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                                       آرگون، اکسیژن، نیتروژنهرکهاي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و ش

  معرفی محصول-1اد

  مقدمه 

   اکسیژن و نیتروژن به عنوان مهمترین گازهاي تشکیل دهنده هوا که در حیات موجودات زنده نقش

نیتروژن و یک درصد مابقی % 78اکسیژن، % 21هوا متشکل از  .عمده اي را ایفا می کنند، شناخته می شوند

  .است... نیتروژن و گوگرد و گازها از جمله دي اکسید کربن، گازهاي بی اثر، اکسیدهاي 

تشکیل شده ) به معناي تولید (genو التین )  تیز–به معناي اسیدي  (oxy نام اکسیژن از کلمه یونانی 

این اعتقاد اشتباه براي اولین بار توسط الوازیه . است که معناي تحت الفظی غلط تولید اسید را می دهد

با نام  (1774براي نخستین بار در سال ، عد اکسیژن نامیده شد به ب1790این گاز که از سال . مطرح شده بود

Dephlogisticated (تولید این گاز در دهه هاي اخیر در مقیاس بزرگ در دماهاي پایین به . کشف شد

این مواد جاذب . صورت تقطیر هواي مایع یا دوره هاي معمولی با استفاده از مواد جاذب انجام می شود

این . در این روش با حذف نیتروژن از هوا اکسیژن و آرگون تولید می شود. لکولی هستند غربالهاي موعمدتاً

  . میالدي تقریباً چهارمین رتبه از نظر حجم تولید در جهان را داشته است80گاز در دهه 

 تشکیل شده است و از (gen)به معناي شوره و ) Nitrum یا Niter(نام نیتروژن نیز از کلمات التین 

 مانند ،این اسم تداعی موادي را می کند که داراي ترکیب شوره هستند.  به بعد به کار برده شد1790سال 

این گاز تقریباً پنجمین رتبه را از نظر حجم .  می باشد(HNO3)جوهر شوره که نام مستعار اسید نیتریک 

 تقطیر جزئی هواي مایع  میالدي دارا بوده است که فرآوري آن در مقیاس صنعتی به وسیله80تولید در دهه 

  .این گاز از تجزیه آمونیاك نیز به دست می آید. مسیر می باشد

 گرفته Argosآرگون نیز همانطور که از اسمش پیداست به معناي غیر فعال می باشد که از کلمه یونانی 

براي این نام . شده است که به وضوح خاصیت و طبیعت خنثی این گاز را در شرایط عادي نشان می دهد

  .  به کار برده شد1894اولین بار در سال 
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                                       آرگون، اکسیژن، نیتروژنهرکهاي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و ش

   محصول کدنام و  -1-1    
با درجه خلوص (  اکسیژن )%999/99با درجه خواص ( آرگون  مورد بررسی در این گزارش،نام محصوالت

  . می باشد)%999/99 با درجه خلوص (و نیتروژن) % 5/99

     
   نیتروژن                       اکسیژن                                                                  

. می باشد) گاز یا مایع(به طور کل طبقه بندي این محصوالت براساس درجه خلوص و حالت محصول 

اکثر واحدهاي تولیدي محصوالت خود را در یک محدوده مشخص از درجه خلوص و همین طور حالت معین 

براي تغییر این دو . ش طراحی شده و واحد براساس آن کار می کند عرضه می کنندمحصول که هر دو از پی

 نیتروژن لبراي محصو. پارامتر الزم است برخی از دستگاهها و تجهیزات واحد و یا نوع عملکرد تغییر کند

صنعتی براساس دامنه کاربرد دو نوع محصول متصور است که نوع اول براي مصارف عمومی صنعتی است و 

  . نوع دوم براي مصارف اختصاصی صنعتی است که مقدار اکسیژن محتوي آن کاهش داده شده است
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                                       آرگون، اکسیژن، نیتروژنهرکهاي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و ش

  
  کپسول حاوي نیتروژن-1شکل

  

محصول اکسیژن نیز براساس نوع کاربرد به دو نوع صنعتی و طبی طبقه بندي می شود که در مورد نوع 

  . باشد بسیار پایینطبی درصد ناخالصی ها باید 

  
  کپسول اکسیژن-2شکل

. محصول آرگون نیز در دسته بندي جهانی در نوع تکنیکال و درجه خلوص باال طبقه بندي می شود

  .اي صنعتی عمومی پایه گذاري شده استمحصوالت در این طرح بر مبناي کاربردهشایان ذکر است که 
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                                       آرگون، اکسیژن، نیتروژنهرکهاي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و ش

  تمشخصات فنی محصوال-1-1-1

 طعم، برخی خواص ،بو، رنگ: به طور کلی مشخصات فنی چنین محصوالتی براساس خواص ظاهري مانند

خالصه اي از . شیمی فیزیکی، عالمت یا فرمول شیمیایی، عدد اتمی و در نهایت درجه خلوص مطرح می شود

  . آورده شده است1ول موارد فوق در جد

   برخی از مشخصات فنی محصوالت-1جدول 
  نیتروژن  اکسیژن  آرگون  نام محصول/ خواص محصول 

  16 (O2 )14 (N2( Ar) 18(  عالمت شیمیایی) عدد اتمی(

  خواص ظاهري
،   بی بو،بی رنگ

  بی مزه
،   بی بو،بی رنگ

  بی مزه
           ،بی رنگ

   بی مزه،بی بو

  - Cº   7/185 -  183-  196 اتمسفر 1 نقطه جوش در فشار

 /m3 kgدانسیته در حالت گاز در فشار اتمسفر 
782/1   

  )Cº 0در (
429/1  

  )Cº 0در  (
185/1   

  )Cº 15در (

  %999/99  %5/99  %999/99  درجه خلوص

  

  : محصوالت مورد بررسی در گزارش به تفکیک ارائه شده استیسیکآکد 

  24111112آرگون   §

  24111111اکسیژن    §

 24111118 نیتروژن §

  شماره تعرفه گمرکی-2-1

شایان ذکر است کـه     . هاي مذکور در ذیل انجام می گیرد        تعرفه از طریق محصوالت  واردات و صادرات این     

  .این تعرفه ها منحصرا به واردات این گازها اختصاص دارد
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 ارگون  :21/2804 §

 )ازت(نیتروژن   : 30/2804 §

  اکسیژن  :40/2804 §

  

  اردات شرایط و-3-1
  

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی              ) 2(    حقوق پایه طبق ماده     

جمهوري اسالمی ایران، شامل حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کـاال، انـواع عـوارض و سـایر وجـوه                      

به مجموع این دریـافتی     . تعیین میشود ارزش گمرکی کاالها    % 4دریافتی از کاالهاي وارداتی میباشد و معادل        

  .و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین میشود، حقوق ورودي اطالق میشود

  . شرایط واردات هریک از محصوالت مورد بررسی به تفکیک ارائه شده است2در  جدول 
  

  شرایط واردات محصوالت -2جدول 
  حقوق ورودي  سود بازرگانی  ایهحقوق پ  نام ماده  شماره تعرفه

21/2804  
30/2804  
40/2804  

  آرگون
  ازت

  اکسیژن

4  
4  
4  

0  
0  
0  

4  
4  
4  

  
  

 شایان ذکر است واردات اکسیژن مورد استفاده در صنایع پزشکی منوط به موافقت و تاییـد وزارت بهداشـت،   

  .موزش پزشکی می باشدآدرمان و 

  . اکسیژن و نیتروژن منوط به موافقت وزارت دفاع استهمچنین ورود مواد قابل انفجار از جمله گازهاي
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   بررسی و ارائه استاندارد- 4-1

ز استاندارد هاي جهانی تدوین شده براي محصوالت مورد بررسی الیست استاندارد هاي ملی و نیز برخی 

  . ارائه شده است3در گزارش در جدول 

  استاندار هاي ملی و جهانی محصوالت-3جدول
  موضوع استاندارد  شماره استاندارد  استانداردنوع   ردیف

1  ISIRI 3012  ویژگیها و روشهاي آزمون ازت صنعتی  

2  ISIRI 603  ویژگیها و روشهاي آزمون اکسیژن فشرده صنعتی  

3  ISIRI 3240  ویژگیها و روشهاي آزمون گاز اکسیژن طبی  

4  JIS  K1107-1985  High Purity Nitrogen) نیتروژن با خلوص باال(  

5  JIS  K1105-1985  آرگون  

6  BS 6869-1990  Oxygen equipment (Industrial Process 
measurement & Control equipment  

  
  

  

  

  

   قیمت تولید داخلی و جهانی محصول-1 -5       

  :بر اساس اطالعات موجود قیمت داخلی محصوالت مورد بررسی در طرح به شرح زیر می باشد    

   ریال بر نرمال متر مکعب263 :اکسیژن 

   ریال برنرمال متر مکعب233 :نیتروژن 

   دالر250لندر ایزوتانک از قرار هر تن یبسته بندي سدر   :  آرگون

  .استشایان ذکر است که قیمتهاي مذکور در محدوده قیمت جهانی 
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   موارد کاربرد-6-1

  آرگون-1-6-1

 به عنوان ماده اولیه  نیزجوشکاري هاي حساس و، مصرف آرگون بیشتر در ساخت قطعات الکترونیکی 

  . المپ سازي و غیره می باشد

  
  جوش آرگون-3شکل

  اکسیژن-2-6-1

    همچنـین پزشـکی   وشـیمیایی ، ریختـه گـري  ،  فوالد سازي،برشکاري، مصرف اکسیژن در صنایع جوشکاري  

بـه صـورت   (داري مواد غـذایی  اکسیژن عمدتاً به عنوان کاالي واسطه اي در صنایع سرماسازي، نگه           .می باشد 

  .کاربرد دارد...  عملیات حرارتی و ،و صنایع الکترونیک) نیتروژن مایع

  

  نیتروژن-3-6-1

 ،صنایع الکترونیک) به صورت نیتروژن مایع( نگهداري مواد غذایی ،نیتروژن هم در صنایع سرماسازي

ه طور کلی در صنایع شیمیایی به عملیات حرارتی و شستشوي خطوط لوله و بعضی دستگاههاي شیمیایی و ب

  .بی کاربرد داردنعنوان ماده اولیه بعضی محصوالت با استفاده هاي جا
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   کاالي جایگزین-7-1

