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 معرفي محصول -۱

كننده خودروهاي سواري و سـنگين داراي يـك سـيال هـستند كـه بـا گـردش در               هاي خنك   اكثريت سيستم 

ترين و در  ترين، ارزان  ساده. سازند  اطراف موتور، بخش اعظم گرماي ايجاد شده را جذب و به بيرون منتقل مي             

  . ترين سيال شناخته شده، آب است دسترس

و ) گـراد  درجـه سـانتي  ٦٠ تـا  ٥عموما بـين  (له محدوديت استفاده در دماهاي خاص     اما به داليلي چند از جم     

زدگي در قطعات فلزي اين سيال به تنهايي پاسخگوي نيـاز سيـستم نبـوده و نقـاط ضـعف آن بـه                       ايجاد زنگ 

  .شود طريقي جبران مي

 خـاص اسـتفاده     كننده، مخلوطي يكسان از آب و ماده ضديخ با فرموالسـيون شـيميايي              هاي خنك   در سيستم 

 درجـه سـانتيگراد، موجـب افـزايش     -٣٥شود كه عالوه بر پايين آوردن دماي انجمـاد سـيال تـا كمتـر از                  مي

لـذا برخـي از   . شـود  زدگـي مـي   و نيز جلوگيري از خوردگي و زنگ درجه سانتيگراد١١٢جوش تا بيش از       نقطه

ـ »  ضـدزنگ - ضـدجوش -ضـديخ «توليدكنندگان اين تركيـب شـيميايي نـام       راي محـصول خـود انتخـاب    را ب

  .نمايند مي

مشابه هر تركيب شيميايي ديگر، ضديخ از عناصر و مواد گوناگوني تشكيل يافته است كه بـا گذشـت زمـان و                 

تـري بـراي    محيطـي و قـوانين وضـع شـده در ايـن زمينـه، روز بـه روز شـرايط سـخت                 هاي زيست   محدوديت

توليدكنندگان معتبر، عـاري  »  ضد جوش-ضد يخ«رآورده امروزه ف. آيد  توليدكنندگان اين تركيب به وجود مي     

كننده در هنگام خريـد   باشد كه مصرف از فلزات سنگيني همچون باريم و تركيبات مضري از قبيل بوراكس مي   

  .بايستي به اين نكته دقت نمايد

  :نكاتي كه در هنگام استفاده از ضد يخ بايد به آن توجه داشت

زمان مناسب تعويض ضديخ دو سال، توصـيه     . باشد   شرايط كاري متغير مي    عمر مفيد ضديخ برحسب زمان و     -

  .شود مي

هـاي   رنگ ضديخ ربطي به كيفيت آن نداشته و سـازندگان بـراي مـشخص كـردن محـصوالت خـود از رنـگ          -

  .نمايند گوناگوني استفاده مي
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ن آنها بايد جداً اجتنـاب     بنابراين از مخلوط كرد    ،ها دليلي بر كيفيت يكسان آنها نيست        همرنگ بودن ضديخ   -

  .كرد

 -بهتـرين كـارايي ضـديخ   . سازي نيز بايد به دستورالعمل سازندگان توجه نمـود     در مورد نسبت صحيح رقيق     -

  .ضدجوش تركيب آن به نسبت يك به يك با آب است

درجـه  -٣٨ ضد جـوش تـا دمـاي    -اگر عمل مخلوط سازي به نسبت يك به يك با آب صورت گيرد، ضد يخ            -

  .راد نقطه انجماد مخلوط را پايين خواهد آوردسانتيگ

اگر غلظت ضديخ بيشتر از مقـدار توصـيه   . العمل سازندگان توجه كرد   سازي نيز بايد به دستور      در مورد رقيق   -

همچنين اگـر غلظـت ضـديخ كمتـر از حـد      . شده باشد، امكان خرابي واترپمپ و افزايش خوردگي وجود دارد         

  .شود ش نقطه انجماد و يخ زدن آن در مجاري سيستم رادياتور ميتوصيه شده باشد، موجب افزاي

المقـدور   حتـي . سازي ضد يخ، مهـم اسـت     كه كيفيت آب استفاده شده در رقيق       شودتوجه   بايد به اين نکته      -

  .بايد از آب با امالح كم استفاده كرد

  .سطح سيال بايد دائما كنترل شود تا از ميزان مشخص شده كمتر نباشد -

تواند به علت وارد شـدن هـوا بـه سيـستم و سـوراخ       مشاهده كف مي  . كنند  ها معموال كف توليد نمي       يخ ضد -

هـاي رابـط،    در اين صورت بايد رادياتور را كامال تخليه كرده و تمـامي لولـه        . شدن بخش مكش واترپمپ باشد    

   .ها و ترموستات را بررسي و نسبت به تعمير قطعات معيوب اقدام كرد واشرها، بست

هـاي مختلـف سيـستم     كننـده بايـد از سـالمت و كـارايي قـسمت           پيش از افزودن ضـديخ در سيـستم خنـك         

بـا بـازكردن بـست اتـصال     . هـا و درب راديـاتور مطمـئن شـد     كاري مانند ترموستات، پمپ آب، شيلنگ       خنك

، هـاي ويـژه   خروجي از ترموستات و شيلنگ السـتيكي بايـد تمـام مـسير گـردش ضـديخ، بـا آب يـا محلـول                

وسيله برس پالسـتيكي نـرم بـا محلـول آب و صـابون شـسته                  بدنه بيروني رادياتور به   . وشو و تميز شود     شست

  .هاي رادياتور بهتر انجام شود شود تا عبور هوا از ميان پره مي

با توجه به عدم مصرف اتانول، اغلب ضديخ هاي موجود، پايه اتيلن گليكول و پروپيلن گليكول دارنـد و بـدين                

طبقه بندي خاصي از نظر نوع تركيبات وجود ندارد و تنها از نظر درصـد تركيبـات تفاوتهـايي در انـواع                لحاظ  



   

  ٣

  
  
  
  
  
  
  

                          ضد يخ                                      سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     

محصول مورد نظر مايعي است سمي و چون مونو اتيلن گليكول به خـودي خـود بيرنـگ و                 . ضديخ وجود دارد  

خ توليدي بـه رنـگ سـبز    بي بو ميباشد، در طول فرايند توليد يك مرحله افزودن انديكاتور وجود دارد تا ضدي            

بر خالف اكثـر محـصوالت   . مايل به آبي درآيد و به اين ترتيب از مايعات مشابه مانند آب قابل تشخيص گردد            

مايع پتروشيمي، اين ماده در شرايط محيط امكان انفجار  آتش سوزي ندارد و بـه همـين دليـل ايمنـي انبـار         

 در ساختمان خود به راحتي در آب به صـورت  OH داشتن مونو اتيلن گليكول به دليل   . كردن آن باال ميباشد   

  . شود و بر اثر مرور زمان دوفازي نخواهد شدصددرصد حل مي

محصول فوق الذكر چون به طور معمـول در سيـستم آب خنـك كننـده موتورهـاي ماشـين كـاربرد دارد و از              

يلندر و حتـي در داخـل راديـاتور    باشد، در دماي باال نزديك س     طرفي مونو اتيلن گليكول به شدت خورنده مي       

 (AntiOxidant)به همين علـت از مـواد ضـد خورنـدگي            . ميتواند ايجاد خوردگي، سوراخ و پوسيدگي كند      

كنند تا در مقابل اكسيد شدن فلزات مختلف موجـود در طـول مـسير جريـان آب خنـك كننـده،           استفاده مي 

.  به طور كلي به دو دسته آلي و غير آلي تقسيم ميشوند       اين مواد . مقاومت ايجاد نموده و عمر آنها را كم نمايد        

ماد آلي مانند آمين ها، آميد ها، بنزوات ها، مركاپتانها، تري آزول ها و مواد غير آلي مانند بـرات هـا، نيتـرات               

  .ها، فسفات ها، سيليكات ها و كربنات ها ميباشند

يد ضديخ تلقي شده و مرغوبيـت محـصول توليـد          اين مواد بازدارنده، به صورت اطالعات محرمانه هر واحد تول         

  .شده را به شدت تحت تاثير قرار ميدهند

 ليتري انجام ميگيرد كه اين ظروف از ۲۲۰ و ۲۰ و در موارد خاص     ۴ و   ۱بسته بندي ضديخ به صورت ظروف       

ردگي در با توجه به عدم امكان انفجار و آتش سوزي و يا ايجاد خـو   . دو جنس فلزي و پالستيكي تهيه ميشوند      

صورت سوراخ شدن و ضربه خوردن، احتياج به اينكه بسته بندي بسيار مقاوم باشد، نيست و ميتوان از قـوطي     

با توجه به اينكه ضديخ خاصيت ضد خـوردگي  . هاي فلزي و پالستيكي با ضخامت هاي معمولي استفاده نمود         

  .  بندي ضديخ مناسب استنيز دارد، قوطي هاي فلزي از جنس ورق گالوانيزه معمولي براي بسته

  

  



   

  ٤

  
  
  
  
  
  
  

