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  خالصه طرح

  محصوالت بادی  نام محصول

   تن300  ظرفیت پیشنهادی طرح

  6,701  )ریالمیلون (مواد اولیه 

  26  اشتغال زایی

  4000  زمین مورد نیاز

  100  اداری

  900  سالن تولید

  200  انبار مواد اولیه

  300  انبار محصول

  0  آشپزخانه 

  0  رخت کن و نماز خانه

  0  سرویس ها 

  زیر بنا

  50  ساختمان نگهبانی

  10017  )میلیون ریال(سرمایه ثابت 

  2,693  )المیلیون ری(سرمایه در گردش

  1.260  )متر مکعب( مصرف ساالنه آب 

  180,000  )کیلو وات بر ساعت( مصرف ساالنه برق

  مصرف ساالنه سوخت  150.000  )متر مکعب( گاز

  9.000  )لیتر(بنزین

  شهرک صنعتی قزوین  محل پیشنهادی برای احداث طرح
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  :معرفی محصول-1

مروزه استفاده ازانواع محصوالت بادی مانند استخر بادی  صندلی ومبلمان بادی وسایل پارک بازی ا

خصوصیاتی مانند سبکی وقابلیت جابجایی اسان قیمت ارزان  .به سرعت رو به افزایش است... بادی و

ی کودک  بازیهاع اسباببه طوریکه امروزه انوا.ابلیت راه اندازی اسان این روند را سرعت می بخشدوق

از سرسره های غول پیکر گرفته  تاگهواره وصندلی در رنگهای بسیار شاد و جذاب به فروش 

  :در اینجا تنها به معرفی سه مورد از این می پردازیم.میرسد

    :قایق بادی
ورت پارویی وموتوری به فروش می رسد که نوع بدون موتور ان ارزان تر این محصول به دو ص

هم چنین نوعی قایق نجات نیز مشمول این قایق .وشامل قایق های مخصوص بازی کودکان میباشد

  .ها میباشد
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 :استخر بادی

   
انواع بزرگتر آن از جنس .استخرهای بادی در سایز ها و اشکال گوناگون  به فروش می رسند pvcاست که استحکام بیشتری در برابر فشار آب دارد.  
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 :بادی) مبل(صندلی

  
  

بادی )مبل(دارای اشکال و انواع گوناگون است وشامل صندلی بادی کودک با اشکال فانتزی صندلی 

  . دو نفره وسه نفره میباشدبزرگسال یک نفره 
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   نام و کد محصول-1-1

و  براساس بانک اطالعاتی وزارت صنایع ی بادی قایق بادی واستخر و صندلجهت کد تعریف شده 

  :معادن به شرح ذیل می باشند

  کد آیسیک  شرح کاال ردیف

  35121114  قایق بادی  1

  36931420  بادی...استخر وصندلی و  2

  

  : شماره تعرفه گمرکی-2-1

  شماره تعرفه گمرکی  شرح کاال ردیف

  89031000  قایق بادی  1

  94029090   بادی)مبل(صندلی  2

 95062900  استخربادی  3
   شرایط واردات-1-3

حقوق % 30 نداشته و واردکنندگان با پرداخت در زمینه واردات این محصول شرایط خاصی وجود

   .  نسبت به واردات آن اقدام نمایندورودی مربوط به کاال می توانند
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   بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی-1-4

  

 
  

 

  ه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول بررسی و ارائ-1-5

رند شرکت ، امکانات لحاظ شده، قابلیتهای سیستم و ببسته به نوع سیستمقایق بادی رنج قیمتی 

 .)mihan.wwwcom. market(متغیر می باشد8800000 ریال تا 700000 از سازنده

بسته ریال  25000000ریال تا250000ریال واستخربادی از550000 تا50000  از بادی نیزصندلی

www.marsulat.com   http://www.splashandrelax.co.uk/products/Swimming+Pools/Inflatable+Pools/Intex+Easy+Set+Inflatable+Pool+15ft+x+36%22/1732635111  ‐Beanless‐Inflatable‐Green‐Intex/com.amazon.www://http. ت شکل وبرند شرکت سازنده متغیر اسبه ابعادو AUFK0K005B/dp/Chair            

  شماره استاندارد  شرح استاندارد ردیف

1  

 

 -دریایی کشتی سازی و سازه های

  مواد ا و لیه-یقهای نجات بادی قا

 

  

8194  
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   موارد مصرف و کاربرد-1-6

نوع خاصی از آن نیز مورد مصرف امداد و  صیادی وانواع مختلف آن مورد مصرف تفریحی :قایق بادی

  .نجات قرار می گیرد

در مهدهای   ویال وبعضا وعموما در حیاط منازل.مورد مصرف تفریحی ورزشی دارد :استخربادی

  .کودک مورد استفاده قرار می گیرد

وان مبل راحتی یا صندلی کودک مورد استفاده قرار عموما در منازل وبه عن :بادی)مبل( صندلی

همچنین در  مکانهای رو باز تفریحی وکنار استخر شنا ودریا نیز به علت مقاومت در برابر .گیردمی

  آب مورد استفاده قرار میگیرد

   بررسی کاالهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول-1-7

   :میباشدمزیت های قابل توجهی این محصول در مقایسه باقایق های معمولی دارای  :قایق بادی

  .می باشد) قایق معمولی قیمت4/1حدود(تر  بسیار پایینآن قیمت  :قیمت- 1

حلقه بادی بزرگ در قایق های بادی که ضربه گیراست حالت ایستایی زیادی ایجاد می :ایمنی- 2

همچنین بخاطروجودهوا در محفظه های مختلف  .ژگونی آن تقریبا غیر ممکن استبطوریکه وا.کند 

  . محفظه های هوا خراب شود نیز قایق واژگون نمی شودحتی اگر یکی از

بخاطر وجود تیوب های شناور ظرفیت بارگذاری قایق بادی از یک قایق معمولی :خاصیت شناوری- 3

  .با همان اندازه بیشتر است

 آن به قدری کم ریادر صورت خرابی قایق فضای مورد نیاز برای جابجایی ونگهد:قابلیت جابجایی- 4

  .ی با ماشین سواری قابل جابجایی میباشداست  که حت
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به علت وزن سبک قایقهای بادی به راحتی با موتورهای کوچکتری کار می کنند :بازدهی سوخت- 5

  .واین به معنی بازدهی سوخت بیشتر است

  تعمیرات و نگهداری قایق های بادی بسیار ساده و ارزان است:تعمیرات ونگهداری- 6

چنانکه می . واز مزیت متداول بودن نیز برخوردارندتری دارند مقاومبدنهدر مقابل قایق های معمولی 

  .دانیم محصوالت جدید با مقاومت در برابر خرید مواجهند

  :استخر بادی

استخر های بادی برای کودکان و بزرگساالن در اندازه ها وشکل های بسیار مختلفی :شکل واندازه- 1

  .اده  متفاوت استوجود داردوبسته به ابعاد فضای مورد استف

تنها وسیله .برخالف استخر های معمولی آماده سازی استخر بادی بسیار ساده است:آماده سازی- 2

  مورد نیاز یک پمپ بادی است

یکی از مزایای مهم استخر بادی در مقابل استخرهای داخل زمین این است که تعمیرات بسیار - 3

  .کمتری نیاز دارد

ا به راحتی قابل جا بجا شدن هستندوحتی در مواقع غیر ضروری این استخره:قابلیت جابجایی- 4

  .مانند زمستان میتوان آن هارا جمع کرده در فضای بسیار کمی انبار کرد

  .ازاین استخرها میتوان در داخل خانه نیز استفاده کرد- 5

  قیمت آن ازانواع معمولی بسیار پایین تر است- 6

ی بادی معایبی هم دارد که مهمترین انها مقاومت کم وعمر در مقابل این مزایا استفاده از استخرها

  .کم این محصول میباشد

  :صندلی بادی



             
          قزوین شهرکهای صنعتی  شرکت    

                                                                  

 

  :دارای مزیتهای فراوانند ازجملهصندلی های بادی

  . قیمت انواع معمولی است4/1قیمت انها کمتراز 

قاومت در برابر آب م های مرطوب مانند لب ساحل واستخر های شنا قابل استفاده اند زیرا درمکان

تنوع رنگی انها به .برای کودکان راحت وجذابند .به علت سبکی به راحتی قابل جابجایی هستند.دارند

گر چه .قابل شستشوهستندوبه تعمیرات کمتر ساده تروارزانتری نیازمندند.محیط  روح می بخشد 

 .همچنان دوام کم ومتداول نبودن معایب این محصول به حساب می آیند
 :راتژیکی کاال در دنیای امروز اهمیت است-1-8

امروزه استفاده از مصالح و موادی که در ساخت تجهیزات موجب افزایش کارایی و طول عمر تجهیز 

 شوند و جایگزین مناسبی برای مصالح سنتی باشند، با توجه به محدودیت منابع ومعادن ،یک
 زنگ زدگیز قبیل رطوبت وامل خورنده بیرونی امقاومت در برابر عو. لویت به شمار می آیداو

،سهولت در حمل ونصب و بهربرداری،قابل شستشو و پاکیزگی ،تنوع در مصالح اولیه و قیمت قابل ...و

  .رقابت از جمله مزایای محصوالت بادی است

  .می توان استفاده کرد... از قایق بادی به عنوان قایق نجات در دریا ،کشتی و

  .نا برای خردساالن ضروری استاستخر بادی برای یادگیری و آموزش ش

  .و زیبایی در منازل ،استخرها استفاده می کننداز مبل بادی جهت راحتی 

  کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول-1-9 
 اغلب کشورهای کشورهای عمده تولیدکننده چین، آلمان و ژاپن و کشورهای عمده مصرف کننده

و کشورهای جنوب شرق آسیا ... لیا، سوئیس، سوئد، انگلستان وپیشرفته اروپائی نظیر آلمان، ایتا

  . ...و کشورهای عربی نظیر امارات، قطر، کویت و ... ، کره جنوبی و نظیر چین، هنگ کنگ
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   شرایط صادرات-1-10

 مشوقهای صادراتی  محدودیت صادراتی نداشته و صادرکنندگان عمده می توانند ازصادرات این کاال

سازمان توسعه تجارت ایران بر اساس جدول ضریب حمایتی متناسب با ارزش افزوده . استفاده نماید

کاال که متعاقبأ توسط آن سازمان ابالغ می گردد،نسبت به پرداخت شرایط بازار وسطح فناوری 