 به  نیزآرگون کاالي واسطه اي می باشد که در ساخت قطعات الکترونیکی و جوشکاري هاي حساس و

آرگون از گازهاي بی اثر به توجه به اینکه با . ودعنوان ماده اولیه صنایع المپ سازي و غیره بکار برده می ش

 البته . استفاده کرد این ماده به عنوان کاالي جانشین دیگرشماره می آید می توان از بعضی گازهاي  بی اثر

هزینه هاي  یا ایط مختلف متفاوت باشد و رباید توجه داشت که خصوصیات گازهاي بی اثر نیز می تواند در ش

  .اشته باشدی در بر دباالی

در مورد نیتروژن هم می توان گفت که کاالي جانشینی که داراي همین خصوصیات باشد وجود ندارد و 

ین آن را در صورت وجود، شباید دقیقاً مشخص شود که هدف استفاده از نیتروژن چیست تا بتوان کاالي جان

از نظر هزینه نسبت به گازهاي دیگر که له را نباید از نظر دور داشت که نیتروژن االبته این مس. تعیین کرد

  . راحت تر است نیزتقریباً خواص بی اثر دارند خیلی ارزانتر و دسترسی به آن

  .اردندن وجود آبا توجه به خواص ویژه اکسیژن محصول جایگزینی براي 
  

   اهمیت استراتژیک کاال -8-1

به همین دلیل در بعضی مقاطع .  دارد کاربردی به عنوان ماده اولیه بعضی از صنایع نظامگاز نیتروژن

  .تاریخی یک ماده استراتژیک به شمار می آمده است

 از جمله کاالهاي استراتژیک به حساب ،همچنین از آنجا که گاز اکسیژن در صنایع پزشکی کاربرد دارد

 مورد ،استع مادر کشور ی فوالد که از جمله صنا وع ریخته گريیعالوه بر آن گاز اکسیژن در صنا. می آید

  .استفاده قرار می گیرد که این امر سبب افزایش اهمیت استراتژیک این ماده می گردد

  

   کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول-9-1 

   با توجه به مصرف محصوالت در صنایع مختلف و نیز عدم نیاز به ماده اولیه خاص، این گازهاي در اکثر 

از جمله عمده ترین کشورهاي مصرف کننده گاز نیتروژن می توان . ف می شوندکشورهاي دنیا تولید و مصر
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بیشترین مصرف این ماده در صنایع نظامی کشورهاي مذکور       . به کشورهاي آمریکا و روسیه اشاره نمود

  .می باشد

گان این ماده  از جمله بزرگترین تولید کنند.گاز اکسیژن نیز در اکثر کشورهاي جهان تولید و مصرف می شود

  .اشاره نمود... می توان به کشورهاي چین، آمریکا، آلمان و 

  . ارائه شده است4لیست برخی از شرکت هاي عمده تولید کننده این محصوالت در جدول 

 [5]   محصوالت تولید کنندگانبرخی از -4جدول

  نام شرکت تولید کننده  نام کشور

 .Secure Energy, Inc  آمریکا

Hangzhou Apollo Welding Consumables Co., Ltd. 

Industrial Energy Co. چین  

Dongguan Yong Ming Lighting Industrial Co Lit 

 Global T &B co.,ltd  ویتنام

 tecno agro vial  آرژانتین

  

  ط صادراتشرای-10-1

با توجه به اینکه محصوالت مورد بررسی در گزارش به صورت گازهاي قابل انفجار هـستند، رعایـت نکـات                    

 [1].ع ذیصالح ضروري استجایمنی و استاندارد و همچنین گرفتن تاییدیه هاي الزم از مرا

ــه مــصرف ایــن محــصوال  ــا توجــه ب  در صــنایع پزشــکی، الزم اســت محــصوالت صــادراتی تهمچنــین ب

  .ستانداردهاي جهانی مورد نیاز را دارا باشند تا بتوانند به بازارهاي صادراتی راه یابندا
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  وضعیت عرضه و تقاضا-2

  ظرفیت تولید محل واحدها، احدهاي موجود،بررسی و-1-2

   به تفکیک ارائه شده است زیرول ادر جدمحصوالت طرح اطالعات مربوط به واحدهاي موجود تولید کننده   

 ]2[ )متر مکعب در سال (–واحدهاي موجود تولید کننده نیتروژن -5جدول 
  مکان  مجموع ظرفیت  نام واحد

  آذربایجان شرقی  10000   ملکان582تعاونی تولید گاز اکسیژن 
 آذربایجان شرقی   تن960  محمد کاظم احترامی

 آذربایجان شرقی  تن1000  مهر اصل
 آذربایجان غربی  105000  محسن ثباتی

  اردبیل  200000  نصراکسیژن 
 اردبیل  30000  حیات گاز سبالن

 اردبیل  875000  مجتمع گاز و مایع صنعت
 اردبیل  20000  میکائیل پیل پایه
  اصفهان  400  آذر اکسیژن گالپا
 اصفهان  6000  مجید بهرامی

 اصفهان  3000000  شرکت سپاهان استیلن
 اصفهان  161  صالح جزي 

 فهاناص  300000  سید نوراله طیبی نیا
 اصفهان  3000  شرکت یاقوت گاز شهرضا
  بوشهر  70000  تولیدي لیان اکسیژن آریا

  بوشهر  280000  جنوب گاز
  بوشهر  50000  رهنما... عبدا

  تهران  5500  اکسیژن آذرگاز
 تهران  36  حسین آمره ئی و یزدان آمره بزچلوئی 
 تهران  2784  حمید و مجید و محمد و رضا غالمرضائی

 تهران  200000  رهام گاز
 تهران  2111978  سید حسین فاطمی و کریم برنا

 تهران  831  صفر علی اسحاقی
 تهران  650000  کوشا صنعت دنا

 تهران  8250000  گاز اکسیژن و استیلن بهار
 تهران  6600000  محمد رضا شمس آذر و رسول رفیع

  چهار محال و بختیاري  70000  اکسیژن پارس بروجن
 چهار محال و بختیاري  500  جهانبین شهرکرد
 چهار محال و بختیاري   لیتر1000000  زردکوه گاز شهرکرد
  خراسان رضوي  70000  اکسیژن کاویان شرق
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 خراسان رضوي  17600  تعاونی تولیدي توسعه روستائی کارسازان ایزي
 خراسان رضوي  50000  فهیم فر

 خراسان رضوي  40  گاز اکسیژن مالئکه
  خراسان شمالی  3168000  انشرکت سهامی پتروشیمی خراس

  خوزستان  144000000  پتروشیمی فجر
  خوزستان  2520000  مهندسین بی اچ کو
  زنجان  70000  ماهان گاز زنجان

  سمنان  1000  بازرگانی سفید سنگ نعیم شاهرود
 سمنان  100000  پاینده گاز تهران

 سمنان  180000  تعاونی تولید کومش اکسیژن ایوانکی
 سمنان  1000  سیژنتعاونی شاهرود اک

 سمنان  1500  تولید اکسیژن مطمئن سمنان
 سمنان  175000  تولیدي و صنعتی اکسیژن نوژن
  سیستان و بلوچستان  470  پایگاه دهم شکاري چابهار

  فارس  72900  پارس بالون
 فارس  850000   آباده646تعاونی تولید گازهاي صنعتی و اکسیژن 

 فارس  148500  تولید گازهاي طبی و صنعتی الرستان
 فارس  250000  کیمیا گاز پارسیان
 فارس  1000000  گازهاي صنعتی شیراز
 فارس  1260000  گستران گاز صدرا

 فارس  1400000  محمد رضا حجري فرد
  قزوین  3025  اکسیزن تاك میالد

 قزوین  26400  جالل طاهرخانی و رسول طاهرخانی
 قزوین  24300  مراد نجفیان و ابوالقاسم نجفیان

  گلستان  455000  عاونی تولید گاز اکسیژن نظان آبادت
  گیالن  103000  تولیدي گازهاي طبی و صنعتی اخوان کالنتري

  لرستان  568750  تولید و پخش اکسیزن خوش سوز
  لرستان  240  سید احمد صالحی فر

  مازندران  1050000  آریا نیتروژن
 مازندران  500  تولیدي گاز اکسیژن آرام برش مازند

 مازندران  200  اي صنعتی مازندرانگازه
  مرکزي  84000  اراك آپادانا
 مرکزي  750000  ارگان گاز
 مرکزي  700000  اکسیزن زرند
 مرکزي  300000  بابک جاوید 

 مرکزي  138000  تولید صنعتی اکسیزن پرند ساوه
 مرکزي  125000  گاز اکسیژن آریان افروز صنعت

 مرکزي  140000  گازهاي طبی و صنعتی توسعه گستر خمین
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 مرکزي  108000  میر علی یاري محمد حسین
  هرمزگان  810000  اکسیژن هرمزگان

  هرمزگان  25800  ن هوا گسترژاکسی
  همدان  7000  تولیدي اکسیژن نسیم غرب

   هزار متر مکعب183596  مجموع
  

  ]2[ ) در سالمتر مکعب (– آرگونواحدهاي موجود تولید کننده -6جدول 
  مکان  یتمجموع ظرف  نام واحد

  آذربایجان شرقی  50000   احترامی محمدکاظم
 اصفهان  200000    استیلن سپاهان

  800000  تولیدي لیان اکسیژن آري
 بوشهر  590000    گاز جنوب

  14850  نیرو سازي باطري
  220000   گا رهام

  1000  گستر ممتازبل شیمیایی
  تهران

  50000  صنعت آرگون اهواز
 خوزستان  12600   کو  اچ  بی مهندسین

 سمنان  200   گازدربندسمنانفرآوري

  1280000   بالونپارس
  100000  تولیدگازهاي طبی وصنعتی الرستان

  5000   شیراز  پتروشیمی  عام سهامی
  2475   پارسیانکیمیاگاز

  1050000   شیراز  صنعتی گازهاي
  2000   گاز صدرا گستران

 فارس

  گیالن  300000  اخوان  کالنتري   و صنعتی  طبی تولیدي گازهاي
  240000  زرند اکسیژن

  960000  عبیر شیمی
  1500000      محمدحسین میرعلی یاري

  مرکزي

  هزار متر مکعب7378  مجموع

  