                          ضد يخ                                      سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     

  )۳آيسيك (نام و كد محصول - ۱-۱

بـر  . باشـد    مـي ۲۴۲۹۱۵۳۰) كـد آيـسيك  ( با كد شناسايي كـاال ضديخ    محصول بررسي شده در اين طرح       

مربـوط بـه    ۲۴۲۹  ،ساخت مواد و محصوالت شيميايي مربوط به  ۲۴يسيك، عدد   آاساس سيستم طبقه بندي     

  .باشد ميضديخ  شامل ۲۴۲۹۱۵۳۰ و شده در جاي ديگرساخت محصوالت شيميايي طبقه بندي ن

  شماره تعرفه گمركي -۱- ۲

  .گردد كه شامل دو بخش استبه كشور وارد و يا صادر مي ۲۹۰۵با تعرفة كلي  ضديخ

  اتيلن گليكول تحت عنوان ۳۱/۲۹۰۵تعرفه  - 

  پروپيلن گليكول تحت عنوان ۳۲/۲۹۰۵تعرفه  - 
  

 شرايط واردات -۳-۱

  . ميباشد %۴ برابر ۳۲/۲۹۰۵  و ۳۱/۲۹۰۵فه تحت تعرضديخ حقوق ورودي براي 

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

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

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

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

  

 بررسي و ارائه استاندارد ملي -۱- ۴

ـ               ه كنتـرل كيفيـت   جهت جلب اعتماد مصرف كنندگان محصول توليدي و نيـز رعايـت كليـه نكـات مربـوط ب

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

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

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

  .ارائه شده است ضديخالمللي در ارتباط با اي، ملي و بين استانداردهاي كارخانه۱در جدول 
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  ضديخ ليست استانداردهاي مرتبط با -۱جدول 
  شماره استاندارد  عنوان استاندارد  رديف

  ۱۲۱۲   ضديخ و ضدزنگ مصرفي در موتورPHاندازه گيري   ۱

  ۱۳۲۷   خاکستر ضديخ و ضدزنگگيري روش اندازه  ۲

  ۱۳۲۹  کننده بر روي رنگهاي وسايط نقليه روش آزمايش اثر ضديخ و محلولهاي شيميايي مدار خنک  ۳

  ۱۳۳۰  گيري و تهيه محلولهاي آبکي و ضديخ يا ضدزنگ براي آزمايش روش نمونه  ۴

  ۱۴۴۸  روش آزمايش نقطه انجماد محلول آبکي ضديخ  ۵

  ۱۴۴۹  يره ضديخ و ضدزنگروش آزمايش قليايي ذخ  ۶

  ۱۴۹۲  ويژگيهاي قوطي فلزي ضديخ  ۷

  ۱۲۱۳  روش اندازه گيري نقطه جوش ضد يخ  ۸

  ۱۲۱۴  روش آزمايش تمايل به کف کردن ضد يخ د رظروف شيشه اي  ۹

۱۰  
روشهاي اندازه گيري مواد بازدارنده براي جلوگيري از خوردگي فلزات و مدار خنک کننده 

  موجود در ضد يخماشينها و ناخالصيهاي 
۱۳۲۸  

 

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

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

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

  .عيين قيمت تمام شده محصول داردت

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

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

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

 .بر قيمت فروش محصول موثر خواهد بود

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

 .دارد



   

  ٦

  
  
  
  
  
  
  

                          ضد يخ                                      سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     

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

 .گردد سربار باعث كاهش قيمت تمام شده محصول ميطريق سرشكن نمودن هزينه هاي 

  .رسد  ريال به فروش مي۲۲۰۰۰ ليتري حدود ۱در حال حاضر قيمت ضديخ در بازار داخلي، هر قوطي 

  

 توضيح موارد مصرف و كاربرد -۶-۱

                                                 با شروع فصل زمستان يكي از كاالهايي كـه مـورد تقاضـاي دارنـدگان خـودرو قـرار مـي گيـرد، مايعـات                       

ضـديخ، يـك تركيـب      . خنك كننده موتور است كه در بازار اصطالحاً با عنوان ضديخ شـناخته مـي شـود                

شيميايي شامل اتيلن گليكول، بازدارنده هاي خوردگي، مواد ضدكف، رنگ و آب است كه مخلـوطي از آن     

ضـديخ  . ت خنـك كننـده موتورخـودرو بـه كـار مـي رود        با آب به عنوان پايين آورنده نقطه انجماد مايعـا         

همچنين به عنوان افزايش دهنده نقطه جوش آب در سيستم خنك كننده موتورهاي درون سـوز نيـز بـه           

اجـزاي تـشكيل دهنـده     .  درصد آن در چهار فـصل سـال مناسـب اسـت            ٧٠ تا ٤٠كار مي رود كه مخلوط    

  .زدارنده هاي خوردگي، مواد ضدكف، آب، رنگسيال پايه، با: مايعات خنك كننده موتور عبارتند از

براساس استانداردهاي بين المللي و استاندارد ملي ايران انواع مايعات خنك كننده موتور را مـي تـوان         

  :به اين شرح برشمرد

 مايعات از پـيش  -٣پايه پروپيلن گليكول  مايعات خالص بر-٢پايه اتيلن گليكول    مايعات خالص بر   -١    

 مايعات از پيش رقيـق شـده،        -٤) درصد حجمي  ٥٠(پايه اتيلن گليكول   ه، آماده براي مصرف بر    رقيق شد 

  ) درصد حجمي٥٠(پايه پروپيلن گليكول آماده براي مصرف بر

ü عبارتند ازبرخي خواص مايعات خنك كننده مناسب موتور :  

 فصل زمستان  ضديخ بايد قادر به پايين آوردن نقطه انجماد آب تا حداقل دماي ممكن در-      

  .باشد
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  . از نظر شيميايي و كاركرد پايداري كافي داشته باشد-      

  . از نقطه جوش بااليي برخوردار بوده و در درجه باال، توليد رسوب نكند-      

  . روي الستيكهاي مصرفي در سيستم، اثر نامطلوب نداشته باشد-      

مساعدي روي تبادل حرارتي در سيستم  حرارت را به خوبي منتقل كرده و هيچگونه اثر نا-      

  .خنك كننده نداشته باشد

  . داراي كمترين اثر سمي باشد-      

  . آتشگير نباشد-      

  . بوي نامطلوب نداشته باشد-      

  . داراي كف جزيي باشد-      

  . ضريب انبساط پايين داشته باشد-      

  .شد در دماهاي پايين گرانروي كم و قابل قبول داشته با-      

  . بيشترين حفاظت را از خوردگي فلزات مورد استفاده در سيستم خنك كننده داشته باشد-      

  . روي رنگ بدنه خودرو اثر نامطلوب نداشته باشد-      

الزم به ذكر است كه برخالف عقيده بعضي، با قرار دادن ضـديخ در فريـزر نمـي تـوان بـه كيفيـت و                          

شود و وجـود   طريق فقط خاصيت ممانعت از انجماد ضديخ سنجيده مي    مرغوبيت آن پي برد، زيرا از اين      

همچنين نمي توان دريافت كـه سـيال اصـلي          . شودمواد افزودني بازدارنده خوردگي در آن مشخص نمي       

از آن . ضديخ، از نوع گليكول هاي مرغوب است يا از موادي مثل متـانول، كـه سـمي و آتـشگير هـستند                

 درجه سلسيوس اسـت، اگـر ضـديخي كـه بـه عنـوان       -١٨ تا-١٣/٥ خالصجايي كه نقطه انجماد ضديخ   

 منجمـد شـود، نـشاندهنده مخلـوط     -١٨شود در دمايي پايين تـر از ضديخ خالص در فريزر قرار داده مي     

  .شدن آن با آب و نامرغوب بودن آن است

  



   

  ٨

  
  
  
  
  
  
  

                          ضد يخ                                      سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     

ü  ضد يخ در ادامه ذکر شده استموارد کاربرد .  