  .جوایز صادراتی به صادرکنندگان اقدام مینماید

  وضعیت عرضه و تقاضا -2

  ی بادیدنیای سازها: نام واحد تولید کاال

 تعداد واحد و ظرفیت اسمی تولید محصول در استان و شهرستان

 36931420توپ بادی -استخر-سازه های بادی سرسره وقلعه پرشی 

 تعداد واحد سنجش ظرفیت استان

 1 کیلو 1000 خراسان رضوی

 1 کیلو 1000 جمع واحد سنجش

  ) صنایع و معادن ایرانتبانک اطالعاتی وزار: منبع(

 ها تعداد واحد محل و تاکنون مچهار برنامه آغاز از تولید روند و برداری بهره ظرفیت رسیبر -2-1

  ظرفیتها از برداری کامل بهره عدم علل عملی، اسمی، ظرفیت موجود، های واحد تکنولوژی سطح و آنها

حاضـر تولیـد کننـده ای بـرای      حـال  در معـادن  و صـنایع  وزارت در موجـود  اطالعـات  به استناد با

  یافت نگردیدت بادی حصوالم

   بررسی وضعیت طرحهای جدید و توسعه در دست اجراء-2-2

حاضر تولید کننده ای برای  حال در معادن و صنایع وزارت در موجود اطالعات به استناد با

  یافت نگردیدت بادی محصوال

  89 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه چهارم تا پایان سال -3-2
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 89تا85اردات قایق های بادی سالهای آمار کل و

 توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف
وزن 

 )کیلو(

ارزش 
 )دالر(

 89031000 چین 1390 1
قایقهای قابل باد 

 کردن
5,265 8,6 

2 1390 
امارات متحده 

 عربی
89031000 

قایقهای قابل باد 
 کردن

1,75 3,613 

 89031000 هلند 1390 3
قایقهای قابل باد 

 کردن
140 3,151 

 15,364 147,015 مجموع

 توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف
وزن 

 )کیلو(

ارزش 
 )دالر(

 چین 1389 1
قایقهای قابل باد  89031000

 کردن
5,827 10,993 

2 1389 
امارات متحده 

 عربی

قایقهای قابل باد  89031000
 کردن

3,62 10,607 

 جمهوری کره  1389 3
 قابل باد قایقهای 89031000

 کردن
210 1,681 

 ترکیه 1389 5
قایقهای قابل باد  89031000

 کردن
75 155 

 178,281 294,447 مجموع

 توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف
وزن 

 )کیلو(

ارزش 
 )دالر(
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1 1388 
امارات متحده 

 عربی

قایقهای قابل باد  89031000
 کردن

8,265 25,199 

2 
1388 

 چین
قهای قابل باد قای 89031000

 کردن
7,02 11,742 

3 
1388 

 ایتالیا
قایقهای قابل باد  89031000

 کردن
131 2,728 

4 
1388 

 آلمان
قایقهای قابل باد  89031000

 کردن
55 1,149 

5 
1388 

 ترکیه
قایقهای قابل باد  89031000

 کردن
75 90 

 130,818 276,285 مجموع

 توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف
وزن 

 )کیلو(

ارزش 
 )دالر(

 هلند 1387 1
قایقهای قابل باد  89031000

 کردن
6,434 244,872 

2 
1387 

 چین
قایقهای قابل باد  89031000

 کردن
1,194 5,679 

3 
امارات متحده  1387

 عربی

قایقهای قابل باد  89031000
 کردن

2,799 5,123 

4 
1387 

 ترکیه
قایقهای قابل باد  89031000

 کردن
158 181 

 436,674 168,427موع                                                                      مج

 توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف
وزن 

 )کیلو(

ارزش 
 )دالر(
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 منطقه آزاد کیش 1386 1
قایقهای قابل باد  89031000

 کردن
2,162 484,964 

2 
1386 

 سنگاپور
قایقهای قابل باد  89031000

 کردن
2,52 57,407 

3 
امارات متحده  1386

 عربی

قایقهای قابل باد  89031000
 کردن

955 27,98 

4 
1386 

 چین
قایقهای قابل باد  89031000

 کردن
5,477 23,208 

5 
1386 

 فرانسه
قایقهای قابل باد  89031000

 کردن
240 4,081 

6 
1386 

 اتریش
قایقهای قابل باد  89031000

 کردن
500 1,051 

7 
1386 

 آلمان
قایقهای قابل باد  89031000

 کردن
70 958 

 1556,69 1775,16مجموع                                                                      

  تعرفهتوضیحات تعرفه کشور سال ردیف
وزن 

 )کیلو(

ارزش 
 )دالر(

1 1385 
امارات متحده 

 عربی
89031000 

قایقهای قابل باد 
 کردن

66 119 

 119 66مجموع                                                                      
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   بررسی روند مصرف از آغاز برنامه چهارم-4-2

از آنجا که تولید داخلی وصادرات این محصول صفر است لذا مقدار مصرف آن برابر واردات محاسبه می 

  .گردد

 ردیف سال )کیلو(واردات )کیلو(مصرف

66 66 1385 1 

1775,16 1775,16 1386 2 

168,427 168,427 1387 3 

276,285 276,285 1388 4 

294,447 294,447 1389 5 

  

   بررسی روند صادرات محصول-5-2

     صادرات این محصول صفر میباشد

  نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم توسعه بررسی -6-2

ظرفیت 
  )کیلو(خالی

  تولید

 )کیلو(

میزان 
 )کیلو(مصرف

 ردیف سال

66 0 66 1385 1 

1775,16 0 1775,16 1386 2 

168,427 0 168,427 1387 3 

276,285 0 276,285 1388 4 

294,447 0 294,447 1389 5 
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بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با    -3

  :   دیگر کشورها

 را دارد و تولید ندارد ،لذا مقایسه ایران با سایر با توجه به این که کشور ایران واردات این محصوالت  

  .کشورهای سازنده ممکن نمی باشد

  . میباشدpuو چسبهای  pvc ولیه برای تولید استخر و مبل بادی پالستیکهایمواد ا

 نوع رنگ و حسبو بر  ) 5/0- 6/0 (ضخامت وcm150*m50 ما به ابعادعمو(  به صورت طاقه پالستیکهااین

  .طاقها وارداتی میباشند. یشوندطرح خریداری م

  .شوند مورد نظر و اندازه های موجود به وسیله قیچی صنعتی برش داده میاین طاقها بسته به سایز 

می تمام دوختها چسب زده   بهبرای استحکام بیشتر.سپس با استفاده از چرخهای صنعتی دوخته میشوند

   . شود  میخروجی باد استفاده/از پانچ برای ایجاد ورودی . شود

قالب گیری چرخشی به نام های .یکی از روش های تولید قایق بادی روش قالب گیری چرخشی می باشد Rotocasting و Rotomolding هم نامیده می شود .  

اساس فرایند قالب گیری چرخشی شامل وارد کردن پودر یا گرانول پالستیکی پلی اتیلن که در مقادیر اندازه 

بسته شدن قالب ها ، آن  بعد از . به پایین قالب دو تکه و پوسته مانند است،خلوط شدهگیری شده با رنگ م

  .د شوذوب حرارت داده می شود تا  c )840- 480(ها را در کوره با 

 نیروی جاذبه منجر به جریان پالستیک .قالب حول دو محور اصلی با سرعت چرخیده یا لرزانده می شود

تمام سطوح را یک پوشش یکنواخت ضخیم از جنس پالستیک . ی شودذوب شده در تمام جهات قالب م

حرارت دادن ادامه پیدا می کند تا پالستیک ذوب شده به یک الیه جامد که متصل به قالب . پوشش می دهد

  .است تبدیل شود
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نیز ادامه  )شود ده میتفاری یا آب سرد برای خنک کردن اساز اسپ ( چرخش قالب در حین مرحله سرمایش

هنگامی که پالستیک به اندازه کافی سخت .پیدا می کند تا پالستیک شکل مطلوبش را بگیرد و جامد شود

باید آب بندی دقیق . شد ، سرمایش و چرخش متوقف شده تا محصول پالستیکی را از قالب خارج کنند

نوار تزیینی برای پنهان . د ساختاری استانجام شود تا اطمینان حاصل شود که پوسته به عنوان یک واح

  .کردن درزها استفاده می شود

سرعت چرخش مناسب و درجه حرارت .چک های کنترل کیفیت بیشتر در فرایند قالب گیری انجام می شود

برای جلوگیری از تاب برداشتن پوسته ، .اجاق برای تولید پوسته های با ضخامت یکنواخت ،حیاتی هستند

طول مدت چرخش ، گرمایش و سرمایش و فواصل بین مراحل . رایند خنک کننده نیاز استدقت در طول ف

  .نیز باید به شیوه ای کنترل شده انجام شود

  :تعدادی از ماشین های قالب گیری چرخشی در زیر شرح داده شده است

   لرزشی–ماشین های چرخشی - 1

  ماشین های دهانه صدفی- 2
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  ماشین های خطی - 3

   مودیماشین های ع- 4

  ماشین های چرخ فلکی افقی با بازوی ثابت- 5

  ماشین های با بازوی مستقل- 6

   تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در فرآیند تولید محصول-4

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

 منظور به جامعه، موجود فين دانش و آمحا فرهنگي و اقتصادي
 .ميباشد توليد اهداف به نيل

 اوليه، مواد تامني حنوه حيث از واحد احداث امكان بررسي
 مورد صنعت تكنولوژي تطابق و گذاري سرمايه ميزان تعيني
 موجود بالفعل و بالقوه هاي مهارت و ها ختصص ميزان با نظر
 اقليمي فين، اقتصادي، هجانب وچند مهاهنگ مطالعات آشور، در
 .مينمايد اجياب را جغرافيايي و

  نقاط قوت و ضعف تکنولوژی در کشور تنها در بعد کیفیت مواد اولیه خریداری شده قابل بررسی می باشد
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با  (بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری  ثابت به تفکیک  ریالی و ارزی  -5

 و اینترنت و بانکهای اطالعاتی جهانی ، شرکتهای فروشنده unidoده از اطالعات واحدهای موجود در دست اجرا و استفا

  ...)ژی و تجهیزات و  تکنولو

  

  :یبررسی مال

  

  شرح محصول) الف 

  

 ردیف نام محصول ظرفیت تولید واحد

 1 محصوالت بادی 300 تن

  

  

  

  



             
          قزوین شهرکهای صنعتی  شرکت    

                                                                  

 

  زمین طرح) ب 

 )متر مربع(مساحت  قیمت واحد )یون ریالمیل(قیمت کل توضیحات

 4000 200000 800 قزوینشهرک صنعتی 

  