 90بر اساس اطالعات گرفته شده از وزارت صنایع ظرفیت تولید واحدهاي فعـال اکـسیژن در کـشور حـدود          

 [2].میلیون متر مکعب در سال است
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اسامی مشترك در لیست واحدهاي تولید کننده گازهـاي  با توجه به مشترك بودن فرایند تولید این گازها،           

  .نیتروژن و آرگون وجود دارد

  .به طور خالصه ظرفیت فعلی تولید این سه گاز در کشور  به صورت زیر است

   هزار متر مکعب183596: نیتروژن   -

 متر مکعبهزار  90000: اکسیژن   -

   هزار متر مکعب7378 : رگون    آ -

  . درصد می باشد60بر اساس اطالعات گرفته شده از واحدهاي تولید کننده، بهره تولید این صنعت در حدود 
  

   بررسی وضعیت طرح هاي دردست اجرا-2-2

  .به تفکیک ارائه شده است زیر ول اتولید محصوالت طرح در جد طرح هاي در دست اجراي لیست   

  ]2[ح هاي در دست اجراي تولید اکسیژن طر-7جدول 
متر (ظرفیت  نام

  )مکعب
  پیشرفت

  )درصد(
  )نام استان(مکان

  47  200000  حسین طیري
حسین علیزاده و داود علیزاده آق باباورضا و حمید رضا پور 

  مختار
30000  10  

  91  20000  شرکت اکسیژن ثمین مراغه
  25  600  یزشرکت صنایع غذائی پرستوي تبر
  50  1100000  شرکت آذر اکسیژن تبریز
  20  288000  شرکت گازاکسیژن بناب

  14  1000000  محمد حسین اکبري و شرکا
  10  10000  محمود شکوهی نیق

  آذربایجان شرقی

  47  360000  اکسیژن طبی سید عبدالرحمن قریشی و خضرپیروتی نیا
  31  1440000  گاز اکسیژن آذر آب 

  58  360000   نقده140ن تعاونی گاز اکسیژ
  40  9600  لطیف بایرام زاده
  15  1800  امیرقلی حسن زاده

  41  12000000  شرکت مجتمع گاز و مایع صنعت
  10  250000  عسگر باباعلیزاده و مستجاب عابدي

  آذربایجان غربی

  35  240000  تعاونی پرتو آهار نمونه 
  10  15000  تولیدي گازهاي نادر اصفهان

  اصفهان
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  10  70  خواهمحمد داد
  64  1000000  جمشید زمانی علویجه

  13   تن800  شهرام طریقتی
  90   تن257  سید عبدالجواد طیبی نیا
  47   تن2000  محمد رضا کمانی

  85  50000  حسن محبوبی و مرتضی خزائی
  29  700000  رعد هادي

 

  92  180  شرکت مانشتمهر
  40  500000  کریم مردانی پور

  20  100000  د منجل ایالممجتمع فوال
  ایالم

  77  5000000  شرکت پتروشیمی مبین
  بوشهر  82  840000  راهنما... عبدا

  15  9900000  ابرهیم مظفري
  96  4240000  آلومینیوم ابتکارپویا
  40  20000  ایرج یادگاري
  95  8000000  سحر اکسیژن

  تهران

  95  850000  شرکت اکسیژن پارس بروجن
  20  1000000  شرکت جهان بین شهر کرد
  68   تن1000  شرکت زردکوه گاز شهر کرد
  20  تن100  شرکت صنعت گاز خاص

  46  5000  محمد زندي هاشمی و غالمعلی ملکی دره بیدي
  43  تن5000  محمد رضا توکلی
  20  22000  نریمان شیر محمدي

چهار محال و 
  بختیاري

   جنوبیخراسان  58  5000  شرکت تولید گاز اکسیژن اطمینان قهسان
  خراسان رضوي  97  160000  تعاونی تولیدي گاز ولیعصر

  80  650000  ابراهیم کاظمی پور
  90  1445400  ایرج عالسوند

  10  650000  شرکت تعاونی اکسیژن گاز شهرستان اندیمشک
  51  70000  شرکت ارژن گازاهواز

  81  1314000  شرکت تعاونی گاز اکسیژن اروندان آبادان
  10   تن550  آرگون اهوازصنعت 

  10  600000  علی عامري
  10  650000  علی مهدي پور

  75  162000000  گازهاي صنعتی دلوارافزار

  خوزستان

  18  2000  آرمان گاز جهان
  زنجان  42  1700000  سید اسمعیل قاسمی و عباس رجبی زنجانی

  78  70000  شرکت اکسیژن کبیرسمنان
  70  252000  شرکت تراسب

  سمنان
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  21  876000  و مصطفی نیکسارمرتضی 
  19  1500  ابوالقاسم حسین بر

  10  3000  رسول بخش بلوچ زهی
 ایثارگران  1872شرکت تعاونی تولید اکسیژن و  نیتروژن  

  زاهدان
800000  35  

  10  500000   صدف چابهار1223شرکت تعاونی تولید گاز اکسیژن 
  10  50000  1883 نیتروژن و استیلن شرکت تعاونی تولیدي اکسیژن و

  10  100000  شرکت تولیدي گاز اکسیژن یاس زاهدان 
  99  8000000  شرکت گاز اکسیژن زاهدان

سیستان و 
  بلوچستان

  33  20000  شرکت اکسیژن گوهر شیراز
  فارس  78  1200000  کوثر غدیر جهرم

  95  1480  ابوالقاسم ومراد نجفیان
  قزوین  57  1500  تعاونی تولید اکسیژن تاکستان

  65  10000000  شرکت تولیدي اکسیژن صدف
  10  15000  اصغرزاده درخشان محسن و شرکا

  80  10000000  شرکت اکسیژن صدف
  30  40000  علی اکبر یزدانی پور

  قم

  95  1200  اکسیدژ
  22  1010000  باقري... علیرضا قاسمی و حمدا

  کردستان

  کرمانشاه  10  180000  شرکت تولیدي پارت اکسیژن
  کهکیلویه   13  850000   علی رضا نجفی و شرکاء-1845نی تعاو

  گلستان  30  6000  ناصر نعمتی
  گیالن  62  2000  شرکت تولیدي گازهاي طبی و صنعتی اخوان کالنتري

  10  650000  پورمند قائمی نسب
  15  300000  حسن سپه سرا

  15  2000000  سید حسین اخوان طباطبائی
  15  800000  اکسیژن خزرشرکت گاز 

  30  320000  شرکت گاز اکسیژن مازرون
 سبالن 1534شرکت تعاونی تولیدي گاز اکسیژن شماره

  ساري
712000  82  

  15  3500  محمد رضا محمدي شهمیري
  15  613200  محمد مسلمی بور خیلی

  75  960000  مراد افق عطا

  مازندران

  73  315000  شرکت گاز اکسیژن آریان افروز
  مرکزي  98  3241200  اوه گازسازانک

  46  200000  خانم منیره عزیزي
  10  150000  شرکت تعاونی تولیدي رودان اکسیژن

  85  154000  ندربشرکت مایع گاز 
  هرمزگان
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  25  300000  ونی تولیدي هوا اکسیژن زاگرس مالیراشرکت تع
  10  990000  شرکت صنایع اکسیژن مهنام رزن

  70  2400000  رکاءعلی اشرف شجاعیان و ش
  همدان

  86  38000  شرکت تعاونی تولیدي اکسیژن احدیزد
  52  240000  شرکت گاز اکسیژن غرب یزد
  85  170000  شرکت گاز اکسیژن میبد 

  68  6000  شرکت گاز اکسیژن ممتازاردکان

  یزد

   هزار متر مکعب267341  مجموع
    

راي پیشرفت ات صنایع مجوز اخذ نموده و د وزرازطرح هاي در دست اجراي تولید ارگون در کشور که ا 

  .ارائه شده است8، در جدول فیزیکی بوده اند 

  ]2[د آرگونطرح هاي در دست اجراي تولی-8دول ج

  ظرفیت  نام
  )متر مکعب(

  پیشرفت
  )نام استان(مکان  )درصد(

  آذربایجان شرقی  50  28600   تبریز آذر اکسیژن
 اردبیل  50  500000  مجتمع گاز و مایع صنعت
 اصفهان  10  1000  تولیدي گازهاي نادر اصفهان

  5  160000   اکسیژنلیان
 بوشهر  5  20000   رحیمیمحمد

  51  10000  گازاهواز
 خوزستان  76  6500000  ر صنعتی دلوار افزاگازهاي

  40  700000  ساالر ودیعی
 زنجان   8  200000  کریم صفائیان

 گرمسار  21  876000   نیکسا  ومصطفی مرتضی
 فارس  70  2000   سالمتیان حسینیایمان

 قزوین  57  1500   تولید اکسیژن البرز تاکستانتعاونی
  کهکیلویه و بویراحمد  3  36000   صادق تجلیمحمد

  گلستان  30  2000   نعیمیناصر
  گیالن  11  10000  ذوب بیلت سازي خزر

  مرکزي  2  125000   ابر میثمصبا
  ساوه  80  17000  علی اکبر اسالمی و محمد علی شاحیدري

  یزد  97  10000  تولیدي اکسیژن سپهرکویر
   هزار متر مکعب9199  مجموع

 در کشور نیتروژنطرح هاي در دست اجراي تولید ظرفیت بر اساس اطالعات گرفته شده از وزارت صنایع 

  . میلیون متر مکعب بوده است371، معادل راي پیشرفت فیزیکی بوده انداکه د
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 1391رسیدن نیمی از طرح هاي در دست اجراي تولید این محصوالت تا سال با احتساب به بهره برداري  

  .ظرفیت آتی تولید این محصوالت در کشور ارائه شده است

  ظرفیت آتی تولید محصوالت در کشور-9جدول

  نام ماده
  ظرفیت فعلی

  )هزار متر مکعب (

ظرفیت طرح هاي در دست اجرا 

  )هزار متر مکعب(

ی پیش بینی ظرفیت تولید آت

  )هزار متر مکعب(

  223670   267341  90000  اکسیژن

  369096  371000  183596  نیتروژن

  11977  9199  7378  آرگون
  

  

  محصوالتبررسی روند واردات -3-2

 جداول زیر  در2-1تعرفه هاي مذکور در بند از طریق 1386 تا 1382از سال محصوالت طرح میزان واردات 

