

همین عمل ). گردد ه درون قالب تـزریق میکامالً مساوي با همان مقـداري است که از سـوزن فـواره ب

گـردد که مـواد گرم و خمیري شده از درون بشـکه به درون فـواره و سپس به قالب تـزریق  سبب می

 . گردد و دقیقاً قالب را پر کند

گرداند و  گیـري میزان کمی مواد را فعال می کند وسیله اندازه همچنانکه سمبه به جلو حـرکت می

 . گردد که دوباره همان میـزان از پیش تعیین شده مواد روي سمبه فرو بریـزد میبالطبع سبب 
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زدگی و یا انقباض  ماند تا فشار پشت قالب را ثابت نگه دارد و به این ترتیب از پس سمبه در جلو باقی می -5

باید البته . بعدي مـواد درون قالب و عواقب آن مانند چروك خـوردگی و اعوجاج قطعه جلوگیـري کند

دقت کافی به خـرج داد تا فشار زیادي به مواد درون قالب اعمال نگـردد که همین امر سبب فشردگی 

 . گردد بیش از حد و تنش پسماند و خستگی پیش از موعد قطعه ساخته شده می

 . افتد عمل سـرد شدن یا پخت درون قالب اتفاق می -6

 . شود قالب باز می -7

 . شود  میبقطعه به بیـرون پرتا -8

 . ماند تا در صورت لـزوم قالب بازرسی و پاکسـازي گردد می زمانی قالب باز -9

 . گردد پس از این مقطع مجـدداً زنجیـره آغاز می

در مقایسه (یابد  اي عمالً زمان پخت یا انجماد چنـدان کاهش نمی هاي تـزریق سمبه با استفاده از دستگاه   

. باشد تر می تر و دقیق هاي غیر تـزریقی سـریع  نسبت به روشولی از سایر لحاظ) هاي غیر تـزریقی با روش

          باشد ولی چون بدنۀ آنها هاي تـزریق را دارا می ها مـزایاي برشمـرده در مورد دستگاه این دستگاه

 فیکدام از وظا ها هیچ تـوان ادعا نمود که این دستگاه باشد می انتقال دهنده خوبی براي حـرارت و فشار نمی

حتی در شرائط ایده آل این دستگاه قادر نخواهد بود . دهد یک دستگاه تـزریق را به نحو احسن انجام نمی

درجه حـرارت مواد خام را بیشتر از آنچه که دماي بشکه هست افـزایش دهد ولی در عـوض قیمت کمتر آن 

رسد، از طرفی این  ظـر می درصد مـزیت چشمگیري بن50 الی 30هاي تـزریق تا حد  نسبت به سایر دستگاه

تاکنون اقـدامات زیادي براي .  میلیمتر کافی و مورد قبول است13دستگاه براي ساخت قطعاتی تا ضخامت 

توان پخش کن چـرخان شیاردار را نامید که  از جمله می. بهبـود بخشیدن به این دستگاه صورت گرفته است

باید تـوجه داشت که پیچ جـداگانه ). 3-2شکـل  (بهر حال کیفیت خمیـر را به مراتب بهتر کرده است

 . این دستگاه براي تـرکیبات سنگیـن کارایی خـوبی دارد. گیـرد چرخد و تـزریق توسط کوبه صورت می می
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  ماردون شیاردار-3-2شکل 

 

Ø یري تزریقی با خمیر کن مقدماتی بگقال 

شود که در آنها گـرم کردن  هایی بکار برده می  براي تشریح آن دسته از ماشین"خمیـرکن مقـدماتی"لغت   

 . توان دو مقطع کامالً مجـزا در نظر گـرفت به قالب را می) تـزریق(مواد و انتقال آنها 

.  مورد مصـرف قـرار نگرفت1960هاي  این دستـگاه قبل از جنگ جهانی اختـراع گردید ولی عمالً تا سال 

هاي دو قسمتی اطالق شود یعنی آنهائیکه عمل گـرم  یستی به دستگاهغالباً معتقـدند که این نام صرفاً با

گیرد و از آنجا مـواد سیال به داخل بشکه دیگري انتقال  شدن و خمیـري شدن داخل یک بشکه صورت می

ولی عمالً . گرداند میابد و از داخل این بشکه است که فشار یک سمبه مـواد را درون قالب تـزریق می

