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 خالصه طرح

سوخت جایگزین گازوییل  محصولنام

 )بیودیزل(

  تن 3000 طرحپیشنهاديظرفیت

 کاربردموارد
سوخت خودروهاي دیزلی، بهبود 

 خواص روانسازها

 چربی، الکل، سود عمدهمصرفیاولیهمواد

  محصولکمبود

  نفر9 زاییاشتغال

  متر مربع2000 نیازموردزمین

 50 اداري

 350 تولیدي

 10 تاسیسات
 زیربنا 

 150 انبار

  میزان مصرف ساالنه مواد اصلی

 3000 )متر مکعب(آب 

 میزان مصرف ساالنه انرژي 18000 )کیلووات ساعت(برق 

 18000 )مترمکعب(گاز 

  )دالر(ارزي 

 گذاري ثابت طرح سرمایه 5440 )میلیون ریال(ریالی 

 5440 )میلیون ریال(مجموع 

 محل پیشنهادي اجراي طرح
هاي کرمانشاه، زنجان، قزوین،  استان

 خراسان، اصفهان، فارس، گرگان
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 معرفی محصول -1

سـوخت   هایی چون بیودیزل نیز موسوم است جهت         گازوییل که در صنعت به نام      سوخت جایگزین 

ت دیگر چون روانسازهاي صنعتی بـراي بهبـود خـواص           در موتورهاي دیزلی و در فورموالسیون برخی تولیدا       

 .رود بکار می

 ، افزایش قیمت محصوالت نفتی و کاهش ذخایر موجـود         ،هاي فسیلی  سوختاز  استفاده روز افزون    

ر میـزان تقریبـی     ضـ در حال حا   .محققان را در جهت یافتن منابع جدید انرژي غیر نفتی ترغیب نموده است            

در آینـده نزدیـک     ،هاي فـسیلی   روند تکیه بر سوخت   در صورت ادامه    ي است که    ا حجم ذخایر نفتی به اندازه    

ن تـری  عمـده .  مواجه خواهـد شـد   و آلودگی محیط زیستکمبود مواد اولیه از قبیلجهان با مشکالت زیادي    

کننـدگی زیـاد و      باشد که به دلیل خاصیت آلوده      ق داخلی می  اهاي فسیلی در موتورهاي احتر     مصرف سوخت 

تا چندي پیش جهت   مثالعنوان  به.شوند  باعث آلودگی زیست محیطی میتن ذرات معلق و مضر   به جاگذاش 

حمـل و نقـل   مـورد اسـتفاده در   ترین سوخت و نیروي محرکـه        بنزین که عمده  وري و بهسوزي      افزایش بهره 

 شدن خطرات زیست محیطـی ایـن مـاده تـالش بـراي      با مشخص. گردید استفاده می تترااتیل سرب از  ،است

عنـوان    بـه MTBE ترشیوبوتیل اتر با نام اختـصاري       یافتن جایگزین مناسبی شروع گردید و در نهایت متیل        

در  میالدي به بعـد  1980از دهه اي  جایگزین معرفی و در ایران و برخی کشورهاي جهان به صورت گسترده     

پس ل زیادي روبرو گشت اما      ابتدا با استقبا   استفاده این مواد در سوخت       .هاي بدون سرب استفاده شد     بنزین

هـاي   آلـودگی آب ویـژه    بـه و مضرات زیـست محیطـی   وي بدن انسانآن ر ءاز گذشت چند سال تاثیرات سو   

به همین دلیل دانشمندان به فکر استفاده از منـابع سـوختی سـازگار بـا سیـستم         . به اثبات رسید  زیرزمینی  

 .بیولوژیکی و محیط زیست افتادند

کـه    National SoyDiesel Development Board شرکتوسیله ه بنام بیودیزل اولین بار

. شدپیشنهاد  1992در سال و شود در آمریکا  نامیده می National Biodiesel Board اکنون به نام هم

 بیـودیزل از یـک سـري    از نظر شـیمیایی . باشد می این موسسه پیشقدم در تجاري کردن بیودیزل در آمریکا    

 که از منابع طبیعی تجدیدپذیر مانند       تشکیل شده است  سیدهاي چرب با زنجیر طویل      لکیل ا آاسترهاي منو   

هاي مناسب جهت افزایش پایـداري و          و به آن، افزودنی    شود هاي حیوانی تهیه می    هاي گیاهی یا چربی    روغن

وط مخلـ ) متانـل یـا اتانـل      معمـوالً ( با یک الکل  را   اسید چرب    .شود  کاهش اکسیداسیون احتمالی اضافه می    
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و اسـید چـرب     اسـتر    واکنشمحصول این   . افزایند  یم  آن ههیدروکسید ب  سدیم مانند   ستو یک کاتالی  نموده  

مـواد غـذایی و       در صنایع صابون سـازي، تولیـد       کهگلیسرین محصول جانبی باارزشی است      . گلیسرین است 

 . شود آرایشی استفاده می

 رانـدمان کـار بیـودیزل       .است آروماتیکبیودیزل تجدیدپذیر، غیر سمی و بدون گوگرد و ترکیبات          

در خودروهـا بـسیار شـبیه بـه          اند که راندمان بیـودیزل     ها نشان داده    آزمایش  و شبیه به سوخت دیزل است    

بـا انـدکی تغییـر و یـا بـدون      ) اشتعال تراکمی( دیزلتوان در موتورهاي میماده این از . سوخت دیزل است

میـزان ترکیـب تـابعی از       . هاي مختلـف اسـتفاده نمـود        ل با نسبت  صورت مخلوط با گازویی     بهتغییر و اصالح    

زیست محیطی پذیرفته شده، توانایی و قابلیت مواد به کار برده شده و خـصوصیات                شرایط اقتصادي، قوانین  

را دارا هستند   مزایا  استفاده و   بیشترین  ) دیزل  ( گازوئیل  % 80بیودیزل و   % 20 باهایی    مخلوط .است احتراق

در  تغییـرات    یبا انـدک  . مربوط به سوخت دیزل مورد استفاده قرار گیرند       فعلی  نند در کلیه تجهیزات     توا میو  

هـاي بـاالتر بیـودیزل تـا صددرصـد بیـودیزل خـالص در                هاي با نـسبت    مخلوطتوان از     موتورهاي دیزلی می  

هایی هـستند کـه     استرالیا و آلمـان تنهـا کـشور        .نمود به بعد استفاده     1994موتورهاي ساخته شده از سال      

هـاي   در حال حاضر تالش بر این است تـا سـوخت  . دهند خالص مورد استفاده قرار میبیودیزل را به صورت

ل با این وجود هنوز نقـ     . اي فرآیند شوند تا نیازمند هیچ تغییري در سیستم موتوري نباشند            بیودیزل به گونه  

 . اشدب ها نیازمند تمهیدات خاصی می ل و ذخیره سازي آناقتناو 

بادام زمینی، پنبـه دانـه، گـل         سویا، هاي گیاهی مثل    روغناستریفیکاسیون  توان از    را می  یودیزلب

 و هـاي حیـوانی     چربینیز  و  ) روغن مصرف شده در آشپزي    ( به صورت تازه یا مستعمل     نوالاگردان و ک   آفتاب

هـاي   تفاده از انـواع روغـن  از سـوخت بیـودیزل بـا اسـ     اولیـه مـوفقی   هاي  تاکنون نمونه . تولید کرد  پیه حتی

حالی کـه منبـع تولیـد     در. اند  تولید شده است که خواص متفاوتی را نشان داده      نارگیل و گردان، سویا   آفتاب

 گیاهـان  روغنـی  هـاي   دانـه د، اسـتفاده از     هـستن  هاي روغنی خـوراکی      دانه  کشورها عمدتاً  اغلببیودیزل در   

