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   تن١٥٠٠٠  ظرفيت پيشنهادي طرح 

  موارد كاربرد

خشك كننده، رطوبت گير شكر و نمك، سفيد 
كننده و براق كننده در صنايع سراميك، غذاي 

ماكيان، عامل براق كننده دندانها در ساخت خمير 
  )به عنوان جال دهنده(دندان و پودر دندان

  سنگ فسفات، اسيد فسفريک، کربنات سديم  مصرفي عمدهمواد اوليه 
   تن١٥٠٠٠  ) ١٣٩٢سال (كمبود محصول 

  ٦٥  )نفر (اشتغال زايي
  ٢٠٠٠٠  )m2(زمين مورد نياز 

  m2(  ۳۰۰۰(اداري 
  ٥٠٠٠  )m2(توليدي 
  m2(  ۱۰۰۰ ( تاسيسات سوله

  زيربنا

  ٢٠٠٠  )m2(انبار 

 ٤٧٥٠ تن، اسيد فسفريک ١٣٥٠٠فسفات سنگ   ميزان مصرف ساالنه مواد اوليه اصلي
   تن١٨٧٥تن، کربنات سديم 

  ٨٦٥٠  )m3 (آب
ميزان مصرف   kw(  ۱۰۰۳ (برق

  ساالنه يوتيليتي
  ٤٩٥٠٠٠  )m3 (گاز

  - -  )دالر(ارزي 
  ٦١٢٠٢  )ميليون ريال(ريالي 

سرمايه گذاري 
  ثابت طرح

  ٦١٢٠٢  )ريال ميليون(مجموع 
   يا هرمزگان يا يزد يا اصفهانبوشهر   محل پيشنهادي اجراي طرح
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 معرفي محصول -۱

 مقدمه •

تجاري بيشتري  امالحي كه جنبه. امالح فسفاتي اغلب عناصر شناخته شده در طبيعت شناسائي شده اند

  .هاي فسفاتي آمونيوم مي باشند دارند شامل فسفاتهاي فلزات قليائي، قليائي خاكي، فلزات سنگين و نمك

اسيم با توجه به دامنه كاربردي وسيع آنها پت  فسفات سديم و پس از آن امالح فسفات كلسيم، آمونيوم و

سديم فسفات، دي سديم فسفات و  نووفسفات هاي سديم شامل م. گردند مهمترين اين نمكها محسوب مي

  .تري سديم فسفات است

ماده تميز  سديم فسفات استفاده از آن بعنوان يك اسيد جامد محلول در آب و يك نووترين كاربرد م عمده

  .كننده اسيدي است

در توليد پنير  (Emulsifier) از آن بعنوان مايه باالترين مصرف و تنها كاربرد دي سديم فسفات، استفاده

توليد محصوالت گوشتي، نشاسته و شير خشك، همچنين در صنايع  اين ماده در. باشد پاستوريزه مي

  .رسد سازي، پارچه بافي، رنگ سازي و شوينده ها به مصرف مي چرم سراميك، لعاب كاري،

شدت قليائي كه از آن بعنوان تميز كننده اي بسيار قوي و برطرف كننده ه نمكي است ب تري سديم فسفات،

  .گردد استفاده مي رنگ

بين تمام امالح فسفاتي بيشترين   تري سديم فسفات، بعد از سديم تري پلي فسفات–كمپلكس هيپوكلريت

  .حجم كاربرد را بخود اختصاص مي دهد

 اين.  تري پتاسيم فسفات مي باشند وپتاسيم فسفات، دي پتاسيم فسفات نووپتاسيم شامل م امالح فسفاتي

  .ند ا نمكها كمترين كاربرد نمكهاي فسفاتي را بخود اختصاص داده

همچنين در . صنعت بعنوان پيزو الكتريك در صنايع صوتي و الكترونيكي كاربرد دارد پتاسيم فسفات در نووم

  . رود ان مخمر بكار ميكاغذسازي بعنو صنايع

  .گيرد قرار مي دي پتاسيم فسفات در صنعت ضديخ سازي مورد استفاده
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  .دهند فسفاتي را تشكيل مي نمكهاي فسفات كلسيم بعد از امالح فسفاتي سديم، پرمصرف ترين امالح

در تهيه گردد، همچنين  پزي و كيك پزي استفاده مي عنوان مايه خمير در نانه بنو كلسيم فسفات، وماز 

  .كاربرد دارد قرصهاي جوشان و نيز صنايع سراميك

دي كلسيم . باشد مكمل خوراك دام و طيور مي مهمترين مصرف دي كلسيم فسفات، كاربرد آن بعنوان

ه  ديگر موارد مصرف دي كلسيم فسفات استفاده از آن ب.رود مي فسفات در ساختن خمير دندان نيز بكار

  .در صنايع شيشه سازي، پالستيك سازي و داروسازي است عنوان مخمر و نيز كاربرد آن

عنوان خشك كننده و رطوبت گير موادي نظير شكر و نمك ه از آن ب تري كلسيم فسفات، نمكي است كه

  .رود بعنوان سفيد كننده و براق كننده در صنايع سراميك بكار مي همچنين. شود استفاده مي

 دهد واي را تشكيل مي پليمرهاي پيچيده (Aliminum Acid phosphate) اسيد آلومينيوم فسفات

و سخت و   آلومينيوم فسفات بشدت نامحلول.رود بعنوان ماده سفت كننده در سيمان و نسوزها بكار مي

باشد و بعنوان ماده  سانتيگراد مي  درجه۱۸۰۰نقطه ذوب آن . باشد واكنش ناپذير و مقاوم در برابر حرارت مي

  .شود ساختن ترانسفورماتور بكار گرفته مي نو آلومينيوم فسفات دروم. رود اي نسوز بكار مي

بوده و فقط بعنوان كاتاليست در سراميك و نسوز بكار  داراي كاربردي محدود BPO4 نمك فسفات بر

 .رود مي

  .باشد كاربردي محدود در توليد شيشه هايي با كاربرد ويژه مي نمك فسفات آهن داراي

  .سنگين در آب به شدت نامحلول بوده و كاربرد تجاري آنها بسيار محدود است نمك هاي فسفات فلزات

  .رود مي در ساختن سيمان دندانسازي بصورت ماده اوليه اصلي بكار Zn3 (PO4)2 روي فسفات

  .رود بكار مي فسفات كروم در صنايع فلزي و جهت افزايش مقاومت فلزات در مقابل خورندگي

  .سراميك مورد استفاده دارد در صنايع رنگ و) تپيگمن(ه دانعنوان رنگه فسفات كبالت ب

  .گردد فسفات مس، در صنايع حشره كش مصرف مي

  .روند در شيشه سازي و جهت ساختن شيشه هاي مخصوص بكار ميجيوه و سرب،  فسفات
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كمل بعنوان م تركيبات فسفر و كلسيم كه در ساختن استخوان و رشد آن و نيز شيرسازي ضروري مي باشند،

آلي از جمله گوشت، استخوان و   انواع تركيبات طبيعي يا۱۹۴۰تا قبل از . شوند غذاي حيوانات استفاده مي

لكن كمبود منابع طبيعي . مرتفع مي ساختند پودر آن، خوراك ماهي و سنگ فسفات خام نيازهاي فوق را

  .ع و تهيه مواد غذايي مصنوعي گرديدغذاي حيوانات انگيزة ابدا كلسيم و فسفر و افزايش روزافزون تقاضا براي

 فلوئور موجود در سنگهاي فسفاتي در حد مسموميت زايي باال بود، ابداع روشهاي اقتصادي  از آنجا كه مقدار

مقدار  .حذف فلوئور از سنگ فسفات و اسيد فسفريك گام مهمي در پيشرفت اين صنعت بحساب مي آمد

 DCP) 18 فسفات دي كلسيم. بيشتر نباشد PPM ۲۰۰۰ ت ازفلوئور موجود در غذاهاي فسفردار مي بايس

  درصد۱۸ تا ۱۲و  P درصد ۲۴تا  22 (MCP منو كلسيم فسفات Ca).  درصد۲۹ تا ۲۴و  P   درصد۱۲تا 

(Ca  و فسفات فلوئور زدايي شده phosphate Defluorinated: DFP) 18  تا ۳۱ درصد فسفر، ۲۰تا 