  محوطه سازی) ج

  

کل  مقدا ر کار
میلیون (هزینه

 )ریال

 قیمت واحد

 متر مربع

 شرح کار

 خاکبرداری و تسطیح 3.200 30.000 96

 حصار کشی 280 400.000 112

 اده رو سازیآسفالت و پی 600 250.000 150

 ایجاد فضای سبزو روشنائی 600 20.000 12

 جمع کل 370
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  ساختمان سازی) د

  

 مشخصات
 مساحت کل هزینه

میلیون )
 (ریال

 قیمت واحد
 متر مربع فنی

 شرح نوع ساختمان

 سالن تولید اسکلت فلزی 900   3.500.000 3.150

 ) اولیهمواد(انبار  اسکلت فلزی 200   2.000.000 400

 )مواد محصول(انبار  اسکلت فلزی 300   2.000.000 600

 اداری اسکلت فلزی 100   3.500.000 350

 نگهبانی سوله 50   3.500.000 175

 اتاق کنترل کیفی اسکلت فلزی 0   3.500.000 0

 سرویس بهداشتی اسکلت فلزی 0   3.500.000 0

 آزمایشگاه اسکلت فلزی 0   2.000.000 0

 جمع کل   1550     4.675
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  هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده ) و

 درصد در نظر گرفته شده از کل هزینه ریالی پابت طرح  )میلیون ریال(مبلغ 

  درصد هزینه های ثابت5 581

  ماشین آالت) ه

 ماشین آالت و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی

 نام دستگاهردیف

میلیون ( واحد1هزینه 
 )ریال

 )میلیون ریال(هزینه کلتعداد

 6 1 6 قیچی ورق بر دستی 1

 400 1 400 قیچی ورق بر ثابت 2

 350 1 350 ورق برCNCدستگاه  3

 300 1 300 پانچCNCدستگاه 4

 200 1 200  بار15کمپر سور  5

 70 1 70 دستگاه چرخ خط 6

7 
 قالب ها ، انواع آسیاب گرانول پلی( ماشینهای روتو مولدینگ 

 )اتیلن، اکسترودر
500 1 500 

 1,826 مجموع

  برآورد هزینه ثابت ) ح
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   هزینه سرمایه ای-

 شرح شماره یادداشت )میلیون ریال(مبلغ 

 زمین   800

 محوطه سازی   370

 ساختمان سازی   4.675

 ماشین آالت و تجهیزات و وسائل آزمایشگاهی   1.826

 تاسیسات   520

 و نقلوسائل حمل    380

 ) درصد هزینه های ساختمان اداری30 الی 20(وسائل دفتری   70

 ) در صد اقالم باال10(پیش بینی نشده   864

 جمع   9.505

 هزینه های قبل از بهره برداری-
 هزینه های سرمایه ای%4(هزینه های تهیه طرح ،مشاوره ،اخذ مجوز ،حق قرارداد بانکی  380

 )درصد کل حقوق ساالنه 2(هزینه آموزش پرسنل  34

98 
 روز هزینه های آب ،برق ،سوخت ،مواد اولیه ،حقوق و 15(هزینه های راه اندازی و تولید آزمایشی 

 )دستمزد

 جمع کل  512

10,017= هزینه های قبل از بهره برداری+   هزینه های سرمایه ای :هزینه ثابت   
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  د اولیه عمده مورد نیاز ساالنه میزان موا-6

  :اولیه و بسته بندی مورد نیاز داخلیمواد 

  

)میلیون ریال(هزینه کل  هزینه 
 )ریال(واحد

 نام مواد مصرف ساالنه واحد

ردیف
 

گرانول پالستیکی پلی  90 تن 18,800,000 1692
 اتیلن

1 

 pvc 2پالستیک های  250 تن 20,000,000 5000

 PU 3چسب  200 لیتر 40,000 8

 4 بیچمستر  20 تن 25,000 1

 جمع کل مواد اولیه  6,701

  

  

   پیشنهاد مناسب  برای اجرای طرح-7

  ...و قزوین این طرح می تواند در شهرکهای صنعتی هر شهر احداث شود مانند  
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   وضعیت نیروی انسانی و تعداد اشتغال -8

  

 حقوق سالیانه جمع حقوق
حقوق 
 تعداد ماهیانه

 
تحصیالت  نیروی مورد نیاز

ردیف
 

 1 حسابدار لیسانس 1 4.000.000 72.000.000 72

 2 کار گر ساده دیپلم 11 3.300.000 59.400.000 653

 3 تکنیسین فوق دیپلم 3 3.500.000 63.000.000 189

 4 مدیر فروش لیسانس 2 4.000.000 72.000.000 144

 5 مدیر اداری لیسانس 1 4.000.000 72.000.000 72

 6 مهندس فرایند لیسانس 3 5.500.000 99.000.000 297

 7 مدیر عامل دیپلم 1 6.000.000 108.000.000 108

 8 نگهبان دیپلم 2 2,500,000 45,000,000 90

 9 راننده دیپلم 2 2,500,000 45,000,000 90

 جمع کل  26      1,715

درصد حق بیمه سهم 20ه پاداش و  یکما ماه حقوق و یکماه مرخصی و12( ماهانه محاسبه می گردد18حقوق ساالنه : تبصره 

  )کارفرما
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و ...) راه آهن ،فرودگاه ،بندر و (بررسی و تعیین میزان آب ، برق ، سوخت ، امکانات  مخابراتی و ارتباطی  -9

  چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح 

 است لذا در خصوص تامین تاسیسات زیر بنایی با توجه به اینکه محل اجرای طرح مراکز استانها  لحاظ شده

  .و دسترسی به راههای ارتباطی مشکلی وجود ندارد 

  

  برآورد هزینه ها ی آب ،برق و  سوخت مصرفی

  

مصرف ساالنه هزینه واحد هزینه کل فرآیندتولید سایر مصارف  شرح واحد

 آب مصرفی متر مکعب 0 4,2 1.260 700 0,9

72 400 180.000 45 105 
ر کیلو وات ب
 ساعت

برق مصرفی

 مازوت لیتر 0 0 0 220 0

 گاز متر مکعب 0 500 150.000 700 105

 بنزین لیتر 0 30 9.000 7.000 63

 گازوئیل لیتر 0 0 0 1.500 0

 جمع کل  241

  



             
          قزوین شهرکهای صنعتی  شرکت    

                                                                  

 

  )هزینه انشعاب جداگانه( تاسیسات عمومی و تجهیزات با مشخصات فنی آنها  -

میلیون (قیمت 
 )ریال

سایر 
 ینه هاهز

 عنوان میزان انشعاب هزینه انشعاب

 برق رسانی کیلو وات150کنتور  210 80 290

 آب رسانی  اینچ1/2کنتور  53 20 73

 سوخت رسانی کنتور گاز و لوله کشی مربوطه 52 5 57

 وسائل سرمایش و ایمنی کولر و بخاری و سیستم ایمنی 0 100 100

 جمع کل  520

  

 سایر محاسبات مالی  -
  ورد هزینه تعمیر و نگهداریبرآ

هزینه تعمیرات سالیانه 
 .)میلیون ریال(

ارزش دارائی  درصد ردیف شرح

 1 محوطه سازی 370 2 7

 2 ساختمان 4.675 2 94

 3 ماشین آالت و تجهیزات و وسائل آزمایشگاهی 1.826 4 73

 4 تاسیسات 520 10 52

 5 وسائل حمل و نقل 380 5 19

 جمع کل  245
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   بینی سرمایه در گردش پیش

  

  

ردیف جزء سرمایه در گردش میزان و شرح هزینه )میلیون ریال(مبلغ 

 1 مواد اولیه خارجی روز قیمت مواد اولیه15 0

 2 مواد اولیه داخلی روز قیمت مواد اولیه15 335

 3 لوازم یدکی روز قیمت مواد اولیه30 670

 4 حقوق و دستمزد  روز هزینه دستمزد30 172

 5 تعمیر و نگهداری  روز هزینه تعمیر و نگهداری ساالنه30 24

 6 کاالهای در جریان ساخت  روز هزینه های تولید5 181

 7 مطالبات تجاری روز قیمت کل مواد اولیه10 223

 8 )فروش نسیه(حسابهای دریافتی  روز هزینه های تولید30 1087

 جمع کل 2.693
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  برآورد هزینه استهالک

  

میلیون (نه استهالک سالیانههزی
 )ریال

 شرح )هزارریال(ارزش دارائی درصد

 محوطه سازی 370 8,5 31,45

 ساختمان سازی 4675 8,5 397,375

 ماشین آالت و تجهیزات  1.826 10 183

 تاسیسات 520 12 62,3904

 وسائل حمل و نقل 380 20 76

 وسائل دفتری 70 20 14

 هپیش بینی نشد 2108 20 421,6

 جمع کل  1185
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  هزینه های تولید سالیانه

 شرح یادداشت )میلیون ریال(مبلغ 

 مواد اولیه   6.701

 هزینه حقوق و دستمزد   1.715

 هزینه انرژی مصرفی   241

 هزینه تعمیر و نگهداری   245

445   
 درصد اقالم 5هزینه پیش بینی نشده 

 باال

 هزینه اداری و فروش   93

 هزینه تسهیالت مالی   0

  هزارم سرمایه کل2هزینه بیمه کارخانه    20

 هزینه استهالک   991

 هزینه استهالک قبل از بهره برداری  در صد هزینه قبل از بهره برداری20 422

 جمع کل 10.873

  

  :قیمت تمام شده محصول در هر تن 

 )ریال(قیمت تمام شده
جمع هزینه های تولید 

/ سالیانه  36.244.341 یزان تولید سالیانهم
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  :قیمت فروش محصوالت طرح

واحد قیمت فروش محصوالت ردیف نام محصوالت

 1 محصوالت بادی تن 45,305,426

  ) :راندمان% 100(محاسبه نقطه سربه سر 

 هزینه متغیر هزینه ثابت هزینه کل

 مبلغ درصد مبلغ درصد میلیون ریال
 شرح هزینه

 مواد اولیه 6701 100 0 0 6701

 هزینه حقوق و دستمزد 600 35 1115 65 1715

 هزینه انرژی مصرفی 193 80 48 20 241

 هزینه تعمیر و نگهداری 196 80 49 20 245

 هزینه پیش بینی نشده 378 85 67 15 445

 هزینه اداری و فروش 93 100 0 0 93

 هزینه تسهیالت مالی 0 0 0 100 0

 یمه کارخانههزینه ب 0 0 20 100 20

 هزینه استهالک 0 0 991 100 991

 استهالک قبل از بهره  0 0 422 100 422
 برداری

 جمع هزینه های تولید 8161   2712   10873

 )میلیون ریال(فروش کل معادل   13,592
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/ هزینه ثابت : در صد نقطه سر به سر (( هزینه(-)کل فروش  50 : ((متغیر 