گیرد نیز مورد توجه برخـی کـشورها قـرار     د استفاده قرار می   غیرخوراکی مانند جاتروفا که در کویرزدایی مور      

هاي روغنـی     بدین ترتیب استفاده از بیودیزل بازار جدیدي براي کشاورزان و تولیدکنندگان دانه           . گرفته است 

 توجه بـه  دهد،  میاي از روغن تولیدي در آمریکا را تشکیل          سویا سهم عمده   که روغن جا    آناز  . کند  ایجاد می 

در حال حاضر   . نموده است پیدا  زیادي  سترش  در آمریکا گ  ماده اولیه براي تولید بیودیزل       عنوان ن به این روغ 
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 درصـد سـوخت     8,2 تقریبـاً  شـود و   کـشت مـی     میلیون هکتار انواع دانه هـاي روغنـی        1,9در آلمان حدود    

شاورزي تولیـد و    کـ  هـاي محـصوالت    در اروپا بیـودیزل از روغـن      . گردد موتورهاي دیزل از این راه فراهم می      

 Pacific  در هـاوایی درموسـسه  .گـردد  اي در انـواع خودروهـاي دیـزل اسـتفاده مـی      صـورت گـسترده   بـه 

Biodiesel Ins  خودروهـا و  ی بیودیزل تولید و در ادوات دیزل،هاي خوراکی مصرف شده از بازیافت روغن ،

تـن   40ها بـراي ایـن مرکـز، بـیش از     هاي پسماند از رستوران   آوري روغن  با جمع . گردد استفاده می  ها کشتی

  .گردد روغن پسماند در ماه ذخیره می

خـصوصیات  گـردد تـا       موجـب مـی   خوراك مورد استفاده براي استریفیکاسـیون       از سویی دیگر تنوع در نوع       

  .ه شودبستخوراك وااسیدهاي چرب موجود در  زنجیرهاي به اي سوخت بیودیزل به طور قابل مالحظه

یـودیزل  تولیـد ب  شـاید بتـوان گفـت        در فرآیند تولید بیودیزل و دیزل از مواد اولیه گیاهی            با توجه به تشابه   

 در سـال  هـا   ی طی میلیـون    ساخت سوخت فسیل   یندآفرساخت سوخت فسیلی است با این تفاوت که         مشابه  

 امـا سـاخت     به منـابع سـوخت فـسیلی تبـدیل شـوند          و احتماالً جانوران    اعماق زمین انجام شده تا گیاهان       

 ها و واکنشگرهاي شیمیایی طی مدتی بسیار ستو فشار با استفاده از کاتالیدماخاصتحت شرایطبیودیزل 

  .شود می انجام کوتاه

 :باشد به شرح ذیل می) گازوییل (دیزلنسبت به  اساسی بیودیزل هاي مزیتترین  مهم

 درصـد وزنـی اکـسیژن       10-12 میزان اکسیژن موجود در دیزل صفر است در حالیکـه بیـودیزل حـاوي                -1

 .گردد کاهش دانسیته انرژي و انتشار ذرات معلق میاین امر موجب . باشد می

درصـد آالینـدگی آن نـسبت بـه گازوییـل       که استppm10 میزان گوگرد موجود در بیودیزل حداکثر -2

ت بـه  ایـن تفـاوت نـسب   دارد به مراتب کمتر است و البتـه   گوگرد ppm  10 که حداقل حدودپامصرفی ارو

گـوگرد موجـود در   . تر اسـت  ، بسیار فاحشاست ppm500  از بیشکه میزان گوگرد گازوئیل مصرفی ایران 

آن بـه سـولفوریک اسـید تبـدیل      از بخـشی  سوخت در سیستم اگزوز موتور به اکسیدهاي گـوگرد و سـپس   

 . شود می

 افـزایش انتـشار   حجمـی ترکیبـات آروماتیـک دارد کـه باعـث     درصـد 20-40 حـدود گازوئیل معمـوالً  -3

 .هاست  عاري از آروماتیکدر حالی که بیودیزل اساساًشود میمختلفهاي آالینده
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اي پیونـد     مالحظـه  قابلتعداد  وجود ندارد در حالی که در بیودیزل         دوگانه الفینی    گازوئیل هیچ پیوند   در -4

استفاده از   بدین ترتیب    .ددگر  کامل در هوا می   اکسیداسیون   وجود دارد که موجب سهولت       غیر اشباع دوگانه  

 ، منواکسید کـربن  ناقصسوخت هاي هیدروکربندر میزان  موتور گازوئیلی به کاهش اساسی       یک بیودیزل در 

کـاهش بـو و     . شـود   میاسته  ک ، از سهم کربن موجود در ذرات معلق        و در نتیجه   شود  معلق منجر می   ذرات و

 . نیز از جمله مزایاي دیگر استتولیديدوده

 .ن افزایش گرماي زمین در اثر استفاده از بیودیزل به مراتب کمتر از سوخت دیزل است میزا-5

اکسید کـربن کمتـر    دهد به ازاي مصرف هر یک کیلوگرم از بیودیزل، سه کیلوگرم دي      مطالعات نشان می   -6

کمتـر  % 90 تـا  65اکسید کربن نسبت به سوخت دیزل معمولی    بنابراین میزان پخش گاز دي    . شود  تولید می 

 .است

 .گردد هاي بیولوژیکی تجزیه می  در مقایسه با سوخت دیزل معمولی خیلی سریع توسط سیستم-7

 افزایش روانکاري موتور -8

 بیودیزل، ارزانی نسبی دیزل حاصل از فرآوري نفت خام و امکـان             تولیدباالي  هاي   هزینهدر مقابل   

بیـودیزل در مقیـاس انبـوه        تولیـد  تاکنون مانع یودیزل،  تولید سایر محصوالت از مواد اولیه مورد نیاز تولید ب         

باشد که از این میان تنها   دالر می1تا  0,85متوسط طور ه در اروپا ببیودیزلهزینه تولید هر لیتر . بوده است

بـه  . باشـد  بیودیزل بوده و مابقی هزینه تولید روغن خام مییک لیتر هزینه تبدیل روغن به سنت 6,25تا  5

 دالر  50 بـیش از     اي  بشکه به   یمت نفت خام  دهند در صورتی که ق      ل محاسبات اقتصادي نشان می    همین دلی 

به همـین  . پیدا خواهد نمودتوجیه اقتصادي برسد و یا سیاست حذف یارانه انرژي اجرا گردد، تولید بیودیزل        

 .اند برآمده تولید بیودیزل تکنولوژي درصدد وارد کردننیز عربستان خیزي چون  نفتشورهاي دلیل ک

هـایی کـه منبـع آلـی دارنـد، در سـطح               فاضالب و زبالـه    هاي گیاهی از   در ایران نیز تولید سوخت    

. انـد   هاي گیـاهی در مـواردي طراحـی و سـاخته شـده             تولید سوخت  هاي دستگاه. آزمایشی انجام شده است   

 ،و کاهش منابع نفتـی ) ه است میلیارد دالر بود3 بالغ بر 1383سال واردات بنزین در(علت واردات بنزین  به

طـوري کـه در برنامـه چهـارم توسـعه            بـه است  ها توجه شده     ما نیز به صورت کالن به این سوخت        در کشور 

 .ها اندیشیده شده است تمهیداتی براي توجه به تحقیق در مورد این سوخت، کشور
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٦

هـاي    میـزان اسـتفاده از سـوخت       ،هـاي روغنـی    اي و استفاده از انواع دانه      هاي منطقه  اروپا با اتخاذ سایت    در

ال  سـ  15در طـی    . رسـید  درصد کل سوخت مصرفی موتورهـاي دیـزل          15-17 به   2005سال  غیرنفتی در   

