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 معرفي محصول -۱

  استريفيکاسيون •

 يشود، اسـتر  ي به نام استر م    يبيد ترک يرا که منجر به تول    ) يد آل ياس(ک  يليد کربوکس يک الکل با اس   يواکنش  

 انجـام  ي معـدن يدهاير کم اسـ ي که در حضور مقادي است تعادلي شدن، واکنش  يواکنش استر . نامند  يشدن م 

 . د آب همراه استيشود و با تول يم

 آن ي بـه جـا    يد است که گاه   ي اتر اس  ياستر، بمعن . باشند  ي م R-CO-OH ي با فرمول کل   ييبهاياسترها ترک 

 از گلهـا و  ياريند بـس ي خوشـا يبـو  استرها غالبا فرار و معطرند و. برند ي نمک فرار را بکار م  يواژه اتوسل بمعن  

. ب داردي سـ يل ، بويزوپنتيت ا موز و والرا   يل ، بو  يزوپنتيمثال استات ا  . ها ، بعلت وجود استر در آنهاست        وهيم

ل الکـل ،   يد با ات  ين اس ياز واکنش ا  . ک در آن است   يريدبوتيبعلت وجود اس  ) کره ترش شده  ( بد کره فاسد     يبو

  .ند آناناس استي مزه و طعم خوشايد که دارايآ يل بدست مياستر بوتانات ات

نهـا در  يا حـالل و نـرم کننـده رز   يـ ل بعنـوان واکنـشگر و      يـ ل و اسـتات بوت    يـ  از استرها مانند استات ات     يليخ

افـت  يعت ي که در طبييها و مومها  و روغن  ين چرب يهمچن. رنديگ  يشگاهها و صنعت مورد استفاده قرار م      يآزما

 . د معروفنديپيباشند که به ل ي باال مي با جرم مولکولي استرهائيشوند، حاو يم

معمـوال   (يد معـدن يهـا در حـضور اسـ      ا الکل  ب ي آل يدهاين روش سنتز استرها ، واکنش اس      يتر  يمين و قد  ياول

م سـنتز  ي از اسـترها را بطـور مـستق   يلـ يتوان خ   ين روش ، م   يبا ا . باشد  يزور م يبعنوان کاتال ) کيد سولفور ياس

 يبرا. د استر وجود داردي توليز براي ن يگري د يروشها. نامند  ي م )Fisher(شر  ين روش را واکنش ف    ينمود که ا  

 ي ديا نمکهـا يـ نـد و  ي نمايد مـ يدهند و استر مربوطه را تول يدها واکنش مي با کلرواسنمونه ، الکلها و آلکانها  

ن روش يتـر  يشر عمومي واکنش فيول . کنند يل م ي مربوطه تبد  ي را به استرها   يلي کربوکس يدهايوم ، اس  يآزون

  :ر نشان داديتوان بصورت ز ي مي شدن را در حالت کليواکنش استر. باشد يد استر ميتول

R-CO-OH + Ŕ-OH>  - - - -- <H۲O + R-CO-OŔ  

 )R , Ŕباشند يل مي آلکي گروهها (.  
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در  .ار متفاوتنـد ين دو واکنش بسي در واقع ، ا   يول. د و باز است   يه واکنش اس  ين واکنش شب  يدر نگاه نخست ، ا    

رگـشت   کند و بيل استر ، واکنشيکه تشکيدر حال. ع استيار سريکطرفه و بسيد و باز ، واکنش  ي اس يواکنشها

چـون  . شـود   يه اسـتر اسـتفاده مـ      يـ ظ در ته  يک غل يد سولفور يزور اس يل، از کاتال  ين دل يهمه  باشد و ب    ير م يپذ

 ي بـاال ، برقـرار  ي در دمـا ي کم اسـت کـه حتـ      يزور بقدر ي شدن بدون استفاده از کاتال     يسرعت واکنش استر  

 از H شـدن ،  ياکنش اسـتر د توجه داشت که در و ين با يهمچن .ها طول بکشد    حالت تعادل ممکن است هفته    

  .کنند يل آب شرکت ميد در تشکي از مولکول اسOHمولکول الکل و 

 عوامل موثر بر واکنشي تعادلي استري شدن  •

o  اثر دما  

ر و کـاهش دمـا ، آن را در   ي در حال تعادل را در جهت واکـنش گرمـاگ         يستم ها يش دما ، س   ي ، افزا  يبطور کل 

 ير دمـا ييـ  شدن ، با تغي که واکنش استر يياز آنجا ). هيصل لوشاتل طبق ا (کند  يجهت واکنش گرمازا جابجا م    

 ير قابـل تـوجه  ي شدن تـاث ي تعادل استرييا کاهش دما در جابجا   يش  ين رو افزا  ياز ا . ستي همراه ن  يمحسوس

ن رو ، زمـان  يـ کنـد، از ا  ياد مـ يـ ش دما ، سرعت واکنش را در هر دو جهت ز     ينکه افزا ي با توجه به ا    يول. ندارد

  . رساند يستم را زودتر به حالت تعادل ميگر ، سيان ديدهد و به ب يه حالت تعادل را کاهش مدن بيرس

o  اثر غلظت  

ک از مواد موجود ، در حالت تعادل ، موجب جابجا شـدن  يش غلظت هر يه ، چون افزا  يبا توجه به اصل لوشاتل    

 آنهـا در  يا هـر دو يـ ا الکـل  يـ  ديش غلظت اسين رو ، افزايشود، از ا  يتعادل در جهت مصرف شدن آن ماده م       

ش آب، تعـادل را در جهـت   يدر مقابـل، افـزا  . کنـد  يل استر جابجـا مـ     يحالت تعادل، واکنش را در جهت تشک      

ک از مواد را در حالـت  يتوان مقدار هر  ي، مKبا استفاده از رابطه ثابت تعادل . برد  يش م يمصرف شدن استر پ   

  . تعادل محاسبه کرد
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o  اثر کاتاليزور  

د ي اسـ يا افـزودن مقـدار کمـ   يـ ش دمـا  يبا افـزا . ار کند استي شدن بس يور که گفته شد، واکنش استر     همانط

. ش داديتـوان افـزا   ي شدن را ميد، سرعت استرينما ي ميادي زH+د  يکه تول ) کيد سولفور يمعموال اس  (يمعدن

 در H+دهـد، وجـود    يمـ ر ييـ ک اندازه تغيم و معکوس را به ي مستقيزور ، سرعت واکنشها   ي که کاتال  يياز آنجا 

  . کند يدن به تعال را کوتاهتر مي ندارد، اما زمان رسيريجابجا کردن تعادل تاث

  

  . اسيد استيک توضيح داده شده انديدر ادامه استرها

  متيل استات §

شـود، مـايعي شـفاف و قابـل     اين ماده که با نامهاي متيل استر اسيد استيک و متيل اتانوآت نيز شناخته مـي          

متيل استات به عنوان حالل در چسب ها و پاک کننـده هـاي         . ا بويي مطبوع شبيه بوي چسب است      اشتعال ب 

اين ماده در مجاورت بازهـا  . در آب در دماي اتاق حالليت دارد% ۲۵اين ماده با ميزان  . الک ناخن کاربرد دارد   

  .و اسيدهاي قوي پايدار نيست

  
  

  .دهد ويژگيهاي متيل استات را نشان مي۱جدول 
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   ويژگيهاي متيل استات-۱جدول 
  مقدار  واحد  يويژگ

  C3H6O2  --  يفرمول مولکول

  g/mol  ۰۸/۷۴  يجرم مولکول

  g/cm³  ۹۳۲/۰  دانسيته

  -C  ۹۸°  نقطه ذوب

  C  ۹/۵۶°  شنقطه جو

  

  

  اتيل استات §

  و فرمـول شـيميايي   EAل استر، اسـتر اتـانول، اتيـل اتـانوآت و عالمـت اختـصاري        ياتل استات با نامهاي ات    

CH3COOCH2CH3         اين ماده بـه ميـزان زيـاد بـراي         .  مايعي بيرنگ با بويي مطبوع مشابه بوي چسب است

  .شودمصارف حاللي توليد مي

و همچنين براي ساخت داروها و مواد آرايـشي و  ) الكل ( در صنعت رنگ و الك       بعنوان حالل    اين ماده اساسا  

رنـگ و بـا بـوي مخـصوص بخـود و  عـاري از                 استات بايد شـفاف و بـي        اتيل .شوداسانسهاي معطر مصرف مي   

بندي شود كه از نوع آهن گـالوانيزه يـا    اتيل استات بايد در مخازني محكم بسته       .ناخالصيهاي قابل رويت باشد   

مگـر اينكـه بنحـو ديگـري مـابين      ) با رعايت مقـررات قـانوني مملكـت    ( هر جنس مناسب ديگر ساخته شده  

استات ذخيره شده بايـد پـاك و خـشك و         كليه مخازني كه در آن اتيل      .توافق شده باشد  , خريدار و فروشنده    

  .غيرقابل نفوذ باشد و در جاي خنك نگهداري شود

  .دهد نشان مي ويژگيهاي اتيل استات را۲ جدول 
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   ويژگيهاي اتيل استات-۲جدول 

  مقدار  واحد  يويژگ

  CCOC(C)=O  --  يفرمول مولکول
C4H8O2  

  g/mol  ۱۰۵/۸۸  يجرم مولکول

  g/cm³  ۸۹۷/۰  دانسيته

  -C  ۶/۸۳°  نقطه ذوب

  C  ۱/۷۷°  نقطه جوش

  g/100 mL (20 °C) ۳/۸  حالليت در آب

  nD ۳۷۲۰/۱  انديس رفراکتيويته

  C  ۴۲۶/۰° 25در   cP  ويسکوزيته

  

  پروپيل استات §

شود مايعي بيرنگ بـا  ت و پروپيل استر اسيد استيک نيز شناخته ميپروپيل استات که با نامهاي پروپيل اتانوآ      

اين ماده عمدتا به عنوان چاشني و افزودني و طعم دهنده براي مواد غذايي به       . باشدبوي شبيه بوي گالبي مي    

  .دهد ويژگيهاي پروپيل استات را نشان مي۳جدول  .رودکار مي
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   ويژگيهاي پروپيل استات-۳جدول 
  مقدار  واحد  ويژگي

  CC(=O)OCCC  --  فرمول مولکولي
C5H10O2  

  g/mol  ۱۳۱/۱۰۲  جرم مولکولي

  g/cm³  ۸۸۸/۰  دانسيته

  -C  ۹۵°  نقطه ذوب

  C  ۶/۹۶°  نقطه جوش

  

 بايد در تانکرها و بشکه هـايي از جـنس مناسـب، بـه گونـه اي کـه هيچگونـه واکـنش               پروپيل استات 

  .شيميايي با فراورده نداشته باشد، بسته بندي شوند

  

  بوتيل استات §

شود مايعي بيرنـگ و قابـل اشـتعال بـا     بوتيل استات که با نامهاي بوتيل اتانوآت و استر بوتيل نيز شناخته مي    

همچنـين  . رودست که عمدتا به عنوان حالل در توليد جالها و الکها به کـار مـي  بويي شيرين شبيه بوي موز ا    