  .باشند مي غذايي فسفردارسه جزء اصلي مواد )  درصد كلسيم۳۴

 Thermal) اسيد فسفريك حرارتي  بيشتر غذاهاي حيوانات با استفاده از۱۹۷۳قبل از بحران انرژي در سال 

process) قيمت انرژي، استفاده از اسيد فسفريك مرطوب اما با افزايش. شد كه بسيار خالص است تهيه مي 

(Wet Process)  ارسنيك و فلزات سنگين را از آن مي زدايد،   فلوئور،سازي كه بهمراه فرآيندهاي خالص 

منبع خالص  (Acidulation) از طريق اسيدي كردنDCP .مقرون به صرفه گرديد از نظر اقتصادي بيشتر

 بعنوان محصول DCP گاهي نيز. گردد كلسيم مثل آهك، بوسيله اسيد فسفريك خالص تهيه مي و ارزاني از

 .آيد استخوان بدست ميفرعي هنگام ساختن ژالتين از 

MCP  باشد كه موارد استفاده خاصي دارد اين ماده از طريق اسيدي كردن مي ماده غذايي غني از فسفر  

DCP  وTCP )آيد با اسيد فسفريك خالص بدست مي) تري كلسيم فسفات . MCP  سهم كوچكي در

فسفردار  دود يك سوم بازار مواد غذاييح DFP .شود اما در آمريكا بندرت استفاده مي. دارد بازارهاي اروپايي

اين ماده از طريق كلسينه  .دهد، اما در اروپا به اين وسعت استفاده نمي شود امريكا را بخود اختصاص مي

  .باشد مي MCP و DCP كردن فسفات تهيه شده و نسبت فلوئور به فسفر آن بيش از
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فلوئور بيشتري را مي توانند تحمل  مقاديردر تغذيه ماكيان و حيوانات كوچكي است كه  DFP مصرف اصلي

  . گيرد بعنوان مكمل غذايي مورد استفاده قرار مي سنگ فسفات خام نيز با محتواي فلوئور كم،. كنند

  

  معرفي تري كلسيم فسفات •

  برابـر اسـت بـا   اتري كلسيم فسفات عبارت است از مخلوط متغيري از فسفات كلسيم كـه تركيـب آن تقريبـ   

10CaO, 3P2O5.H2O     و بطور اساسي مركب از تري كلـسيم دي ارتـو فـسفات Ca3(PO4)2   همـراه بـا 

تري كلسيم فسفات به صورت گرد سـفيد بـدون   . باشد تر مي تر يا قليائي هاي كلسيم با خاصيت اسيدي    فسفات

ق  نـامحلول اسـت ولـي در اسـيدهاي رقيـ     ادر آب تقريب. در الكل نا محلول است    . باشد مزه و پايدار در هوا مي     

  .شود كلريدريك يا نيتريك به آساني حل مي

  .هاي تري كلسيم فسفات ارائه شده استي ويژگ۱ در جدول 

   ويژگيهاي تري كلسيم فسفات-۱جدول 
  مقدار  مشخصات
 Ca3O8P2  فرمول

   g/mol ۱۸/۳۱۰     جرم مولكولي
   g/cm3 ۱۴/۳     دانسيته
   ºC۱۳۹۱     نقطه ذوب

   گرم آب۱۰۰ گرم در ۰۰۲/۰  حالليت در آب
  

  
  

  . ارائه شده است۵۰۷۱ مطابق استاندارد ملي  خوراكي ويژگيهاي تري كلسيم فسفات۲در جدول 
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  ۵۰۷۱ دبق استاندار مطا خوراكي ويژگيهاي تري كلسيم فسفات-۲جدول 
  حدود قابل قبول  مشخصات

  تشخيص ماهيت
  ايجاد رسوب زرد) الف
  ايجاد رسوب سفيد) ب

  كلسيم% ۴۰و حداكثر % ۳۴حداقل   خلوص
   %۰۰۷۵/۰حداكثر   فلوئور
   ميليگرم در كيلوگرم۳حداكثر   آرسنيك

   %۰۰۱۵/۰حداكثر   فلزات سنگين بر حسب سرب
  گرم ميليگرم در كيلو۵حداكثر   سرب

  %۱۰حداكثر   افت وزني به وسيله سوزاندن
  %۵/۲حداكثر   رطوبت
   ميليگرم در كيلوگرم۴۰۰حداكثر   آهن
  %۳۵/۰حداكثر   كلريد
  %۶/۰حداكثر   سولفات

  %۳/۰حداكثر   مواد نامحلول در اسيد
  

گهـداري  تري كلسيم فسفات بايد در ظروف كامال خشك و تميز و دربسته و غير قابـل نفـوذ بـسته بنـدي و ن           

     اي باشد كه روي محتويات آن بي اثر بوده و از مـواد مجـاز بـراي بـسته بنـدي           بسته بندي بايد به گونه    . گردد

  .ساخته شده باشد) مانند پلي اتيلن (
  

  )۳آيسيك (نام و كد محصول - ۱-۱

  ۲۴۱۱۱۹۲۷) كـد آيـسيك   ( با كـد شناسـايي كـاال       تري كلسيم فسفات      محصول بررسي شده در اين طرح       

 ۲۴۱۱  ،ساخت مواد و محصوالت شيميايي مربوط به ۲۴يسيك، عدد آبر اساس سيستم طبقه بندي      . باشد مي

 تـري كلـسيم فـسفات    شامل ۲۴۱۱۱۹۲۷ و مواد شيميايي اساسي به جز انواع كود و تركيبات ازت        مربوط به   

  .باشد مي

  

  شماره تعرفه گمركي -۱- ۲

كلسيم طبيعي، فسفات آلومينو كلسيك طبيعـي و  فات س تحت نام ف    ۲۵۱۰با تعرفة كلي     تري كلسيم فسفات  

  .گردد كه شامل دو بخش استبه كشور وارد و يا صادر ميگل سفيد فسفاته 
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  آسياب نشده تحت عنوان ۱۰/۲۵۱۰تعرفه  - 

  آسياب شده تحت عنوان ۲۰/۲۵۱۰تعرفه  - 
  

 شرايط واردات -۳-۱

  . ميباشد %۴ر  براب ۲۰/۲۵۱۰  و ۱۰/۲۵۱۰تحت تعرفه  تري كلسيم فسفاتحقوق ورودي براي 

قانون اصالح موادي از قانون برنامـه سـوم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي        ) ۲(حقوق پايه طبق ماده     

جمهوري اسالمي ايران، شامل حقوق گمركي، ماليات، حق ثبت سـفارش كـاال، انـواع عـوارض و سـاير وجـوه              

به مجموع اين دريافتي . شود ها تعيين ميارزش گمركي كاال % ۴باشد و معادل     دريافتي از كاالهاي وارداتي مي    

  .شود و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيات وزيران تعيين ميشود، حقوق ورودي اطالق مي
  

  

 بررسي و ارائه استاندارد ملي -۱- ۴

جهت جلب اعتماد مصرف كنندگان محصول توليدي و نيـز رعايـت كليـه نكـات مربـوط بـه كنتـرل كيفيـت                 

به طور كلي در مورد هـر محـصول اسـتانداردهاي      . ه استانداردهاي موجود امري ضروري است     محصول توجه ب  

استانداردهاي ملي توسط موسسه استانداردها و تحقيقات صنعتي ايران      . مختلف ملي و بين المللي وجود دارد      

  . باشند تهيه ميگردد و كليه توليد كنندگان محصول ملزم به رعايت اين استانداردها مي

  .ارائه شده است تري كلسيم فسفاتالمللي در ارتباط با اي، ملي و بين استانداردهاي كارخانه۳ جدول در

  

  تري كلسيم فسفات ليست استانداردهاي مرتبط با -۳جدول 
  شماره استاندارد  عنوان استاندارد  رديف
  ۵۰۷۱   ويژگيها و روشهاي آزمون-تري كلسيم فسفات خوراكي  ۱

  ۷۴۵۰   ويژگيها- بتا تري كلسيم فسفات- مواد سراميكي-كاشتنيهاي جراحي  ۲

۳  specification for annatto colour for food  products 
  

IS 2557-1963  

۴  
Standard Specification for Calcium Phosphate Coatings for Implantable 

Materials 

ASTM F1609 -08  
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 بررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت داخلي و جهاني محصول -۱- ۵