  وتورهاي درون سوزسيستم خنك كننده انواع م          -

  سيستم هاي خنك كننده صنعتي          -

 نيروگاه ها          -

 انواع سيستم هاي خنك كننده خودروهاي سنگين           -

ü  مزاياي استفاده از ضد يخ عبارتند از  

   درجه سانتيگراد-۳۸كاهش نقطه انجماد تا           -

  نتيگراد درجه سا۱۱۰افزايش نقطه جوش تا           -

 قابليت محافظت از سيستم خنك كننده خودرو در تمام فصول سال          -

 جلوگيري از زنگ زدگي و خوردگي          -

  سال ۲عمر مفيد تا           -

وهوايي و در نظر گرفتن حجم  پس از انتخاب ضديخ مناسب، با توجه به توصيه سازنده خودرو، شرايط آب

، سپس گردد تعيين و با آب مناسب مخلوط  زير با استفاده از جداولبايدخ مورد نياز كننده، مقدار ضدي خنك

 ضديخ و آب ١:١شايان ذكر است كه سازندگان خودرو، استفاده از محلول . افزوده شودداخل رادياتور 

كننده مناسب در خودروها توصيه و  عنوان سيال خنك را به) درصد ضديخ٥٠درصد حجمي آب و ٥٠(

 C°  و نقطه جوش- ٣٦ C°اين محلول داراي نقطه انجماد(كنند  گيري آن را در مدت سال تاكيد ميكار به

  ).  و تحت فشار سيستم خواهد بود١٢٩

اي يكبار بايد   كيلومتر يا هفته١٠٠٠هر . آب مصرفي در خودرو بايد سختي كمي داشته باشد تا رسوب نگيرد

كننده در شرايط عادي معموالً ساالنه و يا پس   سيال خنكزمان تعويض. كننده بازديد شود سطح سيار خنك

هاي تعويض سيال در شرايط سخت رانندگي و بسته به شرايط،  كيلومتر است، اما زمان٣٠٠٠٠از طي مسافت 
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هاي  بكسل كردن، يدك كشيدن كمپ، استفاده از باربند در مسافت: شرايط سخت عبارتند از. شود انجام مي

 ٨كمتر از (هاي كوتاه  هاي نمك پاشيده، خاكي، غبارآلود، طي كردن مكرر مسافت دهطوالني، حركت در جا

هاي يكنواخت و پايين و دوره  هاي طوالني با سرعت ، طي كردن مسافت)كيلومتر در هر نوبت رانندگي

  .طوالني عدم استفاده از خودرو

  رصد حجمي اتيلن گليكولكننده بر اساس د تغييرات نقطه جوش و نقطه انجماد سيال خنك -۲جدول 
  C°نقطه انجماد  C°نقطه جوش  درصد حجمي اتيلن گليکول

۴۰  ۱۰۶  ۲۴-  
۵۰  ۱۰۸  ۳۷-  
۶۰  ۱۱۱  ۵۲-  
۷۰  ۱۱۴  ۶۴-  

  
  

  خكننده با استفاده از ضدي مشخصات آب مناسب براي تهيه سيال خنك -۳جدول 
 ppmمقادير مجاز   خواص

  ۳۴۰  حداکثر ميزان جامدات محلول
  ١٧٠  حداکثر سختي کل

  ٤٠  ون کلريدحداکثر ي
  ١٠٠  حداکثر يون سولفات

  
  فكننده خودروهاي مختل حجم ضديخ مورد نياز براي استفاده در سيستم خنك -۴جدول 
  )ليتر(حجم ضديخ مورد نياز  )ليتر(ظرفيت تقريبي سيستم خنک کننده  نوع خودرو

  ۵/۲  ۵  پرايد
  ۵/۳  ۷  ۴۰۵پژو 

  ۳/۳  ۶/۶  پژو پارس
  ۳  ۶  ۲۰۶پژو 
  ۴  ۵/۷  يکانپ

  ۵/۴-۵/۵  ۵/۸-۱۱  جيپ
  ۲  ۴  دوو ماتيز

  ۲/۳  ۴/۶  ۲۱رنو
  ۷/۱  ۵/۳  ۵رنو سپند، رنو 

  ۳  ۶  زانتيا
  ۷/۳  ۵/۷  سمند
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. برخي از مصرف كنندگان تصور مي كنند با افزودن مقدار ضديخ مي توان به نقطه انجماد پايين تـري رسـيد               

زيـرا در  . مـي ضـديخ در آب توصـيه نمـي شـود           درصـد حج   ٦٨اين تصور اشتباه است و غلظت هاي بيشتر از        

را )  درجـه سلـسيوس  -٦٩(مخلوط پايين تـرين نقطـه انجمـاد    ) ٣٢: و آب  ٦٨:ضديخ( درصد حجمي    ٦٨غلظت

رود و زودتـر منجمـد    خواهد داشت و اگر غلظت ضديخ از اين مقدار بيشتر شود نقطه انجماد محلول باالتر مي  

  .شود شناخته مياين پديده به عنوان نقطه اتكتيك . شود مي

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

گردد كه ابتدا تنها براي جلـوگيري از يـخ زدن       نخستين استفاده از ضديخ ها به زمان جنگ جهاني دوم بازمي          

ماده نتيجه خوبي  ينكردند، اما به دو علت ا  خنك كننده در هنگام استراحت موتور، از اتانول استفاده مي      مايع

كـرد و از طـرف ديگـر باعـث      نداشت، چون از طرفي فرار بود و حتي امكان آتش سوزي در موتور را زيـاد مـي           

  .شد كه ماشين زود جوش آورده و از حركت بازماند مي

 از اتيلن گليكول مرسوم شد كه به علت ايجاد خوردگي در مسير جريان خود، بـه اجبـار      هپس از مدتي استفاد   

  . مواد ضد اكسيداسيون مخلوط گرديده و به صورت ضديخ هاي كنوني درآمدبا

  .ر حال حاضر اين محصول صرف نظر از مختلف بودن مواد ضدخورندگي آن كاالي جايگزين در بازار نداردد

  

   اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز-۸-۱

گيرد، مايعات خنك  ان خودرو قرار ميبا شروع فصل زمستان يكي از كاالهايي كه مورد تقاضاي دارندگ

 معيار براي انتخاب ضديخ بهترين .شود شناخته مي موتور است كه در بازار اصطالحاً با عنوان ضديخ كننده

شود، توصيه سازنده  خودرو و يا موتورهاي متحرك كه در آن ها ضديخ به عنوان خنك كننده استفاده مي

وجه به دارا بودن عالمت استاندارد، ضديخ مناسب را شناسايي و در غير اينصورت بايد با ت. موتور است

پس از انتخاب و خريد ضديخ مناسب چنانچه از نوع خالص باشد، مي توان آن را بر اساس . خريداري كرد

با ) كه يكي از الزامات نشانه گذاري اين فرآورده است(مشخص شده بر روي برچسب ظرف جدول اختالط 

اينكه كشور ما در زمره مناطق سرسير قرار دارد و در برخي مناطق مانند غرب و جه به  با تو.آب رقيق كرد
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  .شود شمال غرب كشور حداقل نيمي از سال هوا سرد است، نياز به ضديخ در كشور هميشه احساس مي

به همين دليل وجود واحدهايي كه اين محصول را در در داخل كشور توليد كرده و در اختيار مصرف 

  . قرار دهند، هميشه الزم استكننده
  

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

اتيلن گليكول مـاده اصـلي توليـد ضـديخ          .اند در ادامه ذکر شده    اتيلن گليكول کشورهاي عمده توليد کننده     

  .شود است كه در جهان استفاده مي

 [1]) تنهزار  (۲۰۰۸ در كشورهاي مختلف جهان در توليد اتيلن گليكول -۵جدول 
۲۰۰۸ظرفيت توليد سال  كشور   
 ۳۷۷۲ امريكا
 ۲۰۸۰ عربستان
 ۱۶۹۷ چين
 ۱۴۰۰ كانادا
 ۸۳۳ هند
 ۸۹۷ ژاپن
وانتاي  ۹۱۰ 

 ۷۹۵ كره جنوبي
  

، ژاپـن  آسياي شرقي مانند چـين،   امريكا و كانادا و كشورهايهمانطور كه از جدول فوق پيداست، كشورهاي      

  .روند  در جهان به شمار مياتيلن گليكول از توليد كنندگان عمده همچنين عربستان و كره جنوبي و وانتاي
  

   شرايط صادرات-۱۰-۱

بر طبق قانون معافيت صادرات كاال و خدمات . باشد  از هرگونه تعهد و پيمان ارزي معاف ميضديخصادرات 

 از پرداخت هر گونه ، صادرات كاال و خدمات۲۷/۱۲/۱۳۷۹از پرداخت عوارض، تصويب شده در تاريخ 

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 از كاالها و 

  .ا صادر نمايندخدماتي كه صادر ميشوند عوارض اخذ نمايند يا مجوز اخذ آن ر



   

  ١٢

  
  
  
  
  
  
  

                          ضد يخ                                      سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     

   وضعيت عرضه و تقاضا-۲

   بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد-۱-۲

بر اسـاس  اند،   مجوز گرفتهضديخدر اين بخش واحدهاي فعال داراي مجوز از وزارت صنايع كه در زمينه توليد     

  . معرفي شده اندظرفيت هر استان 

  
  ضديخ واحدهاي فعال توليد -۶جدول

  تن-ظرفيت  احدتعداد و  استاننام 
  ٨٠٠  ٢    شرقي آذربايجان
  ١٢٣٠٠  ٤    غربي آذربايجان
  ١٢٠٠  ١  اردبيل
  ٥٤٠٠  ٤  اصفهان
  ١٠٠  ١  ايالم
  ٦٠٣٧٣  ٢٧  تهران
  ١٠١٠٠  ٤   بختياري چهارمحال
  ١٢٤٠٠  ٤   رضوي خراسان