بوتيل استات در بـسياري  . رودبه عنوان طعم دهنده سنتزي ميوه در تهيه آب نبات، بستني و کيکها به کار مي 

. اراسـت سيب به خصوص سيب قرمز بيشترين مقدار بوتيل استات بين ميوه هـا را د          . شوداز ميوه ها يافت مي    

  .دهد ويژگيهاي بوتيل استات را نشان مي۴جدول 
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   ويژگيهاي بوتيل استات-۴جدول 

  مقدار  واحد  يويژگ

  CCCCOC(C)=O  --  يفرمول مولکول
C6H12O2  

  g/mol  ۱۶/۱۱۶  يلکولجرم مو

  g/cm³  ۸۸/۰  دانسيته

  -C  ۷۴°  نقطه ذوب

  C  ۱۲۶°  نقطه جوش

  g/100 mL (20 °C) ۷/۰  حالليت در آب

  C ۲۴°  نقطه اشتعال

  

 بايد در تانکرها و بشکه هايي از جنس مناسب، به گونه اي که هيچگونه واکنش شيميايي بوتيل استات 

  .دبا فراورده نداشته باشد، بسته بندي شون

  

  

  )۳آيسيك (نام و كد محصول - ۱-۱

بـر اسـاس سيـستم طبقـه بنـدي      . دنباشـ  مـي  استرهاي اسيد استيکبررسي شده در اين طرح ت      محصوال

مواد شيميايي اساسي به جز مربوط به   ۲۴۱۱  ،محصوالت شيميايي  و   وادساخت م  مربوط به    ۲۴يسيك، عدد   آ

  .اي اسيد استيک به صورت زير است کد محصوالت استره.باشد مي انواع کود و ترکيبات ازت

  ۲۴۱۱۳۶۲۱ متيل استات   --

  ۲۴۱۱۳۶۲۲ اتيل استات   --

  ۲۴۱۱۳۶۲۳ بوتيل استات   --

  ۲۴۱۱۳۶۲۷ پروپيل استات  --
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  شماره تعرفه گمركي -۱- ۲

  . ميباشد که مشتمل بر موارد زير است۲۹۱۵استرهاي اسيد استيک تعرفه گمركي براي 

  ۳۱/۲۹۱۵اتيل استات  - 

 ۳۳/۲۹۱۵ل استات نرمال بوتي - 

 ۳۴/۲۹۱۵ايزو بوتيل استات  - 

 ۳۹/۲۹۱۵ساير  - 

  

 شرايط واردات -۳-۱

  .باشد مي   %۴برابر استرهاي اسيد استيک  حقوق ورودي براي

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

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

به مجموع اين دريافتي . شود ارزش گمركي كاالها تعيين مي % ۴باشد و معادل     دريافتي از كاالهاي وارداتي مي    

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

  

 استاندارد مليبررسي و ارائه  -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      . محصول توجه به استانداردهاي موجود امري ضروري است       

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

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

  .ارائه شده استاسترهاي اسيد استيک المللي در ارتباط با اي، ملي و بين استانداردهاي كارخانه۵در جدول 

  

  



   

  ٩

  
  
  
  
  
  
  

                                         استرهاي اسيد استيكسازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     

   استيکاسترهاي اسيد ليست استانداردهاي مرتبط با -۵جدول 
  شماره استاندارد  عنوان استاندارد  رديف
  ي مل۱۰۳۳  مشخصات و روش نمونه برداري اتيل استات  ۱

۲  Nي مل۶۴۲۵  ـ ويژگيها  ـ بوتيل استات  

  ي مل۱۰۰۲۹  ـ ويژگيها ) همه انواع(بوتيل استاتنرمال   ۳

  ي مل۱۰۰۳۲  ـ ويژگيها )درصد۹۹نوع (استاتايزو پروپيل   ۴

 

 

 العات الزم در زمينه قيمت داخلي و جهاني محصولبررسي و ارائه اط -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

  .تعيين قيمت تمام شده محصول دارد

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

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

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

 .هد بودبر قيمت فروش محصول موثر خوا

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 ميطريق سرشكن نمودن هزينه هاي سربار باعث 

  دالر بـه فـروش   ۳۱/۲-۴۳/۲اسيد استيک در بازار جهاني، هر كيلوگرم حدود استرهاي در حال حاضر قيمت    

  .رسد مي
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 توضيح موارد مصرف و كاربرد -۶-۱

 قرر گرفتـه  ي و کاربرد خاص هر ماده مورد بررسييک به دو روش کاربرد نها   يد است ي اس يموارد کاربرد استرها  

  . است

v کاربرد نهايي  

ü هاي سطحيپوشش  

 ،همچنـين حاللهـا  . رونـد ل و پخش کننده فيلم پوشـش بکـار مـي    ال در پوششهاي سطحي به عنوان ح      حاللها

تـر نمـوده و نيـز    ويسسکوزيته ماده پوشاننده را کاهش داده و اين امر کـاربرد و اسـتفاده از پوشـشها را آسـان           

آلکيـل  . بخـشند  بهبـود مـي    حاللها زمان خشک شدن پوشش، جريـان پـذيري و قابليـت اشـتعال پوشـش را                

 پوشـشهاي سـطحي پايـه حاللـي     ه عنوان حالل در دامنـه وسـيعي از  استاتهاي با زنجيره يک تا چهار کربن ب       

پوششهاي سـطحي پايـه حاللـي شـامل         . روندشامل اپوکسيها، يوراتانها، سلولزها، آکريليکها و وينيلها بکار مي        

  و بدنـه ، کشاورزي، تجهيزات ساختمان و معـدن، ظـروف      الکيل استاتهاي يک تا چهار کربني در صنايع چوب        

در مورد پوششهاي پايه حاللي آلکيل اسـتاتهاي يـک تـا چهـار کربنـي جـايگزيني بـا                   . روندخودروها بکار مي  

   .افتدپوششهاي پايه آبي زياد اتفاق مي

لوژيهـاي   سال گذشته در صنعت پوششهاي سـطحي اتفـاق افتـاده حـضور تکنو              ۲۰تغيير اساسي که در طول      

 اغلب پوششهاي سطحي صنعتي رايج از نوع کـم جامـد و پايـه حاللـي                 ۱۹۷۰تا اوايل دهه    . جديد بوده است  

 درصد بازار پوششهاي سـطحي  ۳۰ تا ۳۰رفتند و و حدود   رنگهاي پايه آبي در بخش ساختمان بکار مي       . بودند

ت کنترل آلودگي هوا وضع گرديـد کـه   اي به جه  قوانين سختگيرانه  ۱۹۷۰در اواخر دهه    . را در اختيار داشتند   

سبب توسعه توليد پوششهاي کم حالل و بي حالل در صنعت پوششهاي سطحي براي کـاهش ترکيبـات آلـي          

 بـراي تغييـر تکنولـوژي توليـد         ۲۰۱۱ تا   ۲۰۰۷اين قوانين همچنان در طول سالهاي       .  گرديد (VOCs)فرار  

قاضاي پوششهاي سطحي رشـد کمـي مـشاهده    در حالي که در ت    . پوششهاي سطحي سختگيري خواهند نمود    

. شود پوششهاي پايه آبي، پر جامد، پودري و دو جزئي از رشد خوبي برخـوردار باشـند         شود، پيش بيني مي   مي
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بيشتر اين . کاهش يافته است% ۲۵ تا کنون مصرف حاللهاي آلي در پوششهاي سطحي بيش از      ۱۹۷۳از سال   

 و ۱۹۶۰کاهش مصرف حاللهاي آلي کـه در طـول دهـه    .وده استکاهش در حاللهاي هيدروکربني آليفاتيک ب   

 به علت جايگزين شدن پوششهاي پايه حاللي با پوشـشهاي پايـه آبـي در                 اتفاق افتاد عموما۱۹۷۰ًاوايل دهه 

، بيشترين کاهش مصرف نتايج تالشـهاي   ۱۹۸۰ و اوايل دهه     ۱۹۷۰در دهه   . کاربردهاي ساختماني بوده است   

 هـا بـراي رعايـت قـوانين کنتـرل الـودگي هـوا بـوده کـه عمـدتاً              VOC کاهش انتشار    انجام گرفته به جهت   

کاهش مصرف حاللهاي آلـي بـه دليـل رعايـت قـوانين سـفت               . داده است محصوالت نهايي را مد نظر قرار مي      

وسخت هواي پاک همچنان ادامه خواهد داشـت و ايـن امـر بـر مـصرف پوشـشهاي سـاختماني و پوشـشهاي            

  . رد خاص تاثير گذار خواهد بودمصرفي براي موا

  
ü جوهر  

حاللها تعيـين  . شونداتيل، ايزو پروپيل و نرمال پروپيل استاتها به عنوان حالل در جوهرهاي مايع استفاده مي            

نقش اصلي آنها حل کردن رزين، کنتـرل ويـسکوزيته       . باشندکننده کاربرد جوهرها در نوشتن روي سطوح مي       

  . باشديو اصالح سرعت خشک شدن جوهر م

کـل جوهرهـاي چـاپ    % ۹۵ معموالً بزرگترين مصرف کننده آلکيل استات بوده و حدود     rotogravureچاپ  

rotogravure  عموماً الکيل استاتها در چاپ .  بر پايه حالل هستندrotogravure  به دليل سازگاري بيـشتر 

اسـتاتها بيـشترين سـهم را در بـين     پروپيـل  . با سيلندرهاي فلزي مورد استفاده در اين فرآيند رايجتر هستند       

 دارا هستند که اين امر به علت پايين بـودن         rotogravureآلکيل استاتهاي مصرف شده در جوهرهاي چاپ        

در ايـاالت متحـده هـيچ    . باشـد  ميrotogravureسرعت خشک شدن آن و سازگاري بيشتر با فرآيند چاپ           

تنهـا مقـدار بـسيار نـاچيزي از         . نمايد استفاده نمي  rotogravureاي از جوهرهاي پايه آبي در چاپ        چاپخانه

جوهرهــاي چــاپ . شــود پايــه آبــي در صــنايع بــسته بنــدي اســتفاده مــيrotogravureجوهرهــاي چــاپ 

flexographicانــد در حــالي کــه جوهرهــاي چــاپ  ســهم بــازار بــسته بنــدي را بــه خــود اختــصاص داده

lithographic       در صنعت چاپ با جوهرهاي rotogravure   مصرف آلکيل اسـتاتها در   . پردازند به رقابت مي

 به دليل متورم ساختن غلطکهاي پالستيکي بکار رفته در اين فرآيند توسط          flexographicجوهرهاي چاپ   
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% ۷۵تقريباً . شودآلکيل استاتها ناچيز بوده و به همين منظور در اين فرآيند از جوهرهاي پايه آبي استفاده مي           

هـاي  همچنين عمده جوهرهايي که براي چـاپ روي اليـه    .  پايه آبي هستند   flexographicجوهرهاي چاپ   

  .روند پايه حاللي هستندفيلم و ورق بکار مي

  

ü  حاللهاي فرآيند و استخراج  

الکيل استاتهاي يک تا چهار کربني به عنوان حاللهاي فرآيندي و نيز در استخراج تعداد زيـادي از مـواد آلـي                  