در این نوع ماشین ابتدا . آیند چی در خط رفت و بـرگشتی نیز جزو همین مقـوله به حساب میهاي پی دستگاه

شوند، پس از اینکه مواد خمیر  مـواد تحت اثر مکانیکی پیچ و حـرارت اعمال شده از جـداره بشکه خمیر می

. گردند  میشده در جلو پیچ متـراکم شدند با حرکت پیچ به جلو و عمل آن بعنوان یک سمبه تـزریق

هاي  توان ماشین هاي پیچی رفت و برگشتی را می هاي دو قسمتی و چه ماشین بنابـراین چه دستگاه

 . گیري تـزریقی با خمیـر کن مقـدماتی نامید قالب

اي نسبت به انتقال  هاي تـزریقی سمبه هاي دو قسمتی به دلیل ضعـفی بود که دستگاه اختـراع دستگاه  

) Barrel( لذا چنیـن تصور شد که اگر انتقال حـرارت بطور کامل داخـل یک بدنه. ندحـرارت و فشار داشت

امـروزه . صورت گیرد و اعمال فشار داخل بشکه دیگر تضاد میان حرارت و فشار از میان برداشته خواهد شد

 ). 3-5و 3-4و 3-3اشکال (انـواع مختلفی از نـوع دستـگاه وجود دارد 
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 . یعنی اینکه در هر دو محفظۀ خمیـرساز و تـزریق کن سمبه وجـود دارد: اي  سمبه-اي هاي سمبه ماشین   

 . اي است که خمیـرساز پیچی و تـزریق کن سمبه:  پیچی-اي هاي سمبه دستگاه  

 .هاي انتقـالی هاي اکستـرودر و قالب که فصل اشتراکی است از دستگاه:  انتقالی-هاي پیچی ماشین  

 . گیرد که هر دو عمل تـوسط اکستـرودر انجام می: یچی پ-هاي پیچی دستگاه 

اي  هاي این مقـوله بستگی به نحوه گستـرش دو بشکه در کنار یکدیگر دارد و یا مجمـوعه سایر دستـگاه  

 . هاي نام برده شده است است از ماشین

 
  سمبه اي- قالبگیري تزریقی با خمیر کن مقدماتی سمبه اي-3-3شکل 

 

 
  سمبه اي-قالبگیري تزریقی با خمیر کن مقدماتی -3-4شکل 
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  سمبه اي- قالبگیري تزریقی با خمیر کن مقدماتی پیچی-3-5شکل 

 

 : عبارتند ازهاي دو قسمتی  مـزایاي دستگاه

باشد، یعنی انتقال  اي در تضاد می هاي سمبـه همچنـانکه قبالً نیز اشاره شده دو وظیفه اصلی بشکه -1

) Barrel( براي انتقال حـرارت مؤثـر الزم است که فاصله بین پیچ و جـداره. رحـرارت و اعمال فشـا

  نسبتاً طویلی مورد نیاز خـواهد بود که در طول آن افـزایش Barrelالمقـدور کم باشد و در نتیجه  حتی

یچ درست برعکس اعمال فشار به قطر باالي فضاي بین پ. پذیـر باشد دما بطور تدریـجی ولی کامل امکان

هاي  این تقابل در ماشین. باشد  میBarrelو بدنه و همچنین کوتاهی مسیر حـرکت یعنی کوتاهی طول 

 . دو قسمتی به راحتی با حـرارت دادن در محفظۀ اول و تـزریق از محفظۀ دوم برطرف شده است

 از سـوراخ مرتبه الزم بوده است باشد، چون قبل از ورود به بشکه دوم یک سیال خیلی بیشتر همگن می -2

 . گـرداند تنگی عبـور کند که دو محفظه را به یکدیگـر متصل می

به . توان انجام داد به دلیل تفکیک دو بشکه خمیـرساز و تزریـق کن کنتـرل خیلی بیشتر و بهتـري می -3

توان کنترل کرد یعنی مواد سیال شده رفته  اي که باید تـزریق شود را بهتر می عنـوان مثال وزن ماده

اي در جلو  راند تا اینکه حجـم کامالً دقیـق و از پیش تعییـن شده فته سمبه تـزریق را به عقب میر