  ٤٣٩٢  ٢  زنجان
  ١٨٠١٥  ٨  سمنان
  ٩٨٣٣  ١٠  قزوين
  ٢٦٦٠  ٣  قم

  ٣٠٠٠  ١  كردستان
  ٣٩٥٣  ٥  كرمان

  ١٠٥٠  ١  بويراحمد  و كهكيلويه
  ١٨٠٠٠  ٥  گيالن
  ١٩٢٠٠  ٢   مازندران
  ١٢٥٥٠  ٧   مركزي
  ١٣٠  ١  همدان

  ١٩٥٤٥٦  جمع
  

 اشـتغال  ضـديخ  بـه توليـد   تن ۱۹۵۴۵۶ واحد با ظرفيتي معادل ۹۲بنابر اين جدول در حال حاضر در كشور         

  .يزان توليد متناسب با نياز بازار استكنند و م اين واحدها معموال به صورت فصلي ضديخ توليد مي. دارند
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   بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا-۲- ۲

  . ذكر شده است ضديخجهت توليد در اين بخش طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا 

  ضديخ توليد در دست احداث واحدهاي -۷جدول
  تن-ظرفيت  تعداد واحد  استاننام 

  ٢٩٠٥۰  ١٥   قي شر آذربايجان
  ٧٦٠٠  ٤    غربي آذربايجان
  ۹۹۵۰  ٥  اردبيل
  ٢٣٠٥٠  ١٣  اصفهان
  ۶۶۹  ١  ايالم
  ۴۴۶  ١  بوشهر
  ۵۴۴۴۰  ٣٢  تهران
  ٣٥٠  ٢   بختياري چهارمحال
  ١١٠٠٦  ٧   رضوي خراسان
  ٤  ١  يشمال  خراسان

  ١١  ١  خوزستان
  ۲۵  ١  زنجان
  ٣٠٨٠٠  ١٥  سمنان

  ١١٠٠  ٢   و بلوچستان سيستان
  ۲۰۵۸۹  ١٢  قزوين
  ١٢٢٠٠  ٨  قم

  ۳۷۰۰  ٣  كردستان
  ٣٩٧٠٠  ۵  شاهكرمان

  ۲۰۰۰  ٣  گلستان
  ٥٠٠  ١  گيالن
  ٨٢٨٠  ٨  لرستان
  ۲۹۶۷۰  ٦   مازندران
  ۲۲۱۱۲  ١٣   مركزي
  ٤٠١٠  ۶  همدان
  ١٠٠٠  ۱  يزد

  ٣١٢٢٦٣  جمع
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 راردسـت احـداث قـ    در تـن  ۳۱۲۲۶۳ واحد با ظرفيتي معـادل  ۱۶۶بنابر اين جدول در حال حاضر در كشور     

 بسياري از اين واحدها مجوز از وزارت صنايع و معادن اخذ كرده اند و ميزان  پيـشرفت كـار آنهـا صـفر             .دارند

  . است
  

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

 نشان داده شده ۸ميزان واردات در جدول . گردد به كشور وارد مي۳۱/۲۹۰۵ با تعرفة اتيلن گليكول

  . است
  

  ]۵[ در پنج سال اخيراتيلن گليكول ميزان و ارزش واردات -۸ل جدو
  دالر  كيلوگرم-ميزان واردات  سال
۱۳۸۰  ۳۷۳۰۱۰  ۴۴۷۸۴۶  
۱۳۸۱  ۳۰۷۴۹۷  ۳۲۰۱۶۰  
۱۳۸۲  ۴۵۴۰۸۵  ۴۲۰۷۴۰  
۱۳۸۳  ۸۶۸۵۸۵  ۱۰۲۲۳۳۲  
۱۳۸۴  ۵۸۴۷۶۴  ۸۶۸۸۹۳  
۱۳۸۵  ۱۳۷۸۹۶۸  ۱۸۵۰۴۶۹  
  ۱۸۷۸۰۰۹  ۱۱۵۸۱۶۵  ۱۳۸۶نه ماه اول 

  
 عمـدتا از  ۸۶واردات سـال    .  وارد كشور شده اسـت     اتيلن گليكول  تن   ۱۱۸۵ معادل   ۱۳۸۶سال  ول  نه ماه ا  در  

الزم به ذكر است كه اتيلن گليكـول     . صورت گرفته است  %) ۱۱(اسپانياو  %) ۸۳(كشورهاي امارات متحده عربي   

صرف ضـد يـخ   عالوه بر توليد ضديخ در بسياري ديگـر از صـنايع كـاربرد دارد و ايـن ميـزان واردات بـراي مـ                     

  .نميباشد
  

 بررسي روند مصرف از آغاز برنامه -۲- ۴

ضديخ با وجود عملكرد دوگانه آن به عنوان ضديخ و ضدجوش به علت فرهنگ مصرف خاص ايران كمتر در 

به طوري كه توليد آن در تابستان و يا حتي در فصل بهار و اوايل پاييز به علت . فصل تابستان فروش دارد

 اقتصادي نميباشد و به همين دليل توليد آن در حال حاضر تقريبا به طور كامل فصلي هزينه انبارداري زياد،

ميباشد و شامل اواخر پاييز و اوايل زمستان است كه با عنايت به قابليت مصرف آن به عنوان ضدجوش و 
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رشد مصرف ضديخ در .  افزايش آگاهي عمومي در اين مورد مصرف ضديخ روند صعودي خواهد داشت

  .در سال است كه تضمين خوبي براي راه اندازي واحدهاي جديد خواهد بود% ۵اي در حال توسعه كشوره

استفاده از خودروهاي قديمي به دليل . در حال حاضر عمر مفيد خودروهاي سواري در كشور بسيار باال است 

سد راه پيشرفت  مصرف باالي سوخت را در پي دارد كه اين موضوع  تكنولوژي قديمي و همچنين فرسودگي،

ترين راه براي حل اين مشكل، كاهش قانوني عمر مفيد  منطقي. شود هاي اقتصادي مي و انجام فعاليت

. افزايش توليد و عرضه خودروهاي با تكنولوژي روز، پشتوانه اجراي اين تصميم خواهد بود. خودروهاست

اي خريد خودرو افزايش خواهد همچنين در آينده به دليل افزايش جمعيت و تغيير فرهنگ مصرف، تقاض

 سال است كه در طي ده سال آينده اين رقم ۳۵در حال حاضر عمر مفيد خودروهاي توليدي در حدود  .يافت

 سال كاهش يابد، در غير اين صورت ضررهاي هنگفت اقتصادي ناشي از مصرف ۲۰حداقل بايد به زير 

 بر اساس آمار .گير اقتصاد ملي خواهد شدسوخت اضافي خودروهاي با تكنولوژي قديمي و فرسوده دامن

 ميليون ۵/۸دريافتي از سازمانهاي مختلف در حال حاضر تعداد كل خودروهاي سواري در كشور حدود 

 ۳۴ ليتر در سال در نظر گرفته شده است در نتيجه ۴ متوسط مصرف ضديخ براي هر خودرو .دستگاه ميباشد

  .  تن ضديخ ميباشد۳۷۹۱۰رف شده است كه برابر  در كشور مص۱۳۸۶ميليون ليتر ضديخ در سال 

با اين حساب در حال حاضر واحدهاي موجود در كشور جوابگوي نياز داخلي بوده و با افزايش تعداد خودروها 

در سالهاي آتي و با عنايت به اينكه تعداد و ظرفيت واحدهاي در دست احداث ضديخ باال ميباشد، نيازي به 

براورد شده است كه ميزان خودروهاي موجود در كشور  .ضديخ در كشور نخواهد بوداحداث وحد جديد توليد 

 تن ضديخ خواهند داشت كه ۴۹۰۶۰ ميليون دستگاه برسد كه اين ميزان خودرو نياز به ۱۱ به ۱۳۹۰تا سال 

  .از طريق واحدهاي موجود كشور قابل تامين خواهد بود
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  ضديخبندي بازار داخلي  جمع-۹جدول 
  )تن(مقدار   عنوان  ديفر

  ۳۸۰۰۰  )۱۳۸۶(توليد داخلي   ۱
  ۳۷۹۱۰  )۱۳۸۶(مصرف داخلي   ۲
  --  صادرات  ۳
  --  واردات  ۴
  ۴۹۰۶۰  )۱۳۹۲(توليد در سالهاي آتي   ۵
  ۴۹۰۶۰  )۱۳۹۲(مصرف در سالهاي آتي   ۶
  --  )۱۳۹۲(كمبود در سالهاي آتي   ۷

   

  

  م  بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سو-۲- ۵

 نشان ۱۰ميزان صادرات در جدول . گردد از كشور صادر مي۳۱/۲۹۰۵ با تعرفة )ضديخ(ن گليكوللاتي

  . داده شده است

  ]۵[ در پنج سال اخيراتيلن گليكول صادرت ميزان و ارزش -۱۰جدول 
  دالر  كيلوگرم-صادراتميزان   سال
۱۳۸۰  ۳۰۹۴۵۸۰  ۱۲۲۲۷۳۴  
۱۳۸۱  ۱۶۸۲۸۰۰  ۷۵۹۷۱۳  
۱۳۸۲  ۶۸۴۵۹۰  ۳۶۰۷۵۴  
۱۳۸۳  ۱۱۱۵۹۶۰  ۱۱۷۶۹۲۰  
۱۳۸۴  ۱۱۳۷۱۰۰  ۱۳۰۵۸۱۹  
۱۳۸۵  ۱۵۳۱۲۰  ۱۲۵۳۲۴  
  ۱۲۰۳۴۷۴  ۱۴۰۱۴۰۰  ۱۳۸۶نه ماه اول 