ديگر مصرف آنهـا شـامل اسـتفاده در صـنايع      . مخمرها و مواد واسطه سنتزي کاربرد دارند      مانند مواد دارويي،    

  . باشدعکاسي جهت توليد فيلمهاي ويديويي مي

  

ü ساير موارد مصرف  

. باشـد عمده مصرف آلکيل استاتها در ساير صنايع مربوط به حاللهاي مورد استفاده در چسبها و درزگيرها مي                 

مل لوازم آرايش، عطر، الکلهـاي مـصنوعي، آمـاده سـازي چـرم، رزينهـاي وينيـل و          ديگر موارد مصرف آنها شا    

  .باشدحاللهاي تميز کننده مي

  

v خاص هر مادهکاربرد   

  متيل استات 

 و به همين دليل توليد متيل استات تقريباً برابر         شود استفاده مي  سلولز استاتاً براي توليد    عمدتمتيل استات   

. شـود ن ميزان استات سلولز در توليد فيلتر سيگار و صنايع اليـاف اسـتفاده مـي    بيشتري. باشدبا مصرف آن مي   

مصرف جهاني استات سـلولز بـراي       . ميزان تقاضا براي متيل استات بستگي به ميزان توليد استات سلولز دارد           

 کـه (شود مصرف متيل استات توليد فيلتر سيگار همچنان در حال رشد است و به همين دليل پيش بيني مي          

  . رشد متوسطي داشته باشد۲۰۱۱تا سال )  شودجهت توليد استات سلولز مصرف مي

  



   

  ١٣

  
  
  
  
  
  
  

                                         استرهاي اسيد استيكسازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     

  
  اتيل استات 

 که از لحاظ زيست محيطي خطرنـاک  MIBKجايگزيني اتيل استات به جاي حاللهايي مانند تولوئن، زايلن،         

  . اندده داشتنهچسبها بيشترين رشد را در بازار اين ما. و آالينده هوا هستند بسيار اتفاق افتاده است

  
  نرمال بوتيل استات 

نرمال بوتيل استات يک حالل مناسب بـراي بـراي دامنـه وسـيعي از پوشـشهاي سـطحي شـامل اپوکـسيها،                        

 بدنـه بازار اصلي اين پوششهاي سطحي صـنايع چـوب، ظـروف،    . ها استيوراتانها، سلولزها، آکريليکها و وينيل  

اربرد بوتيل استاتها شامل آماده سازي چـرم، عطـر و اسـتفاده بـه          ديگر ک . اتومبيلها و کاربردهاي دريايي است    

ها و مواد پاک کننده نيز از بوتيـل اسـتات اسـتفاده           در توليد کالک، چسب   . باشدعنوان حالل در فرآيندها مي    

- که جزء مواد آالينده هوا دسته بندي شده        MIBKجايگزين شدن حاللهايي مانند تولوئن، زايلن و        . شودمي

اگرچـه  .  گرديـد ۱۹۹۰ نرمال بوتيل استات در پوششهاي سطحي باعث افزايش مصرف اين ماده در دهه       اند با 

رود کـه مـصرف نرمـال بوتيـل اسـتات ماننـد            اين جايگزيني در سطح وسيعي به وقوع پيوست اما انتظار مـي           

د متوسـطي همـراه   حاللهاي اکسيژنه شامل نرمال بوتيل استات که از ساير حاللها فراريت کمتري دارد با رشـ    

  .باشد

  

  نرمال پروپيل استات 

. رود بکار مي rotogravure و flexographicنرمال پروپيل استات عموماً به عنوان حالل جوهرهاي مايع 

عملکرد اين ماده حل کردن رزيـن، کنتـرل ويـسکوزيته،  اصـالح سـرعت خـشک شـدن جـوهر و کمـک بـه                  

  .اههاي چاپ استجلوگيري از آغشته شدن و تجمع جوهر در دستگ

آينده مصرف نرمـال پروپيـل اسـتات تحـت تـاثير توسـعه مناسـب جوهرهـاي پايـه آبـي در جهـت مراعـات                   

 به  flexographicاکثر جوهرهاي چاپ    . باشدها مي  VOCمحدوديتهاي زيست محيطي در خصوص توليد       

کننـد پـيش بينـي    ي اسـتفاده مـي  اند و باقيمانده آنها که از جوهرهاي پايه حالل  ترکيبات پايه آبي تغيير يافته    
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 همچنان  rotogravureاغلب جوهرهاي مايع . شود که در آينده با سيستمهاي پايه آبي جايگزين گردندمي

مصرف جوهرهاي پايه آبي که ديـر خـشک         . باشدبر پايه حالل هستند که مهمترين علت آن سرعت چاپ مي          

 به ترکيبـات پايـه    rotogravure تبديل جوهرهاي آورد و به همين دليلشوند سرعت چاپ را پايين ميمي

  . آبي در حال حاضر بسيار ناچيز است

  . شوداز نرمال پروپيل استات همچنين در پوششهاي نيترو سلولز به عنوان حالل استفاده مي
  

  ايزوپروپيل استات 

. رودکـار  مـي   بflexographic و  rotogravureايزوپروپيل استات عمدتاً به عنـوان حـالل در جوهرهـاي   

 حل کردن رزين، کنترل ويسکوزيته، اصالح سرعت خشک شـدن جـوهر و کمـک بـه آغـشتگي و                  عملکرد آن 

  .باشدتجمع جوهر در دستگاه چاپ مي

  
  ايزو بوتيل استات 

ايزوبوتيل استات عمدتاً به عنوان حالل در پوششهاي سطحي پايه حاللي در صنايع چوب جهـت جـال دادن و           

هماننـد نرمـال بوتيـل اسـتات رشـد مـصرف آن بـراي         . رودپوششهاي ساختماني بکار مـي    به ميزان کمتر در     

پوششهاي سطحي بستگي به نحوه رشد پوششهاي پايه آبي و ادامه محدوديتها در زمينـه مـصرف پوشـشهاي                 

 تا ۲۰۰۶افزايش مصرف پوششهاي پايه آبي، عدم رشد مصرف ايزوبوتيل استات را در سالهاي    . باشدحاللي مي 

الزم به ذکر است که در بعضي از کاربردهاي پوشش دهي سطحي ايزوبوتيل استات    .  موجب خواهد شد   ۲۰۱۱

  . روندو نرمال بوتيل استات به جاي هم بکار مي

 بررسي كاالهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول - ۷-۱

ي بـا پوشـشهاي پايـه آبـي زيـاد      در مورد پوششهاي پايه حاللي آلکيل استاتهاي يک تا چهار کربني جـايگزين         

  .افتداتفاق مي
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 اتفاق افتاد عموماً  به علت جـايگزين     ۱۹۷۰ و اوايل دهه     ۱۹۶۰کاهش مصرف حاللهاي آلي که در طول دهه         

  .شدن پوششهاي پايه حاللي با پوششهاي پايه آبي در کاربردهاي ساختماني بوده است

اسب جوهرهاي پايه آبي در پاسخ به محدوديتهاي موجود   مصرف الکيل استاتها در آينده تحت تاثير توسعه من        

برخالف نام جوهرهاي پايـه آبـي، در ترکيـب آنهـا     .  ها که آالينده هوا هستند، خواهد بودVOCاز نظر توليد  

 درصد حالل آلي به منظور کمک به حالليـت بهتـر رزينهـا و کنتـرل سـرعت خـشک شـدن        ۴۰ تا ۱۰حدود  

باشـد، ميـزان    که مسير حرکت صنايع بـه سـمت کـاهش مـصرف اسـتاتها مـي      در حالي. رودجوهرها بکار مي  

تغيــر جهــت بــه ســوي مــصرف جوهرهــاي پايــه آبــي در چــاپ   . موفقيتهــا در ايــن زمينــه متفــاوت اســت 

flexographic             ناچيز بوده، چرا که واحدهايي که هنوز از جوهرهاي پايه حاللي flexographic   اسـتفاده 

تبـديل سيـستم   . رسـد  کارآيي جوهر دارند و لذا اين امر دور از دسترس به نظر مـي  کنند نيز نياز به بهبود    مي

- به سيستم جوهرهاي پايه آبي بسيار ناموفق بوده و دليل اصلي آن سـرعت چـاپ مـي              rotogravureچاپ  

 شـوند، باعـث کـاهش سـرعت چـاپ سيـستمهاي       مصرف جوهرهاي پايه آبي کـه ديرتـر خـشک مـي    . باشد

rotogravure  و به همين خاطر تبديل سيستمهاي  گشتهrotogravure  به سيستمهاي پايه آبي تا زمـاني 

  .که کارکرد آنها با سيستمهاي پايه حاللي قابل رقابت نيست بسيار ناچيز خواهد بود

  

   اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز-۸-۱ 

 ياستفاده از حاللها.  شده استش آشکاريش از پيع مختلف امروزه بي در صنايت استفاده از حاللهاياهم

باشد روز به روز در حال يع مصرف کننده حالل مين صناي از مهمتريکيع رنگ که يمختلف در صنا

در کشور ما نياز به . باشديکي از صنايع عمده مصرف کننده انواع حاللها توليد جوهر مي. شرفت استيپ

و بالتبع با توجه به رشد صنعت جوهرسازي صنايع شود توليد انواع و اقسام جوهرها براي چاپ احساس مي

   .توليد حالل نيز بايد رشد کنند
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  كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول-۹-۱

ايـن  .  ارائـه شـده اسـت   ۲۰۰۶  آمار توليد کنندگان استرهاي اسيد استيک در جهان در سـال        ۶ در جدول   

  .دباش ميC1-C4آمارها مربوط به توليد استرهاي 

  

 [1]) هزارتن (۲۰۰۶ در سال مختلف جهاندر كشورهاي  د استرهاي اسيد استيک توليظرفيت  -۶جدول 
 ظرفيت توليد كشور 
  ۸۹۰  امريكا
  ۱۲۵  مكزيك
  ۳۲  آرژانتين
  ۱۴۸  برزيل
  ۱۹  کلمبيا
  ۹۷  بلژيک
  ۲۳۱  آلمان
  ۱۱۸  اسپانيا
  ۳۵  سوئد

  ۲۲۵  انگلستان
  ۱۹۸  رقيروسيه و ساير کشورهاي اروپاي ش

  ۶۶ آفريقاي جنوبي
  ۳۸۸ ژاپن
  ۱۲۳۹ چين
  ۹۸  اندونزي
  ۱۰۰  کره جنوبي
  ۱۱۰  سنگاپور
  ۲۲۸  هند
 ۱۶۶  تايوان
 ۴۵۱۳  جمع

  

ک و يـ ل و مکزيـ کـا، برز يالت متحـده امر يـا  ماننـد ا ييکاي امرهمانطور كه از جدول فوق پيداست، كشورهاي    

از توليـد  و هنـد    و کشورهاي آسيايي ماننـد چـين، ژاپـن   اسپاني و اانگلستان،  اروپايي مانند آلمان   يکشورها

  .رونددر جهان به شمار مياسترهاي اسيد استيک   عمدهكنندگان
  



   

  ١٧

  
  
  
  
  
  
  