- ش کلفرو : سود و زیان ویژه  2,718 : جمع هزینه های تولیدی

 : نرخ بازدهی سرمایه
هزینه تسهیالت 

 +مالی
 21 : کل سر مایه گذاری /

          سود و زیان ویژه          

- فروش کل : ارزش افزوده ناخالص
تعمیر و +انرژی مصرفی+اولیهمواد

 نگهداری
: 6,405 

 :   ارزش افزوده خالص
ارزش افزوده 

 ناخالص
-

استهالک قبل از بهره +استهالک
 برداری

: 4,992

نسبت ارزش افزوده ناخالص به 
 فروش 

  : 
ارزش افزوده 

 ناخالص
 47 : فروش کل /

به نسبت ارزش افزوده خالص 
 فروش

 37 : فروش کل / ارزش افزوده خالص :  

  
نسبت ارزش افزوده به سرمایه 

 گذاری کل 
/ ارزش افزوده ناخالص :   50 : اری کلسر مایه گذ

 385 : تعداد پرسنل / سرمایه ثابت : سر مایه ثابت سرانه

/ کل سر مایه گذاری : کل سر مایه سرانه  489 : تعداد پرسنل

 : نرخ بازدهی سرمایه
سود و +هزینه تسهیالت مالی

 زیان ویژه
/  21 : کل سر مایه گذاری

/ کل سر مایه گذاری : دوره برگشت سر مایه
 از بهره استهالک قبل

 +برداری
: 3 
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) محصوالت و ماشین آالت(حمایت تعرفه گمرکی ( وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی -10

، بانکها و )واحدهای موجود و طرحها(و مقایسه با تعرفه های جهانی و حمایتهای مالی 

  :  )شرکتهای سرمایه گذار
 قرار دولت ايتهايمح برخي مورد چنانچه توليدي واحد هر 

 واحدهاي آه آجنااز.شد خواهد توليد در مشكالتي دچار نگريد،
 توليد آامل ظرفيت در اندازي راه ابتدايي ساهلاي در جديد

 و نقدينگي و بود خواهد آهناپايني سود حاشيه لذا ندارند،
 ميدان در بقا براي و ندارد قرار مطلوبي وضعيت در احد

 .است مايل به محايتهاي نياز رقابت
  :جهانی های تعرفه با مقایسه و)آالت ماشین و محصوالت(گمرکی تعرفه حمایت-

 از خارج از آالت ماشني از خبشي توليدي واحدهاي اغلب در
 و اوليه ازتستهاي پس آالت ماشني اين . شود مي تامني آشور
 ورودی حقوق .شد خواهند آشور وارد گمرك طريق از فين مشكالت عدم

 40 و یاریال000/400 میزان به برقی اتوماتیک انواع از خیاطی چرخ دستگاه هر لیریا معادل

  .گردد می تعیین )باشد بیشتر که کدام هر( درصد

 آشور از خارج به آهنا حمصوالت آه توليدي واحدهای دیگر طرف از
 . باشند مي گمرآي حقوق پرداخت مستلزم شود، مي صادر

 داخلي توليدآنندگان ترغيب براي اخري ساهلاي در خوشبختانه
 باعث آه است شده تصويب آهنا مشوقهايي براي صادرات امر به

 .يابد افزايش صادرات حجم است شده
  :گذار سرمایه شرکتهای و بانکها ،)طرحها و موجود واحدهای(مالی  های حمایت -
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از مهمرتين محايت هاي مايل براي طرح هاي صنعيت اعطاي  یيك    
مدت برای ساخت و تسهيالت کوتاه مدت برای  تسهيالت بلند

در ادامه .خريد مواد و ملزومات مصرفی ساالنه طرح می باشد
 .شرايط اين تسهيالت برای طرح های صنعتی آمده است

 در خبش سرمايه گذاری ثابت جهت دريافت تسهيالت بلند مدت -١
درصد سرمايه ٧٠بانکی اقالم ذيل با ضريب عنوان شده تا سقف 

 .شود مي حلاظ حماسبه  ثابت درگذاری
 جتهيزات و آالت ماشني طرح، سازي حموطه و ساختمان -١-١

 حماسبه درصد ۶٠ ضريب با آارگاهي جتهيزات و تأسيسات داخلي،
 .گردد مي
 حمروم مناطق در طرح اجراي صورت در خارجي آالت ماشني-١ -٢

 درصد ٧۵ ضريب با صورت اين غري در و درصد ٩٠ ضريب با
 .گردد مي هحماسب

 در خارجي آالت ماشني گذاري سرمايه حجم صورتيكه در-٣-١
،اقالم اشاره شده  درصد باشد ٧٠ از آمرت ثابت گذاري سرمايه

 درصد ٧٠ جهت دريافت تسهيالت ريالی با ضريب ١-١در بند 
  .حماسبه می گردد

 هبره مرحله به آه هايي طرح دارد، وجود امكان اين -٢
 به ميزان آهنا نياز مورد گردش در يهسرما رسند مي برداري

  .گردد تأمني بانكي شبكه از درصد ٧٠
 آوتاه و مدت بلند هاي ام و در ريايل تسهيالت سود نرخ -٣

 و+ Libor ٢ % ارزي سودتسهيالت نرخ و درصد ١٢ صنعت خبش در مدت
 تسهيالت  مبلغ%٢۵/١ حدود در آن مايل جانيب، هاي هزينه

 درصد ٣ حمروم مناطق براي ارزي تتسهيال سود ونرخ اعطايي
  .باشد مي ثابت
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 تسهيالت در بازپرداخت و تنفس مشارآت، دوران زمان مدت -۴
 نظر ازنقطه طرح ماهيت به توجه با را ارزي و يايل ر

 مي گرفته نظر در سال ٨ حداآثر سرمايه بازگشت و سودآوري
 .شود

 براي زيار ذخريه حساب حمل از مايل تأمني زمان مدت حداآثر -۵
 .شود مي گرفته نظر در سال١٠حمروم و يافته توسعه آم مناطق
 برخي براي نيز مالياتي هاي معافيت مايل تسهيالت بر عالوه

 :باشد مي زير شرح به آه دارد وجود مناطق
 هبره اول سال چهار صنعيت، هاي ك شهر در طرح اجراي با -١

 .شد طرح خواهد شامل مالياتي معافيت درصد ٨٠ برداري
 برداري هبره اول سال ١٠ حمروم مناطق در طرح اجراي با -٢

 بود خواهد معاف ماليات از شرآت
 و صنعيت هاي شهرك به جز( عادی مناطق براي ماليات -٣

 .تعيني شده است ناخالص سود درصد ٢۵ ) حمروم مناطق
 :ی جدیدتجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدها -11

با توجه به امکانات بسیار باالی ایران از جهت ارزانی انرزی  و نیروی انسانی متخصص به راحتی می توان در 

در این راه به تجربیات سایر شرکتهای موفق و استانداردهای سایر .این زمینه به برتری در منطقه دست یافت

  .  تولید کنندگان عمده بین المللی ضروری است

واردات در کشور است، ... ها به صورت رسمی انجام نمی شود بلکه به صورت چمدانی یا قاچاق و واردات تن

 برابر آمار رسمی را نیاز کشور به این 1000لذا آمار رسمی میزان مصرف واقعی محصول نبوده بلکه تقریبا 

  .محصول در نظر گرفته و برابر با این نیاز را صادرات در نظر گرفته می شود
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استخرها، پارکهای ساحلی، (ت نبود تولید کننده در کشور و نیاز به این محصوالت در مکانهای تفریحی به عل

 واحد ضروری به نظر 2 تن ،احداث 600در کشور با توجه به ظرفیت خالی ... منازل، ویالهاو...) بوستانهاو

ت مشابه چینی را داشته همچنین با توجه به اینکه قیمت فروش میبایست توان رقابت با محصوال. میرسد

  .باشد، لذا تولید محصوالت متنوع با حجم تولید باال توصیه می شود

 
 

 
 

8194  

 

 
 

  -قایقهای نجات بادی  -کشتی سازی و سازه های دریایی
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 »بسمه تعالی «

 آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 است که عهده دار مرجع رسمی کشور تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد

  .میباشد) رسمی ( استانداردهای ملی  نشر وظیفه تعیین، تدوین و

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران 

سعی بر این . دی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیردمراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولی

است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری 

تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، بازرگانان، : حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل

پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی . و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشدمراکز علمی

برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات وپیشنهادها در 

منتشر می چاپ و ) رسمی( کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی 

  .شود

پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیین 

شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد 

ی شود که بر اساس مفاد مندرج در بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی م. ملی چاپ ومنتشرمی گردد

تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به تصویب )) 5((استاندارد ملی شماره 

  .رسیده باشد
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مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در 

ه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوج

  .علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور 

ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و 

مالحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد 

مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور، اجرای استاندارد . اجباری نماید

  .رجه بندی آنرا اجباری نمایدکاالهای صادراتی و د

ینه همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زم

مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست محیطی، 

آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس 

شرایط الزم، گواهینامه تأیید ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز 

ترویج سیستم بین المللی یکاها ، . صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید

کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح 

  .استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد

  
 
 

  
کـرج ـ شـهر صـنعتی ،صـندوق      :نشانی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صـنعتی ایـران   

  31585-163پستی
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  14155-6139:  صندوق پستی -ضلع جنوبی میدان ونک  –تـهران :دفتر مرکـزی   

  0261– 2806031-8: تلفن مؤسسه در کرج   ?