در این زمان سمبـه به جلـو حرکت کرده و دقیقاً همان وزنی را در همان . سمبه از ماده سیال پر شود

یقاً روي خمیري که یا مثالً سمبه تزریق فشار را دق. نماید درجـه حـرارتی که الزم است تـزریق می

 . کند و این باع کنتـرل دقیـق فشـار می شود بایستی تزریق شود اعمال می
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 . پذیـر است تـزریق هر چه سریعتر امکان -4

 . توان ظـرفیت تـزریق را افـزایش داد تنها با افـزایش حجم سیلندر تـزریق می -5

ر و بالطبع هـزینه تولیـد کاهـش توان مصـرفی مورد نیاز دستگاه به دلیل کاهـش در افت فشار کمتـ -6

 . یابد می

یعنی کاهش زمان . پذیرد عمل خمیـر کردن تقریباً در تمام زمان چـرخش دستگاه بدون وقفه انجام می -7

 . چـرخش و بالطبع زمان پخت کاهش میابد، مخصوصاً در مورد قطعات با ضخامت باال

قـع داشت، یعنی تولیـد بسیار زیاد قطعات توان از دستگاه تو هاي مکـرر بسیار زیادي را می چـرخش -8

 . یکنـواخت

اما معایب این نوع ماشین که سبب شده است تا همه صنایع پالستیـک فقط از این نوع دستـگاه استفاده 

 : نکنند عبارتند از

 .  استقیمت گرانزیاددستگاه خیلی  -1

ینه خدمات آن بسیـار زیاد هاي مختلف نیاز دارد و لذا هـز تعمیـر و نگهـداري زیادي براي قسمت -2

 . باشد می

 . گردد نشت در اطـراف کوبه تـزریق سبب کاهش دقت در ظـرفیت تـزریق می -3

باشد و نیازمند متخصصین کارآزمـوده و با تجـربه  ها خیلی مشکل می اندازي این نوع دستگاه نصب و راه -4

 . باشد می

مخصوصاً مواد در قسمـت تغـذیه . ست باشدپس از اینکه دستگاه شـروع بکار کرد بایستی همه چیز در -5

پیش ) مثالً برشتگی(اي در مـوقع تولید  اگر احیاناً مسئله. بایستی بدون تغییـر و یا حتی اشتباهی باشد

 . آمد برطرف کردن اشکال به سادگی میسر نیست

ز جمله تولیـد تواند سیال پیدا کند، سبب بـروز اشکاالتی ا باالخره همین درجه حـرارت باالئی که می -6

 . گـردد تر قالب می کف و یا استهالك سـریع
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گردد و در این زمینه بیشترین  اي مخصـوصاً براي صنایع الستیک پیشنهاد می هاي دو مـرحله دستگاه    

هاي تـزریق با خمیرکن مقـدماتی  هاي پیچی رفت و برگشتی اگر چه جز دستگاه ماشین. اند کارایی را داشته

 .  دلیل اهمیت جـداگانه تشریح خـواهند گردیداست ولی به
 

Ø یـري تزریقی پیچی رفت و برگشتی در خط بگقال 

ریزي  یري تـزریقی پیچی رفت و برگشتی در خط براي هر نوع پلیمري که قابل قالببگهاي قال دستگاه    

 یک ماشین به راحتی ها چندکاره بودن آنها است، یعنی از مزیت عمده این دستگاه. شود باشد بکار برده می

    ها، االستومـرهاي ترمـوپالستیک و االستومـرهاي  ها، ترمـوست ریزي ترمو پالستیک توان براي قالب می

 . پخت شـونده استفاده نمود

شود که خمیـر سیال از مسیر مستقیـم خود تغییـر جهت  کلمه در خط به این دلیل بکار برده می   

براي انتقال و . شود براي انتقال حـرارت و بالطبع خمیرسازي بکار برده میدهد، همان محفظه اي که  نمی

شود که خمیـرسازي مقـدماتی صورت  در برخورد اول تصـور می. گیرد تـزریق مواد نیز مورد استفاده قرار می

 . گیرد ولی در واقـع چنین نیست نمی

ریزد و  ق قیف تغـذیه به درون دستگاه میگردد مواد از طـری همچنانکه پیچ در داخل سیلندر مناسب می  