                                         استرهاي اسيد استيكسازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     

   شرايط صادرات-۱۰-۱

بر طبق قانون معافيت . باشد از هرگونه تعهد و پيمان ارزي معاف مياسترهاي اسيد استيک صادرات 

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

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

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

  .شوند عوارض اخذ نمايند يا مجوز اخذ آن را صادر نمايند  صادر مياز كاالها و خدماتي كه
  

   وضعيت عرضه و تقاضا-۲

   بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد-۱-۲

مجـوز  اسـترهاي اسـيد اسـتيک    در اين بخش واحـدهاي فعـال داراي مجـوز از وزارت صـنايع كـه در زمينـه             

  . اند، معرفي شده اند گرفته

  
  تن- متيل استاتدر زمينه توليد فعال  واحدهاي -۷جدول

  اشتغال  ظرفيت  محل   واحدنام 
  ٨  ١٠٠٠  مالرد شهريار -تهران  مالرد  رازي  بصيرت 

  ١٤  ١٨٦٠   شهرك صنعتي شمس آباد-تهران  پيمان  مرجان 
  ٣  ٤٠٠   ساوهاده ج-تهران    ميرزائي  و قدرت بياضعلي

  ٩  ١٦٠٠  شهريار -تهران   بيات جعفرواسداله
  ٤٤  ٣٤٠٠  شهرك صنعتي شمس آباد-تهران   فر عادل

  ٥  ٤٤٠  ورامينجاده -تهران  ركيمياگ
  ١٢  ٥٠٠٠   شهرك صنعتي شمس آباد-تهران  هميالد پگا

  ٥  ٥٥٠ بروجن- بختياري چهارمحال  شركت شيميايي رازي بروجن
  ٧  ٤٣٧٥  سمنان ناحيه صنعتي عال  هاحمدابوترابي گا
  -  ١٠٠٠  قزوين  كاسپين رو

  ١٤  ٣٠٠٠  شازند -مركزي  ل پويان اراكتعاوني حال
  ۱۶  ١٥٠٠٠  شازند -مركزي  صنايع پتروصانع

  ١١  ١٧٠٠   اراک-مركزي  اصنعتي و شيميائي سين
  --  ۳۹۳۲۵  جمع
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  تن- تيل استاتدر زمينه توليد ا واحدهاي فعال -۸جدول
  اشتغال  ظرفيت  محل   واحدنام 

  ٢٠  ٦٠٠  تبريز - شرقي آذربايجان  شركت شيميائي اولتان دشت
  ٩  ٦٠٠  تبريز - شرقي آذربايجان      شمالغرب حاللهاي صنعتي

  ١٤  ١٠٠٠   اروميه - غربي آذربايجان    اروميه  شيمي مبتكران
  ١١  ٣٢٠٠  اصفهان -اصفهان  ايستاب شيمي

  ١١  ٩٠٠     خورت   مورچه شهرك -اصفهان    اصفهان  صفاشيمي 
  ٨  ۱۵۰  مالرد شهريار -تهران  مالرد  رازي  بصيرت 

  ١٤  ۱۸۶۰   شهرك صنعتي شمس آباد-تهران  پيمان  مرجان 
  ٣  ٢٠٠   ساوهاده ج-تهران    ميرزائي  و قدرت بياضعلي

  ٩  ٤٠٠  شهريار -تهران   بيات جعفرواسداله
  ٤٤  ٦٣٠٠  شهرك صنعتي شمس آباد-تهران   فر عادل

  ٥  ١٠٠  ورامينجاده -تهران  ركيمياگ
  ۱۰  ٢٨٨٠   صنعتي شمس آباد شهرك-تهران   پيش رنگ-نادرزاد مهدي

  ۱۲  ٥٠٠   شهرك صنعتي شمس آباد-تهران  هميالد پگا
  ۷  ٤٨٠٠   مشهد- رضوي خراسان    رزين آبتين
  ۶  ١٨٠٠   مشهد- رضوي خراسان    توس چوبينه

  ٢  ١٩٢٥   مشهد- رضوي خراسان  )مكمل (  توس چوبينه
  ٥  ٤٠٠٠   فريمان- رضوي خراسان   شرق  سازان حالل
  ٦٧  ٤٢٠٠٠   فريمان- رضوي خراسان     شيمي  ادريس صنعتي
  ١٥٨  ٧٠٠  گرمسار-سمنان    اشن   پارس شركت

  ١٤  ٢٠٠٠  شازند -مركزي  تعاوني حالل پويان اراك
  ٢٤  ٨٠٠   ساوه-مركزي  هكاو وصنعتي شيميائي

  ١٦  ٢٠٠٠  شازند -مركزي  صنايع پتروصانع
  ١١  ١٧٠٠   اراک-مركزي  اصنعتي و شيميائي سين

  ٢٠  ٤٥٠٠   اراک-مركزي  بنيان پوينده   شيميائي نوين
  ١١  ٣٠٠٠   اراک-مركزي  افروزان فام

  --  ۸۷۹۱۵  جمع
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  تن- تيل استاتدر زمينه توليد بو واحدهاي فعال -۹جدول
  اشتغال  ظرفيت  محل   واحدنام 

  ٢٠  ٤٢٠  تبريز - شرقي آذربايجان  شركت شيميائي اولتان دشت
  ٤  ٣٥٠  آذرشهر -قي شر آذربايجان    صدراشيمي شركت
  ١٤  ١٠٠٠   اروميه - غربي آذربايجان    اروميه  شيمي مبتكران

  ١١  ٤٥٠٠  اصفهان -اصفهان  ايستاب شيمي
  ١١  ١٠٠٠     خورت   مورچه شهرك -اصفهان    اصفهان  صفاشيمي 

  ٦٠  ٤٥٠  اصفهان -اصفهان   ايرانموادشيميائي
  ٧٥  ٤٥٠٠  اشتهارد  صنعتي شهرك -تهران    شيمي راك

  ٨  ۷۵۰  مالرد شهريار -تهران  مالرد  رازي  بصيرت 
  ١٤  ۳۵۰۰   شهرك صنعتي شمس آباد-تهران  پيمان  مرجان 

  ٧  ۹۹۰   مالرد-کرج-تهران   قشالق شمس شيميائي
  ۵  ٧٠٠  ورامينجاده -تهران  ركيمياگ
  ۱۲  ٥٠٠   شهرك صنعتي شمس آباد-تهران  هميالد پگا

  ۱۲  ٢٥٠٠   بروجن- ري بختيا چهارمحال   بروجن   شيمي روناك
  ۲۴  ٤١٠٠   مشهد- رضوي خراسان    رزين آبتين
  ۶  ١٨٠٠   مشهد- رضوي خراسان    توس چوبينه

  ٢  ١٩٠٠   مشهد- رضوي خراسان  )مكمل (  توس چوبينه
  ۵  ٤٠٠٠   فريمان- رضوي خراسان   شرق  سازان حالل
  ٦٧  ٤٢٠٠٠   فريمان- رضوي خراسان     شيمي  ادريس صنعتي

  ۷  ١٢٥٠  سمنان ناحيه صنعتي عال  هبي گااحمدابوترا
  ۱۵۸  ١٨٠٠  گرمسار-سمنان    اشن   پارس شركت

  ۳۶  ٣٠٠   صنعتي البرزشهر -قزوين   رزينآذر
  ۱۶  ١٢٩٥   صنعتي البرزشهر -قزوين    كاال شيمي بنيان

  ۱۴  ٥٠٠٠  شازند -مركزي  تعاوني حالل پويان اراك
  ٢٤  ٢٢٠٠   ساوه-مركزي  هكاو وصنعتي شيميائي

  ۱۶  ٣٥٠٠  شازند -مركزي  ايع پتروصانعصن
  ۲۰  ١٨٠٠   اراک-مركزي  بنيان پوينده  شيميائي نوين 

  ١١  ٦٠٠٠   اراک-مركزي  افروزان فام
  --  ۹۸۱۰۵  جمع

  

   .توليد اين سه استر اسيد استيک در کشور ذکر شده استظرفيت  جمع ۱۰در جدول 
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  تن- جمع توليد سه استر اسيد استيک-۱۰جدول
  ظرفيت  رنوع است

  ۳۹۳۲۵  تيل استاتم
  ۸۷۹۱۵  تيل استاتا
  ۹۸۱۰۵  تيل استاتبو

  ۲۲۵۳۴۵  جمع
  

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

ذكر شـده  استرهاي اسيد استيک  جهت توليد   در اين بخش طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا            

  . است

  تن- متيل استاتر زمينه توليد د در دست احداث واحدهاي -۱۱جدول
  اشتغال  ظرفيت  درصد پيشرفت  محل   واحدنام 

  ٦  ٢٠٠٠  ۰  تبريز - شرقي آذربايجان      شمالغرب حاللهاي صنعتي
  ٢٢  ١٠٠٠٠  ۰  آذرشهر - شرقي آذربايجان  انگ ورزين آذرپويرشركت 

  ٩  ٥٠٠  ۰   مراغه- شرقي آذربايجان  غالمحسين عربي نژاد
  ٣١  ٦٠٠٠  ۵۰  تبريز - شرقي آذربايجان   ماشيني محمدميرزامحمدزاده

  ٣٤  ٨٠٠  ۰    مباركه  راه  سه  صنعتي منطقه - اصفهان   اسفنديار-   زانياني مرادي
  ٢٥  ١٥٠٠  ۶۰   اشتهارد-شهريار  -تهران  محمدجواد بذرافشان

  ٢٥٩  ۵۰۰۰۰  ۰   فريمان- رضوي خراسان  صنايع پااليش مهر شيمي
  ١٩  ٣٠٠  ۰  نچنارا - رضوي خراسان  محمد رسول خدابخشيان

  ١٨  ٥٠٠٠  ٠  خوزستان  بابك فغفوري
  ١٢  ١٦٢٥  ٠  سمنان ناحيه صنعتي عال  هاحمدابوترابي گا

  ٢٥  ١٠٠٠  ٠   دامغان   صنعتي شهرك -سمنان   سعيديامير
  ٢  ١٥٠٠ ٠   ايوانكي   صنعتي  شهرك-سمنان   آبوند گستر شيميشركت

  ٧  ۲۰۰۰  ٠   ايوانكي    صنعتي  شهرك-سمنان  ه حسنعلي زادفرهاد
  ٥٠  ۵۰۰۰  ٠     صنعتي شهرك -سمنان   شكوه اديبحالل

  ٢٥  ۵۰۰  ٠   گرمسار-سمنان  كيمياكاران پويا
  ٢٥  ۲۰۰۰  ٠  قزوين  سيما فام گوهر  

  ٣٠  ١٥٠٠ ۰ قزوين     روحاني  اصغر ثابت علي
  ٢٥  ٣٠٠٠  ٠   شهرك صنعتي شكوهيه-قم  رحماني

  ٦  ٣٥٠٠  ٧٠  قم  آقاي عبداله خان محمدي
  ١٤  ٥٠٠٠  ٦٠   شهرك صنعتي شكوهيه-قم  شركت رزين سازان قم

  ١٠  ٦٠٠  ٠  کرمان  يخالق... ب ايحب
  ١٤  ٢٠٠  ٠   سوادکوه-مازندران  شركت شيميايي لطيف بابل