  021 – 8879461- 5تلفن مؤسسه در تهران  

  021 – 8887080- 8887103:   تهران0261 -  2808114کرج : دورنگار  ≅

ϕ  0261- 2807045:  دورنگار 0261– 2807045:  تلفن –پخش فروش  

  Standard @ isiri.or. ir  :پیام نگار  

ریال  8375 :بها    

  Institute of Standards and Industrial Research of IRAN  Headquater:    31585‐163Karaj – IRAN   P .O . BOX :    Southern corner of Vanak square , Tehran  Central office :    14155 –6139   Tehran ‐ IRAN   P .O . BOX :    0098  261 2806031 –8   Tel .(Karaj ):  ?  0098 21 8879461‐5  Tel .(Tehran): ?  0098 261 2808114  Fax (Karaj ): ≅ 0098 21 8887080 , 8887103  Fax (Tehran): ≅ Standard @ isiri . or . ir  Email :  
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 8375  RLS   Price :  
  

   

 کمیسیون استاندارد قایقهای -کمیسیون استاندارداستاندارد کشتی سازی و سازه های دریایی 
  نجات بادی 

 

  رئیس

  سمت یا نمایندگی   
              دانشکاه صنعتی امیر کبیر خدمتی  محمد رضا                                          

  ) دکترای سازه کشتی و سازه های فرا ساحل(

  اعضاء 

اباذری علی                                                            مدیر کل استاندارد و تحقیقات                                          
  نعتی استان هرمزگانص

   باباکوهی  شاهین                                                     شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع     

  فراساحل ایران)                          فوق لیسانس مهندسی معماری کشتی (

   موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران درخشان  محسن                                                  

  )لیسانس(

سايباني مصباح                                                 
 دانشکاه صنعيت امري کبري

  )دکترای ساخت و تولید(
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   کبیرقاسمی  حسن                                                             دانشکاه صنعتی امیر

  )دکترای هیدرومکانیک کشتی(

 دبیر 

  کتابداری محمد جواد                                                           دانشکاه صنعتی امیر کبیر 

  ) دکترای مهندسی هیدرودینامیک و سازه های فرا ساحل(

   اعضای یکصدو هفتادمین اجالسیه کمیته ملی استاندارد قایقهای نجات بادی

  رئیس

   سمت یا نمایندگی                                                                    

  پیغمبری سید علی                                            ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران          

    ) لیسانس(

  اعضاء 

   صنعتی ایرانموسسه استاندارد  تحقیقات          امینی فرناز

  )لیسانس برق(

  بحری    فرخنده سادات                                        وزارت صنایع و معادن

  )فوق لیسانس مکانیک (

  موسسه استاندارد  تحقیقات صنعتی ایران          بردبار منصوره

سايباني     مصباح                                             
 عيت امري کبريدانشکاه صن

 )دکرتاي ساخت و توليد(
  سجادی    سید ابوطالب                                        گروه بهمن
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  پیشگفتار

که پیش نویس آن “   اولیه مواد– قایقهای نجات بادی –کشتی سازی و سازه های دریایی “استاندارد 

توسط کمیسیونهای مربوطه تهیه و تدوین شده و در یکصدو هفتادمین جلسه کمیته ملی استاندارد خودرو و 

 قانون اصالح 3 ماده 1  مورد تایید قرار گرفته است ، اینک به استناد بند 26/4/84نیروی محرکه  مورخ  
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 به عنوان استاندارد ملی 1371یقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحق

  .ایران منتشر می گردد

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، 

ح یا استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که برای اصال

تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوطه مورد توجه قرار خواهد 

  . بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد. گرفت

 شرایط موجود و نیازهای جامعه در حد در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به

منبع و ماخذی . امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود

 .که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است
 
 
 

2-ISO/ TR 6065, 1991, SHIPBUILDING AND MARINE STRUCTURES- 

INFLATABLE LIFERAFTS - MATERIAL 
          

 
 – قايقهاي جنات بادي –آشيت سازي و سازه هاي دريايي 

  اوليهمواد
  و دامنه کاربرد هدف 1
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را تعیین می و مراحل انجام آزمونهای الزم روی  برای قایقهای نجات بادی واد اولیه این گزارش فنی م

  .1نماید

 الزامي   مراجع 2
بدین ترتیب آن . رراتی است که در متن استاندارد به آنها ارجاع داده شده استمدارک الزامی زیر حاوی مق

, در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و یا تجدید نظر. مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می گردند

معهذا بهتر است کاربران ذینفع این . اصالحیه ها و تجدید نظر های بعدی این مدارک مورد نظر نیست

. امکان کاربرد آخرین اصالحیه ها و تجدید نظر های مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند, اندارداست

آخرین چاپ یا تجدید نظر  آن مدارک الزامی ارجاع داده , در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و یا تجدید نظر

  : الزامی استاستفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد. شده مورد نظر است

  ISO 1421: 1977, Fabrics coated with rubber or plastics‐ determination of breaking strength and elongation at break  ISO 1817: 1985, Rubber vulcanized‐ determination of the effect of liquids  ISO 2286: 1985, Building code of practice for design of workshops ISO 2411: 1991, Rubber or plastic coated fabrics‐ determination of coating adhesion  ISO 3011: 1981, Rubber or plastic coated fabrics – determination of resistance to ozone cracking under static conditions  ISO 4674: 1977, Fabrics coated with rubber or plastics – Determination of tear resistance 



             
          قزوین شهرکهای صنعتی  شرکت    

                                                                  

 

 ISO 4675: 1990, Rubber or plastic coated fabrics‐ Low‐temperature bend test  1983 Amendments to the international Convention for the safety of life at sea, 1974 (SOLAS 1974), Chapter III, Part C, Section I, Regulation 30, Section IV, Regulations 38 and 39, and Recommendation.  
 و  3فـصل    C، بنـد    4 خبـش    39 و   38قـوانني     ،1 خبش   30بر اساس قانون     -1

 اصالحيه اي   1983توصيه براي آزمون وسايل قايق هاي جنات بادي در سال           
 SOLAS) 1974دريـا    جـان افـراد در  به آنوانسيون بني املللي براي اميين

1974) 
 

 مواد اوليه  3
 کليات 3-1

  : مورد استفاده در ساخت قایق نجات بادی بایدمواد

  ). باشند2 فقط دافع آب واندتی  م1 الیه داخلی سایبان وادم (ضد آب باشد   )الف

ه در اثر فشار اولیه شیرهای اطمینان ایجاد می شود بتوانند یک تنش کششی معادل با حداقل چهار برابر تنش حلقوی که در لوله های از گاز پرشد  )ب

  .را تحمل نمایند

  اصليواد م3-2
 . باشند3مواد اصلي بايد ذاتا مقاوم در برابر پوسيدگي

  مواد پوشش3-3
 را 1این مواد باید از جنس چرم طبیعی یا مصنوعی یا پلیمرهای مقاوم شده مناسب دیگر که شرایط جدول 

 3 فصل C و بند 4 بخش 39 و 38قوانین  ،1 بخش 30 شرایط قانون ستی این مواد بای. د باشن، نمایندبرآورده
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کنوانسیون بین المللی ایمنی در دریا  اصالحیه   1983 و توصیه برای آزمون وسایل قایقهای نجات سال

  .نمایندتامین  را 1974

  چسب 3-4
  .د استفاده شده در قایق باشدچسب مورد استفاده در ساخت قایقهای نجات باید سازگار با موا

وقتی در یک آزمون استفاده از یک چسب مورد نیاز باشد، روش آماده سازی ، نوع چسب و نحوه استفاده از 

همچنین این چسب باید از جنس همان . آن باید بین سازنده قایق نجات و مقاوم کننده چرم توافق گردد

  .د شدچسبی باشد که در ساخت قایق نجات استفاده خواه

  

 و عملكردوهنا  آزم 4
موادي آه براي قسمتهاي اصلي شناور، آف، تكيه گاههاي 

 پارو زدن و سايبان خارجي استفاده مي گردد حملسايبان، 
از وقيت بر اساس پيوست الف مورد آزمون قرار مي گريند بايد 

    . منايندپريوی  1 جدول ی استاندارد عملكردمقادير
 

  روي موادیا آزموهن 5
 پارو زدن محلموارد زیر در ارتباط با مواد باید برای قسمتهای شناور، کف، تکیه گاههای سایبان و  ۵-1

اخذ  مواد و سازندۀ قایق نجات بادی جهت تولید کنندهوافق بین تا بر اساس هاین آزمون. آزمون شوند
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 مشخص گردیده 1جدول آزمونهای دیگر که در .  کیفیت انجام  می گرددتضمینگواهینامه کیفیت و یا 

  :است باید بر حسب توافق در فاصله های زمانی طوالنی تر انجام گردد

  

   طولتغییر مقاومت کششی و - الف

   پاره شدن در برابر مقاومت-ب

  1 پیر شدن در برابر مقاومت-پ

  نفتی مقاومت در برابر مواد -ت

   مقاومت در برابر سرما–ث 

   چسبندگی پوشش-ج

  2 در برابر هوا یپذیر مقاومت نفوذ-چ

  جرم در واحد سطح-ح

 سازنده مواد و  بینوافقت موارد زیر شامل مواد مورد استفاده برای سایبان خارجی باید بر اساس 5-2

آزمونهای دیگر .  کیفیت مورد آزمون قرار گیرندتضمینقایق نجات جهت اخذ گواهینامه کیفیت و یا  سازندۀ

  : فاصله های زمانی طوالنی تر بر حسب توافق انجام شوند معین شده اند باید در1که در جدول 

 
  طولتغيري مقاومت آششي و -الف

  پاره شدن در برابر مقاومت-ب
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  پري شدن در برابر مقاومت-پ
  بودن آبضد –ت 
  جرم در واحد سطح-ث

 
 

1-Ageing resistance 

2-Air tightness 
 
 
 
 

معيارهاي عملكرد - 1جدول  ی    

  

 کیفیت  ی عملکرد معیارهای

برای قسمت شناور اصلی، کف، تکیه 

  پارو زدنمحل گاه سایبان و 

  برای قسمتهای خارجی سایبان

 پیوست  بندشماره

  مربوطه

  
کششی مقاومت   

 سانتیمتر 5 کیلو نیوتن بر 2بیشتر از 

  1ب-1-3عرض یا مطابق 

 سانتیمتر 5 کیلو نیوتن بر 5/0بیشتر از 

  عرض

  1-2–الف 

  1-2 –الف     %35 از کمتر   طولتغییر
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برابر مقاومت در    

شدن  پاره   

  1-2-2–روش الف 

  2-2-2روش الف 

  

   نیوتن40 از بیشتر

برای قسمت شناور اصلی تکیه گاه 

  :سایبان و محل پارو زدن

   نیوتن در تار800 از بیشتر -

   نیوتن در پود750 از بیشتر  -

  :برای کف

   نیوتن در تار و پود700 از بیشتر -

  

   نیوتن10 از بیشتر

   نیوتن در جهت تار و پود450 از بیشتر

  

  