 1992و در سال     هاي جایگزین بوده   گذشته روند حاکم بر مصرف انرژي جهانی بر مبناي استفاده از سوخت           

رصـد از سـوخت موتورهـاي     د7,5  میزان2005ها را موظف کرد تا سال  مصوبه سیاست انرژي جهانی دولت 

 درصد افـزایش    25 به   2010سال   ابایست ت   می این رقم    که ایندهاي غیرنفتی جایگزین نم    فعلی را با سوخت   

 12، اختـصاص    حل مشکالت انـرژي در جهـان       به منظور    1997کتاب سفید اروپا در نوامبر       کمیسیون .یابد

 اولین فاکتوري که بـراي . هاي تجدیدپذیر پیشنهاد داد انرژي به 2010مصرفی را تا سال   درصد از کل انرژي   

 منظور کمیتـه   بدین. باشد  می 2010 میلیون تا سال     18 به بیش از     سوخت بیو فروشاین منظور الزم است،     

 اخیـراً  .ه اسـت مناسـب دانـست   مـایع را سـوخت  درصـد بیو 2 فروش ، اتحادیه اروپا براي اولین مرحلهانرژي

هاي تجدیدپـذیر بـراي حمـل و     از سوختیشنهاد ایجاد قانون جدیدي براي استفادهپ  (EU)کمسیون اروپا

در .  ماننـد بیـودیزل و بیواتانـل صـورت گرفـت     ها سوختبیونقل نموده و این کار با تنظیم و افزایش بودجه

 سوختیک طرح و دو پیشنهاد جهت رسیدن به میزان حداقل استفاده از بیو    بر   ملتشم ی قانون 2001نوامبر  

در ایـن  .  تنظیم گردیدسوختبه حمل و نقل و اجازه براي کاهش میزان مالیات از بیوهاي مربوط در سوخت

 .گردیدتعیین  درصد 15سوخت  حداقل درصد بیو2005از سال  قانون

 هاي تجدیدپـذیر بـسیاري از کارخانجـات تولیـد خـودرو نیـز سـعی                سوخت با توجه به گرایش به    

 مثال در جدولعنوان به. ها را قرار دهند ید خود قابلیت استفاده از این نوع سوختتولیدات جداند تا در کرده

انـد آورده شـده    را در تولیداتـشان فـراهم آورده    فهرست سازندگان خودرو که امکان استفاده از بیـودیزل    زیر

 .است
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 نام سازنده نوع خودرو

Personal cars all TDI-models

IH Tractors all models
Audi

Personal car model ۵٢۵ tds

Combines, Tractors
BMW

Diesel enginesFaryman

TractorsFiatagri

AG TractorsFord

TractorsHolder

Tractors series ٣٠٠٠ and ۵٠٠٠Iseki

Tractors, combinesJohn Deere

TractorsKHD

Tractors series OC, Super Mini, O۵, O٣Kubota

Tractors serie ١٠٠٠Lamborghini

Personal cars series C and E ٢٢٠, C ٢٠٠ and ٢٢٠ CDIMercedes-Benz

Bus series BR ٣٠٠, ۴٠٠Lorry

Personal cars all TDI-seriesSeat

Personal cars all TDI-seriesSkoda

Tractors

Boat series M ١۶ TCAM and M ١۴ TCAM
Steyr

TractorsValmet

Personal cars all TDI- series

Personal cars all new SDI-series(EURO-٣)
Volkswagen

Personal cars series S٨٠-D, S٧٠-TDI and V٧٠-TDIVolvo

 

د تولیـد    درصـ  90 نزدیک بـه     .گرمایی موثر استفاده نمود    عنوان یک سوخت   توان به  بیودیزل را همچنین می   

 . یافته است بیودیزل در ایتالیا بدین منظور اختصاص
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 ): 3آیسیک ( نام و کد محصول -1-1

 . در فهرست وزارت صنایع و معادن مشخص شده است24291819این ماده با کد آیسیک شماره 

 

:شماره تعرفه گمرکی -1-2

 در ایران بازار مـصرفی نداشـته        این ماده تاکنون به صورت انبوه در ایران تولید نشده و نیز تاکنون            

 .است و لذا براي واردات آن تاکنون اقدامی نشده است

 

 : شرایط واردات-1-3

. شـود و ممنوعیـت واردات نـدارد         تولیـد نمـی   صورت   به یکی از موادي است که در ایران         بیودیزل

 .محدودیتی نداردشرایط واردات این محصول مطابق قانون واردات مواد شیمیایی است و از لحاظ میزان 

 

):المللی ملی یا بین( بررسی و ارائه استاندارد -1-4

در کلیه کشورهاي جهان اعم از واردکننده و یا صـادرکننده محـصوالت شـیمیایی، اسـتانداردهاي         

تـدوین ایـن   . بنـدي و غیـره تـدوین شـده اسـت        مختلفی جهت بررسی کیفیت کاال، روش تهیه، روش بسته        

در مورد بیودیزل  . طبق قانون بر عهده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است          استانداردها در ایران    

. بدلیل تازگی موضوع و عدم نیاز به واردات یا تولید آن هنوز هیچ استاندارد ملی خاصی تدوین نـشده اسـت                

در . د هـستند  اما کلیه استانداردهاي موضوعی براي گازوییل بدون تغییر و یا با تغییرات جزیـی قابـل کـاربر                 

. جدول زیر فهرست استانداردهاي کشوري و نیز برخی از استانداردهاي جهانی مرتبط با بیودیزل آمده است                

 بـدین شـرح   B100 در مورد بیودیزل با محتوي گـوگرد پـایین   ASTM D6751عنوان مثال استاندارد  به

 :است

ـ    با سـوخت B100 مخلوط بیودیزل با محتوي گوگرد پایین    -1  مطـابق  D-2 و D-1ی از درجـه  هـاي دیزل

 . قابل استفاده استASTM D975استاندارد 
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٩

هـا خـارج از حـدود     هایی که میزان گوگرد یا محتـوي آروماتیـک آن    با سوختB100  مخلوط بیودیزل -2

 است به شرطی مجاز است که با مقررات محلـی  ASTM D975 مطابق استاندارد D-2 و D-1هاي  درجه

 .و یا ملی مغایر نباشد

جـز در     هاي الزم براي بیـودیزل در زمـان و مکـان تحویـل اسـت، بـه                   این استاندارد در برگیرنده ویژگی     -3

 .مواردي که بین خریدار و تولیدکننده شرایط خاصی برقرار باشد

 تـا  6پـردازد کـه بـین     هایی از سوخت دیزل و بیودیزل مـی   به مخلوطASTM D7467همچنین استاندارد 

. دهد و مابقی از سوخت دیزلی تقطیري سبک یـا میـانی باشـد               ا را بیودیزل تشکیل می    ه  از محتوي آن  % 20

مشخصات سوخت دیزلی بکار رفته .  را برآورد نمایندASTM D6751اجزاء مخلوط باید شرایط استاندارد 

برحسب میـزان گـوگرد   .  باشدASTM D975 مطابق استاندارد D-2 و D-1هاي  در مخلوط باید از درجه

 .شوند ها به سه دسته تقسیم می  این مخلوطموجود،

1- S15 :هاي با ماگزیمم  سوخت PPM 15 گوگرد  

1- S500 :هاي با ماگزیمم  سوخت PPM 500 گوگرد  

1- S5000 :هاي با ماگزیمم  سوخت PPM 5000 گوگرد  

 