  ٢٥  ١٥٠٠  ٠  مركزي  حسين وعلي ميچاني
  --  ۱۰۵۰۲۵  جمع
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  تن- تيل استاتدر زمينه توليد ا واحدهاي فعال -۱۲جدول
  اشتغال  ظرفيت  پيشرفتدرصد   محل   واحدنام 

  ٢٢  ١٠٠٠٠  ٠  آذرشهر - شرقي آذربايجان  نگ ورزين آذرپويار شركت
  ٦  ٢٠٠٠  ٠  تبريز - شرقي آذربايجان      شمالغرب حاللهاي صنعتي

  ٩  ٥٠٠  ٠   مراغه- شرقي آذربايجان  غالمحسين عربي نژاد
  ٣١  ٢٠٠٠  ٥٠  تبريز - شرقي آذربايجان   ماشيني محمدميرزامحمدزاده

  ١٩  ٢٥٠  ٩٠   غربي آذربايجان  ياني شانيپرو
  ٢٩  ٧٥٠  ١٠   نمين -لاردبي    اصل  فرخي عظيم

  ٤٣  ٢٠٠٠  ۰  شهرضا -اصفهان  ايستاب شيمي
  ٣٤  ٨٠٠  ۰    مباركه  راه  سه  صنعتي منطقه - اصفهان   اسفنديار-   زانياني مرادي

  ٤٢  ٥٠٠  ۱۵  تهران  نوتاش پويان شيميايي
  ٢٥  ١٥٠٠ ٦٠   اشتهارد-ريارشه  -تهران  محمدجواد بذرافشان
  ٥٣  ۵۷۶۰  ٤٩   مشهد- رضوي خراسان  آذرين صنعت سورن

  ٢٥٩  ۶۰۰۰  ٠   فريمان- رضوي خراسان  صنايع پااليش مهر شيمي
  ٤٧  ٢٠٠٠٠  ٠   سبزوار- رضوي خراسان   بروغني و دادرسي

  ١٩  ٧٠  ٠  نچنارا - رضوي خراسان  محمد رسول خدابخشيان
  ١٨  ۵۰۰۰ ٠ خوزستان  بابك فغفوري
  ۳۰  ٣٠٠٠  ٠   مهديشهر-سمنان  احمداسالميان

  ۲۵  ٥٠٠  ٠  گرمسار-سمنان   پوياكيمياكاران
  ۳۰  ١٥٠٠  ٠ قزوين     روحاني  اصغر ثابت علي

  ۲۵  ٥٠٠٠  ٠   شهرك صنعتي شكوهيه-قم  رحماني
  ٥٤  ١٠٠  ٠   شهرك صنعتي شكوهيه-قم  شركت كيميا پااليش شكوهيه

  ۸  ٢٠٠٠  ٠  قم  آبادي حسين نجف حاج
  ٢٥  ٢٠٠  ٤٠   شهرك صنعتي شكوهيه-قم  مت  محمدكاظدهدس

  ۱۴  ٥٠٠٠  ۶۰   شهرك صنعتي شكوهيه-قم  شركت رزين سازان قم
  ۳۰  ١٥٠٠  ٠   شهرك صنعتي شكوهيه-قم  شركت كيميا فرآيند شيمي
  ۱۴  ٢٠٠  ٠   سوادکوه-مازندران  شركت شيميايي لطيف بابل

  ۲۵  ١٥٠٠  ٠  مركزي  حسين وعلي ميچاني
  ٢٥  ٢٠٠٠  ٠  كزيمر   صابرپورابديان

  --  ۷۹۶۳۰  جمع
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  تن- تيل استاتدر زمينه توليد بو واحدهاي فعال -۱۳ جدول
  اشتغال  ظرفيت  درصد پيشرفت  محل   واحدنام 

  ٦  ٢٠٠٠  ۰  تبريز - شرقي آذربايجان      شمالغرب حاللهاي صنعتي
  ٢٢  ١٠٠٠٠  ۰   آذرشهر- شرقي آذربايجان  نگ ورزين آذرپويار شركت

  ٢٧  ٢٠٠  ۵۰   آذرشهر- شرقي آذربايجان   كيميا حيان   شركت
  ٩  ٥٠٠  ۰   مراغه- شرقي آذربايجان  غالمحسين عربي نژاد

  ٣١  ٣٠٠٠  ۵۰  تبريز - شرقي آذربايجان   ماشيني محمدميرزامحمدزاده
  ٢٩  ٢٠٠٠  ۱۰   نمين -لاردبي    اصل  فرخي عظيم

  ۴۳  ٤٠٠٠  ٠  شهرضا -اصفهان  ايستاب شيمي
  ۳۵  ٤٠٠٠  ٥٧  اصفهان -اصفهان   ايرانموادشيميائي

  ۳۴  ٨٠٠ ٠    مباركه  راه  سه  صنعتي منطقه - اصفهان   اسفنديار-   زانياني مرادي
  ۴۲  ١٠٠٠  ١٥  تهران  نوتاش پويان شيميايي

  ٢٥  ٢٠٠٠  ٦٠   اشتهارد-شهريار  -تهران  محمدجواد بذرافشان
  ١٦  ۵۰۰  ٠  تهران  د نژا رضاكاظم

  ۲۴  ۲۵۰  ٥١   بروجن-  بختياري چهارمحال   اصفهان آذرشيميشركت
  ١٨  ۵۰۰  ٣٣٥   بروجن-  بختياري چهارمحال   بروجن  رازي   شيميايي شركت

  ۳۰  ١٠٠٠ ٩٥ نيشابور - رضوي خراسان  بنزوشيمي
  ۲۵۹  ١٠٠٠٠  ٠   فريمان- رضوي خراسان   پااليش مهر شيميصنايع
  ۱۹  ۲۰۰  ٠  نچنارا - رضوي خراسان   رسول خدابخشيانمحمد

  ۱۸  ٥٠٠٠  ٠ خوزستان  بابك فغفوري
  ۱۲  ٧٥٠  ٠  سمنان ناحيه صنعتي عال  هاحمدابوترابي گا
  ٣٠  ٣٠٠٠  ۰   مهديشهر-سمنان  احمداسالميان

  ۵۰  ٢٥٠٠  ٠   صنعتيک شهر-سمنان  حالل شكوه اديب
  ۷  ١٥٠٠  ٠    ايوانكي   صنعتي  شهرك-سمنان  هفرهاد حسنعلي زاد

  ۲۵  ٥٠٠  ٠  گرمسار-سمنان   پوياكيمياكاران
  ۳۰  ٢٠٠٠  ٠ قزوين     روحاني ر ثابت اصغ علي

  ۲۰  ٢٨٠٠  ٠  قزوين   فام گوهر  سيما
  ۲۵  ١٠٠٠  ٠   شهرك صنعتي شكوهيه-قم  رحماني

  ۵۴  ١٥٠  ٠   شهرك صنعتي شكوهيه-قم  شركت كيميا پااليش شكوهيه
  ۶  ٥٠٠  ٧٠  قم   عبداله خان محمديآقاي

  ۱۴  ٥٠٠٠  ٦٠   شهرك صنعتي شكوهيه-قم  شركت رزين سازان قم
  ۳۰  ١٥٠٠  ٠  كردستان   كيميا فرآيند شيميشركت

  ۱۴  ٢٠٠  ٠   سوادکوه-مازندران  شركت شيميايي لطيف بابل
  ۲۵  ١٥٠٠  ٠  مركزي  حسين وعلي ميچاني

  ١٥  ٥٠٠  ١  اراک -مركزي   حالل پويان اراكشركت
  --  ۷۰۳۵۰  جمع
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   .ت اين سه استر اسيد استيک در کشور ذکر شده اسظرفيت در دست احداث جمع ۱۴در جدول 

  

  تن- سه استر اسيد استيکظرفيت در دست احداث جمع -۱۴جدول
  ظرفيت  نوع استر

  ۱۰۵۰۲۵  تيل استاتم
  ۷۹۶۳۰  تيل استاتا
  ۷۰۳۵۰  تيل استاتبو

  ۲۵۵۰۰۵  جمع
  

اکثر واحدهاي در دست احداث فقط اقدام به اخـذ مجـوز از وازرت صـنايع نمـوده انـد و هيچگونـه پيـشرفت                

 محاسبه آمار توليد در آينده فقط ظرفيت واحدهاي داراي پيشرفت فيزيکـي منظـور       براي. فيزيکي نداشته اند  

  . شده است

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

تعرفه استرهاي اسيد استيک .  نشان داده شده است۱۵ در جدول  استرهاي اسيد استيکميزان واردات

  .در ادامه ذکر شده است

  ۳۱/۲۹۱۵اتيل استات  - 

 ۳۳/۲۹۱۵نرمال بوتيل استات  - 

 ۳۴/۲۹۱۵ايزو بوتيل استات  - 

 ۳۹/۲۹۱۵ساير  - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

  ٢٤
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  ]۵[در پنج سال اخير  اسيد استيکهایاستر ميزان و ارزش واردات -۱۵جدول 
  دالر  تن-ميزان واردات  تعرفه  سال

  ۸۹۳۴۴۱  ۱۰۴۶   اتيل استات۳۱/۲۹۱۵
  ۱۳۸۰  ۲۷۷۴۱۵  ۲۹۲   بوتيل استات۳۳/۲۹۱۵

  ۵۷۰۸۸۴  ۳۰۹  ر ساي۳۹/۲۹۱۵
  ۳۱۵۸۷۳۱  ۴۰۲۳   اتيل استات۳۱/۲۹۱۵
  ۱۳۸۱  ۹۳۴۳۹۹  ۱۰۹۹   بوتيل استات۳۳/۲۹۱۵

  ۵۹۲۸۱۴  ۳۵۰   ساير۳۹/۲۹۱۵
  ۲۵۳۹۵۸۷  ۳۲۸۸   اتيل استات۳۱/۲۹۱۵
  ۱۳۸۲  ۷۶۶۸۱۴  ۸۶۱۲   بوتيل استات۳۳/۲۹۱۵

  ۱۳۰۶۰۳۶  ۶۹۶   ساير۳۹/۲۹۱۵
  ۲۴۰۳۷۴۴۵  ۲۸۱۴   اتيل استات۳۱/۲۹۱۵
  ۱۳۸۳  ۲۵۳۰۹۹۵  ۲۷۹۵   بوتيل استات۳۳/۲۹۱۵

  ۱۳۳۷۸۶۷  ۶۳۶   ساير۳۹/۲۹۱۵
  ۲۶۰۱۳۸۵  ۲۶۴۷   اتيل استات۳۱/۲۹۱۵
  ۲۸۶۴۹۱۱  ۲۴۱۴   بوتيل استات۳۳/۲۹۱۵
  ۸۴۶۹۵۵  ۵۷۲   ايزو بوتيل استات۳۴/۲۹۱۵

۱۳۸۴  

  ۱۵۴۴۲۲۹  ۱۱۹۶   ساير۳۹/۲۹۱۵
  ۴۹۲۲۰۳۰  ۵۲۱۸   اتيل استات۳۱/۲۹۱۵
  ۴۵۵۲۲۱۲  ۳۳۲۳   بوتيل استات۳۳/۲۹۱۵
  ۱۲۰۰۰۴۴  ۸۹۶   ايزو بوتيل استات۳۴/۲۹۱۵