  
 اين . صورت گرفته است%)۲۵(و پاكستان  %)۷۴( تركمنستان به كشورهاي۸۶عمده صادرات سال 

  .باشد صادرات نيز به صورت ماده خام اتيلن گليکول بوده و شامل ضديخ نمي

  

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

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

  . در صورت تدوين استراتژي صحيح بازار شناسي و بازاريابي بين المللي ميتوان در آن بازارها نفوذ نمود
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زه كه عرضه كاالها در بازارهاي صادراتي در سطوح انبوهي صورت ميگيـرد، شناسـايي و تعيـين بازارهـاي      امرو

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

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

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            ارت بين هاي نوين تج  بر اساس نظريه  

  .راههاي دسترسي به بازارهاي هدف صادراتي است

 درمناطق مختلف جهان  ارائه ۲۰۰۷ و ۲۰۰۴ در سال    اتيلن گليكول  آمار واردات جهاني     ۱۱در جدول   

  .گرديده است

 ]۱[) تن  (۲۰۰۷و ۲۰۰۴اي مختلف جهان در  در كشورهاتيلن گليكول آمار واردات جهاني -۱۱جدول 
۲۰۰۴واردات در سال  كشور  ۲۰۰۷برآورد واردات در سال    

  ۲۶۰۳۹۳  ۲۷۶۶۶۴ اياالت متحده
  ۴۵۵۸۶۸  ۳۴۲۵۰۱ مكزيك
  ۱۶۹۴۵۷  ۲۵۷۳۳۷ اندونزی
  ۴۴۴۷۶  ۵۱۸۷۵ انگليس
  ۱۰۶۶۶۹  ۱۲۰۵۶۷ فرانسه
  ۷۲۵۴۶  ۱۰۶۴۵۶ بلژيك
  ۴۴۵۳  ۸۶۹۶ كانادا
  ۲۷۵۲۰  ۲۳۱۷۲ پرتغال
  ۲۸۹۴۵  ۲۱۷۴۷ استراليا
  ۱۵۶۵۱۳  ۱۲۷۷۶۲ اسپانيا
  ۳۲۲۷  ۳۵۳۶ سوئد
  ۳۴۸۰  ۴۷۷۴ اتريش
  ۲۴۷۶۳۴  ۲۷۹۸۹۷ ايتاليا
  ۳۵۷۵۰  ۳۵۷۵۰ ژاپن
  ۲۴۳۵  ۲۱۱۰ لهستان
  ۱۱۱۳۱۹  ۹۳۹۹۷ آرژانتين
 ۴۵۹۶۴  ۸۳۳۶۵ هلند
  ۴۳۵۹۹  ۳۲۷۵۷ يونان
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۲۰۰۴واردات در سال  كشور  ۲۰۰۷برآورد واردات در سال    
  ۱۹۴۲۳۰  ۱۶۵۴۰۹ تركيه

  ۷۹۸۳  ۷۵۴۵ مجارستان
  ۴۵۲۷۸۰۵  ۳۴۰۱۸۰۷ چين
  ۳۰۲۰  ۲۵۸۰ اسلوني

  ۵۳۵۱  ۶۸۷۲ جمهوري چك
  ۱۲۶۶  ۱۶۲۶ دانمارك
  ۵۳۷۶  ۱۲۲۴۸ فنالند
  ۲۳۳۲۱  ۱۷۵۲۲ نروژ
  ۲۹۶۱  ۴۴۹۷ ايرلند
  ۴۹۸۲  ۹۰۳۷ سوئيس
  ۱۰۹۰  ۱۰۹۰ بوسنی
  ۱۶۵  ۲۲۷ روسيه

  ۵۳۰ ۳۹۸ بلغارستان
  ۴۶  ۱۶۸ مقدونيه
  ۵۵۱۷۵۶  ۶۰۴۵۵۰ كره جنوبي

  ۱۵۸۲  ۱۲۶۵۶ مالزی
  ۱۳۹۳۴۹  ۱۰۴۶۹۵ هند

  ۲۳۳  ۲۳۳ سری النکا
  ۴۹۴۶۹۵  ۳۸۷۳۰۱ آلمان
  ۲۱۶  ۴۵۵ كرواسي
  ۵۳۲۴۴  ۵۷۸۷۴ بالروس

  ۷۲۱۴۳  ۶۷۹۸۲ آفريقاي جنوبي
  ۶۰۸  ۱۵۰۱ الجزاير
  ۱۹۴  ۱۹۴ زيمبابوه
  ۲۵۵  ۲۵۵ مراکش
  ۳۷۸  ۲۸۴ کنيا
  ۸۰  ۱۱۱ تونس
  ۶۳۵  ۹۳۳ روماني
  ۹۷  ۷۳ قبرس
  ۳۰۰۹  ۲۲۶۱ استوني

توانیيل  ۱۹۷۳  ۲۶۲۶  
  ۱۲۱۴۶۷  ۹۱۲۶۰ هنگ كنگ
  ۱۰۱  ۷۶ ونزوئال
  ۵۸  ۵۸ سنگال

  ۲۳۵۱۶  ۲۹۲۳۶ لوکزامبورگ
  ۲۲  ۲۲ مولداوی
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۲۰۰۴واردات در سال  كشور  ۲۰۰۷برآورد واردات در سال    
  ۶۰  ۶۰ آلبانی

  ۹۳  ۷۰ آذربايجان
  ۱۴۲۸۱۶  ۲۴۰۹۵۷ تايوان
  ۲۶۸۹۶  ۲۸۵۷۷ کلمبيا

  ۳۱۷  ۲۵۹ کاستاريکا
  ۱۹۳۳۸  ۱۹۳۳۸ شيلي
  ۲۵۷  ۲۵۷ پاراگوئه
  ۴۷۶  ۳۵۸ اوروگوئه
  ۱۶۱  ۱۲۱ بوليوي
وپر  ۷۷۷  ۶۶۶  

  ۶۳۷  ۵۵۷ اکوادور
  ۵۷  ۵۷ يمن
  ۲۰۵  ۲۰۵ بحرين
  ۲۸۰۵۲۶  ۲۸۰۵۲۶ پاکستان
  ۱۵۴  ۱۱۶ عمان
  ۱۴۲۱  ۱۴۲۱ سوريه
  ۸۱۷  ۶۱۴ اردن
  ۱۲۷۹  ۱۵۴۱ لتوني

  

 براي مناطق و كـشورهاي مختلـف   کوليلن گليات امكان كسب بازار صادراتي و سهم بازار       ۱۲در جدول   

  . ارائه گرديده است۲۰۰۷بر اساس واردات 
  

  ۲۰۰۷ بر اساس واردات خيضد  امكان كسب بازار صادراتي  -۱۲جدول 
  )تن(كسب بازار صادراتي  )درصد(سهم بازار  )تن(ميزان واردات  كشور/منطقه  رديف

  ۱۳۸۹۵  ۱  ۱۳۸۹۵۵۳  اروپا  ۱
  ۱۴۷۴  ۲  ۷۳۷۱۶  آفريقا  ۲
  ۳۸۸۴  ۲  ۱۹۴۲۳۰  تركيه  ۳

، بحرين، ،اردن،عمانيمن  ۴
  سوريه،پاکستان،آذربايجان

۲۸۰۵۲۶  ۲  ۵۶۱۰  

  ۵۶۹۰۲  ۱  ۵۶۹۰۲۱۵  كشورهاي آسيايي  ۵
  ۸۱۷۶۵  -  -  جمع
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 جمـع  ۱۳در جـدول  . گـردد  مـي بـرآورد   تن۸۱۷۶۵حدود  اتيلن گليکولامكان كسب بازار صادراتي كشور از  

  .گردد  ارائه ميضديخبندي نهايي بازار 

  ضديخبندي نهايي بازار  جمع-۱۳جدول 
  )تن(دار مق  عنوان  رديف

  ۳۸۰۰۰  )۱۳۸۶(توليد داخلي   ۱
  ۳۷۹۱۰  )۱۳۸۶(مصرف داخلي   ۲
  --  صادرات  ۳
  --  واردات  ۴
۵  

  )۱۳۹۲(توليد در سالهاي آتي 
 ۴۹۰۶۰   

  )معادل مصرف(
  ۴۹۰۶۰  )۱۳۹۲(مصرف در سالهاي آتي   ۶
  ۸۱۷۶۵  امكان كسب بازار صادراتي  ۷
  ---  )۱۳۹۲( در سالهاي آتي  داخليكمبود  ۸

  

  رسي اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول در كشور  بر-۳

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

  .شرايط اقتصادي و فرهنگي حاكم و دانش فني موجود جامعه، به منظور نيل به اهداف توليد ميباشد