 بیودیزل فهرست استانداردهاي تدوین شده در ارتباط با -3جدول 

 شرح شماره استاندارد ردیف

هاي نفت گاز ویژگی  استاندارد ملی4903 1

 هاي دیزلی به روش طیف سنجی  اندازه گیري الکیل نیترات در سوخت  استاندارد ملی7233 2

3 ASTM D٩٧۵هاي دیزلی براي موتورهاي دیزلی مختلف مشخصات استاندارد انواع سوخت 

4 ASTM D١٢۶۶ مپالروش (روش آزمون سولفور در محصوالت نفتی( 

5 ASTM Dروش بمب(روش آزمون سولفور در محصوالت نفتی ١٢٩(

6 ASTM D١۵۵روش دماي باال(روش آزمون سولفور در محصوالت نفتی ٢(

7 ASTM D۴٢٩۴ سنجی  طیفپراکندگی انرژي موج روش (روش آزمون سولفور در محصوالت نفتی
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١٠

)X-Rayفلورسانس 

8 ASTM D٧٠٣٩
پراکندگی انرژي موج روش  (هاي دیزلی زین و سوختبنروش آزمون سولفور در 

)X-Rayسنجی فلورسانس  طیف

9 ASTM D٢۶٢٢
سنجی  طیفپراکندگی طول موج روش (روش آزمون سولفور در محصوالت نفتی 

)X-Rayفلورسانس 

10 ASTM D٣١٢٠
هاي نفتی سبک به روش  روش آزمون براي مقادیر ناچیز سولفور در هیدروکربن

 یمتري اکسایشیمیکروکالر

11 ASTM D۵۴۵٣
هاي مایع، سوخت موتور احتراقی با  روش آزمون تعیین سولفور کل در هیدروکربن

 شمع، سوخت موتور دیزلی و روغن موتور با فلورسانس ماورا بنفش

12 ASTM Dمارتنز-خودي در ظرف در بسته به روش پنسکی به  نقطه اشتعال خودروش آزمون٩٣ 

13 ASTM D۶۴۵خودي به روش  به  نقطه اشتعال خودوش آزمونر٠CCCFP

14 ASTM Dخودي در ظرف در بسته با حجم کم به روش آزمون نقطه اشتعال خود٣٨٢٨ 

15 ASTM D۵۶خودي در ظرف در بسته  به روش آزمون نقطه اشتعال خود 

16 ASTM D٨۶روش آزمون تقطیر محصوالت نفتی در فشار اتمسفر 

17 ASTM D۶وش آزمون روانی سوخت دیزل ر٨٩٨ 

18 ASTM D۶روش آزمون روانی سوخت دیزل به روش ٠٧٨SLBOCLE  

19 ASTM D۶روش آزمون روانی سوخت دیزل به روش ٠٧٩HFRR 

20 ASTM D۶روش آزمون زمان تاخیر احتراق و عدد ستان حاصل ٨٩٠ 

21 ASTM D۶روش آزمون نقطه ٣٧١Cold Filter Plugging Point خت دیزلی سو 

22 ASTM Dروش آزمون میزان خورندگی به روش سیم لخت مسی١٣٠ 

23 ASTM D١٣١٩

هاي موجود در محصوالت نفتی مایع به روش  روش آزمون براي انواع هیدروکربن

 جذب شناساگر فلورسانت

24 ASTM D١٧٩۶هاي نفتی به روش سانتریفیوژ روش آزمون براي تعیین آب و رسوب در سوخت 

25 ASTM Dهاي تقطیر میانی به روش سانتریفیوژ روش آزمون براي تعیین آب و رسوب در سوخت٢٧٠٩ 
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١١

26 ASTM D٢٢٧۴روش آزمون پایداري در برابر اکسایش سوخت نفتی تقطیري 

27 ASTM D٢۵شدن محصوالت نفتی روش آزمون نقطه ابري٠٠ 

28 ASTM D۵اي وش تعیین نوري سرمایش مرحلهر(روش آزمون نقطه ابري شدن محصوالت نفتی ٧٧١( 

29 ASTM D۵روش نرخ سرمایش خطی(روش آزمون نقطه ابري شدن محصوالت نفتی ٧٧٢( 

30 ASTM D۵روش نرخ سرمایش ثابت(روش آزمون نقطه ابري شدن محصوالت نفتی ٧٧٣( 

31 ASTM D٢۶٢۴هاي تقطیري و جت روش آزمون هدایت الکتریکی سوخت 

32 ASTM D۴هاي مایع ش آزمون هدایت الکتریکی هیدروکربنرو٣٠٨ 

33 ASTM Dبندي سوخت نفتی توربین گاز طبقه٢٨٨٠ 

34 ASTM Dهاي نفتی به روش کروماتوگرافی گازي روش آزمون توزیع دامنه جوش برش٢٨٨٧ 

35 ASTM Dهاي تقطیري روش آزمون نقطه واکسی شدن سوخت٣١١٧ 

36 ASTM D۴تیک محصوالت نفتیبرداري اتوما نمونه١٧٧ 

37 ASTM D۴٠۵برداري دستی محصوالت نفتی نمونه٧ 

38 ASTM D۵٨۴گیري فراریت ها براي اندازه برداري و حمل و نقل سوخت نمونه٢ 

39 ASTM D۵٨۵۴هاي مایع محصوالت نفتی برداري اختالط و حمل و نقل نمونه نمونه 

40 ASTM D۴۴۵و محاسبه گرانروي دینامیک( ت شفاف روش آزمون گرانروي کینماتیک مایعا( 

41 ASTM D۴۵پذیري سوخت دیزل به روش جریان در دماي پایین  روش آزمون صافی٣٩(LTFT)

42 ASTM D۴شده با معادله چهار متغیره روش آزمون براي ضریب ستان محاسبه٧٣٧ 

43 ASTM D۴روش آزمون براي خاکستر محصوالت نفتی٨٢ 

44 ASTM D۴٨۶۵هاي نفتی ماي تولید و حذف الکتریسیته ساکن در سوختراهن 

45 ASTM D۵٢۴روش آزمون بقایاي کربنی محصوالت نفتی 

46 ASTM Dروش آزمون بقایاي کربنی محصوالت نفتی به روش کنرادسون١٨٩ 

47 ASTM D۴۵روش آزمون بقایاي کربنی محصوالت نفتی به روش میکرو ٣٠ 

48 ASTM D۶د ستان سوخت دیزلروش آزمون عد١٣ 
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49 ASTM D٩٧۶هاي تقطیري شده سوخت روش آزمون ضریب ستان محاسبه 

50 ASTM D۶هاي تقطیر میانی به کمک صاف کردن روش آزمون براي آلودگی در سوخت٢١٧ 

51 ASTM D۶روش آزمون براي نقطه پالگینگ  دیزل٣٧١ 

52 ASTM D۶۴۶هاي باال حرارتهاي تقطیري در  روش آزمون پایداري سوخت٨ 

53 ASTM D۶۴۶ها راهنماي آلودگی میکروبی در سوخت٩ 

54 ASTM D٧٢۶روش آزمون تعیین شاخص تفکیک از آب سوخت دیزلی با دستگاه جداساز قابل حمل١ 

55 ASTM D۶٧۵مشخصات استاندارد سوخت بیودیزل ١(B100) 

56 ASTM D٧۴۶زل مشخصات استاندارد مخلوط سوخت دیزل و بیودی٧ B6 تاB20 

57 ASTM D۶۵٨۴

 به روش B100روش آزمون تعیین مقدار گلیسرین آزاد و کل در بیودیزل 

 کروماتوگرافی گازي

58 ASTM D۶۶۴روش آزمون عدد اسیدي محصوالت نفتی 

59 ASTM Dهاي سوخت بیودیزل  روش آزمون آلودگی٧٣٢١B100با صافی آزمایشگاهی  

60 ASTM D٧۴۶٢

هاي مخلوط با   و بیودیزلB100عیین پایداري اکسایشی بیودیزل روش آزمون ت

 هاي تقطیر میانی سوخت

61 ISO ١٣٧۵٩:١٩٩۶هاي دیزلی به روش اسپکتروفتومتري نیترات در سوخت گیري الکیل اندازه 

62 ISO ٨۶٩١:١٩٩۴

نگاري جذب اتمی  هاي مایع به روش طیف گیري میزان وانادیم موجود در سوخت اندازه

 اي غیر شعله

63 ISO ١٢١۵۶-ها محدودیت:  قسمت دوم.ارزیابی میزان روانی سوخت دیزل٢ 

64 ISO ١٢١۵۶-١:٢٠٠۶روش آزمون: قسمت اول. ارزیابی میزان روانی سوخت دیزل 

65 ISO ۶هاي تقطیري و جت الکتریکی سوختتعیین هدایت ٢٩٧:١٩٩٧ 

66 ISO ۵١۶۵:هاي دیزلی  تعیین کیفیت احتراق سوخت١٩٩٨ 
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: بررسی و اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول-1-5