 . شود بالفاصله توسط چـرخش پیچ به جلو رانده می

مواد جلو رانده شده که تحت تأثیر نیروي مکانیکی پیچ و حرارت جداره سیال گردیده در جلوي پیچ پشت    

 قسمت سبب اعمال کند، افـزوده شدن خمیـر به این گردد و فضاي مابین را پر می سـوزان فـواره جمع می

راند تا جائیـکه حجـم و یا وزن مواد پر شده در جلو به  گردد و آن را ذره ذره به عقب می فشار بر روي پیچ می

یعنی . در این زمان پیچ در منتهاي عقب روي مجاز و یا تعیین شده می باشد. میزان تعیین شده می رسد

عث تزریق مواد به درون سوزن فواره و از آنجا بداخل اکنون عمل رفت پیچ با. برگشت به انتها رسیده است

در دستگاه هاي معمولی پیچی عمل حقیقی تزریق توسط سمبه اي صورت می گیرد که در . قالب می گردد

  برگشت پیچ دیگر بواسطۀ. پیچ خودش فقط عمل کربه را انجام می دهد. انتهاي پیچ با آن بسته شده است

 تاثیر فشار مواد جمع شده در جلوي آن می باشد و به این ترتیب مواد عمل سمبه نیست بلکه فقط تحت



  

37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 قطعات صنعتی الستیکی               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

ستگاه پیچی دشماي یک  3-6شکل . خمیر شده همیشه تحت تاثیر یک فشار ثابت و دائمی قرار می گیرد

 .رفت و برگشتی در خط را نشان می دهد

 
  قالبگیري تزریقی رفت و برگشتی-3-6شکل 

 

 لوژي تعیین نقاط قوت و ضعف تکنو-4

بطور کلی تولید قطعات الستیکی در داخل کشور سابقۀ زیادي دارد و در حال حاضر بسیاري از سازندگان     

الستیکی را تهیۀ پین آالت اختالط ساخت و تزریق قطعات اشمتجهیزات و سارندگان ماشین آالت می توانند 

   آالت نگرانی خاصی وجود نداشته و بنابراین از بابت تکنولوژي ساخت ماشین . و به بازار عرضه نمایند

 .شرکت هاي داخلی و خارجی براحتی این تکنولوژي را در اختیار قرار می دهند

 

 حداقل ظرفیت اقتصادي طرح و برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت-5

 شده در بخش بازار کمبود پیش بینی شده در بازار براي سال هاي آتی حدودبا توجه به مطالعات انجام    

  تن در سال انواع محصوالت الستیکی می باشد و بنابر اطالعات که از واحدهاي موجود کسب شده5700

ادي براي واحد هبنابراین ظرفیت پیشن.  تن در سال می باشد600دود حظرفیت اقتصادي این واحدها است 

  . تن می باشد1500حدود 
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 :باشد  سرمایه گذاري ثابت طرح شامل موارد زیر می

 زمین  -1

  محوطه سازي-2

  احداث ساختمانهاي صنعتی و غیرصنعتی -3

  حق انشعابات-4

  تأسیسات زیربنایی-5

 هزینۀ لوازم اداري و وسایل نقلیه -6

 نیاز  مورد اصلی آالت ماشین هزینه خرید تجهیزات و-7

  هزینه نصب و کابل کشی-8

 برداري  قبل از بهره  هزینه-9

  پیش بینی نشده   هزینه-10

 زمین  •

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

5000 120000 600 
 

 محوطه سازي •

  
  آماده سازي محوطه -5-2جدول 

 مساحت بخش
 مبلغ واحد 

 )هزار ریال/متر مربع(
 هزینه کل

 )میلیون ریال(
 125 25 5000 خاکبرداري و تسطیح

 270 90 3000 و فضاي سبزخیابان کشی 
 85 150 566 دیوار کشی

 150 2000 75 چراغ هاي محوطه
 630 مجموع
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 غیرصنعتی  ساختمانهاي صنعتی و •

 