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

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

  .چند جانبه اقتصادي، فني، اقليمي و جغرافيايي را ايجاب مينمايد

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

  .فرايندهاي مختلف توليد و تكنولوژي هاي موجود و بررسي سيستمها، تجهيزات و ماشين آالت ميباشد

اين بررسي ها در راستاي نيل به هدف توسعه، توليد و افزايش كيفيت محصوالت توليدي صورت ميگيـرد كـه        

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

  .كنندگان جهاني را امكان پذير ميسازد
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فرايند توليد ضديخ بسيار ساده است و با اختالط چند ماده درون همزن توليد ميگردد و در اين ميان استفاده      

شده و بين استفاده از پروپيلن گليكول و اتيلن گليكـول، بـه علـت    از اتانول به عنوان ماده اصلي كامال منسوخ  

وارداتي بودن پروپيلن گليكول و هزينه باالي استفاده از آن، ميتوان تنهـا اسـتفاده از مونـو اتـيلن گليكـول را                 

 به منظور توليد ضد يـخ، . استفاده از مواد ضد خورندگي به تشخيص توليد كننده قابل تغيير است  . توصيه كرد 

  .مواد مورد نياز با حجم خاصي درون مخزن ريخته شده و تحت شرايط محيط به هم زده ميشوند

  

v تشريح فرايند منتخب  

 ليتر مونو اتيلن گليكول از مخزن ذخيره خود به وسيله پمپ به داخل مخزن ۸۰۰به منظور توليد ضد يخ 

 ليتر مواد افزودنی در آن ۹۰فه شده و  كيلوگرم آب به آن اضا۱۰۰اختالط تزريق شده و از واحد تصفيه آب، 

 دقيقه عمل اختالط را ۲۰ ليتر انديكاتور، همزن را روشن كرده و به مدت ۱۰ريخته و پس از اضافه كردن 

 ليتري بسته ۴پس از انجام اختالط، مواد توسط دستگاه پركن مكيده شده و در قوطي هاي . انجام ميدهند

  . رگران در كارتن قرار ميگيرد و روي پالت گذاشته ميشودو توسط كا) برچسب ميخورد(بندي شده 

  
تنها مورد قابل انتخاب، نوع اختالط و درجه اتوماسيون کارگاه ميباشد که در ايـن راسـتا نـوع پـره انتخـابي و       

يط عملکرد آن به صورتي در نظر گرفته شده است که حتي االمکان بهترين شکل اختالط را بـا توجـه بـه         اشر

در صورتي که اين پره در يک سوم ارتفاع از کف همـزن       . ر خود و سادگي ظرف همزن داشته باشد       قدرت موتو 

ايـن همـزن در هنگـام    . قرار بگيرد، باتوجه به لزوم ايجاد اختالط در کف مخزن کارايي خوبي خواهـد داشـت               
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مت جـداره و  عملکرد مطابق شکل عمل اختالط را انجام ميدهد که چون پره هاي روي شافت، مايع را بـه سـ        

کمي رو به پايين حرکت خواهند داد، دو جريان ايجاد خواهد شد که يکي با شدت بيشتر، مواد را از ته ظـرف        

کنده و با خود به سمت مرکز شافت حرکت ميدهد و سيکل دوم، عمل اخـتالط بـا باقيمانـده مـايع را انجـام               

 که از طرفي دور ريز بسيار کمي در هنگـام  انتخاب سيستم پرکن اتوماتيک به اين علت بوده است        . خواهد داد 

بسته بندي خواهد داشت و نيز امکان بسته بندي ظروف فلزي و بستن در آنهـا بـه صـورت اتوماتيـک وجـود                

  . دارد

  
ن راسـتا هـر    يـ در ا . باشـد ي م ي صنعت ين واحدها ي مرهون رقابت ب   ياديع جهان تا حدود ز    يرشد و تکامل صنا   

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

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

اين عمليـات سـبب   . رديگي محصول انجام مين شده برايي تعيد، مطابق مشخصات فنين صحت عمل تول  ييتع

جلوگيري از توليد محصوالت معيوب، از هدر رفتن سـرمايه هـا جلـوگيري بـه عمـل آمـده و                   ميشود تا ضمن    

  .قيمت تمام شده محصول کاهش يابد

  .به طور کلي اهداف کنترل کيفيت را ميتوان به صورت زير خالصه کرد

  حفظ استانداردهاي تعيين شده - 

 تشخيص و بهبود انحرافات در فرايند توليد - 
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  خارج از استانداردتشخيص و بهبود محصوالت - 

 ارزيابي کارايي افراد و واحدها - 

به عبارت ديگر ميتوان گفت کنترل کيفيت عبارت است از اطمينان از تهيه و توليد کاال و خـدمات، بـر طبـق        

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

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

  .باشد مراحل بازرسي کلي با توجه به وضعيت هر صنعت به ترتيب ذيل مي

  در مرحله تحويل مواد اوليه - ۱

 در مرحله آغاز توليد - ۲

 قبل از آغاز عمليات پر هزينه - ۳

 قبل از شروع عمليات غير قابل بازگشت - ۴

  عملياتي که سبب پوشيده شدن عيوب ميگرددپيش از آغاز - ۵

 در مرحله پاياني کار - ۶

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

کند، اگر مواد اوليه و درصد اختالط آنها ثابـت باشـد،        چون روش توليد ضديخ در طول زمان تغييري نمي        

باشد  اما چون هميشه عمل اختالط دستي مطمئن نمي. ي نخواهد داشتها احتياج به کنترل دائم    نتوليد آ 

ن بـه صـورت   شگاه کـه در آ باشـد، يـک آزمايـ    و در ضمن کيفيت مواد اوليه تهيه شده از بازار ثابـت نمـي       

تصادفي، نمونه هايي از محصول را از جهات نقطه جوش، نقطـه انجمـاد، انـدازه گيـري خاکـستر، آزمـون            

يکي روي ظروف بسته بندي براي اطمينـان از مقاومـت در هنگـام حمـل، تحـت             خوردگي و تستهاي فيز   

  .آزمايش قرار دهد
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   تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم-٤

فرايند توليد ضديخ بسيار ساده است و با اختالط چند ماده درون همزن توليد ميگردد و در اين ميان استفاده      

امال منسوخ شده و بين استفاده از پروپيلن گليكول و اتيلن گليكـول، بـه علـت    از اتانول به عنوان ماده اصلي ك 

وارداتي بودن پروپيلن گليكول و هزينه باالي استفاده از آن، ميتوان تنهـا اسـتفاده از مونـو اتـيلن گليكـول را                 

وليد ضد يـخ،  به منظور ت. استفاده از مواد ضد خورندگي به تشخيص توليد كننده قابل تغيير است  . توصيه كرد 

  .مواد مورد نياز با حجم خاصي درون مخزن ريخته شده و تحت شرايط محيط به هم زده ميشوند

در نتيجه تفاوت خاصي بين روشهاي توليد ضديخ وجود نداشته و نقاط قوت و ضعف قابل مالحظه اي وجـود                  

  .ندارد

 

  بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي طرح  -٥

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

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

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

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

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

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

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

  .گرددمصرفي تعيين مي

 ٣٠باشد که در آن مخـزن در هـر      يد، مخزن اختالط م   يخ، تنها مورد محدود کننده در تول      يد ضد يدر مورد تول  

  .توان به دو صورت مد نظر قرار داديد را ميبرنامه تول. د کنديتواند توليصول را م تن مح٢٥/١قه يدق

  ييخ به تنهايد ضد يبرنامه تول §
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مـن  ياز بـازار ا يـ  شده باشد، با توجـه بـه ن  يزي برنامه رييخ به تنهايد ضدي توليناي که کارخانه بر م يدر صورت 

بـا توجـه بـه    . باشـد يط مهرماه تا اواسـط اسـفند م    ماهه خواهد بود که شامل اواس      ٥ک دوره   يد در   ين تول يتر

 در يست و امکـان انباشـتگ  يک نيد قبال از مهرماه هنوز به زمان اوج بازار نزد  يران، تول يط فروش در بازار ا    يشرا

  .دار نخواهد داشتي بعدب خريز تا فصل سرمايد پس از اسفند نيتول. انبار را خواهد داشت

   موادي و مقطعيد فصليبرنامه تول §

خ را ياز، ضـد يـ  که در فصل مـورد ن  يد، به صورت  يد را در برنامه گنجان    يا چند نوع تول   يتوان دو   ين حالت م  يدر ا 

ر ييغن آالت تيگر مطابق با ماشي ديطياز بازار نوع کار خود را به شرايگر بسته به ن يد و در فصول د    ي نما يفراور

 هـا بتـوان بـا توجـه بـه خـواص       يش سطح آگـاه ي و افزا ينست که با آشنا کردن افکار عموم      يشنهاد ا يپ. دهد

ضدجوش به فروش رساند که با توجه به مستهلک بودن اکثر خودروهاي      خ، آن را در فصل گرما به عنوان         يضد