  .ارائه شده است

 [1]رگون واردات آ-10جدول 
  وارداتمیزان و ارزش   سال  28042100تعرفه

  مترمکعب  تن
 106400  171  )تن(میزان 

1382  
 182  182  )هزار دالر(ارزش

 761600  1224  )تن(میزان 
1383  

 1072  1072  )هزار دالر(ارزش

 775911  1247  )تن(میزان 
1384  

 912  912  )هزار دالر(ارزش

 454222  730  )تن(میزان 
1385  

 376  376  )هزار دالر(ارزش

  206577  332  )تن(میزان 
1386  

 542  542  )هزار دالر(ارزش

   ایران در سالهاي اخیر از کشورهاي آلمان، ترکیه و چین بوده است آرگون بهعمده  واردات
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 [1] واردات نیتروژن-11جدول 

  28042100تعرفه
  وارداتمیزان و ارزش   سال

  مترمکعب  تن

  320   2/0  )تن(میزان 
1382  

  18  18  )هزار دالر(ارزش

  112   07/0  )تن(میزان 
1383  

  1,6  6/1  )هزار دالر(ارزش

  326400   204  )تن(میزان 
1384  

  253  253  )هزار دالر(ارزش

  430400   269  )تن(میزان 
1385  

  302  302  )هزار دالر(ارزش

  489600   306  )تن(میزان 
1386  

  368  368  )هزار دالر(ارزش

  
  .مده  واردات ایران در سالهاي اخیر از کشور امارات بوده استع
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 [1] واردات اکسیژن-12جدول 

  28044000تعرفه
  میزان و ارزش صادرات  سال

  مترمکعب  تن

 2240  6/1  میزان 
1382  

 47  47  )هزار دالر(ارزش

 21000  15  میزان 
1383  

 66  66  )هزار دالر(ارزش

 49000  35  میزان 
1384  

 91  91  )هزار دالر(ارزش

 32200  23  میزان 
1385  

 149  149  )هزار دالر(ارزش

 21000  15  میزان 
1386  

 152  152  )هزار دالر(ارزش

  
  عمده  واردات ایران در سالهاي اخیر از کشورهاي ایتالیا و امارات بوده است

  
  بررسی روند مصرف-4-2  

  .ول زیر ارائه شده استار سه سال اخیر در جدمیزان مصرف ظاهري هریک از محصوالت طرح د

 متر مکعب- در سالهاي مختلفاکسیژنعرضه و تقاضاي میزان  -13جدول 
  1386  1385  1384  سال

  54000000  51102781  44858782  تولید

  21000  32200  49000  واردات

  35000  35000  112000  صادرات

 53986000 51099981 44795782     ظاهريمصرف
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 متر مکعب- در سالهاي مختلف نیتروژنعرضه و تقاضاي میزان -14 جدول
  1386  1385  1384  سال

  110158000  16713622  13547923  تولید

  489600  430400  326400  واردات

  4800  361600  0  صادرات

 110642800 16782422 13874323   ظاهري مصرف

  

 متر مکعب- در سالهاي مختلفعرضه و تفاضاي آرگون میزان -15جدول 
  1386  1385  1384  سال

  4426800  3556110  1959990  تولید

  206577  454222  775911  واردات

  15556  15556  49778  صادرات

 4617821 3994776 2686123     ظاهريمصرف

  

  . ارائه شده است8متوسط رشد مصرف محصوالت مورد بررسی در جدول 

 (%)–متوسط رشد مصرف  -16جدول 
  متوسط رشد  1385-1386  1384-1385                      سال ماده         

  10  5,7  14  اکسیژن

   درصد100بیش از    درصد100بیش از   20  نیتروژن

  32  16  48  آرگون

  

با در نظر متوسط میزان رشد مصرف محصوالت مورد بررسی پتانسیل مصرف آتی این محصوالت در سال 

  . ارائه شده است17 در جدول 1391
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 (%)–متوسط رشد مصرف  -17ل جدو
  )متر مکعب(1391پتانسیل مصرف                               نام محصول

  86944992  اکسیژن

  410808971  نیتروژن

  18505752  آرگون

  

  محصوالتبررسی روندصادرات -5-2

اول  جد در2-1تعرفه هاي مذکور در بند از طریق 1386 تا 1382از سال محصوالت طرح  صادراتمیزان    

  .ارائه شده استزیر 

 [1] صادرات آرگون-18جدول 

  28044000تعرفه
  میزان و ارزش صادرات  سال

  مترمکعب  تن

 134400  216  )تن(میزان 
1382  

 26  26  )هزار دالر(ارزش

 0  0  )تن(میزان 
1383  

 0  0  )هزار دالر(ارزش

 49778  80  )تن(میزان 
1384  

 18  18  )هزار دالر(ارزش

 15556  25  )تن(میزان 
1385  

 6  6  )هزار دالر(ارزش

 15556  25  )تن(میزان 
1386  

 3  3  )هزار دالر(ارزش

 
  .به کشورهاي ارمنستان و آذربایجان بوده است عمده صادرات ایران در سالهاي اخیر
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 [1] صادرات نیتروژن-19جدول 

  28043000تعرفه
  میزان و ارزش صادرات  سال

  مترمکعب  تن

  32  02/0  )تن(میزان 
1382  

  2  2  )هزار دالر(ارزش

  0  0  )تن(میزان 
1383  

  0  0  )هزار دالر(ارزش

  0  0  )تن(میزان 
1384  

  0  0  )هزار دالر(ارزش

  361600  226  )تن(میزان 
1385  

  364  364  )هزار دالر(ارزش

  4800  3  )تن(میزان 
1386  

  378  378  )هزار دالر(ارزش
 
 

  . سالهاي اخیربه کشورترکمنستان  بوده استعمده  صادرات ایران در
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 [1] صادرات اکسیژن-20جدول 

  28044000تعرفه
  میزان و ارزش صادرات  سال

  مترمکعب  تن

 302400  216  )تن(میزان 
1382  

 26  26  )هزار دالر(ارزش

 36400  26  )تن(میزان 
1383  

 4  4  )هزار دالر(ارزش

 112000  80  )تن(میزان 
1384  

 18  18  )هزار دالر(ارزش

 35000  25  )تن(میزان 
1385  

 6  6  )هزار دالر(ارزش

 35000  25  )تن(میزان 
1386  

 3  3  )هزار دالر(ارزش

 
 

 .عمده  صادرات ایران در سالهاي اخیربه کشورهاي افغانستان و آذربایجان  بوده است
 

  ز به محصول با اولویت صادراتبررسی نیا-6-2

 نتایج میزان عرضه و تقاضاي فعلی و آتی محصوالت مورد بررسی جهت نتیجه گیري و 21در جدول 

  . ارائه شده استتارزیابی وضعیت نهایی بازار محصوال

  )هزار متر مکعب (ظرفیت آتی تولید محصوالت در کشور-21جدول
  تیآ) مازاد(کمبود   پتانسیل مصرف آتی  پیش بینی ظرفیت تولید آتی  ظرفیت فعلی  نام ماده

  136725  86945  223670  90000  اکسیژن

  -41713  410809  369096  183596  نیتروژن

  -6529  18506  11977  7378  آرگون
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به بهره برداري رسیدن طرح هاي در دست اجرا، باز هم کمبود نیتروژن و  علی رغمهمانطور که ارقام نشان 

  .آرگون در کشور وجود خواهد داشت

زرگانی خارجی جمهوري اسالمی ایران از بین سه محصول تولید شده، گاز با توجه به آمار باهمچنین 

این مطلب نشان دهنده این . می دهد آرگون سهم بزرگی از واردات را در مقایسه با نیتروژن و اکسیژن نشان 

ات به رن مقادیري صادژاست که نیاز شدیدي به تولید آرگون در داخل کشور احساس می شود در مورد اکسی

ازت نیز تقریباً واردات و صادرات قابل مالحظه اي در این چند ساله نداشته . رهاي همسایه وجود داردکشو

با  به عبارت دیگر احداث واحدي جهت تولید آرگون نسبت به دو محصول دیگر داراي اولویت است ولی. است

لذا  ،رون به صرفه تر می باشدتوجه به اینکه از نظر اقتصادي تولید آرگون به همراه اکسیژن و نیتروژن، مق

این دو محصول به عنوان محصول جانبی در کنار آرگون باید تولید شوند و فعالیت هاي عمده اي در جهت 

می تواند به  صادرات آنها در نظر گرفته شود و گاز آرگون نیز در دراز مدت بعد از اشباع کردن بازار داخلی

 با توجه هزینه حمل و نقل نسبتاً پایین در مقایسه با  ورهاي منطقهبازارهاي جهانی با توجه به نیازهاي کشو

  .واردات این گونه کشورها از اروپا و سایر کشورها راه پیدا کند

 ظرفیت اقتـصادي جهـت تولیـد آرگـون بـه عنـوان محـصول اصـلی و                   لدر نهایت احداث واحدي با حداق         

 حداقل ظرفیت اقتصادي تولیـد ایـن   .یشنهاد می شوداکسیژن و نیتروژن به عنوان محصول جانبی در کشور پ         

  :محصوالت در ادامه ارائه شده است

   متر مکعب آرگون43200 •

   متر مکعب اکسیژن2160000 •

   متر مکعب نیتروژن1440000 •
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  بررسی تکنولوژي تولید-3

 [14-11]. ارائه شده است22روش هاي مختلف تولید گازهاي اکسیژن، نیتروژن و آرگون در جدول 

  
   روشهاي صنعتی تولید گازهاي اکسیژن، نیتروژن و آرگون-22جدول 

  نام جسم 
  روش تهیه

  الکترولیز آب  تقطیر هواي مایع
جداسازي جذبی 

  )غربال مولکولی(
احتراق 

  هیدروکرین با هوا
  -  +  +  + (O2)اکسیژن 
  +  +  -  +  (N2)نیتروژن 
  -  -  -  + (Ar)آرگون 

 

1) Cryogenic Distillation 
2) Electrolytic Dissociation of Water 
3) Pressure – Swing – Adsorption 

4) Inert – Gas Generators 
v تقطیر هواي مایع  

ه زامرو.  با جداسازي اجزاء متشکله موجود در هوا آغاز شد(Cryogenic)کاربرد علمی کریوژنیک 