 هاي بخش صنعتی و غیر صنعتی هزینۀ احداث ساختمان -5-3جدول 

 )متر مربع(متراژ  بخش
 مبلغ واحد

 )هزار ریال/متر مربع(
 هزینه کل

 )میلیون ریال(

 2100 1500,00 1400 ید سوله تول

 400 2000,00 200 ن اداريساختما

 750 1500,00 500 انبار مواد اولیه و مجصول

 60 2000 30 زمایشگاهختمان آسا

 150 1500 100 تعمیر گاه و قطعات یدکی

 150 1500 100 نگهبانی و پست برق

 3610 0 2330 مجموع
 

 حق انشعابها هزینه  •

 میلیون ریال - نشعابها کل هزینه حق ا-5-4جدول
 هزینه کل عنوان

 100 انشعاب برق
 50 ) اینچ 0,5(انشعاب آب 

 10 انشعاب مخابرات
 10 انشعاب سوخت
 170 مجموع

 

 بناییرتاسیسات زی •

  میلیون ریال-تاسیسات زیر بنایی کل هزینه -5-5دول ج
 ریالی شرح

 350 تاسیسات
 200 هواي فشرده

 100 ژنراتور
 500 ایش و سرمایشسیستم گرم

 1150 مجموع
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 و وسایل اداريهزینه وسایل نقلیه  •
 

 میلیون ریال - مورد نیازنقلیه وسایل -5-6جدول
   قیمت کل قیمت واحد تعداد دستگاه 

 120 120 1 سواري

 8 8 1 وانت

 160 160 1  تنی2لیفتراك 

 288 مجموع
 
 

  ریالمیلیون - مورد نیاز اداري وسایل -5-7جدول
 هزینه مشخصات

 300 اجارة دفتر مرکزي
 30 میز و صندلی و فسه

 10 دستگاه کپی

 18 ) عدد3(کامپیوتر
 10 پرینتر

 7 ) عدد3(دستگاه پرینتر و فکس

 10 سایر تجهیزات ادار

5/16 قفسه هاي رختکن  

 402 مجموع
 

 نیاز  مورد اصلی آالت ماشین هزینه خرید تجهیزات و •

آالت اصلی مورد نیاز ارزیابی گردیده و در نهایت کل هزینه مورد  ماشین ل تجهیزات ودر این قسمت قیمت ک

 میلیون ریال ١9500نیاز جهت خریداري آنها مشخص شده است که بر این اساس قیمت تجهیزات اصلی 

 :موارد زیر می باشد  ماشین االت شامل.برآورد شده است

  125اکسترودر سایز  -

  دستگاه پرس دندانه اي4 -

                                            
 . ریال در نظر گرفته می شود9300هر دالر آمریکا -1
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 یک دستگاه پرس هیدرولیک -

 یک دستگاه بالدر -

 آپارات پنوماتیک -

 دستگاه پلیسه گیري -

 قالبهاي اکسترودر -

 بمبوري -

  متري2ماشین تراش  -

  دستگاه اتوکالو2 -

 فرز -

 سنگ مغناطیسی -

 وسایل ازمایشگاه -
 

 هزینه نصب و کابل کشی  •

 میلیون ریال -هزینه نصب و کابل کشی  -5-8جدول                    
                هزینه صاتمشخ

 425 ) درصد ماشین االت5(نصب
 425 ) درصد ماشین االت5(کابل کشی

 950 مجموع
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 برداري  هاي قبل از بهره هزینه •
 

  میلیون ریال-برداري قبل از بهرههاي  هزینه -5-9جدول
 هزینه شرح

 150 هزینه تولید آزمایشی

 10 آموزش پرسنل

 30 هزینه هاي جانبی مالی
 190 مجموع

 

  بینی نشده هاي پیش هزینه •

هاي پیش بینی نشده  گذاري ثابت به عنوان هزینه هاي مربوط به سرمایه  درصد هزینه5در این طرح     

  . میلیون ریال در نظر گرفته شده است985 معادل

 . فهرست کاملی از سرمایه گذاري ثابت آورده شده است5-10درجدول
 

 ) دالر- میلیون ریال(گذاري ثابت   سرمایههاي ه کل هزین-5-10 جدول
 )میلیون ریال(کل  دالر میلیون ریال عنوان
 120 - 120 زمین

 630 - 630 محوطه سازي
 3610 - 3610 ساختمان سازي
 170 - 170 حق انشعاب

 1150 - 1150 تاسیسات زیربنایی
 9500 450000 5315 تجهیزات اصلی

 120 - 950 نصب تجهیزات 

 630 - 402 لوازم اداري
 3610 - 288 وسائل نقلیه

 170 - 190 قبل از بهره برداري
 850 22500 641 پیش بینی نشده

 20560 472500 13466 مجموع
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 مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین -6