۱۳۸۵  

  ۱۳۹۲۰۰۰  ۶۸۵   ساير۳۹/۲۹۱۵
  ۳۷۱۹۵۱۷  ۳۵۰۷   اتيل استات۳۱/۲۹۱۵
  ۵۷۷۸۳۵۰  ۳۶۹۵   بوتيل استات۳۳/۲۹۱۵
  ۱۲۷۱۰۰۵  ۹۵۴   ايزو بوتيل استات۳۴/۲۹۱۵

  ۱۳۸۶نه ماه اول 

  ۲۲۸۱۳۳۱  ۹۹۰   ساير۳۹/۲۹۱۵
  
  

آيد متوسط واردات انواع استرهاي اسيد استيک در سه سال گذشته در کشور          يهمانطور که از جدول فوق برم     

  .  تن بوده است۹۷۱۵برابر 
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 بررسي روند مصرف از آغاز برنامه -۲- ۴

 تن ۲۲۵۳۴۵ظرفيت توليد فعلي انواع استرهاي اسيد استيک در کشور با توجه به آمار واحدهاي موجود برابر 

که مسلم است، در کشور ما به طور کلي واحدهاي توليد کننده حالل با اما چيزي .  بوده است۱۳۸۶در سال 

به دليل باال . يکي از داليل اين مسئله کمبود ماده اوليه اسيد استيک در کشور است. بهره پايين کار ميکنند

باشد و در نتيجه بودن قيمت اسيد استيک وارداتي، توليد استرهاي آن در کشو گرانتر از واردات آن مي

بهره واحدهاي موجود . دهندواحدهاي مصرف کننده به استفاده از استرهاي وارداتي تمايل بيشتري نشان مي

در نتيجه ميزان توليد فعلي استرهاي اسيداستيک در کشور . در نظر گرفته شده است% ۵۰توليد کننده برابر 

 آمار صادرات .هري به دست آيدف ظاز افزود تا مصربه اين ميزان، بايد واردات را ني.  تن است۱۱۲۶۷۲حدود 

  .باشداين محصوالت کم بوده و قابل مالحظه نمي

  .باشدي تن م۱۲۲۳۸۷ک در کشور حدود يداستي اسي استرهايجه مصرف ظاهريدر نت

اگر فرض کنيم که نيمي از واحدهاي دردست احداث تا چند سال آتي به بهره برداري برسند و اين واحدها 

  . گردد تن برآورد مي۱۷۶۴۲۳عاليت نمايند، ميزان توليد آتي در حدود ف% ۵۰نيز با بهره 

در . در سال منظور شده است% ۳/۳رشد مصرف داخلي معادل رشد جهاني مصرف جهاني اين ماده يعني 

 تن خواهد رسيد که واحدهاي موجود جوابگوي نياز داخل خواهند ۱۴۸۷۰۸ به ۱۳۹۲نتيجه مصرف در سال 

 .بود

   اسيد استيکهایاستربندي بازار داخلي ع جم-۱۶جدول 
  )تن(مقدار   عنوان  رديف
  ۱۱۲۶۷۲  )۱۳۸۶(توليد داخلي   ۱
  ۱۲۲۳۸۷  )۱۳۸۶(مصرف داخلي   ۲
  ناچيز  صادرات  ۳
  ۹۷۱۵  واردات  ۴
  ۱۷۶۴۲۳  )۱۳۹۲(توليد در سالهاي آتي   ۵
  ۱۴۸۷۰۸  )۱۳۹۲(مصرف در سالهاي آتي   ۶
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   بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم -۲- ۵

تعرفه استرهاي اسيد .  نشان داده شده است۱۵ در جدول صادرات استرهاي اسيد استيکميزان 

  .استيک در ادامه ذکر شده است

  ۳۱/۲۹۱۵اتيل استات  - 

 ۳۳/۲۹۱۵نرمال بوتيل استات  - 

 ۳۴/۲۹۱۵ايزو بوتيل استات  - 

 ۳۹/۲۹۱۵ساير  - 

  ]۵[ در پنج سال اخير اسيد استيکهایاسترات صادرميزان و ارزش  -۱۷جدول 
  دالر  تن-اتدراصميزان   تعرفه  سال

  ۳۸۴  ۱   اتيل استات۳۱/۲۹۱۵
  ۱۳۸۰  ۱۰۷۴۱۶  ۱۶۱   بوتيل استات۳۳/۲۹۱۵

  ۱۰۹۹۶  ۱۴   ساير۳۹/۲۹۱۵
  ۱۵۶۸۹۹  ۲۵۸   اتيل استات۳۱/۲۹۱۵
  ۱۳۸۱  ۱۹۸۷۷۲  ۲۸۱   بوتيل استات۳۳/۲۹۱۵

  ۱۶۰۹۱  ۲۹  ساير ۳۹/۲۹۱۵
  ۹۸۷۷  ۱۳   اتيل استات۳۱/۲۹۱۵
  ۱۳۸۲  ۷۵۶۶۸  ۱۰۰   بوتيل استات۳۳/۲۹۱۵

  ۳۶۸۳  ۱   ساير۳۹/۲۹۱۵
  --  --   اتيل استات۳۱/۲۹۱۵
  ۱۳۸۳  ۲۱۴۸۷۸  ۲۰۱   بوتيل استات۳۳/۲۹۱۵

  --  --   ساير۳۹/۲۹۱۵
  ۹۸۵۵  ۷   اتيل استات۳۱/۲۹۱۵
  ۲۰۳۱۳۱  ۲۶۸   بوتيل استات۳۳/۲۹۱۵
  ۶۷۰۳  ۹   ايزو بوتيل استات۳۴/۲۹۱۵

۱۳۸۴  

  ۲۰۹۴۴۰  ۱۷۰   ساير۳۹/۲۹۱۵
  --  --   اتيل استات۳۱/۲۹۱۵
  ۱۳۸۵  ۵۱۱۶۷  ۷۲   بوتيل استات۳۳/۲۹۱۵

  ۱۳۶۹۰۰۰  ۱۱۶۴   ساير۳۹/۲۹۱۵
  ۱۰۶۷۰۴  ۱۰۱   اتيل استات۳۱/۲۹۱۵
  ۱۳۸۶نه ماه اول   ۳۶۷  ۵/۰   بوتيل استات۳۳/۲۹۱۵

  ۶۷۱۴۳  ۸۰   ساير۳۹/۲۹۱۵
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  سي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم برر-۶-۲

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

  . توان در آن بازارها نفوذ نموددر صورت تدوين استراتژي صحيح بازار شناسي و بازاريابي بين المللي مي

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

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

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

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

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

  .خواهند شد

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

  .راههاي دسترسي به بازارهاي هدف صادراتي است

آمار نشان ميدهند که واحدهاي موجود توليد کننده استرهاي اسيد اسـتيک در کـشور در چنـد سـال              

 رنگهـاي پايـه حاللـي  بـه دليـل      يکي از داليل اين امر کـاهش مـصرف  . اخير صادرات قابل ذکري نداشته اند    

اين کشورها سعي ميکنند تا حد توان از رنگهاي پايه آبـي  . قوانين زيست محيطي در کشورهاي پيشرفته است      

  . و رنگهاي پودري استفاده کنند و قوانين سختگيرانه اي براي استفاده از حاللها وضع نموده اند

  

  ضه محصول در كشور  بررسي اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عر-۳

  .گردنداصوال استرها در طي يک واکنش تعادلي بين اسيد استيک يا الکلهاي مختلف با مراحل ذيل توليد مي

پذيرد که محصول اين مرحله استر ابتا واکنش استري شدن در راکتور همراه با کاتاليزور و يا حرارت انجام مي          

 بـه منظـور جداسـازي بخـارات ايجـاد شـده در راکتـور        سـپس مرحلـه تقطيـر اوليـه    . باشـد و بخارات آب مي 

گردند و سپس استر غليظ بـه دسـت آمـده از مرحلـه قبلـي چـون حـاوي        استريفيکاسيون از يکديگر جدا مي 

باشد، توسط محلولهاي قليايي خنثي گشته و جهـت جداسـازي اسـيد بـا الکـل              مقداري کاتاليزور اسيدي مي   
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در مرحله تقطير ثانويه با استفاده از سيستم کـانتور اليـه   . شودداده ميموجود در استر توليدي با آب شستشو  

مويي استرهاي جمع آوري شده از آب جدا گشته و عمليات تقطير جهت توليد استر با درجـه خلـوص بـاالتر                

  .گيردانجام مي

  

o تشريح دقيق و جامع فرايند  

  .فرموالسيون واکنش استری شدن در ادامه ارائه شده است

H2O + CH3COOC2H5 

 اتيل استات
 

CH3COOH 

 اسيد استيک
+ C2H5OH 

 اتانول

H2O + CH3COOC3H9 

 بوتيل استات
 CH3COOH 

 اسيد استيک
+ C4H9OH 

 نرمال بوتانل

H2O + CH3COOCH3 

 متيل استات
 CH3COOH 

 اسيد استيک
+ CH3OH 

 متانول

  

ک و الکلهاي فوق الذکر بر اساس معادالت شـيميايي ارائـه شـده بـه نـسبت            ابتدا مواد اوليه شامل اسيد استي     

مولي مساوي وارد راکتور شده و سپس به اندازه يک درصد وزني استر توليـدي اسـيد سـولفوريک بـه عنـوان                  

باشـد، بنـابراين در اثـر حـرارت و در       چون واکنشهاي استريفيکاسيون گرمـاگير مـي      . گرددکاتاليزور اضافه مي  

شود و تا زماني ادامه دارد که دما در طـول بـرج تقطيـر ثابـت     کاتاليزور واکنش استري شدن شروع مي حضور  

تـوان  در اين مرحله جهت تداوم کار با توجه به سرعت تقطير در برج مـي        . بماند و حالت يکنواخت ايجاد شود     

 اتمام عمليات تقطير اوليـه آب  پس از. متناسب با آن جريان ورودي مواد اوليه را به داخل راکتور تنظيم نمود            

 حـاوي  ۸۰-۸۳استر به دست آمده از اين مرحله تقطير داراي درصـد وزنـي   . گردداز استر توليد شده جدا مي 

جهت جداسازي و خالص سازي ابتدا با ماده قليايي کربنات سديم در . باشدکاتاليزور اسيدي و الکل اضافي مي

-آن را خنثي نموده و سپس با مقدار معيني آب شستـشو داده مـي      تانک خنثي سازي ميزان اسيد موجود در        

  . شود
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            در تانک خنثي سازي با تشکيل مايع دوفازي از قسمت زيرين آب تخليـه گـشته و اليـه رويـي کـه                   

غني از استر است به مخزن مياني فرستاده شده و از آنجا پس از عمليات خنثي سازي جهت باال بردن درجـه             

از پـايين  % ۹۹استر توليد شده در اثر تقطير مجدد با درجه خلوص   . گردد دستگاه تقطير منتقل مي    خلوص به 

محـصول بـاالي   . شـود برج تقطير خارج و به مخزن محصول هدايت و درون بشکه هاي فلزي بسته بندي مـي          