  .پارامترهاي مختلفي بر قيمت فروش محصول موثر خواهد بود كه در ادامه شرح داده شده اند

باشد و نقـش عمـده اي را در    قيمت مواد اوليه مصرفي كه يكي از مهمترين هزينه هاي متغير توليد مي      - ۱

  .يين قيمت تمام شده محصول داردتع

منطقه جغرافيايي احداث واحد به خصوص از لحاظ دسترسي به منابع تامين مواد اوليه و كـانون هـاي                - ۲

 .مصرف محصول، هزينه هاي مربوط را تحت تاثير قرار خواهد داد

ان ضايعات  نوع تكنولوژي مورد استفاده از طريق تاثير بر سرمايه گذاري، كيفيت محصول توليدي و ميز               - ۳

 .بر قيمت فروش محصول موثر خواهد بود

هزينه نيروي انساني مورد نياز تاثير مستقيم در هزينه هاي متغير توليد و قيمت تمـام شـده محـصول                     - ۴

 .دارد

ظرفيت توليد واحد بر روي قيمت فروش محصول موثر است، به اين ترتيب كه افزايش ظرفيت توليد از     - ۵

 .گردد كاهش قيمت تمام شده محصول ميربار باعث طريق سرشكن نمودن هزينه هاي س

  .رسد  به فروش مي دالر۵/۰-۱ حدود كيلوگرم، هر جهاني در بازار تري كلسيم فسفاتدر حال حاضر قيمت 

  

 توضيح موارد مصرف و كاربرد -۶-۱

  .موارد كاربرد تري كلسيم فسفات در ادامه ذكر شده است

  خشك كننده - 

 رطوبت گير شكر و نمك - 

  براق كننده در صنايع سراميكسفيد كننده و - 

 غذاي ماكيان - 

 )به عنوان جال دهنده(عامل براق كننده دندانها در ساخت خمير دندان و پودر دندان - 
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  بررسي كاالهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول - ۷-۱

م فـسفات  به طور كلي تري كلسيم فسفات در بسياري از موارد كاربرد خود قابل جايگزيني با مونو كلسي           

  .باشد و دي كلسيم فسفات مي

   اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز-۸-۱

عمدة رشد و  رود چرا كه يكي از نيازهاي فسفر يا فسفات يكي از عوامل در زندگي امروزي به شمار مي

 افزايش جمعيت، همواره از طرفي به دليل. دهد توسعه محصوالت كشاورزي را كودهاي فسفاته تشكيل مي

سنگ فسفات عنوان تنها منبع اقتصادي تامين كربنات . جهان نيازمند مواد غذايي بيشتري خواهد بود

صنعتي داراي نقش بسيار مهم و حياتي و غير قابل جايگزين  فسفري، در توسعه بخش كشاورزي و

آن افزايش حياتي اين ماده در عرصه حيات، با افزايش جمعيت جهان، نياز به  با توجه به نقش. باشد مي

  .يافته است چشمگيري
  

  كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول-۹-۱

بـا توجـه بـه اينكـه آمـار توليـد             .انـد  در ادامه ذکـر شـده      تري كلسيم فسفات  کشورهاي عمده توليد کننده     

فتـه  آمار صادرات اين ماده در كشورهاي مختلف مد نظر قـرار گر      كشورهاي مختلف در دسترس نبوده است،     

  .است

 [1]) تنهزار( در كشورهاي مختلف جهان تري كلسيم فسفاتتوليد  -۴جدول 
۲۰۰۴صادرات  كشور    ۲۰۰۷صادرات  
  ۲۲۸۳  ۲۷۴۹  روسيه
  ۱۷۷۹  ۱۷۷۹  سوريه
  ۶۸  ۲۷۳ چين
  ۶۰۱  ۷۲۴  الجزاير
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   شرايط صادرات-۱۰-۱

ر طبق قانون معافيت صادرات ب. باشد  از هرگونه تعهد و پيمان ارزي معاف ميتري كلسيم فسفاتصادرات 

، صادرات كاال و خدمات از پرداخت ۲۷/۱۲/۱۳۷۹كاال و خدمات از پرداخت عوارض، تصويب شده در تاريخ 

هر گونه عوارض معاف است و هيچ يك از وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها، دستگاههاي اجرايي، شهرداري ها 

 وضع و اخذ عوارض را دارند، مجاز نيستند از كاالها و و شوراهاي محلي كه بر طبق قوانين و مقررات حق

  .خدماتي كه صادر ميشوند عوارض اخذ نمايند يا مجوز اخذ آن را صادر نمايند

   وضعيت عرضه و تقاضا-۲

   بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد-۱-۲

حدي براي توليد اين مـاده  در حال حاضر در كشور واحد فعال توليد تري كلسيم فسفات وجود ندارد و هيچ وا     

  .از وزارت صنايع درخواست مجوز ننموده است

  

   بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا-۲- ۲

ذكـر شـده    تـري كلـسيم فـسفات   جهت توليد در اين بخش طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا  

  . است

  سفاتتري كلسيم ف توليد در دست احداث واحدهاي -۵جدول
  تن-ظرفيت  نفر-اشتغال  درصد پيشرفت  محل   واحدنام 

  ۲۰۰  ۴۰  ۰  تبريز-شرقي آذربايجان  بوياخ ساز
  ٧٠٠  ٣٥  ٠  تهران  منصور مددي نوعي
  ۲۰۰۰  ٢٧  ٠  چناران-رضوي خراسان  كورش رضايي مهنه

  ۲۹۰۰  جمع
  

 اين . دارندحداث قراردست ا در تن ۲۹۰۰ واحد با ظرفيتي معادل     ۳بنابر اين جدول در حال حاضر در كشور         

  . واحدها مجوز از وزارت صنايع و معادن اخذ كرده اند و ميزان  پيشرفت كار آنها صفر است

  



   

  ١٠

  
  
  
  
  
  
  

                          تري كلسيم فسفات                     صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     سازمان

  

   بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم- ۳-۲

به كشور وارد  ۲۰/۲۵۱۰و  ۱۰/۲۵۱۰ با تعرفة تري كلسيم فسفات به همراه ساير فسفات هاي كلسيم

  .  نشان داده شده است۶اردات در جدول ميزان و. گرددمي
  

  ]۵[ در پنج سال اخيركلسيم فسفات ميزان و ارزش واردات -۶جدول 
  دالر  تن-ميزان واردات  سال
۱۳۸۰  ۲۱۰۰۶۷  ۱۲۰۴۴۱۶۰  
۱۳۸۱  ۳۳۵۳۱۵  ۱۴۳۴۳۴۵۵  
۱۳۸۲  ۳۵۷۳۳۷  ۱۵۲۷۹۷۱۸  
۱۳۸۳  ۲۸۵۲۴۹  ۱۲۹۱۲۰۷۰  
۱۳۸۴  ۳۸۹۹۹۷  ۲۵۷۱۵۶۸۸  
۱۳۸۵  ۲۸۳۹۵۵  ۲۱۸۸۲۰۰۰  

  ۱۱۲۲۳۱۷۰  ۱۲۶۷۲۰  ۱۳۸۶ ماه اول نه
  

 ۸۶واردات سال   . وارد كشور شده است   انواع فسفاتهاي كلسيم     تن   ۱۲۶۷۲۰ معادل   ۱۳۸۶سال  نه ماه اول    در  

  . صورت گرفته است%) ۳۳(مراكشو %) ۶۷(اردناز كشورهاي 
  

 بررسي روند مصرف از آغاز برنامه -۲- ۴

سيم فسفات در كشور توليد نميشود و مصرف چنداني آن طور كه از آمار توليد در كشور بر مي آيد تري كل

شود و يا در   از اين ماده باشد يا از طريق واردات تامين ميهنيز در كشور ندارد، در مواردي كه نياز به استفاد

 تن ۱۲۶۰۰۰ با توجه به حدود .شود موارد غير ضروري ساير فسفات هاي كلسيم به جاي آن به كار برده مي

آيد كه انواع فسفاتهاي كلسيم در كشور   برمي۱۳۸۶سفاتهاي كلسيم در نه ماه نخست سال واردات انواع ف

مصرف دارند، هرچند كه عمده اين ميزان واردات متعلق به مونو و دي كلسيم فسفات است كه براي خوراك 

از ميانگين % ۵به همين دليل حدود . دام و طيور و در صنايع سراميك و افزودنيهاي مواد غذايي كاربرد دارند