 . ارائه شده است6-1مواد اولیه و میزان مورد نیاز براي تولید محصوالت این طرح در جدول 
 

  مواد اولیه مورد نیاز– 6-1دول ج

مقدار مصرف  ماده مصرفی
 )تن(سالیانه

 قیمت واحد
 )ریال به کیلو گرم(

 16000 1575 کائوچو
 11500 24 اسید استئاریک
 4000 5/31 آنتی اکسیدان
 6000 24 دودة صنعتی
 12000 5/22 رزین کومارون

 

 پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح -7

مسئله مکان یابی احداث واحد و یا طرح، مدلها و روشهاي متعددي وجود دارد که پارامترهاي در مورد   

از مهمترین پارامترهاي . کنند بسیار مهم، اساسی و مؤثر در دستیابی به محل مناسب اجراي طرح دخالت می

 :توان به موارد ذیل اشاره نمود موجود در این رابطه می

 )ي و اداري مورد نیاز جهت ایجاد اشتغالجمعیت کار( نیروي انسانی -1

 )ارزانی زمین و دستیابی به مساحت زیاد و قابل تامین( قیمت زمین -3

 )جهت افزایش میزان سوددهی طرح( معافیت مالیاتی -3

 )پارامتر بسیار مهم در طرحهاي پتروشیمی( دستیابی به منابع تامین مواد اولیه -5

 )جهت صادرات محصول و واردات مواد مورد نیاز(هاي جهانی   دسترسی به پایگاه-6

  امکان تامین موارد تاسیساتی همچون برق و سوخت مورد نیاز-7

   با توجه به اینکه قطعات الستیکی مد نظر این طرح در صنایع خودرو سازي بکار می روند بهتر است که 

 احداث شهد، اصفهان، شیراز و تبریزشهرهاي بزرگ از جمله تهران، ماین واحد در نزدیکی خودروسازان در  

 . شود
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 امین نیروي انسانیت -8

 .ائه شده است ار8-1پرسنل مورد نیاز در جدولتعداد 

 
  نیروي انسانی-8-1 جدول
 تعداد شرح

 1 مدیر عامل

 2 مدیر تولید

 3 تکنسین 

 1  مالی-مدیر اداري 

 1 مدیر فروش

 2 تدارکات

 1 منشی
 1 راننده

 1 نظافتچی

 1 بارداران

 6 کارگر ساده

 3 کارگرماهر

 2 نگهبان

 25 مجموع
 

 .نفر برآورد شده است 25مجموع پرسنل مورد نیاز  
 
 

  برآورد میزان مصرف سالیانه آب، برق و گاز  -9

 . آمده است 9-1  طرح در جدولبخاربرآورد میزان مصرف سالیانه آب، برق و 

 بخارو  میزان مصرف سالیانه آب، برق -9-1 جدول
 واحد میزان مصرف شرح
 متر مکعب 12500 آب

 کیلو وات ساعت 4500000 برق

 متر مکعب 50000 گاز
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 وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی -10

. وابسته است شود، به صنعت قطعه سازي صنعت خودرو که از آن به عنوان لوکوموتیو صنایع نام برده می      

 . فراوانی روبرو استتهدیدات ها و خودرو، با فرصت  پیش نیاز صنعتسازي نیز به عنوان صنعت قطعه

 :فرصتها

   داشتن نیروي جوان تحصیل کرده-

   داشتن منابع عظیم نفتی و دیگر منابع طبیعی-

   استقبال صنعتگران کشور از قطعه سازي-

   سطح تکنولوژي قابل قبول جهانی-

  ایجاد دانشکده هاي خودرو در کشور-

 :تهدیدات

 تحوالت سریع تکنولوژي خودرو در سطح جهانی به نحوي که در هر فصل سال یک تکنولوژي جدید -