موجود در کشور و  عدم استفاده از آب با کيفيت خوب در رادياتور که موجب رسوب گـرفتن و مـسدود شـدن        

  .از ذهني نباشدمسير خواهد شد، ميتواند راه حل دور 

مطلب ديگر اينکه در فـصول غيـر از اوج مـصرف ضـديخ، بـا اخـتالط آب سـختي گيـري شـده و مـواد ضـد                        

خورندگي، محصول را به عنوان آب رادياتور ضد خورندگي و با قيمت پايين تر به فروش رساند کـه در صـورت    

  .آشنا کردن بازار با اين محصول فروش خوبي خواهد داشت

 تـن ضـديخ در سـال در    ١٠٧٠ مترمکعب معدل ٩٦٠ ليتري يا   ٤ قوطي   ٢٤٠٠٠٠د توليدي   ظرفيت اين واح  

  .نظر گرفته شده است
   

  .در ادامه هزينه هاي سرمايه گذاري طرح آورده شده است

  زمين  -

ايـن   انتخاب شده اسـت، قيمـت زمـين در    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 ۱۰۰۰ هزينه خريد زمين برابر گردد، بيني مي پيش مترمربع ٤٠٠٠

  ٤٠٠٠) مترمربع( × ۲۵۰,۰۰۰) ريال/ مترمربع = ( ١٠٠٠ )ميليون ريال(
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  ازيس محوطههاي   هزينه-

   آماده سازي محوطه-١٤جدول 

 بخش
 مساحت

  )مترمربع(
  مبلغ واحد

 )هزار ريال/متر مربع (
 هزينه كل

 )ميليون ريال(
 ١٦٠ ٤٠ ٤٠٠٠ تسطيح زمين
 ٣٠٠ ٣٠٠ ١٠٠٠ ديوار كشي

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

١٤٣ ٧٥ ١٩٠٠ 

  ۶۰۳ مجموع
  

  رصنعتي غي  احداث ساختمانهاي صنعتي و-

 
 هاي بخش صنعتي و غير صنعتي هزينة احداث ساختمان -۱۵جدول 

 بخش
  متراژ

 )ربعممتر  (
  مبلغ واحد

 )هزار ريال/متر مربع (
  هزينه كل

 )ميليون ريال(
 ٢٦٠٠ ٢٦٠٠ ١٠٠٠ سوله توليد
 ۱۰۰۰ ٢٥٠٠ ۴۰۰ سوله انبار 

 ٤٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠ تاسيساتسوله 
 ١٦٠٠ ٣٢٠٠ ٥٠٠ ساختمانهاي اداري،رفاهي و خدماتي

 ۵۶۰۰ مجموع

 
  

  

   حق انشعابها هزينه -
  

 ) ميليون ريال  ( كل هزينه حق انشعابها-١٦جدول 
 هزينه كل عنوان رديف
 ۱۸۱ انشعاب برق ١
  ۷۵ انشعاب آب  ٢
 ۶۶ ) سوخت(گاز انشعاب ٣
 ۳۶ انشعاب مخابرات ٤

 ۳۵۹ مجموع
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   هزينة تاسيسات زير بنايي-

  اسيسات زير بنايي  ت كل هزينه -۱۷جدول 
 ) ميليون ريال( هزينه شرح

 ١٠٠ تاسيسات آب
 ٢٠٠ ديزل ژنراتور اضطراري

 ٧٥ تاسيسات سرمايش و گرمايش ساختمان اداري

 ٥٠ تاسيسات سرمايش و گرمايش ساختمان توليد

 ٥٠ تاسيسات اطفاء حريق

 ۴۷۵ مجموع
  

  

  و وسايل اداري هزينه وسايل نقليه -

  نقل مورد نياز حمل و وسايل -١٨جدول 
 قيمت كل قيمت واحد تعداد نام دستگاه يا تجهيزات

 ٢٢٠ ١١٠ ٢  سواري
 ٢٠٠ ١٠٠ ٢ وانت 

 ٤٢٠  مجموع
  
  
  

 هزينه وسايل اداري-١٩جدول 
 هزينه مشخصات

 ٨٠ ميز و صندلي و قفسه

 ٢٠ دستگاه فتوكپي و پرينتر

 ٥٠ كامپيوتر و لوازم جانبي
 ٢٠ قفسه هاي رختكن

 ٢٠ زات اداريتجهي
 ١٩٠  مجموع
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  نياز   مورد اصليآالت ماشين  هزينه خريد تجهيزات و-

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

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

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

زات مورد استفاده برآورد يد، تجهيند توليد، ضمن مرور فرايزات خط تولي دستگاهها و تجهي معرفيبرا

  .گردديم

  کوليلن گليره مونو اتيمنبع ذخ - ۱

 و داشتن حاشيه امنيت براي تعطيل نشدن خط توليد به علت کمبود ماده براي ذخيره اتيلن گليکول

اين مخزن حتما بايد از جنس .  تن در نظر گرفته شده است۲۵اوليه اصلي، يک مخزن ذخيره به گنجايش 

  .فوالد ضدزنگ باشد زيرا اتيلن گليکول به تنهايي خاصيت خورندگي شديد دارد

   مخزن اختالط از جنس فوالد يا پلي اتيلن خط لوله مسير بين مخزن ذخيره و- ۲

   متر مکعب در ساعت۵ يک پمپ سانتريفيوژ با پره و شافت فوالدي به ظرفيت آبدهي - ۳

   مخزن اختالط- ۴

اين مخزن به منظور اختالط و به هم زدن مواد اوليه و توليد محصول به کار ميرود و اقتصادي ترين 

. لن استي اتين خواهد کرد، پلي را تاميط خاص کاربرديشراجنس موجود در بازار براي اين مخزن که 

  .باشديک تن مين مخزن يت ايظرف

  :مخزن اختالط داراي متعلقات زير است

  بدنه مخزن - 

  سانتيمتر۲۰پره فوالدي به قطر  - 

  سانتيمتر از جنس فوالد۷۰شفت حامل پروانه به ارتفاع  - 

و مواد ضد خورندگي و ) از طريق خط لوله( امکانات ريختن آب سختي گيري شده  - 

 )به صورت دستي(انديکاتور 
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پايه نگهدارنده موتور با امکان جابجاشدن در جهت افقي براي هنگام ريختن مواد از باال به  - 

 داخل ظرف

 محل تعبيه شده براي خروج محصول در پايين ظرف - 

   مخزن ذخيره ضديخ- ۵    

  . نياز است تن مورد۴اين مخزن از جنس ورق گالوانيزه و با ظرفيت 

اين واحد به صورت اتوماتيک مايع را از داخل مخزن ذخيره ضديخ مکيده و در گالنهاي :  دستگاه پرکن- ۶   

  . ليتري پر ميکند۴

 به انتهاي دستگاه پرکن، سبب ميگردد تا به صورت ناين دستگاه با نصب شد:  دستگاه در بندي- ۷   

  .اده بسته بندي شونداتوماتيک قوطي هاي پر شده دربندي گردند و آم

   منبع ذخيره آب سختي گيري شده- ۸   

 متر مکعب آب سختي گيري شده را در خود ذخيره و سپس به مخزن اختالط ۲اين مخزن به گنجايش 

  .هدايت ميکند

  

  

  ) ميليون ريال(هزينه هاي تجهيزات اصلي -۲۰جدول 
  ارزش کل

  شرح
  دالر  ميليون ريال

  -  ۲۳۳۰  تجهيزات خط توليد
  -  ۵۰  تجهيزات تعميرگاه
  -  ۲۰  ساير تجهيزات
  -  ۱۱۶  هزينه نصب

  -  ۲۰   جانبي تجهيزاتيساير هزينه ها
  -  ۲۵۳۶  جمع

  ۲۵۳۶  )ميليون ريال(جمع کل 
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  برداري  هاي قبل از بهره  هزينه-

  
 ) ميليون ريال(برداري قبل از بهرههاي  هزينه -۲۱جدول 

 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 نشده در نظر  گذاري ثابت به عنوان هزينه هاي مربوط به سرمايه  درصد هزينه۵اين طرح  در

  . گرفته شده است

  . ثابت آورده شده استگذاري  هاي سرمايه  فهرست كاملي از كل هزينه٢٢ در جدول

  

  )دالر- ميليون ريال(گذاري ثابت   سرمايههاي  كل هزينه-۲۲جدول 

 عنوان
   هزينه

 )ميليون ريال (
  هزينه

 )دالر(
كل هزينه 

 )ميليون ريال(
 ١٠٠٠ - ١٠٠٠ زمين

 ٦٠٣ - ٦٠٣ محوطه سازي
 ٥٦٠٠ - ٥٦٠٠ ساختمان سازي
 ٣٥٩ - ٣٥٩ حق انشعاب

 ٤٧٥ - ٤٧٥ تاسيسات زيربنايي
 ٢٥٣٦ - ٢٥٣٦ تجهيزات اصلي 

  ١٠١   ١٠١ هزينة حمل و نقل تجهيزات اصلي
 ١٩٠ - ١٩٠ لوازم اداري
 ٤٢٠ - ٤٢٠ وسائل نقليه