ي در تانـک  باشـد کـه پـس از جمـع آور    برج تقطير در مرحله دوم تقطير از مخلوطي آب و الکل و اسـتر مـي          

کل زمان الزم از ابتدا تـا انتهـاي واکـنش استريفيکاسـيون و     . شودذخيره و به تانک خنثي سازي فرستاده مي   

  .کشد ساعت طول مي۵/۷-۵/۸خنثي سازي و تقطير اوليه و ثانويه حدود 

د يـ ول مختلـف ت  ياز به کنتـرل در بخـشها      يت مناسب و درجه خلوص باال ن      يفيد محصول با ک   يمنظور تول  به   

 مختلـف  يتوان در قسمتها ي مناسب م  يشگاهيل آزما يشگاه کوچک با وسا   يک آزما ي ينيش ب يباشد که با پ   يم

  .  را کنترل نموديدير محصول توليز

در مخـازن مـواد اوليـه     کنتـرل  يرهايم شـ يه به راکتور با اسـتفاده از تنظـ     ي مواد اول  يان ورود ي کنترل جر  -۱

  .نش شيميايي ارائه شدهمتناسب با نسبت مولي بر اساس واک

   افزودن کاتاليزور مناسب به مخلوط موجود در راکتور استريفيکاسيون-۲

   کنترل درجه حرارت در راکتور در طول واکنش استري شدن-۳

   کنترل دما در برج تقطير جهت يکنواخت و ثابت نمودن دما در طول برج تقطير-۴

نثي سازي اسيد موجود در استر توليدي و تعيين ميزان  جهت خ ) کربنات سديم مناسب  ( اضافه نمودن قليا   -۵

  اسيد آلي باقيمانده در واکنش استريفيکاسيون

   کنترل ميزان آب جدا شده از دکانتور و درجه خلوص محصول نهايي-۶

  

  

  :ک عبارتند ازيد استي اسيد استرهايزات خط تولين آالت و تجهيماش

  ونيکاسيفيراکتور استر--
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 و ي وروديه فلنجهـا يـ  مجهـز بـه کل  ۳۱۶ فوالد ضـد زنـگ   س متر مکعب از جن۲ت يا ظرف ياز  يراکتور مورد ن  

  .باشدي م۳۰۴ل يم لوله از جنس استيل ني کوين راکتور دارايا. باشدي ميخروج

  ريبرج تقط--

  .شودي ساخته م۳۱۶ل ي مشبک و از جنس استيني س۱۰ يمتر دارايلي م۴۵۰ متر و قطر ۴ن برج با ارتفاع يا

  ي حرارتمبدل--

 متـر مربـع و از   ۱۰ يک کندانسور بـا سـطح حرارتـ   ياز به ين واکنش ن ي در ح  يزان تبادل حرارت  يم با توجه به  

  .باشديکندانسور از نوع لوله و پوسته م. باشدي م۳۱۶ل يجنس است

  ازيمخازن مورد ن--

عـدد مخـزن    ه، س ۳۱۶ل  يتر مجهز به همزن و از جنس است       ي ل ۲۵۰۰ت  ي به ظرف  ي ساز يک عدد تانک خنث   ي

ره يـ  ذخي مجهز به آب نما و درپوش، دو عـدد مخـزن بـرا   ۳۰۴ل يتر از جنس استي ل۱۵۰۰ت يره با ظرف يذخ

ک عدد مخزن با ي مجهز به آب نما و درپوش و    ۳۰۴ا  ي ۳۱۶ل  يتر از جنس است   ي ل ۱۰۰۰ت  يه با ظرف  يمواد اول 

  .باشدياز ميد ن مورييحصول نهام ي نگهداريل برايتر از جنس کربن استي ل۴۰۰۰ت يظرف

  پمپ--

  ده متـر و از   head متر مکعب در سـاعت و  ۲۵ت ي با ظرفيکيفوژ، يستم سانتري مورد استفاده در سيپمپها

  .باشندي متر مکعب در ساعت م۴۰ت ي با ظرفيگريد و ديجنس ضد اس

   تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم-٤ 

ت مباني تئـوري و برخـورداري از ديـدگاههاي تجربـي و عملـي      طراحي و احداث واحد صنعتي نيازمند شناخ      

مطالعات فني ايجاد صنايع، مجموعه اي از . باشدمتناسب با شرايط اقتصادي به منظور نيل به اهداف توليد مي

تحقيقات در خصوص ماهيت مواد و محصوالت، شناخت فرايندهاي مختلف توليد و تكنولوژي هـاي موجـود و      

  . باشدجهيزات و ماشين آالت مورد نياز ميبررسي سيستمها، ت
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گيرد كه بـا  اين بررسيها در راستاي نيل به هدف توسعه، توليد و افزايش كيفيت محصوالت توليدي صورت مي  

بهبود بافت فني واحدهاي جديد التاسيس در داخل كشور، پاسخگويي به نياز بـازار و رقابـت بـا سـاير توليـد                  

  . سازدر ميكنندگان جهاني را امكان پذي

اشـته و   روشـهاي مختلـف توليـد تفـاوت چنـداني بـا هـم ند       استرهاي اسيد اسـتيک به طور کلي براي توليد      

  .هيچکدام مزيت خاصي بر ديگري ندارند

  

  بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي طرح  -٥

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

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

 که در بعضي موارد تقريبا ثابت است، لذا انتخاب ظرفيتهاي خيلي کـم،        مستلزم سرمايه گذاري اوليه اي است     

چک، انتخاب ظرفيتهاي باال سـرمايه گـذار را      عالوه بر آن در صنايع کو     . 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     

  . رودو احداث آن فراتر مي

 در .بـراورد شـده اسـت   استرهاي اسيد استيک  عدد   تن ۱۲۰۰با در نظر گرفتن موارد فوق، ظرفيت اين طرح          

ح سعي شده است بيشتر توليد متيل استات مدنظر باشد، اما بـا تغييـر الکـل مربوطـه ميتـوان سـاير                      اين طر 

  .استرها را نيز توليد کرد
   

  .در ادامه هزينه هاي سرمايه گذاري طرح آورده شده است

  زمين  -

ايـن   رانتخاب شده اسـت، قيمـت زمـين د    مناطق محروم   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 ۱۲۵۰ هزينه خريد زمين برابر گردد، بيني مي پيش مترمربع ٥٠٠٠

  ٥٠٠٠) مترمربع( × ۲۵۰,۰۰۰) ريال/ مترمربع = ( ١٢٥٠ )ميليون ريال( 
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  سازي محوطههاي   هزينه-

   آماده سازي محوطه-١٨جدول 

 بخش
 مساحت

  )مترمربع(
  مبلغ واحد

 )هزار ريال/متر مربع (
 هزينه كل

 )ميليون ريال(
 ٢٠٠ ٤٠ ٥٠٠٠ تسطيح زمين
 ١٨٠ ٣٠٠ ٦٠٠ ديوار كشي

  خيابان كشي و آسفالت و جدول كشي
  ... و و فضاي سبز

١٢٨ ٧٥ ١٧٠٠ 

  ٥٠٨ مجموع
  

  غيرصنعتي  اختمانهاي صنعتي و احداث س-

 
 هاي بخش صنعتي و غير صنعتي هزينة احداث ساختمان -۱۹جدول 

 بخش
  متراژ

 )ربعممتر  (
  مبلغ واحد

 )هزار ريال/متر مربع (
  هزينه كل

 )ميليون ريال(
 ٤١٦٠ ٢٦٠٠ ١٦٠٠ سوله توليد
 ۲۵۰۰ ٢٥٠٠ ۱۰۰۰ سوله انبار 

 ٤٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠ تاسيساتسوله 
 ١٦٠٠ ٣٢٠٠ ٥٠٠ داري،رفاهي و خدماتيساختمانهاي ا

  ٨٦٦٠ مجموع
 
 

   حق انشعابها هزينه -
  

 ) ميليون ريال  ( كل هزينه حق انشعابها-٢٠جدول 
 هزينه كل عنوان رديف
 ٤٢٢ انشعاب برق ١
 ١٠٤ انشعاب آب  ٢
 ٦٦ ) سوخت(گاز انشعاب ٣
 ٣٦ انشعاب مخابرات ٤

 ۶۲۸ مجموع
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  ي هزينة تاسيسات زير بناي-

  تاسيسات زير بنايي   كل هزينه -۲۱جدول 
 ) ميليون ريال( هزينه شرح

 ١٥٠ تاسيسات آب

  ٨٠  ديگ بخار
 ٢٠٠ ديزل ژنراتور اضطراري

 ٧٥ تاسيسات سرمايش و گرمايش ساختمان اداري

 ٨٠ تاسيسات سرمايش و گرمايش ساختمان توليد

 ٥٠ تاسيسات اطفاء حريق

 ۶۳۵ مجموع
  

  

  و وسايل اداريقليه  هزينه وسايل ن-

  نقل مورد نياز  وسايل حمل و-٢٢جدول 
 قيمت كل قيمت واحد تعداد نام دستگاه يا تجهيزات

 ٢٢٠ ١١٠ ٢ سواري
 ٢٠٠ ١٠٠ ٢ وانت

 ٢٥٠ ٢٥٠ ١ ليفت تراک
 ٦٧٠  مجموع

  
  

 هزينه وسايل اداري-٢٣جدول 
 هزينه مشخصات

 ٨٠ ميز و صندلي و قفسه

 ٢٠ دستگاه فتوكپي و پرينتر

 ٥٠ كامپيوتر و لوازم جانبي
 ٢٠ قفسه هاي رختكن
 ٢٠ تجهيزات اداري

 ١٩٠  مجموع
  

  نياز   مورد اصليآالت ماشين  هزينه خريد تجهيزات و-

  .باشدبه کارگيري ماشين آالت و دستگاههاي مناسب از اساسي ترين ارکان طراحي واحدهاي صنعتي مي
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  .ذکر شده اندماشين آالت مورد نياز خط توليد در ادامه 

   ماشين آالت مورد نياز خط توليد استرهاي اسيد استيک-۲۴جدول 
  تعداد  مشخصات فني  نام ماشين آالت  رديف

  SS 316 ،  ۱ متر مکعب، ۲ظرفيت   راکتور استريفيکاسيون  ۱

  SS 316  ۱ سيني مشبک، ۱۰ ميليمتر، داراي ۴۰ متر، قطر ۴ارتفاع   برج تقطير  ۲

  SS 316  ۱ مترمربع، ۱۰پوسته و لوله، سطح حرارتي   )رکندانسو(مبدل حرارتي  ۳

  SS 316  ۱ ليتر، مجهز بههمزن، ۲۵۰۰ظرفيت   تانک خنثي سازي  ۴

  ۱   متر، ضد اسيد۱۰ مترمکعب در ساعت، ارتفاع ۲۵ظرفيت   پمپ سانتريفوژ  ۵

  ۱   مترمکعب در ساعت۴۰ظرفيت   )پمپ تخليه محصول(پمپ سانتريفوژ  ۶

  ۳   ، مجهز به آبنما و درپوشSS 304 ليتر، ۱۵۰۰ظرفيت   مخازن ذخيره  ۷

  ۲  ، مجهز به آبنما و درپوشSS 316 يا SS 304 ليتر، ۱۰۰۰ظرفيت   مخازن ذخيره مواد اوليه  ۸