ین روش مجتمع هایی تا  از اهجداسازي هوا به این روش از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است و با استفاد

  . تن در ساعت به تولید اکسیژن، نیتروژن و آرگون پرداخته اند75حد 

د شده که بدین ترتیب ر در یک خنک کن، سی کیلو پاسکال، ضمن تبادل حرارت700هوا با فشار ورودي 

وارد سپس ضمن انبساط، دماي هوا پایین تر می رود که . دي اکسید کربن و رطوبت را از دست می دهد

تقطیر دوگانه می شود که از نظر فشار با یکدیگر متفاوت می باشند که جداسازي اکسیژن، ) برج(ستون 

جهت حذف اکسیژن و ) خام(آرگون حاوي اکسیژن . نیتروژن و همچنین تغلیظ آرگون را انجام می دهد

  .آرگون خام هدایت می شود) برج(افزایش خلوص به ستون 
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v  الکترولیز آب  
فرآیند الکترولیز آب عمدتاً به عنوان یکی از روش هاي مطرح جهت تولید هیدروژن می باشد که اهمیت 

چنانچه در آینده بحث بکارگیري هیدروژن به . اکسیژن محصول فرعی چنین واحدهایی محسوب می شود

  .عنوان منبع انرژي جدید، جدي شود در آن صورت تهیه اکسیژن به این روش اهمیت خواهد یافت

  

v  جداسازي جذبی(PSA)  

نمونه . اکسیژن و نیتروژن را با استفاده از فرآیند جذب در بسترهایی از غربال ملکولی می توان تولید کرد

به عنوان جاذب از نوع غربال (اي از فرآیند جذبی جهت تولید نیتروژن با بکارگیري دو بستر حاول کک 

ر اول، اکسیژن، بخار آب و دي اکسید کربن خود را به هواي فشرده در تماس با بست. انجام می شود) ملکولی

در همان زمان .  اما نیتروژن از غربال مولکولی عبور می کند.علت جذب مولکولی در غربال، از دست می دهد

به طور . در بستر دوم با حذب فشار، اکسیژن، بخار آب و دي اکسید کربن از غربال مولکولی آزاد می شود

تیمم پفشار و حذب فشار تکراري می شود که بر حسب خلوص نیتروژن مورد نیاز، امتناوب عمل اعمال 

  .شرایط تغذیه هواي فشرده و حذب فشار، انتخاب می شود

 6/0انرژي مورد نیاز .  درصد وزنی تولید می شود95 – 9/99با استفاده از این روش نیتروژن با خلوص 

       اکسیژنPPm 1000شد که نیتروژن حاصل حاوي کیلووات ساعت به ازاي متر مکعب نیتروژن می با

      تن در روز تولید 1- 60 درصد با محدود ظرفیت 90 -95با این روش اکسیژن نیز با خلوص . می باشد

هر یک از مخازن . می شود، در این فرآیند ساده نیازي به تجهیزات تبریدي، خشک کن و گرمکن نمی باشد

چنانچه یک مخزن در حال فرآیند جذب باشد، دیگر . احیا فعالیت می کنددر سیکل دو مرحله اي جذب و 

مخازن مرحله احیا را طی می کنند با اشباع شدن مخزن جذب از نظر ناخالصی ها، هواي فشرد به طور 

ناخالصی هاي حاصل . اتوماتیک به مخازن دیگر سوئیچ می شود و مخزن اولی در سیکل احیاء قرار می گیرد

  .ه اتمسفر هدایت می شود و نهایتاً عمل احیاء در فشار محیط تکمیل می شوداز احیاء ب
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v احتراق هیدروکربن با هوا  
گاز طبیعی با .  متر مکعب در ساعت امکان پذیر است30-300 این روش تولید نیتروژن در محدود اب

  . ن خالص باقی می ماندبعد از جداسازي محصوالت حاصل از احتراق، نیتروژ. ان با هوا سوزانده می شودپپرو

در محفظه احتراق، گاز طی یک . قبل از ورود به مشعل، نسبت هوا و گاز طبیعی مورد نیاز تنظیم می شود

 و مقادیر H2O, Co2, N2گازهاي حاصل از احتراق حاوي . فرآیند گرمازا و به طور کامل سوزانده می شود

 خنک می شوند و از یک جدا کننده بخار، آب گازها در یک کندانسور صفحه اي.  می باشدH2, Coکمی 

پس از آن گازهاي حاصل از یک خشک کن تبریدي که طی آن نقطه شبنم تا . کندانس شده، جدا می شود

دي اکسید کربن و بخار آب مازاد در بستر .  درجه سانتی گراد تقلیل می یابد، عبور داده می شود4حدود 

در یک بستر گازها . جذب و حذف می شوند) و بستر استفاده می شودکه به طور متناوب از د(غربال ملکولی 

، محصول نیتروژن حاوي )توسط پمپ خالء(تخلیص و در بستر دیگر عمل فعال سازي صورت می گیرد 

PPm 500 دي اکسید کربن و PPm 1000 درجه سانتیگراد، 60 مونواکسید کربن هیدروژن با نقطه شبنم 

  .می باشد شار اتمسفر یکبا فشار اندکی باالتر از ف

 متر مکعب گاز طبیعی، 15/0 متر مکعب در ساعت، حدود 115یک ژنراتور تولید نیتروژن به ظرفیت 

  . متر مکعب آب به ازاي هر مترمکعب نیتروژن مصرف می نمایند05/0 کیلو وات ساعت برق و 14/0
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  بخشی از واحد تولید اکسیژن ، نیتروژن و آرگون-4شکل

  

v بهینه روشانتخاب   
 توام هر دلف تولید گاز اکسیژن، نیتروژن و آرگون می توان دریافت که تولیتاز جمع بندي روش هاي مخ

تکنولوژي . این روش اصطالحاً به کریوژنیک موسوم است. سه گاز صرفاً از طریق تقطیر هواي مایع میسر است

مزایاي اقتصادي آن مشتمل .  داردکریوژنیک شاخه اي از فیزیک است که در دماهاي بسیار پایین کاربرد

 [16],[7-6]:است بر

  قابلیت در ذخیره سازي و حمل و نقل گاز به صورت مایع فشرده  -1

 توانایی در تولید ارزانتر و با خلوص باالي گازها -2

در فرآیند کریوژنیک به صورت جذب یا استخراج حرارت در دماي پایین و بازگشت ) تبرید(ایجاد سرما 

  . باالتر به محیط صورت می گیردآن در دماهاي 
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v تشریح جامع فرآیند منتخب  
 سال پیش به منظور جداسازي متشکله و نهایتاً 120تقطیر هواي مایع فرآیندي است که از حدود 

تحت روش هاي مختلف ) اکسیژن و نیتروژن، آرگون، کریپتون و گزنون(دستیابی به عناصر موجوددر آن 

، در ابتدا با فشارهاي باال و به تدریج با تکمیل و توسعه تکنولوژي، در )نبا یک ستون یا دو ستو(تقطیر 

  .فشارهاي کمتر به کار گرفته می شود

ذب مواد معلق و ذرات گرد و غبار آن، جدر این روش هوا به عنوان تنها ماده اولیه پس از عبور از فیلتر و 

هواي فشرده پس از خنک شدن در پیش .  فشرده می شودKpa 520وارد کمپرسور سانتریفیوژ شده و تا  

سرد کن آبی و جدا کننده کندانس شده و آب موجود در هوا به صورت مایع حذف می شود، سپس به منظور 

، که بستري از مواد غربال ملکولی )خشک کن(حذف دي اکسید کربن و رطوبت وارد خالص کننده 

  . است، می شود) مولکوالسیون(

و مخزن می باشد که در جریان پیوسته، یکی در حال سرویس و دیگري در واحد خالص کننده شامل د

  . حال احیاء و آماده شده جهت بهره برداري می باشد

البته باید اشاره کرد که دو سیستم کلی در روش منتخب وجود دارد که روش اول استفاده از سیستم 

 می باشد که در Reversing Heat Exchangerغربال مولکولی است و روش دوم استفاده از سیستم 

  .اینجا روش منتخب، سیستم غربال مولکولی می باشد

       در بعضی موارد سیستم مبدل حرارتی معکوس بهتر از سیستم غربال ملکولیشایان ذکر است که 

 می باشد ولی با توجه به تکنولوژي پیچیده تر آن در مورد طراحی بعضی از قسمتهاي واحد و برخی از موارد

  . دیگر در این طرح سیستم غربال ملکولی استفاده شده است

مجهز به مواد متخلخل از نوع کریستال آلومینیوم سیلیکات آبی ) حاوي غربال هاي ملکولی(بستر جاذب 

یونهاي مثبت و ملکول هاي آب داراي قدرت تحرك و آزادي .  می باشد،که داراي ساختمان مشخصی است

ان ملکوالرسیو می باشند، بنابراین با تعویض یون هاي مثبت انواع مختلفی از زیادي جهت حرکت در ساختم

ه احیاء غربال هاي ملکولی، ملکولهاي آب به لاز آنجایی که در مرح. غربال هاي ملکولی به دست می آید



   

  30

  
  
  
  
  
  
  

                                       آرگون، اکسیژن، نیتروژنهرکهاي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و ش

        دفع می گردد در نتیجه مقدار زیادي خلل و فرج هم اندازه) حاصل از برج تفکیک(وسیله نیتروژن گرم 

         میکرون تشکیل می گردد که قدرت جذب بسیاري را فراهم 5/0-10داخل کریستال به اندازه هاي  در

  .غربال ملکولی از نظر ظاهري داراي کرم روشن، بی بو و بدون خورندگی می باشد. می آورد

 [6]کوس مقایسه اي در انتخاب یکی از دو سیستم ملکوالرسیو و یا مبدل حرارتی مع-23جدول 
  مبدل هاي حرارتی معکوس  جاذب هاي مولکوالرسیو

  عملیات عادي
عملیات حالت پایدار و هیچ توقفی در 

  سیستم وجود ندارد
 دقیقه براي سوئیچ کردن 10 تا 5توقف ناچیز 

  مبدلها

  استارت اولیه
افت دما سریعتر است چون تمیزکاري 

  اجباري وجود ندارد 
ز حذف روش افت دماي مخصوص باید بعد ا

CO2 و آب انجام شود   

شروع مجدد 
  سردسازي

شروع مجدد سریعتر است دلیل نداشتن 
  تمیزکاري هاي اجباري

ممکن است گرم شدن مبدل اصلی قبل از شروع 
مجدد وجود داشته باشد و باید دقت شود که آب 