 ریال در نوسان است که باید به آن کرایه          3000 تا 2000یل بین   در حال حاضر قیمت جهانی هر لیتر گازوی       

 ریـال  4600گازوییـل  سـوخت جـایگزین   قیمت تمام شده هـر لیتـر   . حمل به محل مصرف را اضافه نمود  

بـه همـین دلیـل ایـن مـاده        . هاي تولید اسـت     شود که شامل قیمت تمام شده مواد اولیه و هزینه           برآورد می 

از طرفی سوخت جهـت     . خیز مانند ایران نداشته است      اي عرضه در کشورهاي نفت    تاکنون جایگاه مناسبی بر   

خیز با سوبسید عرضه شده و به همین دلیـل تفـاوت قیمـت بیـودیزل بـا                    مصارف داخلی در کشورهاي نفت    

هاي فسیلی به سرعت رو به اتمام است و بشر نـاگزیر              اما منابع سوخت  . سوخت فسیلی بسیار چشمگیر است    

 .جدیدي جهت ایجاد انرژي بیابداست منابع 

گازوییل مانند هر محـصول شـیمیایی دیگـر بـه عوامـل            سوخت جایگزین   هزینه تولید و قیمت تمام شده       

 :برخی از مهمترین این عوامل عبارتند از. مختلفی وابسته است

بررسـی  . شود   می فرآیند تولید بیودیزل بسیار ساده و با هزینه ناچیزي انجام         :  قیمت تمام شده مواد اولیه     -1

هزینه تمام شده هر لیتر بیودیزل مربوط به قیمت مواد اولیه           % 90دهد حدود     اقتصادي طرح تولید نشان می    

 .آن است

نـوع تجهیـزات و تکنولـوژي بکـار         : گازوییلسوخت جایگزین    تکنولوژي و تجهیزات بکار رفته در تولید         -2

شته و از سویی دیگر با توجه به بازده و کیفیت محـصول و  رفته از سویی بر میزان سرمایه ثابت تولید اثر گذا 

تاثیر تکنولوژي و تجهیزات انتخاب شـده در قـسمت تمـام         . گذارد  میزان ضایعات، بر هزینه تمام شده اثر می       

 .است که در مقایسه با هزینه مواد اولیه ناچیز است% 4شده کاال حدود 

تمزد پرسنل خط تولید و پرسـنل غیـر مولـد، در میـزان     بطور معمول، حقوق و دس    :  هزینه نیروي انسانی   -3

در ایـن طـرح     . هاي متغیر تولید و در نتیجه در قیمت تمام شده اثـر بـارزي دارد                سرمایه در گردش و هزینه    

 .هزینه تمام شده را داراست% 2تاثیر هزینه نیروي انسانی سهمی حدود 

بطور کلی با افزایش ظرفیت تولید تا حد ظرفیت اسـمی، بـدلیل سرشـکن شـدن برخـی                   :  ظرفیت تولید  -4

بطور تقریبی با دو برابر شدن ظرفیت تولید        . کند  هاي تولید، قیمت تمام شده محصول کاهش پیدا می          هزینه

 .کند کاهش پیدا می% 5نسبت به مقدار کنونی، هزینه تمام شده یک واحد کاال حدود 
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هـاي احـداث، قیمـت زمـین، نـرخ کـارگر، سـهولت         عموماً محل احداث با توجه به هزینـه       :  محل احداث  -5

دسترسی به منابع اولیه و بازارهاي مصرف و نیز برخی عوامـل سیاسـی فرهنگـی و جغرافیـایی تعیـین و در        

کارگر و سـایر عوامـل   در این طرح دامنه تغییرات هزینه احداث، زمین، نرخ . قیمت تمام شده اثر بارزي دارد 

 .در هزینه تمام شده محصول دارد% 5مذکور سهمی حدود 

 

 : توضیح موارد مصرف و کاربرد-1-6

عنوان سوخت جایگزین گازوییل استفاده شود بلکـه منبـع جدیـدي جهـت               تواند به   این محصول نه تنها می    

 .باشد تولید انرژي سازگار با محیط زیست می

 

 :ین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول بررسی کاالهاي جایگز-1-7

اي نه چندان دور بـا کـاهش میـزان            توانند جایگزین این محصول باشند اما در آینده         هاي فسیلی می    سوخت

ها افزایش یافته و ایـن عامـل          تدریج قیمت این سوخت     هاي فسیلی و یا حذف یارانه انرژي، به         ذخیره سوخت 

هاي جدید ماننـد   ها، کفه ترازو را به نفع سوخت   حیطی ناشی از مصرف آن    به همراه برخی مشکالت زیست م     

 .گردانند بیودیزل برمی

 

 : اهمیت استراتژیک کاال در دنیاي امروز-1-8

گـردد تـا در نحـوه اسـتفاده از آن      سوخت یکی از منابع تجدید ناپذیر طبیعی است و همین امر موجب مـی         

 .رفتن ان جلوگیري نمودعمل آید و از هدر  هتجدید نظر اساسی ب

 کننده محصول  کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف-1-9

گازوییل هستند و تولیدکننده و در عـین        سوخت جایگزین   اغلب کشورهاي صنعتی داراي تکنولوژي تولید       

اي اسـت     گونـه   در این میان میزان تولیدات کشور امریکا به       . آیند  کننده این محصول به شمار می       حال مصرف 

 . آید کنندگان این محصول به شمار می ترین تولیدکنندگان و مصرف  یکی از اصلیکه
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 . میالدي آمده است2007در جدول زیر میزان تولید بیودیزل در اروپا در سال 

 )هزار تن(میزان تولید  کشور )هزار تن(میزان تولید  کشور

 85 هلند 2890 آلمان

 85 دانمارك 872 فرانسه

 80 ستانله 363 ایتالیا

 63 سوئد 267 اتریش

 61 چک 175 پرتغال

 46 اسلواکی 168 اسپانیا

 39 فنالند 166 بلژیک

 36 رومانی 150 انگلستان

 26 لیتوانی 100 یونان

 

انـد     میلیون تن بیودیزل تولید نموده     713/5 ، میزان    2007در مجموع کشورهاي عضو اتحادیه اروپا در سال         

بینـی شـده اسـت کـه          پـیش . دهـد   را نشان می  % 8/16 افزایشی در حدود     2006ل  که در مقایسه با آمار سا     

این . دهد را نشان می  % 280 میلیون تن برسد که افزایش حدود        16 به   2008ظرفیت تولید در اروپا در سال       

 .  روز کاري براي هر واحد فعال در سال انجام گرفته است330بینی براساس  پیش

 

 : شرایط صادرات-1-10

، صـادرات کـاال و    27/12/1379قانون معافیت صادرات کـاال و خـدمات از پرداخـت عـوارض مـصوب                طبق  

هـاي اجرایـی،    ها، نهادها، دستگاه خانه یک از وزارت باشند و هیچ خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف می 