ميانگين واردات سه سال . واردات سه سال گذشته در كشور براي تري كلسيم فسفات منظور شده است

  . باشد تن مي۱۴۰۰۰اين مقدار معادل % ۵ تن بوده است كه ۲۸۰۹۷۰گذشته برابر 
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   بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم -۲- ۵

 صادركشور  از ۲۰/۲۵۱۰و  ۱۰/۲۵۱۰ با تعرفة ت هاي كلسيمتري كلسيم فسفات به همراه ساير فسفا

  .  نشان داده شده است۷ميزان صادرات در جدول . گرددمي

  ]۵[در پنج سال اخيرفسفات هاي كلسيم  تاصادر ميزان و ارزش -۷جدول 
  دالر  كيلوگرم-صادراتميزان   سال
۱۳۸۰  --  --  
۱۳۸۱  ۶۰۰۰۰  ۳۰۱۵۹  
۱۳۸۲  ۳۰۱۰  ۵۱  
۱۳۸۳  --  --  
۱۳۸۴  ۲۹۷۲۴۳  ۱۵۶۲۷۴  
۱۳۸۵  ۶۷۰۰۰  ۲۷۰۰۰  
  ۴۰۸۳۷۰  ۹۸۹۴۷۹۴  ۱۳۸۶نه ماه اول 

  
   . صورت گرفته است%)۹۷(هند  به كشور۸۶عمده صادرات سال 

   بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم-۶-۲

ز به فعليت نرسـيده اسـت، امـا    بازار هدف به بازاري گويند كه خارج از مرزهاي يك كشور قرار داشته ولي هنو   

  . در صورت تدوين استراتژي صحيح بازار شناسي و بازاريابي بين المللي ميتوان در آن بازارها نفوذ نمود

امروزه كه عرضه كاالها در بازارهاي صادراتي در سطوح انبوهي صورت ميگيـرد، شناسـايي و تعيـين بازارهـاي      

امروزه به جهـت آنكـه     . مذكور از اهميت ويژه اي برخوردار است      هدف صادراتي و مشتريان خاص در بازارهاي        

شمار عرضه كنندگان كاالها و خدمات مشابه بسيار زياد شده است، اين امكان براي مشتريان فراهم شده كـه                

از اين حيث صـادر  . بتوانند كاالهاي مورد نظر خويش را از ميان انبوهي از كاالهاي عرضه شده انتخاب نمايند              

در واقـع برنـده     ن در رقابتي شديد قرار گرفته اند و هر يك كه بازاريابي مطلوب تـري داشـته باشـند،                  كنندگا

  .خواهند شد

الملل يكي از مراحل توسعة بازارهاي صادراتي، مطالعـه و تعيـين            هاي نوين تجارت بين   بر اساس نظريه  

  .راههاي دسترسي به بازارهاي هدف صادراتي است

گيرد كه دسترسي بـه منـابع   يد انواع فسفات هاي كلسيم در كشورهايي صورت مي       با توجه به اينكه تول    
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 ورد امكان كسب بازار صادراتي در حال حاضر چندان ضروري به نظر نمي آيد لذا برآ  سنگ فسفات دارند،     غني

  .توان به صادرات آن به كشورهاي همسايه اميدوار بوداما در صورت توليد اين ماده در داخل كشور مي

  .گردد  ارائه ميتري كلسيم فسفات جمع بندي نهايي بازار ۸در جدول 

  تري كلسيم فسفاتبندي نهايي بازار  جمع-۸جدول 
  )تن(مقدار   عنوان  رديف
  --  )۱۳۸۶(توليد داخلي   ۱
  ۱۴۰۰۰  )۱۳۸۶(مصرف داخلي   ۲
  --  صادرات  ۳
  ۱۴۰۰۰  واردات  ۴
  ۲۹۰۰  )۱۳۹۲(توليد در سالهاي آتي   ۵
  ۱۵۰۰۰  )۱۳۹۲(سالهاي آتي مصرف در   ۶
  --  امكان كسب بازار صادراتي  ۷
  ۱۵۰۰۰  )۱۳۹۲( در سالهاي آتي  داخليكمبود  ۸

  

   بررسي اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول در كشور -۳

طراحي و احداث صنايع نيازمند شناخت مباني تئوري و برخورداري از ديدگاههاي عملي و تجربي متناسب با               

  .باشدايط اقتصادي و فرهنگي حاكم و دانش فني موجود جامعه، به منظور نيل به اهداف توليد ميشر

بررسي امكان احداث واحد از حيث نحوه تامين مواد اوليه، تعيين ميزان سرمايه گـذاري و تطـابق تكنولـوژي                 

مطالعـات هماهنـگ و    صنعت مورد نظر با ميزان تخصص ها و مهارت هاي بالقوه و بالفعل موجـود در كـشور،                   

  .نمايدچند جانبه اقتصادي، فني، اقليمي و جغرافيايي را ايجاب مي

مطالعـات فنــي ايجـاد صــنايع، مجموعـه اي از تحقيقــات در خـصوص ماهيــت مـواد و محــصوالت، شــناخت      

  .باشدفرايندهاي مختلف توليد و تكنولوژي هاي موجود و بررسي سيستمها، تجهيزات و ماشين آالت مي

گيرد كـه  ررسي ها در راستاي نيل به هدف توسعه، توليد و افزايش كيفيت محصوالت توليدي صورت مي      اين ب 

با بهبود بافت فني واحدهاي جديد التاسيس در داخل كشور، پاسخگويي به نياز بازار و رقابت بـا سـاير توليـد            

  .سازدكنندگان جهاني را امكان پذير مي
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v تشريح فرايند منتخب  

  .متشكل از دو مرحله ذيل استوليد تري كلسيم اساس فرايند ت

ü خرد كردن مواد اوليه و توليد پلت  

و كربنـات كلـسيم آسـياب       )  درصد رطوبـت   ۳ تا   ۲حاوي  ( سنگ فسفات     با استفاده از آسياب گلوله اي،            

 شوند كه با به كار گيري غربالهاي مكـانيكي، ذرات درشـت حاصـل از مرحلـه آسـياب مجـددا بـه آسـياب            مي

  .شوندبرگردانده مي

ايـن آسـيابها كـاربرد      .كننـد آسيابهاي گلوله اي از نوع پيوسته بوده ومواد را بصورت خـشك آسـياب مـي                    

وسيعي در صنايع فرآوري مواد معدني و شيميائي داشته و در بخـشهاي خـردايش كفـايي و توليـد پودرهـاي                 

 مدار بـسته بـا        ميكرونيزه معموالً اين آسيابها در يك      به منظور توليد پودرهاي    .شودميكرونيزه بكار گرفته مي   

دستيابي به دانه بندي مناسـب محـصول آسـياب           .گيرندسپراتورهاي هوايي ويا كالسيفايرهاي هوايي قرار مي      

منوط بـه   گلوله اي وابسته به مشخصات فيزيكي و مواد ورودي به آن است كه الجرم حصول نتيجه مطلوب را          

  .سازدي مناسب دستگاه ميانتخاب صحيح و طراح

 

 پلـت ضمن توزين به مقدار مورد نظر با اسيد فسفريك جهـت توليـد           مخلوط پودري حاصل از مرحله آسياب،       

  .لسينه شدن و حذف فلوئور به كوره دوار هدايت شودشود تا مخلوط حاصل براي انجام فرايند كمخلوط مي

ü كلسيناسيون  
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. باشدحايز اهميت به سزايي مي) فلوئور زدايي(طراحي كوره دوار در عمل كلسيناسيون و تسريع حذف فلوئور 

لذا . باشداز عمده ترين معضالت اين مرحله، حذف فلوئور و تبديل سنگ فسفات به صورت محلول در آب مي

  . گيرد كه منجر به توليد تري كلسيم فسفات گرددكنترل فرايند به گونه اي صورت مي ون كوره،درطراحي 

) از طريق يك سيستم( ك تساختمان كلي كوره دوار به صورت كپسولي فلزي است كه بر روي چهار عدد غل

  . داخلي كوره را با مواد نسوز مي پوشانندديواره. به آرامي مي چرخد

 
  

در . باشـد به كار گيري كوره اقتصادي ترين انتخاب مناسب جهت حذف فلوئور و بازيابي حـرارت احتـراق مـي       