   حذف شده باشدCO2و 

  گاز خشک برفک زدایی را ساده تر می کند  برفک زدایی
ی با هواي مرطوب فرآیند سخت تري برفک زدای

  دارد 

طراحی جعبه 
  سرد

 مبدل ها کوچکتر –معموالً راحت تر است 
 - نیاز نیست CO2 به ستون جذب –است 

 جاذب -تعدد مدارهاي برفک زدایی 
  هیدروکربن وجود ندارد 

معموالً بسیار مشکل است، مبدلهاي معکوس، 
 به مدارهاي CO2گاهی اوقات ستون جذب 

 براي افت ها شیرهاي کنترل براي مخصوص
  مبدل معکوس نیاز است

طراحی محوطه 
  کارخانه

 واحد خنک سازي، -بسیار مشکل است
سیستم هاي الکتریکی براي احیاء مجدد، 
بسترهاي جاذب و سیستم احیاء مجدد الزم 

  می باشد

تجهیزات مورد نیاز در سطح کمتري هستند فقط 
سازي نیاز شیرهاي سوئیچ براي عملیات معکوس 

  است

تعمیر و 
  نگهداري

  شیرهاي سوئیچ به تعمیر نگهداري نیاز دارد  .واحد سردسازي به تعمیر نگهداري نیاز دارد

  انرژي مورد نیاز
به انرژي اضافی به منظور احیاء مجدد جاذب 

  .هاي مولکوالرسیو نیاز است
فشار کمتر تخلیه هوا توسط کمپرسور مقدار از 

  . می دهدانرژي مصرفی را کاهش
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واسطه شدت و راندمان جذب، در مقایسه با سایر جذب کننده ها، غربال هاي ملکولی بهترین شرایط ه ب

جهت حذف ذرات احتمالی حاصل از غربالهاي ملکولی، هواي فشرده وارد فیلتر پودر . جذب را دارا می باشند

س از کاهش درجه حرارت آن تا پ. می شود) Plate – Finاز نوع (سپس وارد مبدل حرارتی . می گردد

هدایت شده و در این مرحله با افت ) توربین( درجه سانتیگراد به طرف ماشین انبساط 120- تا -100حدود 

. هواي مایع وارد ستون تقطیر می شود. دتر می شود به نحوي که هوا به صورت مایع در می آیدرفشار، هوا س

و بخش ) اصطالحاً موسوم به ستون با فشار کم( فوقانی  بخش :این ستون از دو قسمت تشکیل شده است

وارد می شود که ) فشار باال(هواي مایع از انتهاي ستون ) اصطالحاً موسوم به ستون با فشار باال(تحتانی 

فشار (دوباره در ستون باال ) به عنوان جاذب استیلن(جریانی از این هواي مایع پس از عبور از فیلتر سیلیکاژل 

پس از عملیات تقطیر و تبخیر برروي سینی هاي متعدد که در داخل ستونها تعبیه . سط می شودمنب) کم

 196(، نیتروژن ) درجه سانتیگراد183( بسته به نقاط جوش و اختالف در نقاط جوش اکسیژن ،شده است

وي که در نقاط مختلف ستون تشکیل می گردند به نح)  درجه سانتیگراد186(و آرگون ) درجه سانتیگراد

، محصول نیتروژن از بخش فوقانی )به صورت مایع و گاز(محصول اکسیژن از بخش تحتانی ستون باالیی 

 درصد 90 درصد آرگون و 10که حدود (ستون باالیی و جزء آرگون از سینی مناسبی در ستون باالیی 

ار، از طریق بخش میانی ارتباط حرارتی میان این دو ستون سینی د. گرفته می شود) نیتروژن و اکسیژن دارد

این مبدل حرارتی براي ستون تحتانی به عنوان کندانسور . و با استفاده از یک مبدل حرارتی، برقرار می شود

  .یبویلر را خواهد داشترو براي ستون فوقانی، نقش 

. به جهت آنکه نیتروژن از اکسیژن فرارتر است، نیتروژن در هر ستون تبخیر و اکسیژن مایع می شود

بنابراین در طرف ریبویلر ستون فوقانی، اکسیژن مایع و در حال جوش با خلوص باال تجمع می یابد در حالی 

 به دلیل آنکه نقطه . که در طرف کندانسور ستون تحتانی، نیتروژن تقریباً خالص در حال کندانس شدن است

تون تحتانی می بایستی به قدر  درجه سانتیگراد بیشتر از نیتروژن است، فشار در س13جوش اکسیژن حدود 

کافی باال باشد تا دماي کندانس شدن نیتروژن افزایش مطلوب داشته و نیروي محرکه مثبت دمایی در 

بخشی از نیتروژن کندانس شده به عنوان رفالکس به ستون تحتانی برگشت . کندانسور اصلی ایجاد می کند
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. ه عنوان رفالکس به ستون فوقانی هدایت می شودداده می شود و بخش دیگر پس از عبور از ساب کولر ب

بعد از آن که نیتروژن در ساب کولر خنک شد، به )  درصد اکسیژن35حاوي (جریان مایع غنی از اکسیژن 

محصول اکسیژن به صورت . عنوان خوراك اصلی ستون فوقانی، از بخش پایین ستون تحتانی خارج می شود

    می شود و محصول نیتروژن با خلوص باال از باالي ستون فوقانی جدا بخار اشباع از کندانسور اصلی جدا 

گازهاي باقیمانده به عنوان جریانی از نیتروژن زائد با خلوص کم از چندین سینی در باالي ستون . می شود

  .فوقانی جدا می شود

دارند که ) یکندانسور اصل(دي اکسید کربن و هیدروکربن هاي سبک تمایل به تجمع در اکسیژن مایع 

لیکاژل، به عنوان یبراي حذف این اجزاء، از سیرکوالسیون مایع کندنسور اصلی از درون بستر جاذب حاوي س

    عاملی جهت جلوگیري از افزایش و تجمع میزان دي اکسید کربن و هیدروکرین هاي خطرناك، استفاده 

  .  است...و مقادیر کمتري نئون، کریپتون و آرگون % 1عالوه بر اکسیژن و نیتروژن، هوا شامل حدود . می شود

  .ادغام ستون هاي تقطیر دو گانه و ستون تصفیه جانبی، در تولید آرگون مورد استفاده قرار می گیرد

به طور کلی مجموعه تصفیه و پاالیش آرگون شامل دو قسمت اساسی ستون آرگون خام و خالص سازي 

می جوشد، میزان غلظت آن در ستون  ایی کمتر از اکسیژناز آنجایی که آرگون در دم. آرگون می باشد

در (بخار غنی از آرگون از ستون فوقانی . فوقانی، در نقطه اي باالي سطح تولید اکسیژن، افزایش می یابد

خارج و به ستون جانبی ) نقطه اي حدود یک سوم فاصله میان محصول اکسیژن و جریان مازاد نیتروژن

است که ) همراه مقادیر کمی نیتروژن(مخلوط در بدو امر شامل آرگون و اکسیژن . آرگون خام تغذیه می شود

به علت نزدیکی نقاط جوش اجراء ستون آرگون خام در نسبت رفالکس نسبتاً باال کار می کند و رفالکس 

  .مایع در ستون آرگون به ستون فوقانی و همان نقطه اي که بخار آن خارج شده بود، برگشت می شود

        ز تقطیر و تبخیر برروي سینی هاي متعددي که در ستون طراحی گردیده اند، بخش اولپس ا

  .آرگون باشد، انجام می پذیرد% 98 که محصول خروجی از ستون به میزان يخالص سازي به طور

آرگون خام . به ستون اصلی برگردانده می شود) به جز جریان محصول(کلیه جریانات ستون آرگون خام 

      آرگون خام حاوي . مورد فرآیند قرار می گیرد) پاالیش و تصفیه آرگون(بخش دیگري از واحد در 
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ناخالصی اکسیژن آن با احتراق کاتالیستی با هیدروژن که منجر به . ناخالصی هاي اکسیژن و نیتروژن است

حیاء شدن است جدا تولید آب شده با خشک کردن در دو دسیکاتور که یکی در حال کار و دیگري در حال ا

        % 999/99 آرگون با خلوص دحذف ناخالصی نیتروژن با یک مرحله تقطیر دیگر که به تولی. می شود

  . می انجامد، صورت می گیرد

نقطه جوش (قلب فرآیند تقطیر دوبل و کندانسور اصلی ستون است، که هواي مایع را به نیتروژن فرارتر 

در شکل . جدا می کند)  درجه سانتیگراد183نقطه جوش ( دیر جوش تر و اکسیژن)  درجه سانتیگراد196

  .این ستون تقطیر نشان داده شده است که جریانات مختلف آن تشریح گردیده است) 6-3(

  

(a) هواي فشرده و سرد ورودي در 
   کیلوپاسکال651 تا 582

(g) اکسیژن مایع جمع آوري 
  شده

(m) پره اي ، مبدل حرارتی صفحه   
کس نیتروژن مایع و مایه دیگ جهت رفال

  تولید نیتروژن و نیتروژن مازاد
(b) 35( دیگ مایع غنی از اکسیژن 

  )درصد
(h) 5/99 اکسیژن خروجی با %

  خلوص
(n)بخار سرد نتیروژن به کندانسور اصلی   

(c) ستون یا برج پایین با فشار بیشتر 
  ) پاسکال651 تا 582(

(i)ري بویلر از نوع - کندانسور 
  فحه و پرهص

(o)هواي سرد خروجی حاصل از انبساط   

(d)شیر فشار شکن براي دیگ مایع   
(j) رفالکس نیتروژن مایع به 

  ستون پایین
(p) سرد( گاز نتیروژن محصول(  

(e)جریان خوراك مایع به ستون باال   
(k) رفالکس نیتروژن مایع به 

  ستون باال
(q) سرد( نیتروژن مازاد(  

(f)االیی با فشار کمتر  ستون یا برج ب
  ) کیلوپاسکال183 تا 122(

(l) شیر فشارشکن براي 
  رفالکس نیتروژن

  

  