  2-2الف 

برابر مقاومت در  پیر    

نشد  

ترک یا  عاری از چسبندگی، شکنندگی،

 مقاومت کششی بعد از . دیگر عیوب

مقدار آن % 90پیر شدن نباید کمتر از 

  قبل از پیر شدن باشد

تفاوت در ابعاد قبل و بعد از پیر شدن 

  باشد% 2نباید بیشتر از 

عاری از هر گونه چسبندگی، 

  .شکنندگی و عیوب دیگر

مقاومت کششی بعد از پیر شدن نباید 

مقدار قبل از پیر شدن % 90کمتر از 

  باشد

  

  

  3-2–الف 

درز مقاومت   پارگی باید در ،در آزمون کشش 

  محلی غیر از درز اتفاق بیافتد

 پارگی باید در ،در آزمون کشش

  محلی غیر از درز اتفاق افتد

  

  4-2–ف ال

برابر در   مقاومت 

نفتی  مواد   

  5-2–الف     عاری از چسبندگی یا عیوب دیگر

برابر  در  مقاومت 

سرما  

  6-2–الف   عاری از ترک یا خرابیهای دیگر  عاری از ترک یا خرابی های دیگر

پوشش چسبندگی   نیوتن در یک سانتی متر 10بیشتر از  

  عرض

 نیوتن در یک سانتیمتر 5 بیشتر از 

  عرض

  7-2– الف
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از  ناشی  ترک  مقاومت 

شدن تا   

الف  روش   – 2 -8 -1  

  

  

  

  

  2-8-2–روش الف 

  

  

  عدم ایجاد جدایی بین  مواد پوشش

مقاومت کششی بعد از تا شدن نباید 

مقدار آن قبل از ایجاد % 90کمتر از 

  ترک باشد

 200000نباید ترک یا خرابی دیگر تا 

  سیکل تا شدن ایجاد شود

  

  

  

  

  

  

  8-2–الف 

 

 

معيارهاي عملكرد - 1جدول ادامه  ی   

  

 کیفیت  معیارهای عملکرد مواد

برای قسمت شناور اصلی، کف، تکیه 

  گاه سایبان و جای پارو زدن

  برای قسمتهای خارجی سایبان

شماره پیوست 

  مربوطه

بودن  آب  ضد 

)هیدرولیکیآزمون (  

نشت یا خرابیهای  عاری از ترکیدگی،  

  دیگر

  9-2–الف 
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پذیرینف مقاومت  وذ 

برابر  هوا در   

  1-10-2–روش الف 

  

   2-10-2–روش الف 

  

  

 لیتر بر متر مربع در 3عبور کمتر از 

  H2 ساعت برای گاز 24

 دقیقه هیچ حبابی مشاهده 5 پس از 

  نشود

  

-  

  

-  

  

  10-2–الف 

برابر  در  مقاومت 

ازون  

  11-2–الف   عاری از ترکهای قابل مشاهده  عاری از ترکهای قابل مشاهده

نفومقاومت پذیری   ذ 

دریا آب  برابر  در   

عاری از پوست انداختن و کم رنگ 

  شدن

 در آزمون کشش پارگی باید در 

  قسمتی غیر از درز اتفاق افتد

  

-  

  

  12-2–الف 

سطح واحد  در  جرم    13-2–الف   مطابق مشخصات فنی  مطابق مشخصات فنی 

 کیلو 5/1ممکن است حداقل مقاومت کششی وقتی دو الیه از مواد کف برای ساخت کف قایق بادی الزم است الیه دوم  -1

     . نیوتن را داشته باشد450 سانتیمتر عرض و حداقل مقاومت پارگی 5نیوتن بر 

  

 

  

  پیوست الف    

   شده قایقهای نجات بادی دادهآزمونهای الزم برای مواد پوشش

  )الزامی (
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    شرایط کلی برای انجام آزمونها1–الف 

  ندارد هوای استاط  شرای 1-1–الف 

 درجه 20±2در کلیه آزمونها تا زمانی که شرایط خاص دیگری مشخص نشده باشد درجه حرارت هوا باید 

درجه حرارت و رطوبت نسبی هوا در زمان انجام آزمون .   باشد درصد)65±5(و رطوبت نسی آن سلسیوس 

   .باید ثبت گردد

  ه ها شرایط آزمون 2 -1–الف 

 و حداقل به مدت 1 ماه باید با گوگرد عمل آورده شوند3ساعت و کمتر از  24 برای مدت بیش از ه هاآزمون

  . ساعت قبل از انجام آزمون در هوای استاندارد نگهداری شوند16

  ه ها آزمون 3-1–الف 

 باید از عرض موثر مواد پوشش شده از نقاطی به اندازۀ کافی دور از لبه ها و انتهاها ه هاتعداد مورد نیاز آزمون

  .ر دو جهت موازی با تار وموازی با پود گرفته شودو در ه

   آزمونها مراحل انجام  2–الف 

 آزمون کششی  1-2–الف 
روش . این آزمون باید برای تعیین مقاومت کششی و افزایش طول همزمان تا پاره شدن آزمونه  انجام شود

 مستطیل شکل در جهت تار و هج آزمونپن  .می باشد 2 ....استاندارد ملی ایران به شماره انجام آزمون مطابق 

 میلیمتر و طول آنها طوری باشد که 50 ه هاعرض آزمون. پنج آزمونه  دیگر در جهت پود باید بریده شوند

 میلیمتر بر دقیقه 100 ±  10سرعت کشش باید .  میلیمتر بین گیره ها باقی بماند200حداقل طول آزاد 

  : مناسب به شرح ذیل باید انجام شودتنشپیش  قبل از انجام آزمون کشش،. باشد
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   نیوتن2 گرم بر متر مربع برابر 200برای مواد با جرم کمتر یا مساوی  )الف

   نیوتن5 گرم بر متر مربع برابر 500 گرم بر متر مربع تا مساوی 200برای مواد با جرم بیش از ) ب

   نیوتن10 گرم بر متر مربع برابر 500برای مواد با جرم بیش از ) پ 

  . آزمونه  برای پود ثبت گردند5 آزمونه  برای تار و 5 عددیگزارشات آزمون باید بصورت میانگین 
1-Vulcanizzed  

     مراجعه شودISO 1421  تا زمان تدوین استاندارد ملی ایران به- 2

  گی آزمون پار 2-2–الف 
 روش عرضي با نرخ .اين آزمون مي تواند به دو روش صورت گريد

 ) را ببينيد1-2-2ف ال (1ثابت 
آه انتخاب روش )  را ببينيد 2-2-2الف  (2 روش زمخي آردن اي

 . ملي مي باشدمرجع صالحيتداربا صالحديد 
  روش عرض با نرخ ثابت  1-2-2 -الف

 به استاندارد ملی ايران  درAروش اين آزمون بايد مطابق 
 . اجنام گريد4حتت عنوان نرخ ثابت پاره شدن   3....مشاره 

 آزمونه موازي پود بريده 5 موازي تار و ه آزمون5بتدا ا
استاندارد ملی  در  A2 مطابق روش ار شوند سپس آزمونه  ها

. عات شلواري شكل بربيدطبصـــــورت ق  3.... به مشاره ايران
 ميلميرت و عرض 225اين آزمونه  ها شامل يك نوار به طول 

ر وسط عرض مي  ميليمرتي د80 ميليمرت با يك شكاف 75 ± 5/0
 را بصورت متقارن بني گريه ها قرار دهيد آزمونه ها. باشند

بطوري آه هر پاي شلوار در يك گريه قرار گريد و انتهاي 
هر پاي شلوار در يك گريه . بريده نشده آزمونه  آزاد باشد
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طوري حمكم شود آه شروع پارگي موازي جهت اعمال نريوي پاره 
 ميليمرت در 100±10ت آششي آزمون بايد با سرع. شدن باشد

 تا نقطه ددقيقه براي آزمونه  هاي هر دو جهت تار و پو
پارگي ادامه يابد و در هنايت نتايج آزمون بصورت ميانگني 

 . آزمونه  در هر جهت گزارش گردد5 عددی 

زخمی کردن روش انجام آزمون  2- 2- 2 - الف  

  دستگاه آزمون 1- 2- 2- 2 - الف

باشد با    5....استاندارد ملی ایران به شماره  کشش تائید شده مطابق ونشین آزمدستگاه آزمون باید یک ما

  :توجه به اینکه

  . میلیمتر در دقیقه استفاده شود70±10 نرخ ثابت با نرخ جدایی گیره های کمتر از با روش عرضی) الف

  .نیروی قرائت شده توسط دستگاه دارای یک درصد خطا خواهد بود) ب

 
1-Constant rate of traverse method  
2-Wound method 

 4674  تا زمان تدوين استاندارد ملی ايران به استاندارد -٣

ISOمراجعه شود     
4-Constant rate of tear  

 
 ۵بند تا زمان تدوين استاندارد ملی ايران به  -5

     مراجعه شودISO 1421 استاندارد 
  ه ها آزمون 2-2-2-2-الف
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 75 ± 5/0ونه هاي مستطيلي به عرض آزم ، آزمونمنونه از 
 تا 3 تا در جهت تار و 3 ميليمرت 400 تا 300ميليمرت و عرض 
حاال آزمونه ها را طوري روي قطعه اوليه . ربيدبدر جهت پود 

سپس برشي . بچينيد آه عرض و طول قطعه را آامل بپوشانند
 ميليمرت از وسط هر آزمونه  در جهت عمود بر 5/12به طول 

 . بزنيدطول
  مراحل انجام آزمون 3- 2- 2- 2 - الف

آزمونه  را با دقت بصورت يكنواخت بني گريه ها قرار دهيد 
 ميليمرت و طول آزمونه  در جهت 200بطوري آه فاصله گريه ها 

.  بكار اندازيد1-2-2-2ماشني را مطابق بند الف . آشش باشد
به وقيت بار اعمال مي گردد گسيختگي آزمونه  با پاره شدن 

در .  ميليمرتي صورت مي گريد5/12مست بريون از دو انتهاي برش 
مورد مواد دو اليه گسيختگي با جدا شدن اليه ها اتفاق مي 

 .افتد
حداآثر نريوي قابل حتمل به عنوان مقاومت پارگي زمخی شدن  

.  آزمونه  حماسبه مي گردد3ميانگني نتايج . ثبت مي گردد
اره شدن اندازه گريي و نتايج حداآثر افزايش طول در موقع پ

 .بصورت درصدي از طول اوليه بيان مي گردد
  آزمون پیر شدگی  3- 2 - الف

سه آزمون جداگانه براي اجنام آن الزم است آه عبارتند از 
  ،) را ببينيد1-3-3-2 الف بند(آزمون پايداري ابعادي 