ز نیـستند از    ها و شوراهاي محلی که طبق قوانین و مقررات، حق وضع و اخذ عوارض دارنـد، مجـا                   شهرداري

در مورد بیودیزل بـا توجـه بـه         . کاالهاي و خدمات صادراتی عوارض اخذ نمایند و یا مجوز اخذ صادر نمایند            

شود و نیز از آنجـا کـه بـدلیل وضـع قـوانین       اینکه ایران در حال حاضر از واردکنندگان سوخت محسوب می 
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ودیزل از نظر قیمت قابل رقابت با سوخت       هاي فسیلی، بی    هاي قابل توجهی در زمینه سوخت       حمایتی و یارانه  

 .رود فسیلی نیست، احتمال صادرات این محصول تا سالیان متمادي نمی

  وضعیت عرضه و تقاضا-2

 برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون   بررسی ظرفیت بهره-2-1

 است و تاکنون تنها یک واحـد از         صورت آزمایشی تولید شده     این محصول تاکنون در ایران به مقدار کم و به         

بنابراین با توجه به میزان نیاز، تاسـیس چنـد واحـد در             . را دریافت نموده است     وزارت صنایع مجوز تولید آن    

 .زمینه تولید آن از توجیه اقتصادي باالیی برخوردار است

 

 هاي توسعه یافته در دست اجرا هاي جدید و طرح  بررسی وضعیت طرح-2-2

د جهت تولید این محصول در ایران مجوز دریافت نموده است و واحد دیگري از وزارت صـنایع                  تنها یک واح  

 .را دریافت ننموده است مجوز تولید آن

 

 84 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال -2-3

دسترس هستند بنـابراین   در کشور ما بدلیل دارا بودن منابع نفتی قیمت این محصوالت پایین و به وفور در                 

 .باشد هاي زمانی فعلی داراي توجیه اقتصادي نمی واردات این محصوالت در دوره

 

  بررسی روند مصرف از آغاز برنامه-2-4

اي و نیروگاهها از آغاز برنامـه سـوم تـاکنون،             هاي حمل و نقل جاده      با گسترش واحدهاي صنعتی و سیستم     

متاسفانه بدلیل عدم آگاهی مردم در حال حاضـر آمـار   . ه استروند مصرف سوخت افزایش چشمگیري داشت     

توان گفت اگر فقط هـر یـک از    طور تقریبی می اما به. دقیقی از مصرف این ماده در صنایع کشور وجود ندارد         

اي کشور، روزانـه بیـست لیتـر از ایـن محـصول را اسـتفاده        هاي موجود در ناوگان حمل و نقل جاده         کامیون

سـوخت  ایـن مقـدار رقـم قابـل تـوجهی از مـصرف       .  زیادي از این محصول مورد نیاز اسـت  کنند، چه مقدار  
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شـود بـا افـزایش     پـیش بینـی مـی    . دهـد   کننده نشان می    گازوییل را در تنها یکی از صنایع مصرف       جایگزین  

بـه  کننده گازوییل تا پایان برنامه و رشد فرهنگ مصرف منابع تجدید ناپذیر در کشور، نیاز                  واحدهاي مصرف 

 .این محصول بیش از پیش گردد

 

 84 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال -2-5

از . با توجه به اینکه تاکنون این محصول در ایران تولید نشده است، صادراتی براي این محصول وجود نـدارد         

هاي اولیه تولید ناچیز نگاه خواهد        تها و ظرفی    طرفی بازارهاي بالقوه داخلی حجم صادرات را حداقل در سال         

 .داشت

 

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

از . با توجه به اینکه تاکنون این محصول در ایران تولید نشده است، صادراتی براي این محصول وجود نـدارد         

هاي اولیه تولید ناچیز نگاه خواهد        ها و ظرفیت    طرفی بازارهاي بالقوه داخلی حجم صادرات را حداقل در سال         

 .داشت

هاي تولید و عرضه محصول  بررسی اجمالی تکنولوژي و روش-3

فلوچارت زیر شماي کلی یک پروسه تولید ساده این محصول را نشان            . شود  این محصول در ایران تولید نمی     

 است و فقط در جزییات خاص ایـن        دهد که روش تولید عمومی این محصول در اغلب کشورهاي صنعتی            می

 .ها با یکدیگر متفاوتند روش

 مخلـوط شـده و تحـت    ستکاتالی شود، ابتدا چربی طبیعی با اتیل الکل و      همانطور که در فلوچارت دیده می     

 .شود سپس فاز استري از الکل جدا شده و با سود شسته می .گیرد شرایط دما قرار می
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هاي مرسوم در فرآیند تولید محصول تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي -4

گازوییل در تقریباً تمامی کشورهاي صـنعتی مـشابه اسـت و فقـط در               سوخت جایگزین   فرآیندهاي تولید   

اي که موجب بروز نقاط ضعف یا قوت عمده بین این واحـدها        لذا تفاوت عمده  . کند  جزییات خاصی تغییر می   

 .دشود، وجود ندار

 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي-5

اي اسـت کـه بـا کمتـرین      گونـه  تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي براي تولید هر محصول صنعتی به     

در این میان واحدهاي کارگاهی با . ترین سوددهی را داشته باشد    گذاري و نیاز به منابع خارجی، بیش        سرمایه

واحـدهاي بـا   . م هزینه ثابت، داراي سوددهی کمی هـستند ظرفیت کم بدلیل عدم سرشکن شدن برخی اقال      

گذاري زیادي نیازمند است و با توجه به اینکه چنـین واحـدهایی نیازمنـد دامنـه                   ظرفیت باال نیز به سرمایه    

فعالیت بسیار گسترده و جهانی براي عرضه محصوالت خود هـستند، در شـرایط فعلـی امکـان انجـام آن در        

به همین دلیل بهتر است یـک ظرفیـت بهینـه بـراي تولیـد در نظـر          . یار باالیی است  ایران توام با ریسک بس    

اي طراحی گردد که امکان گسترش آن به سادگی فراهم باشد و یـا از تجهیـزات                   گرفته شود و واحد به گونه     

 .فراهم شده براي تولید سایر محصوالت استفاده گردد

در هر یک از تجهیزات، براي هر خط تولید امکـان تولیـد             با توجه به تجهیزات خط تولید و مدت زمان ماند           

 .شود بینی می  تن در هر روز پیش10 گازوییل در هر شیفت و بنابراین  سوخت جایگزین تن10

!!!â!!!!!
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 .گذاري طرح به شرح ذیل در جداول مربوطه آمده است هاي سرمایه هزینه

  تجهیزات الزم در خط تولید و آزمایشگاه-5جدول 

 )میلیون ریال(قیمت کل  تعداد هنام دستگا ردیف

 150 1  تنی10کوره میکسر دار  1

 200 1 سیستم بازیافت حالل 2

 400 4 مخازن دپو 3

 150 1 اکستراکتور 4

 80 1 جرثقیل سقفی 5

 21 3 پمپ 7

 100 لوازم آزمایشگاه 11

 100 1 میکسر مرطوب و خشک 12

 500 1  تنی50سردخانه  13

1701جمع

 

  کل فضاي سرپوشیده مورد نیاز-6 جدول

 قسمت ردیف
 متراژ

 )متر مربع(

هزینه واحد 

 )میلیون ریال(

 هزینه

 )میلیون ریال(

 300 2 150 انبار مواد اولیه 1

 150 3 50 ساختمان اداري 2

 37,5 2,5 15 آزمایشگاه 3

 20 2 10 تاسیسات 4

 700 2 350 سالن تولید  7

 1207,5  575 جمع 
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 سازي  هاي زمین و محوطه  هزینه-7جدول 