 ٢٧٣ - ٢٧٣ قبل از بهره برداري
 ٥٧٨ - ٥٧٨ پيش بيني نشده
  ١٢١٣٥ -  ١٢١٣٥ مجموع

  . ريال منظور شده است۹۳۰۰نرخ تسعير ارز برابر 
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  ليه مورد نياز و محل تامين آن ميزان مواد او-٦

 ليست مواد اوليه مصرفي به همراه محل تامين و مقدار مصرف ساليانه هر يك ارائه شده ٢٣در جدول 

  . است

  ليست مواد اوليه مصرفي به همراه محل تامين و مقدار مصرف ساليانه-٢٣جدول 
  اوليهماده مقدار واحد  يمشخصات فن  تأمينمحل

  داخلي
غير -بيرنگ-بي بو-مايع

 خورنده -قابل اشتعال
 شديد فلزات

  کوليلن گليمونو ات ۴/۹۰۲ تن

مايع در بسته بندي هاي  يداخل
  ليتري٢٠

  مواد ضد خورندگي ۸/۲۸ تن

  انديکاتور ۸/۲۸ تن مايع يداخل
   ليتري۴قوطي فلزي  ۲۴۰ هزار عدد -- يداخل
  کارتن مقوايي ۴۰ هزار عدد -- يداخل

  
  

  مناسب براي اجراي طرح پيشنهاد منطقه -٧

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

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

  :دتوان به موارد ذيل اشاره نمو 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( معافيت مالياتي -٣

   اصليتيابي به منابع تامين مواد اوليه دس-٥

  )ادرات محصول و واردات مواد مورد نيازجهت ص( دسترسي به پايگاههاي جهاني -٦

   امكان تامين موارد تاسيساتي همچون برق و سوخت مورد نياز-٧
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لـذا  . هاي ويژه براي اجراي طرح در مراجع توصيه نشده است با توجه به فرايند توليد، مكان خاصي با مشخصه  

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

  .براي احداث اين واحد در نظر گرفته شده است

وجود واحد پتروشيمي اراک تامين کننده ماده اوليه اصلي اين واحـد در  با توجه به : مرکزي کشور  استانهاي   -

ن داراي مرکز کشور  و امکان دسترسي آسان از مرکز به ساير نقاط کـشور، اسـتانهاي مرکـزي، يـزد و اصـفها                     

  .مزيت هستند

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

  .كشورهاي حاشيه درياي خزر داراي مزيت نسبي است

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

 و  به دليل ايجاد اشتغال در اين مناطق و نزديك بـودن بـه بـازار صـادراتي كـشور عـراق و تركيـه               ر احمد، بوي

  . داراي مزيت نسبي استهمچنين سردسير بودن اين مناطق،

  

   وضعيت تامين نيروي انساني و اشتغال-٨

نـابع انـساني بـستگي     زيادي به مديريت صحيح و به كارگيري مـؤثر م   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

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

 حد تخصص مورد نياز براي كار با يك ماشين و ميـزان وابـستگي ماشـين بـه كـارگر       . 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،    نل مورد نياز واحد پرس۲۴در جدول  

  .ليست شده است
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   مورد نياز طرحي انسانينيرو-۲۴جدول 
 تعداد سمت بخش

 ١ عاملمدير 
  ۲ كارمند اداري، مالي

 ١ كارگر تاسيسات و تعميرگاه
 اداري 

 ٢  كارگر خدمات
 ١  مدير توليد
 ٤  يندکارگر فرا

 ٢  کارگر بسته بندی
  ٢  كنترل كيفيت

  ١  راننده

 توليد

  ١  انباردار
  ۱۷  مجموع

  

   بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي-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 الت موجود نيز مورد نياز ميتجهيزات و ماشين آ

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

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

  . مشخص مي شود)  و عمومي يتاسيسات
 

  آب-

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

 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 رسيدش به مصرف آشاميدن، مصارف بهدمورد نياز فقط

.  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، 
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  . ارائه شده است۲۵ كل آب مورد نياز واحد در جدول. گردد منظور مي

   كل آب مورد نياز واحد-۲۵جدول 
  )روزمتر مكعب در (ميزان  شرح

 ١/٠  آب فرايندي
 ١١/٠  آب آشاميدني 

 ٠٢/٠ ..)فضاي سبز و (آب براي مصارف غير صنعتي 
  ١/٠ شستشو محوطه و تجهيزات

  ٠٦/٠ آب اطفاء حريق
 ٣٩/٠ )ساعتدر متر مكعب (مجموع 

 ٣١٤٠ )مترمكعب(مصرف ساليانه 

  

  برق-       

هاي  زيرا تقريباً همة دستگاه. باشد ترين تأسيسات هر واحد صنعتي، تأسيسات برق مي ترين و زيربنايي اساسي

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

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

 .است

  برق مورد نياز خط توليد و تأسيسات) الف

 برق مورد نياز ساالنه تاسيسات و تعميرگاه شامل . کيلو وات مي باشد٢٥٠ توليد حدود خطبرق مورد نياز 

  .وات تعيين مي گرددكيلو ٤٠نيز حدود ... فيه آب وسيستم اطفاي حريق، تص

  

  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 است٢٦ ميزان كل برق مورد نياز واحد در جدول
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  ورد نياز واحد كل برق م-٢٦ جدول
 )kw(مصرف كل   شرح

 ٥٠ خط توليد
 ٤٠  برق مورد نياز تاسيسات و تعميرگاه

  ٢٠  سوله خط توليد
  ٨  سوله انبارها

  ٤  سوله تاسيسات
 ٥/١٧ ساختمانها 

  ١٩  روشنايي محوطه
 ٢/١٣ سرمايش

 ٧/١٧١ مجموع

  

  رساني  تأسيسات سوخت-

به دليل اهميت گرمايشي، تأسيسات . باشد  صنعتي ميسوخت يكي از منابع تأمين انرژي در واحدهاي

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

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

 ٩٤٥٠٠ميزان مصرف گاز طبيعي اين واحد .  منظور شده است متر مكعب گاز طبيعي در روز٢٥متر مربع 

  .متر مكعب در سال است

از لحاظ راههاي  با توجه به اينكه اطراف شهرهاي بزرگ براي احداث اين واحد در نظر گرفته شده است، 

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

  ادي و بازرگاني وضعيت حمايت هاي اقتص-١٠

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

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

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

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

حدودي نفوذ پيدا كرده اند، بايد دولت از آنها حمايت كرده و براي تـسهيل و آرامـش خـاطر آنهـا مـشوقها و                        
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ه فضا را براي ساير توليد كنندگان نيز آماده كند تا محصوالت آنها به راحتـي در بازارهـاي          قوانين ارائه دهد ك   

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

  :گرفته است

  جهانيو مقايسه با تعرفه هاي ) 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          

  . جي مي باشد درصد قيمت ماشين آالت خار۱۰براي اين گونه ماشين آالت وجود دارد حدود 

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

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

  .  يابدبراي آنها تصويب شده است كه باعث شده است حجم صادرات افزايش 

  

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

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

الت در ادامه شرايط اين تسهي  . 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 گذاري ثابت در محاسبه لحاظ مي  درصد سرمايه۷۰سقف 

ي با سازي طرح، ماشين آالت و تجهيزات داخلي، تأسيسات و تجهيزات كارگاه           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 
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 درصـد  ۷۰گذاري ثابـت كمتـر از     آالت خارجي در سرمايه     گذاري ماشين   در صورتيكه حجم سرمايه    -۳- ۱

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

  . گردد مي

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

 .  درصد از شبكه بانكي تأمين گردد۷۰ميزان 

 درصـد و نـرخ سـود    ۱۲دت در بخـش صـنعت   هاي بلند مدت و كوتاه مـ  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  درصد ثابت مي۳سود تسهيالت ارزي براي مناطق محروم 

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

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

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

 . شود سال در نظر گرفته مي

  : باشد وجود دارد كه به شرح زير ميهاي مالياتي نيز براي برخي مناطق  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 بهره۱۰با اجراي طرح در مناطق محروم  - ۲

 درصد سود ناخـالص تعيـين       ۲۵)  صنعتي و مناطق محروم    هاي  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                     با توجه به وجود واحدهاي متعدد توليد ضديخ در کشور و فصلي بودن توليـدات ايـن واحـدها

 .باشد فعال احداث واحد جديد توليد ضديخ مورد نياز نمي
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کمبود ضديخ نخواهد داشت،اما  كشور در سالهاي آتي    با توجه به جميع بررسي هاي به عمل آمده،        

 ۱ مشاور احداث    در صورت تغيير الگوي مصرف در کشور و صادرات اين ماده به کشورهاي مختلف،             

 ۱۳۵۱۲در سال با سـرمايه گـذاري           مترمکعب   ۹۶۰با ظرفيت   مرکزي کشور را    واحد  در استانهاي     

 .نمايد  پيشنهاد مي ميليون ريال
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