راد جهـت   درجـه سـانتيگ  ۱۴۰۰ تا ۱۳۵۰ دقيقه در حرارت ۶۰ الي ۳۰حضور بخار آب كافي پلت ها به مدت  

افزايش مقدار رطوبـت در فـضاي كـوره    . بيند درصد محتويات فلوئور سنگ فسفات حرارت مي۹۵-۱۰۰حذف  

  . كمك موثري در جهت فلوئور زدايي از سنگ فسفات خواهد بود

. گيـرد   قسمت اصلي عمل پخت در كـوره صـورت مـي    .است قسمت كوره و خنك كن دو شامل  سيستم پخت 

بـا شـيب    اين استوانه. باشد   متناسب با ظرفيت كارخانه مي كه طول و قطر آناستي فلز   پخت استوانه كوره

مواد خام پس . باشد دوراني مي  درصد روي چند پايه مجهز به غلتك، قرار گرفته و داراي حركت٤ تا ٣حدود 

اد بـه سـمت   شوند و به دليـل وجـود شـيب و حركـت دورانـي مـو       مي از طي مسير از انتهاي كوره، وارد كوره

   .شوند سرازير مي خروجي كوره و منطقه پخت

مختلـف، ايجـاد محـيط حرارتـي بـا درجـه        در انتهاي كوره يك مشعل تعبيه شده كه با استفاده از سوختهاي

 حفاظت از بدنه كوره در مقابـل ايـن حـرارت بـسيار            براي. نمايد  گراد را مي     درجه سانتي  ١٤٠٠ حدودحرارت  

محـصول  . شوند استفاده از انواع آجرهاي نسوز، بتون و جرمهاي نسوز پوشيده مي ه با مناطق مختلف كور،زياد

كلينكر خروجي از كوره داراي درجه حرارتي حـدود   .گردد كلينكر نام دارد پخت كه از كوره خارج مي سيستم
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دن بازيابي اين مقدار حـرارت و همچنـين مـشكل بـودن جابجـا كـر      . گراد است سانتي  درجه١٢٠٠ تا ١٠٠٠

كلينكـر  ن صيت اساسي ديگـر مربـوط بـه سـرد كـرد     خا. نمايد داغ، ضرورت سرد كردن آنرا ايجاب مي كلينكر

كردن كلينكر توسـط دسـتگاه    عمل سرد. باشد تكميل تشكيل كريستالهاي كلينكر و باال رفتن كيفيت آن مي

رود بـه آسـياب در سـيلو،    سيستم پخت قبل از و كلينكر توليدي يا محصول. پذيرد انجام مي) كولر(خنك كن 

   .شود مي اي استفاده براي پودر كردن كلينكر از آسيابهاي گلوله .گردد مي انبار و يا سالنهاي مربوطه ذخيره

 جهـت توليـد   يحهت استفاده بهينه و اقتصادي، گازهاي حاصل از احتراق بعد از حذف غبـار و ذرات احتمـال               

  .شوندبخار به كار گرفته مي

  .حل فرايند توليد تري كلسيم فسفات را ميتوان به صورت زير خالصه نمودبه طور كلي مرا

  آسياب - ۱

 نيكياغربال مك - ۲

 پلتتوليد  - ۳

 جدا كننده غبار - ۴

 كوره دوار - ۵

 خنك كن دوار - ۶

 مخزن جمع آوري كلينكر - ۷

 آسياب كلينكر - ۸

 سيلوي محصول - ۹

  بسته بندي-۱۰

ن راسـتا هـر   يـ در ا. باشـد ي ميت صنعين واحدهاي مرهون رقابت بياديع جهان تا حدود ز  يرشد و تکامل صنا   

ن روند به مرور  ي از بازار دارد و ا     يشتري در کسب سهم ب    يت محصوالت خود، سع   يفيش ک ي با افزا  يواحد صنعت 

ت جهـت  يـ فيکنتـرل ک .  شده استي جوامع صنعتيفيجه رشد کيت محصوالت و در نتيفيزمان باعث بهبود ک   

اين عمليات سـبب  . رديگي محصول انجام ميه بران شديي تعيد، مطابق مشخصات فن ين صحت عمل تول   ييتع
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شود تا ضمن جلوگيري از توليد محصوالت معيوب، از هدر رفتن سرمايه هـا جلـوگيري بـه عمـل آمـده و                        مي

  .قيمت تمام شده محصول کاهش يابد

  .توان به صورت زير خالصه کردبه طور کلي اهداف کنترل کيفيت را مي

  حفظ استانداردهاي تعيين شده - 

 خيص و بهبود انحرافات در فرايند توليدتش - 

 تشخيص و بهبود محصوالت خارج از استاندارد - 

 ارزيابي کارايي افراد و واحدها - 

توان گفت کنترل کيفيت عبارت است از اطمينان از تهيه و توليد کاال و خدمات، بـر طبـق        به عبارت ديگر مي   

جدايي ناپذير کنترل کيفيـت بـه منظـور شـناخت          استانداردهاي تعيين شده و بازرسي به عنوان يکي از اجزا           

. گيـرد عيوب و تهيه اطالعات مورد نياز براي سيستم کنترل کيفي که در همه واحـدهاي صـنعتي انجـام مـي                   

  باشدمراحل بازرسي کلي با توجه به وضعيت هر صنعت به ترتيب ذيل مي

  در مرحله تحويل مواد اوليه - ۱

 در مرحله آغاز توليد - ۲

 ات پر هزينهقبل از آغاز عملي - ۳

 قبل از شروع عمليات غير قابل بازگشت - ۴

 گرددپيش از آغاز عملياتي که سبب پوشيده شدن عيوب مي - ۵

 در مرحله پاياني کار - ۶

  .هر يک از اين مراحل بازرسي ممکن است در محل عمليات يا آزمايشگاه انجام گيرد

   تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم-٤

و بين روشهاي مختلف توليد اين ماده تفاوت خاصي وجود نـدارد   است م فسفات سادهتري كلسيفرايند توليد   

  .حظه اي وجود نداردو نقاط قوت و ضعف قابل مال
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  بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي طرح  -٥

انتخاب ظرفيت و برنامه توليد مناسب براي واحدهاي صنعتي عالوه بر بهره برداري بهينـه از سـرمايه گـذاري          

نظر به اينکـه احـداث واحـدهاي صـنعتي     . ام شده، عاملي در جهت کسب بيشترين سود ممکن خواهد بود انج

اي است که در بعضي موارد تقريبا ثابت است لذا انتخاب ظرفيتهـاي خيلـي کـم                مستلزم سرمايه گذاري اوليه   

باال سرمايه گـذار را  عالوه بر ان در صنايع کوچک انتخاب ظرفيت هاي   . سازدسودآوري طرح را غير ممکن مي     

کند که در آن صورت واحد مورد نظر از چهارچوب مطالعات صنايع کوچک            مجبور به تامين سرمايه زيادي مي     

لذا در اين زمينه، با توجه به بررسي بازار، شناخت کانونهاي مصرف، نيازهاي داخلي . رودو احداث آن فراتر مي

 ظرفيت هاي باال و محدوديتهاي صـنايع کوچـک و نيازهـاي    و امکان صادرات ظرفيت طرح با تقابل سودآوري   

  .گرددمصرفي تعيين مي

  . در سال در نظر گرفته شده است تن تري كلسيم فسفات١٥٠٠٠ظرفيت اين واحد توليدي 
   

  .در ادامه هزينه هاي سرمايه گذاري طرح آورده شده است

  زمين  -

ايـن   انتخاب شده اسـت، قيمـت زمـين در   طق محروم   منا محل اجراي آن كه در     يابي طرح و   باتوجه به مكان  

نياز زمين كه در حدود  مورد شود، لذا با توجه به متراژ     مربع برآورد مي    ريال به ازاي هر متر     ۲۵۰,۰۰۰منطقه  

  . گردد ميليون ريال برآورد مي ۵۰۰۰ هزينه خريد زمين برابر گردد، بيني مي پيش مترمربع ٢٠٠٠٠

  ٢٠٠٠٠) مترمربع( × ۲۵۰,۰۰۰) ريال/ مربع متر= ( ٥٠٠٠ )ميليون ريال(

  

  