 قسمت ردیف
 متراژ

 )متر مربع(

 هزینه واحد

 )هزار ریال(

 هزینه

 )میلیون ریال(

 360 180 2000 زمین 1

 40 20 2000 خاکبرداري و تسطیح 2

 50 250 200 دیوارکشی 3

 37,5 150 250 فضاي سبز و خیابان کشی 4

 487,5   جمع 

 

 

 ت آب، برق و سوخت و غیرههاي تاسیسا  هزینه-8جدول 

 قسمت ردیف
 هزینه

 )میلیون ریال(

انـشعاب، تـرانس،    ، حق  تابلو سیستم توزیع برق    -تاسیسات برق شامل کنتور      1

 کشی کابل
300 

 200 کشی   لوله- انشعاب-تاسیسات آب شامل کنتور 2

 100  پیجینگ-تلفن  3

 100 تجهیزات ایمنی 4

 200  حرارتی-تاسیسات برودتی 5

 300 سیستم تهویه هوا 6

 100 کشی  لوله-تاسیسات سوخت شامل تانک ذخیره  8

 1300 جمع 
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 هاي وسایط نقلیه  هزینه-9جدول 

 تعداد قسمت ردیف
 هزینه

 )میلیون ریال(

 100 1 وانت نیسان 1

 

  کارگاهی- هزینه تجهیزات اداري-10جدول 

 شرح ردیف
 هزینه

 )میلیون ریال(

 100 ....)میز صندلی، فایل، گوشی تلفن، (ي لوازم ادار 1

 50 ابزارآالت کارگاهی 2

 150 جمع 

 

 .توان چنین برآورد نمود با توجه به برآوردهاي فوق، سرمایه ثابت مورد نیاز طرح را می

  جدول سرمایه ثابت-11جدول 

 شرح ردیف
 هزینه

 )میلیون ریال(

 1701 5جدول  1

 1207,5 6جدول  2

 487,5 7جدول  3

 1300 8جدول  4

 9100جدول  5

 10150جدول  6

 494,6 )ها کل هزینه% 10(بینی نشده  متفرقه و پیش 7

 5440,6 جمع 
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هاي تولید به شرح منـدرج در    را براساس قیمت تمام شده مواد اولیه و هزینه     هاي ثابت و متغیر جاري      هزینه

فرض تبدیل کامل چربی اولیـه بـه بیـودیزل، بـراي تولیـد              بدین منظور با    . توان برآورد نمود    جداول ذیل می  

نظر کردن از افزایش وزن استر تولیـدي ناشـی از     تن در یک شیفت کاري در روز، و با فرض صرف        10روزانه  

، مقدار و هزینـه مـواد       یک ماهه بدین ترتیب براي تولید     .  تن چربی و الکل مورد نیاز است       10الکل مصرفی،   

 روز کاري در هر ماه، مطابق جدول زیر است 25اولیه الزم براي 

 

  برآورد هزینه مواد اولیه جهت یک ماه کار-12جدول 

 )تن(مقدار مورد نیاز  شرح ردیف
 هزینه واحد

 )میلیون ریال(

 هزینه

 )میلیون ریال(

 375 1,5 250 چربی 

 62,5 0,25 250 الکل 

 10 4 2,5 سود 

 17,5 7 2,5 آنتی اکسیدان 

 465   جمع 

 

  برآورد حقوق و دستمزد ماهانه پرسنل غیر خط تولید-13جدول 

 )میلیون ریال( حقوق ماهیانه تعداد شرح ردیف

 4,8 1 مدیرعامل 1

 3 1 حسابدار 2

 2,4 1 راننده 3

 2,4 1 منشی 4

 2,4 1سرایدار 5

 10,5  حق بیمه-پاداش سالیانه 6

 25,5 5 جمع 
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 مزد ماهانه پرسنل خط تولید برآورد حقوق و دست-14جدول 

 تعداد شرح ردیف
 حقوق ماهیانه 

 )میلیون ریال(

 3,6 1 مدیر تولید 1

 3 1 کارگر ماهر 2

 4,8 2 کارگر ساده 3

 8  حق بیمه-پاداش سالیانه 4

 19,4 6 جمع 

 

 

 

 

  برآورد هزینه هاي ماهانه سوخت و انرژي-15جدول 

 مصرف ماهانه واحد شرح ردیف
 حدهزینه وا

 )ریال(

 هزینه کل

 )میلیون ریال(

 1,95 1300 1500 کیلووات ساعت برق 1

 0,125 500 250 متر مکعب آب مصرفی 2

 1,05 700 1500 مترمکعب گاز 3

 0,6 1200 500 لیتربنزین 4

 3,73    جمع 
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 هاي ماهانه استهالك و تعمیر و نگهداري  برآورد هزینه-16جدول 

 تعمیر و نگهداري استهالك ماهانه

 شرح ردیف
 لارزش ک

 درصد )میلیون ریال(
 مبلغ

 )میلیون ریال(
 درصد

 مبلغ

 )میلیون ریال(

 جمع

 )میلیون ریال(

 12,1 2 2 10,1 10 1207,5 ساختمان 1

 18,4 5,4 5 13 12 1300 تاسیسات 2

 2,4 0,8 10 1,6 20 100 وسایط نقلیه 3

4 
آالت و  ماشین

 تجهیزات
1701 10 14,2 5 7,1 21,2 

 3,75 1,25 10 2,5 20 150 تجهیزات اداري 5

 58 16,6  41,4  4458,5 جمع 

 

فـروش در نظـر     % 1 بـه میـزان      هاي اداري و فروش     هزینه،  16 الی   12هاي موضوعی جداول      عالوه بر هزینه  

کـل  % 10ه،  بینـی نـشد     پـیش به منظور باال بردن اطمینان سرمایه گذاري نیز هزینـه هـاي             . شود  گرفته می 

 .شود ها در نظر گرفته می هزینه

 

 

 هاي ماهانه ثابت و متغیر تولید   جدول هزینه-17جدول 

 هزینه متغیر هزینه ثابت

 شرح ردیف
 هزینه

 درصد )میلیون ریال(
 مبلغ

 )میلیون ریال(
 درصد

 مبلغ

 )میلیون ریال(

 465 100 0 0 465 )12جدول (مواد اولیه  1

 13,5 30 31,4 70 44,9 )14-13جداول (حقوق  2

 3 80 0,7 20 3,7 )15جدول (سوخت  3
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تعمیــرات و اســتهالك    4

 )16جدول (

58 20 11,6 80 46,4 

دو در (بیمــه کارخانـــه   5

 )هزار سرمایه ثابت

10,9 100 10,9 0 0 

ــاي اداري و   6 ــه هـ هزینـ

 فروش

12,5   100 12,5 

 54 91 5,5 9 59,4 بینی نشده پیش 7

 594,4  60,1  654,5 جمع 

 

 .شود برآورد سرمایه در گردش براي خرید مواد اولیه و تنخواه به میزان یک ماه کاري در نظر گرفته می

  برآورد سرمایه در گردش-18جدول 

 شرح ردیف
 هزینه

 )میلیون ریال(

 654,5 ) یک ماه کاري(سرمایه در گردش  1

 

 

 برداري هاي قبل از بهره  برآورد هزینه-19جدول 

 )میلیون ریال(هزینه  شرح ردیف

 50 تهیه طرح و نقشه 1

 10 اخذ مجوز تاسیس و سایر مجوزها 2

 39,2 حقوق نگهبانان در مدت سازندگی 3

 183,3 ) روز مواد اولیه و سایر اقالم7معادل (اندازي آزمایشی  راه 4

 282,5 جمع 
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  برآورد کل سرمایه مورد نیاز-20جدول 

 ههزین شرح ردیف

 )میلیون ریال(

 5440,6 11گذاري ثابت جدول  سرمایه 1

 282,5 19برداري جدول   هاي قبل از بهره هزینه 2

 654,5 18 جدول سرمایه در گردش 3

 6377,5 جمع 

 