محصوالت واحد پس از ذخیره سازي و متعادل شدن در مخازن ذخیره و عبور از تبخیر کننده توسط 

  با یا در تانکرهاي نصب شده روي150کمپرسور دیافراگمی در ایستگاه شارژ در سیلندرهایی با فشار 

  .کامیونها، پر می شوند
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  بررسی ایستگاهها و شیوه هاي کنترل کیفیت
در این طرح ماشین آالت خط تولید به صورت پکیج بوده و نحوه کنترل عملکرد دستگاهها در ارتباط با 

یکدیگر از طریق سیستم کنترل مرکزي واحد انجام می شود و لذا نتیجه آنالیز محصوالت عالوه بر نمایش 

  .  می گذاردقطیر و سایر قسمت ها اثر الزم رانمایش به صورت اتوماتیک در نحوه عملکرد برج تروي صفحه 

با توجه به اینکه استاندارد ملی محصوالت نیتروژن و اکسیژن در دسترس می باشد، لذا روي کنترل کیفی 

  .این دو محصول بیشتر بحث خواهد شد

 ماده مورد نظر باید در دما و فشار معمولی 3012لی شماره با استناد به استاندارد م: نیتروژن صنعتی) الف

 درجه سانتیگراد و 15 کیلوگرم بر متر مکعب را در 1854/1گازي بی رنگ و بی بو باشد و جرم مخصوص 

  .  میلی بار دارا باشد1013فشار 

  :ناخالص هاي موجود در این فرآورده که باید تعیین درصد شوند مواد ذیل است

   آب، هیدورژن ،کیبات کربن دار  تر،اکسیژن 

براي مثال محدوده هاي زیر براي ازت با . درصد این مواد نباید از حد مجاز تعیین شده بیشتر باشد

  . مصارف عمومی کاربرد دارد

 قسمت جمعی در سیلندربا 10 ترکیبات کربن دار کمتر از – درصد حجمی 5/0مقدار اکسیژن کمتر از 

  .  درجه سیلیوس باشد15ي  بار مطلق و دما130فشار 

  :اندازه گیري مواد فوق توسط دستگاههاي خاص آزمایشگاهی صورت می گیرد که مهمترین آنها عبارتند از

 دستگاه اندازه گیري - بورت اندازه گیري دستگاه ارسات– دستگاه ارسات –دستگاه نگهداري نمونه 

     پی پت اندازه گیري-ري هیدروکربورها دستگاه اندازه گی- دستگاه اندازه گیري هیدروژن-اکسیژن

   دستگاه اندازه گیري آب- دستگاه جذب مارپیچ-اکسیژن
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  نقاط ضعف و قوت تکنولوژي هاي مرسوم-4

 توام هر داز جمع بندي روش هاي مخلف تولید گاز اکسیژن، نیتروژن و آرگون می توان دریافت که تولی

  . این روش اصطالحاً به کریوژنیک موسوم است.  میسر استسه گاز صرفاً از طریق تقطیر هواي مایع

  :مزایاي اقتصادي آن مشتمل است بر

  قابلیت در ذخیره سازي و حمل و نقل گاز به صورت مایع فشرده  -3

 توانایی در تولید ارزانتر و با خلوص باالي گازها -4

ر دماي پایین و بازگشت در فرآیند کریوژنیک به صورت جذب یا استخراج حرارت د) تبرید(ایجاد سرما 

  . آن در دماهاي باالتر به محیط صورت می گیرد

  

   برآورد سرمایه گذاري در حداقل ظرفیت اقتصادي-5

 مذکور در يسرمایه گذاري مورد نیاز احداث واحدي جهت تولید گازهاي اکسیژن و آرگون  با ظرفیت ها

  .زیر در ادامه به تفکیک ارائه شده است

  گون متر مکعب آر43200

   متر مکعب اکسیژن2160000

   متر مکعب نیتروژن1440000

  

v زمین  

متـر مربـع    9000در حـدود   اکـسیژن، نیتـروژن و آرگـون     میزان زمین مورد نیاز جهت احداث واحد تولید            

یـد زمـین در   رهزار ریال، هزینـه خ  200برآورد می شود، با در نظر گرفتن قیمت هر مترمربع زمین در حدود            

  .یلیون ریال برآورد می شودم  1800حدود 
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  هزینه خرید زمین-24جدول 
  )میلیون ریال(کل هزینه خرید زمین   )متر مربع/هزار ریال(هزینه   متراژ زمین

9000 200 1800 
  

v تسطیح و محوطه سازي  

  . به تفکیک ارائه شده است25هزینه مورد نیاز جهت محوطه سازي، تسطیح و دیوار کشی در جدول 

  

  ه تسطیح و محوطه سازيهزین-25جدول
 هزینه کل )هزار ریال/متر مربع(مبلغ واحد  مساحت بخش

 360 40 9000 تسطیح زمین
 228 300 759 دیوار کشی

 486 90 5400 خیابان کشی و آسفالت و جدول کشی و فضاي سبز
 1074 مجموع

  

v ساختمان سازي  

هـا و همچنـین هزینـه سـاخت سـاختمانهاي      هزینه مورد نیاز جهت ساخت سوله تولید و انبار  26در جدول     

  .اداري و خدماتی ارائه شده است

  

  هزینه ساختمان سازي-26جدول
 هزینه کل )هزار ریال/متر مربع(مبلغ واحد  )متر مربع(متراژ  بخش

 4860 2700 1800 سولۀ خط تولید
 1125 2500 450 سولۀ انبار مواد اولیه

 1250 2500 500  انبار محصول سولۀ

 500 2500 200 هاي تاسیسات هسول

 390 2600 150 نگهبانی

 900 3000 300 ماتیساختمانهاي اداري وخد

 9025 مجموع
  

 



   

  37

  
  
  
  
  
  
  

                                       آرگون، اکسیژن، نیتروژنهرکهاي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و ش

v تجهیزات اصلی و جانبی 

دستگاهها و ماشین آالت مناسب در خط تولید، عالوه بر بهبود کیفیت محصوالت تولیدي و بهینه نمودن 

 نیز به همراه خواهد داشت و در نقطه مقابل نامناسب بودن سرمایه گذاري اجراي طرح، سودآوري مطلوبی را

تجهیزات و عدم کنترل دقیق روي آنها موجب نزول کیفیت محصول، از دست دادن بازار مصرف و همچنین 

  و لذا انتخاب دستگاههایی با ظرفیت مناسب در سیستم عملیاتی،باال رفتن هزینه هاي عملیاتی خواهد شد

      کی از اساسی ترین مراحل مطالعات انجام شده جهت تأسیس یک واحد صنعتی هماهنگی دقیق آنها ی

انتخاب هر یک از دستگاههاي خط تولید و تعداد آنها متناسب با ظرفیت منظور شده براي واحد و . می باشد

ایعات، توان کاري آنها صورت می پذیرد که معموالً با توجه به عواملی همچون سرویس و تعمیر و نگهداري، ض

  . برآورد می گردد% 85ظرفیت اسمی دستگاهها با بازدهی حدود ... تنوع محصوالت و 

با توجه به پیچیدگی نسبی تکنولوژي خط تولید و بعضاً نیاز به دستگاههاي فوق العاده حساس، در 

ود در انتخاب سازندگان مختلف و دارندگان دانش فنی، عواملی همچون قدمت، واحدهاي مشابه و فعال موج

، روند احداث واحدهاي صنعتی جدید، کیفیت محصوالت، امکانات )بر مبناي تکنولوژي مشابه(سطح جهان 

) جهت انتقال تکنولوژي(ارائه خدمات فنی بعداز خرید و نصب و راه اندازي و احتماالً ارائه آموزش هاي الزم 

         جهت تأمین اینLindeت ازاهمیت بیشتري برخوردار بوده که با منظور نمودن این شرایط شرک

  .ماشین آالت انتخاب شده است

بر اساس پیشنهاد اخذ شده، هزینه مورد نیاز جهت خرید تجهیزات اصلی واحد با ظرفیت مذکور معادل 

  . میلیون ریال می باشد 69759

 همچنین هزینه مربوط به تاسیسات جانبی طرح از جمله سیستم آب خنک کننده و سیستم هاي پساب

  . میلون ریال برآورد شده است8790صنعتی و بهداشتی  معادل 
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v ابزار دقیق، لوله کشی و عایق کاري 

      درصد قیمت تجهیزات اصلی و هزینه مربوط به عایق کاري و لولـه کـشی حـدود          8هزینه ابزار دقیق معادل       

رد نیـاز جهـت ابـزار دقیـق و         بر این اساس هزینه مو  .  درصد قیمت تجهیزات اصلی در نظر گرفته شده است         6

  .میلیون ریال برآورد شده است 4186 و 5588لوله کشی و عایق کاري به ترتیب 

  

v وسایل نقلیه و لوازم اداري  

 لوازم اداري مـورد نیـاز واحـد شـامل میـز و صـندلی،کامپیوتر،        نیزهزینه هاي مربوط به خرید وسایل نقلیه و    

  .یلیون ریال ارزیابی شده است م1480حدود ... قفسه بندي انبارها و

  

v هزینه هاي قبل از بهره برداري 

  هزینه هاي قبل از بهره برداري طرح شامل، هزینه ثبت شرکت و اخذ مجوز، آموزش پرسـنل، هزینـه هـاي                      

 . میلیون ریال برآورد می شود1200جانبی مالی و هزینه بهره برداري آزمایشی در حدود 

 

v هزینه هاي پیش بینی نشده 

 . طرح به عنوان هزینه هاي پیش بینی نشده لحاظ شده است ثابت درصد هزینه هاي سرمایه گذاري5  

گازهاي اکسیژن، نیتـروژن و آرگـون بـا ظرفیـت هـاي مـذکور در       کل هزینه سرمایه گذاري ثابت واحد تولید     

  . جمع بندي شده است27جدول 
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 وژن و آرگوناکسیژن، نیترهزینه سرمایه گذاري ثابت واحد -27جدول

 )میلیون ریال(کل هزینه  عنوان

 1800 هزینه خرید زمین 

 1960   و حق انشعابمحوطه سازي

 9025  ساختمان سازي

 79525 تجهیزات اصلی و تاسیسات زیربنایی

 5581 ابزار دقیق

 4186 لوله کشی و عایق کاري

 1480 لوازم اداري و وسایل نقلیه

 1200  يهزینه هاي قبل از بهره بردار

 5238 هزینه هاي پیش بینی نشده 

 109995 مجموع

  