  سازي محوطههاي   هزينه-

   آماده سازي محوطه-٩جدول 

 بخش
 مساحت

  )مترمربع(
  مبلغ واحد

 )هزار ريال/متر مربع (
 هزينه كل

 )ميليون ريال(
 ٨٠٠ ٤٠ ٢٠٠٠٠ تسطيح زمين
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 ٣٦٠ ٣٠٠ ١٢٠٠ ديوار كشي
  خيابان كشي و آسفالت و جدول كشي

  ... و و فضاي سبز
٦٧٥ ٧٥ ٩٠٠٠ 

  ۱۸۳۵ مجموع
  

  غيرصنعتي   احداث ساختمانهاي صنعتي و-

 
 هاي بخش صنعتي و غير صنعتي هزينة احداث ساختمان -۱۰جدول 

 بخش
  متراژ

 )ربعممتر  (
  مبلغ واحد

 )هزار ريال/متر مربع (
  هزينه كل

 )ميليون ريال(
 ١٣٠٠٠ ٢٦٠٠ ۵۰۰۰ سوله توليد
 ۵۰۰۰ ٢٥٠٠ ۲۰۰۰ سوله انبار 

 ٢٥٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ تاسيساتسوله 
 ٩٦٠٠ ٣٢٠٠ ٣٠٠٠ ساختمانهاي اداري،رفاهي و خدماتي

 ۲۹۶۰۰ مجموع

 
  

  

   حق انشعابها هزينه -
  

 ) ميليون ريال  ( كل هزينه حق انشعابها-١١جدول 
 هزينه كل عنوان رديف
 ١٣٩٢ انشعاب برق ١
 ٣٤٣ انشعاب آب  ٢
 ۶۶ ) سوخت(گاز انشعاب ٣
 ۳۶ خابراتانشعاب م ٤

 ۱۸۳۷ مجموع
  

  

   هزينة تاسيسات زير بنايي-

  تاسيسات زير بنايي   كل هزينه -۱۲جدول 
 ) ميليون ريال( هزينه شرح
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 ٥٠٠ تاسيسات آب
 ٤٠٠ ديزل ژنراتور اضطراري

 ٤٥٠ تاسيسات سرمايش و گرمايش ساختمان اداري

 ٢٥٠ تاسيسات سرمايش و گرمايش ساختمان توليد

 ١٥٠  حريقتاسيسات اطفاء

 ۱۷۵۰ مجموع
  

  

  و وسايل اداري هزينه وسايل نقليه -

  نقل مورد نياز  وسايل حمل و-١٣جدول 
 قيمت كل قيمت واحد تعداد نام دستگاه يا تجهيزات

 ٤٤٠ ١١٠ ٤  سواري
 ٤٠٠ ١٠٠ ٤ وانت 

 ٨٤٠  مجموع
  
  
  

 هزينه وسايل اداري-١٤جدول 
 هزينه مشخصات

 ١٣٠ ميز و صندلي و قفسه

 ٥٠ تگاه فتوكپي و پرينتردس

 ١٠٠ كامپيوتر و لوازم جانبي
 ٥٠ قفسه هاي رختكن
 ٤٠ تجهيزات اداري
 ٣٧٠  مجموع

  

  

  

  نياز   مورد اصليآالت ماشين  هزينه خريد تجهيزات و-
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بر اساس استعالمهاي ) اعم از داخلي و خارجي(هزينه ماشين آالت و تجهيزات بکار رفته در خط توليد 

 از شرکتهاي معتبر برآورد گرديده است که عالوه بر نرخهاي ارائه شده از سوي اين سازندگان، به عمل آمده

  . منظور شده استيجهت نصب، حمل و نقل، لوله کشي و برق کشي، ابزار دقيق و رنگ کارهايي نيز هزينه

  .گردديبرآورد مفرايند توليد زات مورد استفاده ي تجهابتدا

  فرايند توليد تجهيزات اصلي -۱۵جدول 
  تعداد  مشخصات فني  ماشين آالت و تجهيزات  رديف
  ۱   متر مكعب۵/۲به ظرفيت   مخزن سنگ فسفات  ۱
  ۱   متر مكعب۲به ظرفيت   مخزن سود سوزآور  ۲
  ۱   تن۶به ظرفيت   آسياب اوليه  ۳
  ۱   كيلو در دقيقه۴به ظرفيت   جداساز مكانيكي  ۴
  ۱  ختالط پودرها متر مكعب براي ا۴به ظرفيت   مخزن اختالط  ۵
  ۱   متر مكعب۲به ظرفيت   پلت كننده  ۶
  ۱   تني۱۰  دمنده اوليه  ۷
  ۱   تني۳  كوره دوار  ۸
  ۱   كيلووات۱  جمع كننده غبار  ۹
  ۱   تني۳  بويلر حرارتي  ۱۰
  ۱   كيلووات۵/۱  فن مكنده  ۱۱
  ۱   متر مكعبي از جنس استيل۲  شستشو دهنده گاز  ۱۲
  ۱   متر۵به طول   دودكش  ۱۳
  ۱   تني استيل۲۰  ن كلينكرمخز  ۱۴
  ۱   تني استيل۳   خرد كن كلينكر  ۱۵
  ۱  از نوع سيكلون  جداساز هوا  ۱۶
  ۱   متر مكعب۲  سيكلون محصول   ۱۷
  ۱   متر مكعب۲  آسياب دمشي  ۱۸
  ۱   متر مكعب براي نگهداري محصول۳  سيلو  ۱۹
  ۱  نيمه اتوماتيك  دستگاه بسته بندي  ۲۰

  

  .فرايند توليد ذکر شده استدر ادامه هزينه های مورد نياز 

  

  

  ) ميليون ريال(هزينه هاي تجهيزات اصلي -۱۶جدول 
  ارزش کل  شرح
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  دالر  ميليون ريال
  -  ۱۴۶۵۲  تجهيزات خط توليد
  -  ۱۵۰  تجهيزات تعميرگاه
  -  ۱۲۰  ساير تجهيزات
  -  ۷۳۲  هزينه نصب

  -  ۱۲۰   جانبي تجهيزاتيساير هزينه ها
  -  ۱۵۷۷۴  جمع

  ۱۵۷۷۴  ) ريالميليون(جمع کل 
   

 

  
  برداري  هاي قبل از بهره  هزينه-

  
 ) ميليون ريال(برداري قبل از بهرههاي  هزينه -۱۷جدول 

 هزينه شرح رديف
 ٣٢٠ آموزش پرسنل  ۱
 ٣٠٠ هزينه بهره برداري آزمايشي  ۲
 ۳۱ ساير هزينه ها  ۳

 ۶۵۱ مجموع
 

  بيني نشده  هاي پيش  هزينه- 

هاي پيش بيني نشده در نظر  گذاري ثابت به عنوان هزينه ي مربوط به سرمايهها  درصد هزينه۵اين طرح  در

  . گرفته شده است

  . گذاري ثابت آورده شده است هاي سرمايه  فهرست كاملي از كل هزينه١٨ در جدول

  

  

  

  

  )دالر- ميليون ريال(گذاري ثابت   سرمايههاي  كل هزينه-۱۸جدول 
كل هزينه   هزينه   هزينه عنوان
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 )ميليون ريال( )دالر( )ميليون ريال (
 ٥٠٠٠ - ٥٠٠٠ زمين

 ١٨٣٥ - ١٨٣٥ محوطه سازي
 ٢٩٦٠٠ - ٢٩٦٠٠ ساختمان سازي
 ١٨٣٧ - ١٨٣٧ حق انشعاب

 ١٧٥٠ - ١٧٥٠ تاسيسات زيربنايي
 ١٥٧٧٤ - ١٥٧٧٤ تجهيزات اصلي 

 ٦٣١   ٦٣١ هزينة حمل و نقل تجهيزات اصلي
 ٣٧٠ - ٣٧٠ لوازم اداري
 ٨٤٠ - ٨٤٠ وسائل نقليه

 ٦٥١ - ٦٥١ قبل از بهره برداري
 ٢٩١٤ - ٢٩١٤ پيش بيني نشده

  ٦١٢٠٢ -  ٦١٢٠٢ مجموع
  . ريال منظور شده است۹۳۰۰نرخ تسعير ارز برابر 

  

   ميزان مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن-٦

 يك ارائه شده  ليست مواد اوليه مصرفي به همراه محل تامين و مقدار مصرف ساليانه هر١٩در جدول 