 .معرفی می شود

   عدم سرمایه گذاري در مقیاس ملی و بین المللی- 

  فرار مغزها و سرمایه ها -

  عدم رشد فرهنگ قطعه سازي -

  پایین بودن بهره وري صنعتی در کشور-

 موزش مستمر براي صنعتگران عدم تفکر در مورد آ-

   عدم تفکر در مورد جهانی شدن جامعه ایرانی-

  مشکل نظام مالیاتی کشور-

  مشکل نظام اقتصادي کشور-

  پایین آمدن کمیت و کیفیت زندگی مردم-
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چنانچه واحدهاي تولید از حمایتهاي دولت برخوردار نباشند، دچار مـشکالتی در فرآینـد تولیـد خواهنـد                       

ز آنجا که واحدهاي جدید در سالهاي ابتدایی راه اندازي در ظرفیت کامل تولید ندارند، لذا حاشـیه سـود             ا. شد

آنها پایین خواهد بود و نقدینگی واحد در وضعیت مطلوبی قرار ندارد بنابراین براي بقا در میدان رقابت نیاز به                    

داراي قدمت چندین ساله بوده و در بازارهـاي  از طرف دیگر باید دولت از واحدهایی که   . حمایتهاي مالی دارند  

جهانی تا حدودي نفوذ پیدا کرده اند، حمایت کرده و براي تسهیل و آرامش خاطر آنها مشوقها و قوانین ارائـه                  

دهد تا فضا را براي سایر تولید کنندگان نیز آماده کرده و محصوالت آنها بـه راحتـی در بازارهـاي جهـانی بـه          

 : دو نوع حمایت که  دولت می تواند دراین زمینه انجام دهدمورد بررسی قرارگرفته استدرادامه. فروش برسد
 

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

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

حقوق گمرکی که در حال . ي اولیه و عدم مشکالت فنی از طریق گمرك وارد کشور خواهند شداز تستها

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

از طرف دیگر واحدهاي تولیدي که محصوالت آنها به خارج از کشور صادر می شود، مستلزم پرداخت حقوق 

خوشبختانه در سالهاي اخیر براي ترغیب تولیدکنندگان داخلی به امر صادرات مشوقهایی . گمرکی می باشند

 .  براي آنها تصویب شده است که باعث شده است حجم صادرات افزایش یابد
 

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

هاي صنعتی اعطـاي تـسهیالت بلنـد مـدت بـراي سـاخت و                 هاي مالی براي طرح        یکی از مهمترین حمایت   

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

 . هاي صنعتی آمده است براي طرح

یل با ضریب عنوان شده تـا       گذاري ثابت جهت دریافت تسهیالت بلند مدت بانکی اقالم ذ           در بخش سرمایه   -1

 . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ می  درصد سرمایه70سقف 
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سازي طرح، ماشین آالت و تجهیزات داخلی، تأسیسات و تجهیزات کارگاهی بـا   ساختمان و محوطه  -1-1

 . گردد  درصد محاسبه می60ضریب 

 و در غیـر ایـن    درصـد 90ماشین آالت خارجی در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضریب            -1-2

 . گردد  درصد محاسبه می75صورت با ضریب 

 درصـد  70گذاري ثابـت کمتـر از         آالت خارجی در سرمایه     گذاري ماشین   در صورتیکه حجم سرمایه    -1-3

 درصـد محاسـبه   70 جهت دریافت تسهیالت ریـالی بـا ضـریب    1-1باشد، اقالم اشاره شده در بند    

 . گردد می

رسند سرمایه در گردش مورد نیـاز آنهـا بـه     برداري می ه به مرحله بهرههایی ک   این امکان وجود دارد، طرح     -2

 .  درصد از شبکه بانکی تأمین گردد70میزان 

 درصـد و نـرخ سـود    12هاي بلند مدت و کوتاه مـدت در بخـش صـنعت        نرخ سود تسهیالت ریالی در وام      -3

غ تسهیالت اعطایی و نرخ     مبل% 25/1هاي جانبی، مالی آن در حدود          و هزینه  Libor+ 2%تسهیالت ارزي   

 . باشد  درصد ثابت می3سود تسهیالت ارزي براي مناطق محروم 

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 

 10مین مالی از محل حساب ذخیره ارزي براي مناطق کم توسـعه یافتـه و محـروم        حداکثر مدت زمان تأ    -5

 . شود سال در نظر گرفته می

حهـاي  ر میلیـارد ریـال مـی باشـد، بنـابراین جـزء ط         10با توجه به اینکه سرمایه گذاري این طرح حدود           -6