و آزمون )  را ببينيد2-3-3-2 الف بند(آزمون تا شدگي 
 ) را ببينيد3-3-3-2 الف بند(ششي مقاومت آ

ه ها آزمون1- 3- 2 - الف  
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برای .  آزمون ببریدنمونه میلیمتر از 100 آزمونه  با طول حداقل 4برای آزمون پایداری ابعادی و تا شدن 

آزمون مقاومت کششی سه آزمونه  در جهت تار برای شرایط تر و خشک و سه آزمونه  در جهت پود برای 

  . آزمونه  الزم است12پس برای آزمون کششی در مجموع . ریدشرایط تر و خشک بب

  پیر شدگی آزمونه ها 2- 3- 2 - الف
.  درجه سلسیوس بصورت آزاد در کوره آویزان نمایید70±1 روز در دمای 7نیمی از آزمونه ها را برای مدت 

یوس برای همان مدت  درجه سلس70±1نیمی دیگر از آزمونه  ها را در یک ظرف آب با در نیمه باز در دمای 

  .آویزان نمایید

  مراحل انجام آزمون 3- 3- 2 - الف
  آزمون پایداری ابعادی 1- 3- 3- 2 - الف

ابعاد آلي آزمونه ها را قبل و بعد از پري شدن اندازه گريي 
 .و درصد تغيري در جهت تار و پود را گزارش مناييد

  آزمون تا شدن 2- 3- 3- 2 - الف
 دقیقه در دمای اتاق آنها را پی در پی از دو جهت 15یرون آورید و بعد از ب از آب و آزمونه ها را از کوره

  به یک چهارم  هاد نسبت به لبه ها تا کنید بطوری که سطح قابل رویت آزمونهوموازی لبه ها و جهت عم

بعد . حاال تای آنها را باز و مجددا آنها را در جهت مخالف روی همان خطوط قبلی تا کنید. سطح اولیه برسد

  .از هر تا لبه را با مالش بین انگشتان شست و سبابه فشار دهید

  .جدایی الیه ها، چسبندگی یا تردی بازرسی نمایید    را جهت عیوبی مانند ترک، هاآزمونه

  آزمون مقاومت کششی 3- 3- 3- 2 - الف
  . را انجام دهید-1-2 لفهمان مراحل بند ا

  آزمون درز 4- 2 - الف
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 میلیمتر 25در وسط آنها یک درز بطول .  میلیمتر باشد300 میلیمتر و طول 50عرض باید به ها آزمونه 

این آزمون .  را انجام دهید1-2آزمون کشش بند الف .  آزمونه برای هر جهت تار و پود ببرید5. ایجاد نمایید

  . گیرد انجام2-3- 2 درجه سلسیوس مطابق بند الف 70±1 روز پیرشدگی در دمای 7همچنین باید بعد از 

مواد نفتی آزمون مقاومت در برابر  5- 2 الف   
 نشان داده شده  1 -دستگاه مورد نیاز در شکل الف.  میلیمتر ببرید70یک آزمونه  دایره ای با قطر حداقل 

که محکم روی  (B) و یک اتاقک استوانه ای با انتهای باز (A) 1مبنااین دستگاه شامل یک صفحه . است

                            Base Plate‐1   .  میباشد(E)که بر روی پیچها سوار شده است  (D) خروسکی هرهبا م. می شود فشرده  (C)آزمونه  
یک  فقط  میلیمتر در صفحه اصلی ایجاد کنید تا بتوان شرایطی ایجاد کرد که30یک حفره به قطر تقریبی 

 درجه 20±2 ساعت در دمای 3 برای مدت بیش از 1مونه ها را قبل از آزمون در شرایط دریافت زآ(P).  باالی محفظه بوسیله توپی مناسب بسته می شوددهانه در طول آزمون .سطح آزمونه  با مایع در تماس باشد

 در دستگاه گذاشته و محفظه دستگاه را بامایع آزمون 1–آزمونه ها را مطابق شکل الف . سلسیوس قرار دهید

 درجه 20±2 را در جای خود قرار داده ودستگاه را در دمای (P)توپی . کنید میلیمتر پر 20به عمق تقریبی 

 یدر انتهای این زمان مایع آزمون.  ساعت نگه دارید22سلسیوس برای زمان تماس مایع با سطح آزمونه  برابر 

 .را تخلیه و آزمونه  را بیرون بیاورید
. رچه مناسب که الیاف آن به آزمونه  نچسبد پاک کنیدمایع باقیمانده در سطح آزمونه  را با کاغذ فیلیتر یا پا

کنترل کنید که آیا عالئمی از چسبندگی بین دو . حاال آزمونه را تا کرده و دو سطح تا شده را به هم بفشارید

با این عمل نباید لکه ای . تای آزمونه  را باز کنید و انگشت خود را بر سطح آن بکشید. سطح وجود دارد یا نه
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بدین منظور باید از روغن . مایع مورد استفاده باید روغن آزماشی استاندارد باشد.  آزمونه  ایجاد شودبر سطح

  .استفاده نمایید  2....استاندارد ملی ایران به شماره  طبق 1شماره 

  
 AS‐received‐1  .آزمون با مایعی که فقط با یک سطح آزمونه  در تماس است  دستگاه - 1–شکل الف 

      مراجعه شودISO 1817 تا زمان تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد  -٢

  آزمون مقاومت در برابر سرما 6- 2 - الف
 0 ‐,5(      آزمونه های را در دمای.  انجام گیردستیبای  1....استاندارد ملی ایران به شماره این آزمون مطابق 

در مورد مواد پوششدار قسمت اصلی شناور آزمون . ید درجه سلسیوس برای مدت یک ساعت نگهدار -30+) 
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در .  دقیقه الزم است10  درجه سلسیوس برای مدت -60+ ) 0 ‐,5( اضافه ای با قرار دادن آزمونه  در دمای 

 ملی می مرجع صالحیتدارصورتی که آزمونهای دیگری در دماها و زمانهای مختلف دیگر مورد نیاز باشد 

  .میم گیری نمایدتواند در مورد آنها تص

  آزمون چسبندگی پوشش 7- 2 - الف
  2....استاندارد ملی ایران به شماره  چسبندگی بین پوشش و مواد بدنه باید بر اساس روش تعیین شده در 

 . میلیمتر در دقیقه انجام گیرد100برای سرعت 

آزمون ترک تا شدگی 8- 2 - الف  
و ش ر.  دو روش مي تواند استفاده شودبرای اين آزمون

 4ايا روش دي ماتي)  را ببينيد1-8-2 -بند الف (3اسكات 
انتخاب روش مناسب بـــــا ). را ببينيد 2-8-2 -بند الف (

 . ملي مي باشدمرجع صالحيتدارصالحديد 
  روش اسکات1- 8- 2 - الف

  .گردد مقاومت در برابر رشد ترک که در اثر تا شدن های تکراری ایجاد می گردد تعیین می ،در این آزمون

  دستگاه 1- 1- 8- 2 - الف
.  نشان داده شده است برای این آزمون استفاده می گردد2–دستگاه آزمون که بطورشماتیک در شکل الف 

گیره ثابت . این دستگاه دارای دو گیره یکی ثابت و یکی متحرک است که قابلیت حرکت به دو جهت را دارد

 . سمت گیره متحرک فشرده شود فنری با زاویه قائم بهنیرویمی تواند توسط یک 
 
      مراجعه شودISO 4675  تا زمان تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد -١

 Scott method‐3      مراجعه شود3- 5 الی 1- بندهای هISO 2411  تا زمان تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد - 2
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4‐ De Mattia method  
 
    آزمونه ها2-1-8-2 -الف

  . تا در جهت پود ببرید5 تا در جهت تار و 5 میلیمتر 300 میلیمتر و طول 25 به عرض  راآزمونه ها

   مراحل انجام آزمون 3-1-8-2–الف 

بتدریج .  میلیمتر باشد30آزمونه را بین گیره های دستگاه آزمون قرار دهید بطوری که فاصله گیره ها از هم 

که یک انتهای سطح پوشش شده کمی با انتهای دیگر تماس حاصل فاصله گیره ها را کم کنید تا زمانی 

 سیکل با 500آزمونه  را در معرض تا شدن به تعداد .  نیوتن را به آزمونه وارد نمایید10حاال نیروی . نماید

پس از آن آزمون کششی را مطابق .  میلیمتر باشد50ها برابر  فاصله عرضی گیره.  قرار دهیدز هرت2فرکانس

 آزمونه در جهات تار و 5 عددیرسی چشمی برای میانگین ازگزارش آزمون شامل ب.  انجام دهید1- 2–الف

  .پود بطور جداگانه انجام شود
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  اسكات نوع دستگاه آزمونطرح - 2 -شكل الف
  روش دی ماتیا 2- 8- 2 - الف

رت عمودی  چند جفت گیره تخت می باشد که یک گیره از هر جفت بصو شاملآزمون دی ماتیادستگاه 

 5 میلیمتر و فرکانس 57این گیره قابلیت حرکت تناوبی عمودی بادامنه حرکت . روی دیگری قرار می گیرد

 میلیمتر و در 70هر جفت گیره طوری قرار می گیرد که در حالت باز فاصله گیره ها از هم .  دارد راهرتز
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مکانی مساوی متوقف تا آزمونه ها مورد دستگاه می تواند در فاصله های .  میلیمتر می باشد13حالت بسته 

  .بررسی و امتحان قرار گیرد

  آزمونه ها 2- 2- 8- 2 - الف

 میلیمتر از قطعه مورد نظر بطوری که طول آزمونه  در جهت 125 میلیمتر و طول 5/37 ±1 نوار به عرض 3

این نوارها باید از فواصل . دو نوار دیگر که طول آنها موازی با جهت عرضی باشد نیز ببرید.  ببرید،طولی باشد

.  میلمتری حاشیه ها قرار نگیرند50 فاصله یکسان در طول و عرض موثر آزمونه  بریده شوند بطوری که در 

 استاتیکی صورت می گیرد در صورت نیاز اندازه آزمونه باید ارتفاع هیدرواگر ارزیابی بااستفاده از آزمون 

  .افزایش یابد

  آزمون مراحل انجام 3- 2- 8- 2 - الف

 میلیمتر 5/12 میلیمتر فاصله دارد به عرض 5/12هر آزمونه را روی خطوطی که از لبه ها در جهت طولی 

حاال آزمونه های تا شده را بین جفت گیره های . طوری تا بزنید که پوشش آن به سمت بیرون واقع گردد