  . است

  ليست مواد اوليه مصرفي به همراه محل تامين و مقدار مصرف ساليانه-١٩جدول 
  محل تامين  واحد  مصرف ساليانه  مشخصات فني  مواد اوليه اصلي

  وارداتي  تن   ۱۳۵۰۰   درصد۳۴با عيار   سنگ فسفات

  داخلي  تن  ۴۷۵۰  پنتوكسيد فسفر% ۳۸حداقل حاوي   اسيد فسفريك

 ۵/۰و حداكثر رطوبت % ۹۹با خلوص حداقل   يمكربنات سد
  درصد

  داخلي  تن  ۱۸۷۵

 ۵۰هت بسته بندي محصول به وزن جدو اليه   پاكت
   سانتيمتر۱۲۰ در ۵۵كيلوگرم به ابعاد 

  داخلي  عدد  ۳۰۰۰۰۰

  

  

  

به صورت سنگ الشه معدني از منابع مربوطه استخراج و طي خط پودر سازي به سايز  كربنات كلسيم

 درصد ،كنترل كيفي اين ماده بخصوص از نظر سايز. شود مش است تبديل مي٢٠٠- ٣٠٠ه حدود مورد نظر ك
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ناسب و كنترل آزمايشگاهي مضر مانند اكسيد منيزيم ضروري است كه با انتخاب سنگ م  عناصر وكلسيم

  .گيردصورت مي
  

   پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-٧

 و يا طرح، مدلها و روشهاي متعددي وجود دارد كـه پارامترهـاي   يابي احداث واحد  در مورد مسئله مكان   

از مهمترين پارامترهـاي  . كنند بسيار مهم، اساسي و مؤثر در دستيابي به محل مناسب اجراي طرح دخالت مي  

  :توان به موارد ذيل اشاره نمود موجود در اين رابطه مي

  )جاد اشتغالجمعيت كاري و اداري مورد نياز جهت اي( نيروي انساني -١

  )ارزاني زمين و دستيابي به مساحت زياد و قابل تامين( قيمت زمين -٣

  )جهت افزايش ميزان سوددهي طرح( معافيت مالياتي -٣

   اصليتيابي به منابع تامين مواد اوليه دس-٥

  )جهت صادرات محصول و واردات مواد مورد نياز( دسترسي به پايگاههاي جهاني -٦

  رد تاسيساتي همچون برق و سوخت مورد نياز امكان تامين موا-٧

لـذا  . هاي ويژه براي اجراي طرح در مراجع توصيه نشده است با توجه به فرايند توليد، مكان خاصي با مشخصه  

در اين پروژه چند منطقه . علت معافيت مالياتي ده ساله توصيه ميشود   ه  اجراي طرح در ديگر مناطق محروم ب      

  .ظر گرفته شده استبراي احداث اين واحد در ن

اد اوليـه اصـلي ايـن    وم يکي از  تامين کنندهرازیوجود واحد پتروشيمي با توجه به :  کشور جنوبی استانهاي   -

  .ان داراي مزيت هستندبوشهر، هرمزگان و خوزستاستانهاي  يعنی اسيد فسفريک در جنوب کشور، واحد

ز وجود چنـد واحـد   ير استانهای مرکزی کشور و نمعادن متعدد دوجود با توجه به : مرکزی کشوراستانهاي   --

  . داراي مزيت هستندسمنان و اصفهان،  يزد استانهايخصوصی توليد اسيد فسفريک در اين مناطق، 

  

 ايالم، چهار محـال و بختيـاري و كهكيلويـه و        احد در استانهاي كردستان،   احداث و :  استانهاي غربي كشور   ---

  .ل در اين مناطق داراي مزيت نسبي است به دليل ايجاد اشتغابوير احمد،
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   وضعيت تامين نيروي انساني و اشتغال-٨

 زيادي به مديريت صحيح و به كارگيري مـؤثر منـابع انـساني بـستگي       حدود و اثربخشي هر سازمان تا       كارايي

 مشاغل و تنظيم شرح وظـايف هـر شـغل در طبقـات مختلـف سـازمان، از اصـول اساسـي                  تعدادتعيين  . دارد

 و تخصص نيروهاي انساني واحد توليدي دخالت تعداد مختلفي در تعيين  عوامل .باشد   يك واحد مي   يالتتشك

 سطح اتوماسيون در تكنولوژي مورد استفاده، حـدود تخـصص و مهـارت          بهتوان    از جمله اين عوامل مي    . دارند

 وابـستگي ماشـين بـه كـارگر      حد تخصص مورد نياز براي كار با يك ماشين و ميـزان  . كرد اشاره... مورد نياز و  

كند هر ماشين چه تعداد پرسنل و بـا چـه   از عوامل تعيين كننده اي است كه مشخص مي    ) درجه اتوماسيون (

  . مهارتي نياز دارد

كه شامل پرسنل بخش توليد و پرسنل بخش اداري و مـديريت اسـت،     پرسنل مورد نياز واحد۲۰در جدول  

  .ليست شده است

   مورد نياز طرحين انساينيرو-۲۰جدول 
 تعداد سمت بخش

 ١ عاملمدير 
  ۵ كارمند اداري، مالي

 ٥ كارگر تاسيسات و تعميرگاه
 اداري 

 ٥  كارگر خدمات
 ١  مدير توليد
 ٣٢  کارگر فرايند

 ٦  کارگر بسته بندی
  ٤  كنترل كيفيت

  ٤  راننده

 توليد

  ٢  انباردار
  ۶۵  مجموع

  

  ن آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي بررسي و تعيين ميزان تامي-٩
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اندازي  در يك واحد توليدي، عالوه بر مواد اوليه مورد نياز جهت توليد محصول، تاسيساتي جهت راه

اين قبيل ملزومات كه تحت عنوان يوتيليتي نيز . باشد تجهيزات و ماشين آالت موجود نيز مورد نياز مي

در اين قسمت، ميزان مصرف هر يك از . ، بخار، گاز خنثي و گاز طبيعيق، آببر: شوند عبارتند از خته ميشنا

مصارف (يندي او جزء غير فر) مورد نياز تجهيزات توليدي(يندي ااين اجزاء مورد نياز به تفکيک جزء فر

  . مشخص مي شود)  و عمومي يتاسيسات
 

  آب-

، تأسيسات، مصارف آشاميدني و بهداشتي  آب مورد نياز واحدهاي صنعتي شامل آب مورد نياز در خط توليد

 آب  با توجه به عدم نياز فرايند توليد به آب در اين واحد،. سبز محوطه كارخانه مي شود  فضاي  و نيز آبياري

  .تي و آبياري محوطه خواهد رسيدشامورد نياز فقط به مصرف آشاميدن، مصارف بهد

.  ليتر در روز تعيين مي شود١٥٠سرانه هر نفر حدود  آب بهداشتي و آشاميدني مورد نياز، براساس مصرف 

  ليتر در روز٥/١به ازاي هر متر مربع فضاي سبز، همچنين آب مورد نياز براي آبياري محوطه و فضاي سبز، 

  . ارائه شده است۲۱ كل آب مورد نياز واحد در جدول. گردد منظور مي

  

   كل آب مورد نياز واحد-۲۱جدول 
  )روزدر متر مكعب (ميزان  شرح

 ٤١/٠  آب فرايندي
 ٤/٠  آب آشاميدني 

 ١١/٠ ..)فضاي سبز و (آب براي مصارف غير صنعتي 
  ١/٠ شستشو محوطه و تجهيزات

  ٠٦/٠ آب اطفاء حريق
 ٠١/١ )ساعتمتر مكعب در (مجموع 

 ٨٦٥٠ )مترمكعب(مصرف ساليانه 

  

  

  برق-       



   

  ٢٦

  
  
  
  
  
  
  

                          تري كلسيم فسفات                     صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     سازمان

هاي  زيرا تقريباً همة دستگاه. باشد نعتي، تأسيسات برق ميترين تأسيسات هر واحد ص ترين و زيربنايي اساسي

كننده انرژي مربوط به ساير تأسيسات و  از طرفي برق واحد توليدي، تأمين. اصلي خط توليد نياز به برق دارند

در ادامه، برق مورد نياز هر يک از بخشهاي موجود در واحد، ارائه شده . همچنين روشنايي كارخانه مي باشد