  C.S ۱ ليتر، ۴۰۰۰ظرفيت   مخزن ذخيره نهايي  ۹

  

تعالمهاي بر اساس اس) اعم از داخلي و خارجي(هزينه ماشين آالت و تجهيزات بکار رفته در خط توليد 

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

  .هايي نيز جهت نصب، حمل و نقل، لوله کشي و برق کشي، ابزار دقيق و رنگ کاري منظور شده استهزينه
  

  ) ميليون ريال(هزينه هاي تجهيزات اصلي -۲۵جدول 
  شرح  ارزش کل

  دالر  ميليون ريال
  ۰  ۴۵۴۰  تجهيزات خط توليد
  ۰  ۵۰  تجهيزات تعميرگاه
  ۰  ۲۰  ساير تجهيزات
  ۰  ۲۲۷  هزينه نصب

  ۰  ۲۰   جانبي تجهيزاتيساير هزينه ها
  ۰  ۴۸۵۷  جمع

  ۴۸۵۷  )ميليون ريال(جمع کل 
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  برداري  هاي قبل از بهره  هزينه-

 )ون ريال ميلي(برداري قبل از بهرههاي  هزينه -۲۶جدول 

 هزينه شرح رديف
 ١٦٠ آموزش پرسنل ۱
 ١٠٠ هزينه بهره برداري آزمايشي  ۲
 ۱۳ ساير هزينه ها  ۳

 ۲۷۳ مجموع
  

  بيني نشده  هاي پيش  هزينه- 

هاي پيش بيني نـشده در نظـر    گذاري ثابت به عنوان هزينه     هاي مربوط به سرمايه      درصد هزينه  ۵اين طرح    در

  . گرفته شده است

  . گذاري ثابت آورده شده است هاي سرمايه  فهرست كاملي از كل هزينه٢٧ در جدول

  

  )دالر- ميليون ريال(گذاري ثابت   سرمايههاي  كل هزينه-۲۷جدول 

 عنوان
   هزينه

 )ميليون ريال (
  هزينه

 )دالر(
كل هزينه 

 )ميليون ريال(
 ١٢٥٠  - ١٢٥٠ زمين

 ٥٠٨  - ٥٠٨ محوطه سازي
 ٨٦٦٠  - ٨٦٦٠ ساختمان سازي
 ٦٢٨  - ٦٢٨ حق انشعاب

 ٦٣٥ - ٦٣٥ تاسيسات زيربنايي
 ٤٨٥٧ - ٤٨٥٧ تجهيزات اصلي 

 ١٩٤ - ١٩٤ هزينة حمل و نقل تجهيزات اصلي
 ١٩٠ - ١٩٠ لوازم اداري
 ٦٧٠ - ٦٧٠ وسائل نقليه

 ٢٧٣ - ٢٧٣ قبل از بهره برداري
 ٨٩٣ - ٨٩٣ پيش بيني نشده

  ١٨٧٥٩ -  ١٨٧٥٩ مجموع
  .ريال منظور شده است۹۳۰۰برابر نرخ تسعير ارز 
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   ميزان مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن-٦

 ليست مواد اوليه مصرفي به همراه محل تامين و مقدار مصرف ساليانه هر يك ارائه شده ٢٨در جدول 

  . است

  ليست مواد اوليه مصرفي و مقدار مصرف ساليانه-٢٨جدول 
  واحد  مصرف ساليانه  نام ماده اوليه  رديف
  تن  ۶۱۳  متانول  ۱
  تن  ۱۰۳۲  اسيد استيک  ۲
  کيلوگرم  ۱۲۵۰  اسيد سولفوريک  ۳
 کيلوگرم  ۱۴۰۰  کربنات سديم  ۴

  

   پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-٧

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

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

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

  )جمعيت كاري و اداري مورد نياز جهت ايجاد اشتغال( نيروي انساني -١

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

  )جهت افزايش ميزان سوددهي طرح(عافيت مالياتي  م-٣

   اصليتيابي به منابع تامين مواد اوليه دس-٥

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

   امكان تامين موارد تاسيساتي همچون برق و سوخت مورد نياز-٧

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

در ايـن پـروژه چنـد    . شـود علت معافيت مالياتي ده سـاله توصـيه مـي   ه اجراي طرح در ديگر مناطق محروم ب 

  .منطقه براي احداث اين واحد در نظر گرفته شده است

بـه بـازار صـادراتي آسـياي ميانـه و      احداث واحد در اين مناطق به جهت نزديك بـودن     :  حاشيه درياي خزر   -

  .كشورهاي حاشيه درياي خزر داراي مزيت نسبي است



   

  ٣٧

  
  
  
  
  
  
  

                                         استرهاي اسيد استيكسازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     

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

 داراي مزيـت   به دليل ايجاد اشتغال در اين مناطق و نزديك بودن به بـازار صـادراتي كـشور عـراق    بوير احمد، 

  .نسبي است

   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   تشكيالت

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

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

از عوامل تعيين كننده اي است كه مشخص ميكند هر ماشين چه تعداد پرسـنل و بـا چـه      ) درجه اتوماسيون (

  . مهارتي نياز دارد

كه شامل پرسنل بخش توليد و پرسنل بخش اداري و مـديريت اسـت،     پرسنل مورد نياز واحد۲۹در جدول  

  .ليست شده است

   مورد نياز طرحي انسانينيرو-۲۹جدول 
 تعداد سمت بخش

 ١ مدير عامل
  ۱ كارمند اداري، مالي

 ١ تدارکات
 ١  راننده

 ٢  آبدارچي و نظافتچي
 ١  نگهبان

 اداري 

 ٢  انباردار
 ١  مدير توليد
 ٩  کارگر ماهر

  ٦  کارگر نيمه ماهر
 توليد

  ١  تعمير و نگهداري
  ۲۶  مجموع
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   امكانات مخابراتي و ارتباطي بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت،-٩

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 .  خنثي و گاز طبيعي، بخار، گازبرق، آب: 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-

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

 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 رسيدشمورد نياز فقط به مصرف آشاميدن، مصارف بهد

.  ليتر در روز تعيين مي شود١٥٠  آب بهداشتي و آشاميدني مورد نياز، براساس مصرف سرانه هر نفر حدود

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

  . ارائه شده است۳۰ كل آب مورد نياز واحد در جدول. گردد منظور مي

   كل آب مورد نياز واحد-۳۰جدول 
  )ساعتمتر مكعب در (ميزان  شرح

 ١٦/٠  دني آب آشامي
  ١/٠  آب خنك كننده

 ١٨/٠  فضاي سبزمحوطه و
  ٠٦/٠  آب جهت اطفا حريق

 ٥١/٠ )ساعتمتر مكعب در (مجموع 

 ٤٠٥٥ )مترمكعب(مصرف ساليانه 

  

  برق-       

هاي  زيرا تقريباً همة دستگاه. باشد ترين تأسيسات هر واحد صنعتي، تأسيسات برق مي ترين و زيربنايي اساسي
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كننده انرژي مربوط به ساير تأسيسات و  از طرفي برق واحد توليدي، تأمين. توليد نياز به برق دارنداصلي خط 

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 باشد٢٠٠دود  توليد حخطبرق مورد نياز 

  .وات تعيين مي گرددكيلو ٦٠نيز حدود ... سيستم اطفاي حريق، تصفيه آب و

  

  ها و محوطه برق روشنايي ساختمان) ب

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

  . شود مي

  . ارائه شده است٣١ ميزان كل برق مورد نياز واحد در جدول

  

   كل برق مورد نياز واحد-٣١جدول
 )kw(مصرف كل   شرح

 ٢٠٠ خط توليد
 ٦٠  برق مورد نياز تاسيسات و تعميرگاه

  ٣٢  سوله خط توليد
  ٢٠  سوله انبارها

  ٤  سوله تاسيسات
 ٥/١٧  ساختمانها

  ١٧  روشنايي محوطه
 ٢/٢١ سرمايش

 ٧/٣٧١ مجموع

  

  رساني  تأسيسات سوخت-

به دليل اهميت گرمايشي، تأسيسات . باشد سوخت يكي از منابع تأمين انرژي در واحدهاي صنعتي مي
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 صنعتي شامل  اين واحدموارد مصرف سوخت در . بيني مي گردد سوخت در همه واحدهاي صنعتي پيش

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

 ١٤٨٥٠٠ ميزان مصرف گاز طبيعي اين واحد . منظور شده است در روز متر مكعب گاز طبيعي٢٥متر مربع 

  .متر مكعب در سال است

ي از لحـاظ راههـا   با توجه به اينكه اطراف شهرهاي بزرگ براي احداث اين واحد در نظر گرفتـه شـده اسـت،                  

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

   وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني-١٠

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

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

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

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

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

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

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

  :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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از طرف ديگر واحدهاي توليدي كه محصوالت آنها به خارج از كشور صادر مي شود، مستلزم پرداخـت حقـوق              

نندگان داخلي به امر صادرات مـشوقهايي  خوشبختانه در سالهاي اخير براي ترغيب توليدك   . 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 -

و هـاي صـنعتي اعطـاي تـسهيالت بلنـد مـدت بـراي سـاخت             هاي مالي براي طـرح      يكي از مهمترين حمايت   

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

  . هاي صنعتي آمده است براي طرح

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

 . شود ه لحاظ ميگذاري ثابت در محاسب  درصد سرمايه۷۰سقف 

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

  . گردد  درصد محاسبه مي۶۰ضريب 

 درصـد و در غيـر ايـن    ۹۰ماشين 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    حجم سرمايه  در صورتيكه  -۳- ۱

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

  . گردد مي

ـ    برداري مي هايي كه به مرحله بهره اين امكان وجود دارد، طرح     - ۲ ه رسند سرمايه در گردش مورد نيـاز آنهـا ب

 .  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

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

 . باشد د ثابت مي درص۳سود تسهيالت ارزي براي مناطق محروم 
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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 

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

 درصد معافيت مالياتي شامل طـرح  ۸۰برداري  هاي صنعتي، چهار سال اول بهره      ك  با اجراي طرح در شهر     - ۱

  . خواهد شد

 . برداري شركت از ماليات معاف خواهد بود  سال اول بهره۱۰ با 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

 

  تجزيه و تحليل و جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد-۱۱

v   هاي متعدد توليد استرهاي اسيد استيک در کشور نيازي    حال حاضر با توجه به وجود واحد       در

 .شودبه افزايش ظرفيت يا احداث واحد جديد احساس نمي

  

 

کمبود استرهای اسيد اسـتيک  كشور در سالهاي آتي       با توجه به جميع بررسي هاي به عمل آمده،        

 اي مختلـف، نخواهد داشت، اما در صورت افزايش مصرف در کشور و صادرات اين ماده به کـشوره  

، چهارمحال و بختياري و كردستان را بـا ظرفيـت    کشوريشمال واحد در استانهاي     ۱مشاور احداث   

 .نمايد  پيشنهاد مي  ميليون ريال۱۸۷۵۹ در سال با سرمايه گذاري  تن  ۱۲۰۰
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