 .واهد بود درصدي بهره وام بلند مدت برخوردار خ6کوچک زود بازده تلقی شده و از بخشودگی 

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

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

 . خواهد شد

 .  شرکت از مالیات معاف خواهد بودبرداري  سال اول بهره10با اجراي طرح در مناطق محروم  -2
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 درصد سـود ناخـالص تعیـین    25) هاي صنعتی و مناطق محروم به جز شهرك  (مالیات براي مناطق عادي      -3

 . شده است

 تجزیه و تحلیل -11

    با رشد صنایع خودروسازي در کشور، باطبع روند مصرف تیوپ، والو تیوپ و قطعات الستیکی خودرو نیز 

به خودکفایی صنعت خودرو و حمایت هاي دولتی از تولید خودرو در داخل کشور نیز  توجه. افزایش می یابد

 .باعث شده است که روند مصرف این قطعات در آینده افزایش یابد

به عبارت دیگر در . می یابدبیشتري  اهمیت  روزبروزقطعات ساخت داخلی در تولید خودرو لزوم استفاده از    

و یکی از اقدامات حمایتی که در مقایسه کرده  جهانی نوع و شکل حمایت تغییر نتیجه تغییر و تحول اقتصاد

 "لزوم استفاده از قطعات داخلی" شرط  گذاردداخل می  و تاثیر بهتري بر اقتصادبودهابزار مناسب تر  با سایر

 .است که باید همواره مورد تاکید قرار گیرد

ژه اي براي رشد و توسعه دارد و با توجه به تحوالت اخیر صنعت قطعه سازي زمینه هاي الزم و موقعیت وی   

هایی که شرکتهاي خودرویی برداشته اند امید می رود  و شکل گیري موضع آینده ایران در این صنعت و گام

یکسان سازي نرخ ارز، توجه به خصوصی سازي و . مدت به این صنعت جذب شوند که سرمایه گذاران بلند

ی از مواردي است که در طی سالهاي اخیر از سوي دولت و بانک مرکزي شناخت حق مالکیت خصوص

 .دستاوردهایی را براي رشد قطعه سازان کشور به همراه داشته است

هاي آن می تواند در یک پروسه  در مجموع سرمایه گذاري در این صنعت با توجه به چشم اندازها و ریسک  

 .مدت جذاب به شمار آید و فرآیند بلند

 . نتیجه گیري نهایی بازار داخلی قطعات الستیکی صنعتی ارائه شده است11-1دولدر ج
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  تن-نتیجه گیري نهایی بازار داخلی قطعات الستیکی صنعتی -11-1جدول              

 شاخص مقادیر

 ظرفیت تولید در داخل کشور 
 ظرفیت فعلی 21390

 ظرفیت آتی 36521

  میزان تولید در داخل کشور 

 وضعیت فعلی   13904

 )1390(پیش بینی آتی  23738

 واردات و صادرات کشور 

 1384صادرات در سال   600

 1384واردات در سال 7900

 مصرف داخلی 

 وضعیت فعلی  20828

 )1390(پتانسیل مصرف آتی  29453

 کمبود در کشور 

 )1390سال(کمبود آتی 5715

 حداقل ظرفیت اقتصادي 600
 یت پیشنهاديظرف 1500

 

 تن 23738 در آینده برابر با قطعات الستیکی، تیوپ و والو تیوپ     با توجه به اینکه توان تولید

 تن در سال برآورد شده است، پیش بینی می شود که 29453در سال و پتانسیل مصرفی برابر با 

راین احداث یک ، بنابوجود داشته باشد در کشوراین قطعات کمبود  تن5700حدود 1390در سال 

با توجه  .به متقاضی پیشنهاد می شودقطعات الستیکی، تیوپ و والو تیوپ   تنی تولید1500واحد 

به اینکه قطعات الستیکی مد نظر این طرح در صنایع خودرو سازي بکار می روند بهتر است که 

، شیراز و این واحد در نزدیکی خودروسازان در  شهرهاي بزرگ از جمله تهران، مشهد، اصفهان

 . تبریز احداث شود
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 منابع و مراجع مطالعاتی •

 

-1 www.andishehgostar.com 

-2 www.mporj.ir 

-3 www.ifco.ir 

-4 www.imi.ir 
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