 .است

  برق مورد نياز خط توليد و تأسيسات) الف

 برق مورد نياز ساالنه تاسيسات و تعميرگاه شامل . کيلو وات مي باشد٥٠٠ توليد حدود خطبرق مورد نياز 

  .وات تعيين مي گرددكيلو ٨٠نيز حدود ... سيستم اطفاي حريق، تصفيه آب و

  

  ها و محوطه برق روشنايي ساختمان) ب

ها ارائه  ها، تخميني از مقدار برق برحسب مساحت ساختمان ق موردنياز ساختمان  به منظور برآورد بر

  . شود مي

  . ارائه شده است٢٢ ميزان كل برق مورد نياز واحد در جدول

  

   كل برق مورد نياز واحد-٢٢ جدول
 )kw(مصرف كل   شرح

 ٥٠٠ خط توليد
 ٨٠  برق مورد نياز تاسيسات و تعميرگاه

  ١٠٠  سوله خط توليد
  ٤٠  سوله انبارها

  ٢٠  سوله تاسيسات
 ١٠٥ ساختمانها 

  ٩٠  روشنايي محوطه
 ٣/٦٨ سرمايش

 ٣/١٠٠٣ مجموع

  

  رساني  تأسيسات سوخت-
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به دليل اهميت گرمايشي، تأسيسات . باشد سوخت يكي از منابع تأمين انرژي در واحدهاي صنعتي مي

رف سوخت در اين واحد صنعتي شامل  موارد مص. بيني مي گردد سوخت در همه واحدهاي صنعتي پيش

 ١٠٠همچنين جهت تامين گرمايش ساختمانهاي اداري و خدماتي به ازاي هر . ها است گرمايش ساختمان

 ٤٩٥٠٠٠ميزان مصرف گاز طبيعي اين واحد .  متر مكعب گاز طبيعي در روز منظور شده است٢٥متر مربع 

  .متر مكعب در سال است

از لحـاظ راههـاي    رهاي بزرگ براي احداث اين واحد در نظر گرفتـه شـده اسـت،             با توجه به اينكه اطراف شه     

  . راه آهن و فرودگاه با مشكلي مواجه نخواهيم بود ارتباطي مانند راه،

   وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني-١٠

از . هـد شـد   هر واحد توليدي چنانچه مورد برخي حمايتهاي دولت قرار نگيرد، دچار مـشكالتي در توليـد خوا                

آنجا كه واحدهاي جديد در سالهاي ابتدايي راه اندازي در ظرفيت كامل توليد ندارند، لـذا حاشـيه سـود آنهـا            

پايين خواهد بود و نقدينگي واحد در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و براي بقا در ميدان رقابت نياز به حمايتهاي      

ت چندين ساله مي باشـند و در بازارهـاي جهـاني تـا     از طرف ديگر براي واحدهايي كه داراي قدم      . مالي است 

حدودي نفوذ پيدا كرده اند، بايد دولت از آنها حمايت كرده و براي تـسهيل و آرامـش خـاطر آنهـا مـشوقها و                        

قوانين ارائه دهد كه فضا را براي ساير توليد كنندگان نيز آماده كند تا محصوالت آنها به راحتـي در بازارهـاي             

در ادامه دو نوع حمايت كه مي تواند دولت در اين زمينه انجام دهد مورد بررسي قـرار  . برسدجهاني به فروش    

  :گرفته است

  و مقايسه با تعرفه هاي جهاني) محصوالت و ماشين آالت(حمايت تعرفه گمركي 

 اين ماشـين آالت پـس از  . در اغلب واحدهاي توليدي بخشي از ماشين آالت از خارج از كشور تامين مي شود              

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

  .  درصد قيمت ماشين آالت خارجي مي باشد۱۰براي اين گونه ماشين آالت وجود دارد حدود 
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 حقـوق  از طرف ديگر واحدهاي توليدي كه محصوالت آنها به خارج از كشور صادر مي شود، مستلزم پرداخـت            

خوشبختانه در سالهاي اخير براي ترغيب توليدكنندگان داخلي به امر صادرات مـشوقهايي     . گمركي مي باشند  

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

  

  ، بانكها و شركتهاي سرمايه گذار)واحدهاي موجود و طرحها( حمايت هاي مالي -

هـاي صـنعتي اعطـاي تـسهيالت بلنـد مـدت بـراي سـاخت و             هاي مالي براي طـرح      يتيكي از مهمترين حما   

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

  . هاي صنعتي آمده است براي طرح

 ذيل با ضريب عنوان شده تـا  گذاري ثابت جهت دريافت تسهيالت بلند مدت بانكي اقالم       در بخش سرمايه   - ۱

 . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ مي  درصد سرمايه۷۰سقف 

سازي طرح، ماشين آالت و تجهيزات داخلي، تأسيسات و تجهيزات كارگاهي با            ساختمان و محوطه   -۱- ۱

  . گردد  درصد محاسبه مي۶۰ضريب 

صـد و در غيـر ايـن     در۹۰ماشين آالت خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضريب       -۲- ۱

 . گردد  درصد محاسبه مي۷۵صورت با ضريب 

 درصـد  ۷۰گذاري ثابـت كمتـر از     آالت خارجي در سرمايه     گذاري ماشين   در صورتيكه حجم سرمايه    -۳- ۱

 درصـد محاسـبه   ۷۰ جهت دريافت تسهيالت ريالي بـا ضـريب       ۱-۱باشد، اقالم اشاره شده در بند       

  . گردد مي

رسند سرمايه در گردش مورد نيـاز آنهـا بـه     برداري مي  كه به مرحله بهرههايي اين امكان وجود دارد، طرح     - ۲

 .  درصد از شبكه بانكي تأمين گردد۷۰ميزان 

 درصـد و نـرخ سـود    ۱۲هاي بلند مدت و كوتاه مـدت در بخـش صـنعت     نرخ سود تسهيالت ريالي در وام      - ۳

بلغ تسهيالت اعطايي و نرخ م% ۲۵/۱هاي جانبي، مالي آن در حدود   و هزينه  Libor+ ۲%تسهيالت ارزي   

 . باشد  درصد ثابت مي۳سود تسهيالت ارزي براي مناطق محروم 



   

  ٢٩

  
  
  
  
  
  
  

                          تري كلسيم فسفات                     صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     سازمان

مدت زمان دوران مشاركت، تنفس و بازپرداخت در تسهيالت ريالي و ارزي را با توجه به ماهيـت طـرح از            - ۴

 . شود  سال در نظر گرفته مي۸نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمايه حداكثر 

 ۱۰تأمين مالي از محل حساب ذخيره ارزي براي مناطق كم توسـعه يافتـه و محـروم    حداكثر مدت زمان    - ۵

 . شود سال در نظر گرفته مي

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

د معافيت مالياتي شامل طـرح   درص۸۰برداري  هاي صنعتي، چهار سال اول بهره      ك  با اجراي طرح در شهر     - ۱

  . خواهد شد

 . برداري شركت از ماليات معاف خواهد بود  سال اول بهره۱۰با اجراي طرح در مناطق محروم  - ۲

 درصد سود ناخـالص تعيـين       ۲۵) هاي صنعتي و مناطق محروم      به جز شهرك  (ماليات براي مناطق عادي      - ۳

 . شده است

  

  هايي در مورد احداث واحدهاي جديدتجزيه و تحليل و جمع بندي و پيشنهاد ن-۱۱ 

v   باشد، احداث يک واحـد   با توجه به اينکه واحد توليد تري کلسيم فسفات در کشور موجود نمي

 .باشد براي توليد اين ماده مورد نياز کشور مي

v                   احداث واحد توليد تري کلسيم فسفات در کشور باعث رونق صنايع مـصرف کننـده ايـن مـاده

 .اد دندانپزشکي و صنايع غذايي خواهد شد توليد موعمانند صناي

 

 و عدم وجود واحد توليـد تـری کلـسيم فـسفات در          با توجه به جميع بررسي هاي به عمل آمده،        

 مـشاور   ،کشور و عنايت به اينکه واحدهای در دست احداث نيز پيشرفت فيزيکـی نداشـته انـد                

در سـال بـا سـرمايه         تن ۱۵۰۰۰با ظرفيت   مرکزي کشور را      جنوبی يا   واحد  در استانهاي    ۱احداث  

 .نمايد  پيشنهاد مي  ميليون ريال۶۱۲۰۲گذاري  
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