 . درصد ارزي و مابقی ریالی خواهد بود60شایان ذکر است که از این میزان سرمایه گذاري حدود 

  مواد اولیه مورد نیاز -5

  . ارائه شده است28میزان مواد اولیه سالیانه مورد نیاز به تفکیک در جدول 

 [6],[16]انه مواد مورد نیاز واحد برآورد مصرف سالی-28جدول 

  توضیحات  واحد  میزان  نام ماده  ردیف

    -  هوا  1
اکسیژن و %21نیتروژن، % 78حاوي 

  آرگون% 1حدود

  -  کیلوگرم  1400  غربال مولکولی  2

  -  کپسول  480  هیدروژن  3

  

  .کلیه مواد اولیه مورد نیاز از داخل کشور قابل تامین خواهد بود
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  سب براي اجراي طرح پیشنهاد منطقه منا-7

در مورد مسئله مکان یابی احداث واحد و یا طرح، مدلها و روشـهاي متعـددي وجـود دارد کـه پارامترهـاي                        

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

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

  )جمعیت کاري و اداري مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال( نیروي انسانی -1

  )ارزانی زمین و دستیابی به مساحت زیاد و قابل تامین( قیمت زمین -2

  )جهت افزایش میزان سوددهی طرح( معافیت مالیاتی -3

  )پارامتر بسیار مهم در طرحهاي پتروشیمی( دستیابی به منابع تامین مواد اولیه -4

   امکان تامین موارد تاسیساتی همچون برق و سوخت مورد نیاز-5

، لذا اولویت خاصی در زمینه چگونگی تامین مواد اولیـه  با توجه به اینکه ماده اولیه اصلی واحد هوا می باشد     

  .وجود نخواهد داشت و از این لحاظ امکان احداث واحد در نقاط مختلف کشور وجود دارد

 مصرف گسترده محصوالت تولیدي واحد در صنایع مختلف پزشکی ، نظـامی و صـنایع                 همچنین با توجه به   

از ایـن  . عمده بازار مصرف این محصوالت در شهرهاي بزرگ و یا مناطق در حال توسعه می باشد  ... ساختمانی  

  .لحاظ احداث واحد در شهرك هاي صنعتی اطراف شهرهاي بزرگ از اولویت برخودار است

    مبود محصوالت تولید شده در چند سال آتی در داخـل کـشور، صـادارت در اولویـت دوم قـرار          با توجه به ک      

نانچه صادارت محصوالت مد نظر باشد، مناطق نزدیک بـه بنـادر جهـت سـهولت صـادرات و                ولی چ . می گیرد 

  .کاهش هزینه ها داراي اولویت است

 و سایر شـهر هـاي بـزرگ بـه عنـوان مکـان         با توجه به جمیع موارد فوق شهرك هاي صنعتی اطراف تهران       

  .د پیشنهاد می گرددحاحداث وا
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 وضعیت تامین نیروي انسانی -8

 لـذا تعـدادي از کارکنـان بـصورت     . کـار خواهـد کـرد   و سه شیفت مداوم  کارخانه بصورتبا توجه به اینکه 

بـه چهـار گـروه تقـسیم             کارکنـان بخـش نوبتکـار       . نوبتکار و تعدادي بصورت روزکار مشغول بکار خواهند بود        

 سـاعته حـضور داشـته و گـروه چهـارم در حـال اسـتراحت        8شوند که در هر روز سه گروه در سه شیفت   می

  . ارائه شده است29جدول تعداد کارکنان بخش نوبتکار و روزکار در . خواهد بود

  نیروي انسانی مورد نیاز واحد-29جدول 
 تعداد سمت بخش

 1  املمدیر ع

 1 مسئول اداري و مالی

 2 کارمند اداري و مالی

  1 مسئول تدارکات

 2 منشی

  2 انباردار

 1 راننده

 1  نظافتچی و آبدارچی

  اداري و
  مدیریت

 4  نگهبان

 1  مدیر تولید

 8  سرپرست شیفت

 8  مهندس فرایند

 8  تکنسین خط تولید

  8  کارگرماهر

 تولید

 8  سادهکارگر 

  56  مجموع
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 یزان یوتیلیتی، امکانات مخابراتی و ارتباطییین متع -9

  :هاي یوتیلیتی مورد استفاده در این فرآیند شامل موارد زیر است سیستم

  برق  -1

  برق مورد نیاز جهت تجهیزات اصلی، تاسیسات و روشنایی سالن ها    

  آب  -2

  شامل آب آشامیدنی و آب مورد نیاز فضاي سبز   

  رمایش ساختمانهاجهت سرمایش و گ: سوخت-3

  .جمع بندي شده است30میزان یوتیلیتی سالیانه واحد در جدول   

  یوتیلیتی مورد نیاز براي واحد -30جدول

   ساالنهمیزان مصرف  شرح  ردیف
 102300  )مترمکعب(آب  1

  4336000  )کیلو وات ساعت (برق  2

  373150  )مترمکعب(سوخت   3

 
 
  وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی -10

  

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

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

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

  .  درصد قیمت ماشین آالت خارجی می باشد10براي این گونه ماشین آالت وجود دارد حدود 

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

رات مـشوقهایی  خوشبختانه در سالهاي اخیر براي ترغیب تولیدکنندگان داخلی به امر صاد          . گمرکی می باشند  

  .  براي آنها تصویب شده است که باعث شده است حجم صادرات افزایش یابد
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  ، بانکها و شرکتهاي سرمایه گذار)واحدهاي موجود و طرحها( حمایت هاي مالی -ب

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

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

  . هاي صنعتی آمده است براي طرح

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

  . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ می  درصد سرمایه70سقف 

سازي طرح، ماشین آالت و تجهیزات داخلی، تأسیسات و تجهیزات کارگاهی بـا   ختمان و محوطه سا -1-1

 . گردد  درصد محاسبه می60ضریب 

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

  . گردد  درصد محاسبه می75صورت با ضریب 

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

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

 . گردد می

رسند سرمایه در گردش مورد نیـاز آنهـا بـه     برداري می هایی که به مرحله بهره   این امکان وجود دارد، طرح     -2

  .  شبکه بانکی تأمین گردد درصد از70میزان 

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

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

 . باشد  درصد ثابت می3سود تسهیالت ارزي براي مناطق محروم 

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

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

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

 . شود گرفته میسال در نظر 
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 : باشد هاي مالیاتی نیز براي برخی مناطق وجود دارد که به شرح زیر می عالوه بر تسهیالت مالی معافیت

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

  . خواهد شد

  . رداري شرکت از مالیات معاف خواهد بودب  سال اول بهره10با اجراي طرح در مناطق محروم  -2

 درصد سـود ناخـالص تعیـین    25) هاي صنعتی و مناطق محروم به جز شهرك  (مالیات براي مناطق عادي      -3

 . شده است
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  تجزیه و تحلیل -11
  

اي با احتساب به بهره برداري رسیدن طرح ه بر اساس بررسی هاي انجام شده و ارقام ارائه شده در گزارش،

  .در دست اجرا، باز هم کمبود نیتروژن و آرگون در کشور وجود خواهد داشت

با توجه به آمار بازرگانی خارجی جمهوري اسالمی ایران از بین سه محصول تولید شده، گاز همچنین 

این مطلب نشان دهنده این . می دهد آرگون سهم بزرگی از واردات را در مقایسه با نیتروژن و اکسیژن نشان 

است که نیاز شدیدي به تولید آرگون در داخل کشور احساس می شود در مورد اکسیزن مقادیري صادارت به 

ازت نیز تقریباً واردات و صادرات قابل مالحظه اي در این چند ساله نداشته . کشورهاي همسایه وجود دارد

با  داراي اولویت است ولی به عبارت دیگر احداث واحدي جهت تولید آرگون نسبت به دو محصول دیگر. است

لذا  ،توجه به اینکه از نظر اقتصادي تولید آرگون به همراه اکسیژن و نیتروژن، مقرون به صرفه تر می باشد

این دو محصول به عنوان محصول جانبی در کنار آرگون باید تولید شوند و فعالیت هاي عمده اي در جهت 

می تواند به  نیز در دراز مدت بعد از اشباع کردن بازار داخلیصادرات آنها در نظر گرفته شود و گاز آرگون 

بازارهاي جهانی با توجه به نیازهاي کشورهاي منطقه با توجه هزینه حمل و نقل نسبتاً پایین در مقایسه با 

  .واردات این گونه کشورها از اروپا و سایر کشورها راه پیدا کند

  :در نهایت    

 اقتصادي جهت تولید آرگون به عنوان محصول اصلی و اکسیژن و نیتروژن  ظرفیتلاحداث واحدي با حداق

شهرك هاي صنعتی اطراف تهران و سایر شهر هاي بزرگ به عنوان مکان احداث   دربه عنوان محصول جانبی

  .واحد پیشنهاد می گردد
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  :منابع و مراجع مطالعاتی
  

 1382-1386سالنامه آمار بازرگانی خارجی جمهوري اسالمی ایران .1

 1386نرم افزار سایه، وزارت صنایع و معادن .2

3. CDجستجوي استاندارد هاي جهانی  

 اکسیژن و نیتروژن هاي تولید کنندهاز شرکت اطالعات گرفته شده  .4

  
٥- www.alibaba.com 

٦- www.eaaev.org 

٧- n.wikipedia.org/wiki/Oxygen 

٨- www.iigas.com/OXYGEN.htm 

٩- www.nature.com 

١٠- www.decompression.org 

١١- www.oxygen-gas-plants.com 

١٢- www.uigi.com 

١٣- www.globalwarmingart.com 

١٤- www.reedleycollege.edu 

١٥- www.engineeringtoolbox.com 

١٦- www.chemistry.mcmaster.ca 

١٧- www.ISIRI.org 

http://www.alibaba.com
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http://www.iigas.com/OXYGEN.htm
http://www.nature.com
http://www.decompression.org
http://www.oxygen-gas-plants.com
http://www.uigi.com
http://www.globalwarmingart.com
http://www.reedleycollege.edu
http://www.engineeringtoolbox.com
http://www.chemistry.mcmaster.ca
http://www.ISIRI.org