در حالتی که .  تا شوددستگاه خم کن قرار دهید بطوری که پوشش قسمت وسط آزمونه  به سمت خارج

سپس با دست گیره ها را به . گیره ها باز هستند آزمونه  را در دستگاه قرار دهید و آن را کمی سفت کنید

 200000از  دستگاه را بکار اندازید و پس. سمت هم حرکت دهید بطوری که آزمونه  تقریبا از وسط تا شود

  . مورد بازرسی قرار دهید2بزرگنمایی سپس آزمونه ها را با . سیکل آن را متوقف نمایید

آب نفوذپذیری  آزمون9- 2 - الف  

.  میلیمتر باید از قسمت سایبان خارجی برای این آزمون گرفته شوند200 در میلیمتر 200 آزمونه به ابعاد 3

ه این دستگاه دارای حفر.  نشان داده شده قرار دهید3–که در شکل الف  نمونه یک آزمونه  در دستگاه آزمون

در طرف دیگر .  میلیمتر است که آزمونه  از یک طرف در معرض فشار آب قرار می گیرد100ای به قطر 
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سوراخها بطوری یکنواخت .  میلیمتر قرار دارد3 سوارخ هر یک به قطر 45آزمونه  صفحه دایره ای مشبک با 

یقه انجام و آزمونه را  دق3مگاپاسکال برای مدت  02/0آزمون را در فشار . اند در سطح صفحه پخش شده

  . نشت آب یا عیوب دیگر امتحان کنید بررسیبرای

 
 
 

 
 موادبراي  آب  نفوذ پذيری آزموندستگاه  - 3–شكل الف 

 سايبان خارجي
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هوا ناپذیری  آزمون نفوذ 10- 2 - الف  
اين آزمون به دو روش مي تواند اجنام شود آه انتخاب روش 

 روش گاز .اهد بودخوبا صالحديد مرجع صالحييتدار ملي 
 نفوذيا آزمون )  را ببينيد1-10-2 -بند الف(هيدروژن 

 ) را ببينيد2-10-2 -بند الف (1هواي چرخشي 
 

1-Air twist Porosity 
   روش گاز هیدروژن 1-10-2–الف 

  دستگاه آزمون 1- 1- 10- 2 - الف
این دستگاه در حالتی که اجزای اصلی . آزمون باید شامل نفوذ سنج کمبریج یا مشابه آن باشد دستگاه

  . نشان داده شده است4 –قسمتهای مختلف آن سوار شده اند بصورت شماتیک در شکل الف 
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  روش گاز هیدروژن:  نفوذ هوا مقاومت در برابرآزمون  دستگاه- 4–شکل الف 

 

     آزمونه ها2- 1- 10- 2 - الف
 میلیمتر 120نمایید بطوری که سطحی به قطر  میلیمتر را با موم اندود 150لبه محیطی یک آزمونه به قطر 

  .در وسط عاری از موم باشد

  مراحل انجام آزمون 3- 1- 10- 2 - الف
دستگاه را برای یک زمان تعادل اولیه طوری تنظیم نمایید که عملکرد آن در ناحیه خطی دیاگرام 

جریان هیدروژن را برقرار آزمونه  را بین صفحات دستگاه ببندید و . قرار گیردنفوذپذیری نسبت به زمان 

ظه دقیق عبور عقربه گالوانومتر از خط صفر در لح. نمایید و آن را برای زمانی برابر زمان تعادل ادامه دهید

سپس برای زمان معین اجازه دهید تا گالوانومتر به انحراف خود ادامه دهد . آزمون را یادداشت نمایید شروع

  .را مستقیما از روی درجه گالوانومتر بخوانیددر انتهای این زمان مشخص نفوذپذیری 

 
   گزارش 4-1-10-2–الف 

 24ید و بر حسب لیتر هیدروژن بر متر مربع در آ سه آزمونه بدست می عددی نتایجنفوذپذیری از میانگین 

  .ساعت بیان می گردد

 
   هوای چرخشینفوذ آزمون  2-10-2 -الف
 

   دستگاه آزمون 1-2-10-2 -الف
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  شامل قسمتهای زیر استدستگاه آزمون 

   سانتیمتر50 سانتیمتر و طول 2 به قطر 1یک ماندرل )الف

  5- یک نفوذ سنج مطابق شکل الف) ب

 حلقه و صفحه اصلی . شکل محکم بین حلقه گیره و صفحه اصلی بسته می شودG قطعه توسط یک گیره

 ،چ از آنها سوراخ شده اندمیتواند دارای هشت زائده ریخته گری شده به فواصل مساوی که جهت عبور پی

  .باشد

    آزمونه ها2- 2- 10- 2 - الف
 سانتيمرت بريده 40×44 آزمون يك آزمونه  به ابعاد منونهاز 

و سطوح خارجي آن را بصورت يكنواخت با گچ فرانسوي اندود 
 .مناييد

  مراحل انجام آزمون 3- 2- 10- 2- الف
  :آزمون باید به شرح زیرانجام شود

به ندرل قرار دهید بطوری که سطح گچ اندود ابپیچید و در م) بصورت ساندویجی(تار آن آزمونه  را در جهت 

 حلقه، نوار یا سیم ،جهت نگه داشتن آزمونه  پیچیده شده در محل خود بطور موقت. ندرل قرار گیردا مسمت

تهای آزمونه را با  سانتیمتر از دو ان5/4ندرل رابیرون بیاورید و ام. را بصورت مارپیچی دور آزمونه  بپیچید

  . سانتیمتر باشد35گیره مناسب محکم کنید بطوری که طول باقیمانده بین دو گیره 

  

 
 

1-Mandrel 
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 را بصورت عمودی طوری معلق نمایید که یک انتهای آن نتواند نمارپیچ دور آزمونه  را خارج کنید وآ

 نیوتنی از 360ی مواد سه الیه یک وزنه  نیوتنی و برا230برای مواد یک الیه و دو الیه یک وزنه . بچرخد

 دور 5/4بعد از یک دقیقه گیره متحرک را با سرعت یک دور در ثانیه به اندازه . گیره پایین آویزان نمایید

دوباره آزمونه  را با همان سرعت در جهت عکس بچرخانید سپس وزنه را بردارید وآزمونه  را از . بچرخانید

تخلخل هوایی را مطابق . نه  پیچیده شده را باز کرده و آن را با دست صاف کنیدحاال آزمو. گیره آزاد کنید

  . تعیین نمایید4- 2- 10- 2 -بند الف

هره های  یک جفت با سطح موجی باشند و با پیچها و مستیترجیحا گیره ها بای -یاد آوری 

اال و ب یه گاههاوظیفه این پیچها اتصال به تکی.  با زائده مرکزی سوراخ دار بسته شوندخروسکی

  .معلق کردن وزن در پایین است

  ارزیابی فشار باال4- 2- 10- 2 - الف

  دستگاه آزمون1- 4- 2- 10- 2 - الف
  . نشان داده شده است5–دستگاه مورد نیاز بصورت شماتیک در شکل الف 

  )ابعاد بر حسب میلیمتر(
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  چرخشی هوای نفوذروش :  هوا ناپذیرینفوذ  دستگاه آزمون - 5 –شکل الف 

  

    ها  آزمونه 2-4-2-10-2 -الف

.  سانتیمتر ببرید و سطح محیطی آن را در هر دو لبه با فرو بردن در موم مذاب اندود نمایید35 آزمون یک سطح دایره ای به قطر نمونهاز 

  . سانتیمتر در وسط عاری از موم باشد29بطوری که دایره ای به قطر 

 .و یک قسمت موم جهت این کار مناسب است قسمت ژل 5/3مخلوطی از  -یاد آوری 

   مراحل انجام آزمون 3-4-2-10-2 -الف
  :آزمون باید به ترتیب زیر انجام گیرد

. وقتی موم جا افتاد آزمونه را محکم به گیره دستگاه ببندید بطوری که رویه خارجی آن به سمت باال باشد

 مشخص شده گریی به صورت ده فشار الزم روی موادمگر اینک ( کیلو نیوتن بر متر مربع 5/27هوایی با فشار 
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 دقیقه پس از ثابت شدن فشار، مواد را در آب غرق نمایید بطوری که تاج 15 تا 10بین . ایجاد نمایید) باشد

نگهدارید سپس قه یدقآزمونه را در این حالت برای مدت یک .  میلیمتری آب قرار گیرد13برآمدگی در عمق 

زمان صفر را ثبت . س نرم برس بزنید تا حبابهای هوا چسبیده به سطح آن از بین بروندسطح آزمونه  را با بر

اگر آزمونه .  دقیقه بعدی تعداد حبابهایی را که به سطح آب می رسند یادداشت نمایید5و برای مدت . نمایید

ان قطعه انجام و شامل یک نقطه نشت بود از نتایج صرفنظر نموده و آزمون را برای دو آزمونه  دیگر از هم

  .نتایج را گزارش نمایید

   گزارش 4-4-2-10-2 -الف
  . دقیقه به سطح آب می رسند بیان نمایید5تخلخل هوایی آزمونه را بر حسب تعداد حبابهایی که در مدت 

  آزمون مقاومت در برابر ازون 11- 2 - الف
سه آزمونه  باید در شرایط زیر آزمون . گیردانجام   1....استاندارد ملی ایران به شماره این آزمون باید مطابق 

  :شوند

  )2 از نظر حجمیقسمت درصد میلیون قسمت (50±5 ازون غلظت -

  درجه سلسیوس) 30±2( دمای  -

  زمان انجام آزمون یک ساعت -
 
      مراجعه شود ISO 3011    تا زمان تدوین استاندارد ملی ایران به استاندارد -١

2-PP hm  

  

اومت در برابر آب دریا آزمون مق 12- 2 - الف  
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آب مصنوعی دریا و در شرایط زیر آزمون می   میلیمتر با یک درز در وسط در300×300یک آزمونه  به ابعاد 

  :گردد

   درجه سلسیوس40±1: دما -

  )جرمی( درصد 8/3 تا 3/3 :غلظت نمک -

   میلیمتر در زیر سطح آب500 : عمق  -

  ساعت4:  زمان انجام آزمون  -
-   

  واحد سطح جرم در -13-2الف 

   انجام گیرد  1....استاندارد ملی ایران به شماره تعیین جرم واحد سطوح باید بر اساس روش مشخص شده در 

 
 
 
      مراجعه شود ISO 2286    استاندارد 5 تا زمان تدوین استاندارد ملی ایران به بند -١
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