 . تن بیودیزل تولید شود، میزان تولید و درآمد ماهانه به شرح ذیل خواهد بود10اگر فرض کنیم در هر روز 

 ن تولید روزانه و ماهانه سوخت جایگزین گازوییل میزا-21جدول 

 شرح ردیف
 تولید کل

 )تن(

 قیمت فروش واحد

 )میلیون ریال (

 درآمد کل

میلیون (

 )ریال

 50 5 10 تولید روزانه بیودیزل 1

 1250  250 بیودیزلتولید ماهانه  2

 . میلیون ریال خواهد بود15000این میزان درآمد براي یک سال کاري، 

 میلیون ریال برآورد شده است      654,5 برابر   17هاي ماهانه ثابت و متغیر تولید طبق جدول           رفی، هزینه از ط 

بینـی    پـیش هـاي     عنوان هزینـه    ها به   کل هزینه % 10 به منظور باال بردن اطمینان سرمایه گذاري،        که در آن    

 سـاله و  5ون ریال با شرایط  میلی5000 همچنین اقساط ماهانه وام به مبلغ    . در نظر گرفته شده است     نشده،

 .شود بهره بانکی به صورت زیر محاسبه می% 10با 

æçì      )میلیون ریال(سود بانکی  å!í
çéåå

ëææåêååå



 

æåé!ê    )میلیون ریال( میزان اقساط 
ëå
æçì å!íêååå
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الص فـروش   در نتیجه سود ناخـ    .  میلیون ریال خواهد بود    759بنابراین کل هزینه هاي ماهانه برابر       

درآمد ناخالص، درآمـد    % 20با کسر مالیات و عوارض متفرقه به میزان         .  میلیون ریال خواهد بود    491ماهانه  

 . میلیون ریال خواهد بود241خالص ماهانه 

 مـاه یعنـی     27 تن بیودیزل در ماه است و زمان برگشت سرمایه           152سر در میزان تولید حدود         نقطه سربه 

 .بود سال خواهد 3کمتر از 

 

 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور-6

مـواد اولیـه اصـلی چربـی     . مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز این طرح اکثرا در داخل کشور قابل تهیه هستند   

 در ایـران تولیـد   مـواد کمکـی و کاتالیـست نیـز    . شـوند  طبیعی و الکل هستند که هر دو در ایران تولید مـی        

 .باشد مقدار مصرف ساالنه و محل تامین این مواد به شرح ذیل می. گردند می

 

 محل تامین واحد مقدار ماده

 هاي روغنی ها، کشتزارهاي دانه کشتارگاه تن 3000 چربی

 پتروشیمی تن 3000 الکل

 پتروشیمی تن 12 کاتالیزور

 پتروشیمی تن 120 سود

 روشیمیپت تن 12 آنتی اکسیدان

 

 پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

هـاي احـداث، قیمـت زمـین، نـرخ کـارگر،        محل احداث واحد تولیدي بر اساس عوامل مختلفی مانند هزینه     

سهولت دسترسی به منابع اولیه و بازارهاي مصرف و نیز برخی عوامل سیاسی فرهنگی و جغرافیـایی تعیـین        

 .ان قیمت تمام شده اثر بارزي داردگردد و به نحو بارزي در میز می
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هـاي دولتـی در زمینـه     با توجه به سیاست. هزینه احداث واحد خود تابعی از قیمت مصالح، نرخ کارگر است   

تـوان بطـور      مـی . سازي قیمت مصالح، هزینه احداث به نرخ حمل و نقل مصالح وابـسته خواهـد بـود                  یکسان

. هـاي احـداث در نظـر گرفـت          کل هزینه % 20تلف را حدود    هاي مخ   تقریبی اختالف هزینه احداث در استان     

بنابراین اختالف هزینه احـداث در      . دهد  سرمایه کل را به خود اختصاص می      % 20هاي احداث کمتر از       هزینه

 .از کل سرمایه موزد نیاز است% 5هاي مختلف کمتر از  استان

گـذاران و   به منظور تـشویق سـرمایه     . تهاي مختلف اس    هاي دولتی در استان     نرخ زمین نیز تابعی از سیاست     

هاي تشویقی از جمله واگذاري زمین با شرایط بسیار           ها سیاست   هاي تولیدي، در برخی استان      دارندگان طرح 

 . مناسب عامل مثبتی در جهت کاهش میزان سرمایه اولیه مورد نیاز است

بنـابراین  . هـاي کـشور اسـت       سـتان هاي موجود در ا     بینی شده در این طرح میانگینی از نرخ         نرخ زمین پیش  

در عـین حـال ایـن نـرخ تـاثیر          . از کل سرمایه مورد نیاز طرح اسـت       % 10اختالف هزینه خرید زمین حدود      

اگر میزان وام دریافتی تابع متغیـر سـرمایه کـل در نظـر              . هاي تولید و درآمد ماهانه ندارد       چندانی در هزینه  

هاي ماهانه تولید به میـزان        رداختی ماهانه و در نتیجه هزینه     گرفته شود، با حذف نرخ زمین، میزان اقساط پ        

 .نظر کردن است کند و بنابراین قیمت زمین قابل صرف  میلیون ریال تغییر می15تنها 

% 60 ریال در نظر گرفته شده است که به تنهایی سـهمی حـدود               1500نرخ هر کیلو چربی الزم براي طرح        

هـاي مختلـف نیـز حـدود      اختالف کرایه حمل به اسـتان     . دهد  صاص می هاي ماهانه را به خود اخت       کل هزینه 

 75این مقدار براي یک ماه کار رقمـی معـادل         . شود  بینی می   قیمت خرید پیش  % 13 ریال یعنی حدود     200

. دهد هاي الزم را به خود اختصاص می کل هزینه% 8میلیون ریال خواهد بود که به تنهایی سهمی نزدیک به      

رسـد    در نتیجه به نظر مـی     . اي مشابه، قیمت حمل محصول نهایی نیز اثر بسیار مشخصی دارد           البته به شیوه  

 .کننده انتخاب شود محل احداث کارخانه باید عمدتاً بر اساس نزدیکی به منابع اولیه و شهرهاي مصرف

هاي بـا     استانبا توجه به اینکه هر دو نوع چربی حیوانی و گیاهی براي تولید بیودیزل مناسب هستند، کلیه                  

بنابراین با توجه بـه وجـود       . پتانسیل باالي دامپروري و کشاورزي براي احداث واحد تولید بیودیزل مناسبند          

هـاي ذیـل جهـت اجـراي طـرح            منابع غنی تولید چربی و نیز وجود صنایع اولیه تولید الکل وسـود، اسـتان              

 .گردند پیشنهاد می
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استان کرمانشاه-1

استان زنجان-2

ن استان قزوی-3

استان خراسان-4

استان اصفهان-5

 استان فارس-6

 استان گرگان-7-7

 وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال-8

 نفـر پرسـنل   9در ایـن طـرح اشـتغال    . نیروي انسانی و تعداد اشتغال طرح به میـزان تولیـد وابـسته اسـت         

 .  آمده است14 و 13ها در جداول  گردد که فهرست آن بینی می پیش

 و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی  بررسی -9

نحـوه محاسـبه هـر یـک بـر      .  آمده اسـت 15میزان آب، برق، سوخت و بطور کلی انواع یوتیلیتی در جدول          

 . باشد هاي مصرفی می اساس نوع تجهیزات و تکنولوژي و نیز سرانه

  آب-الف

. شود سات، مصارف آشامیدنی و بهداشتی و آبیاري فضاي سبز می     آب مورد نیاز واحد شامل خط تولید، تاسی       

آب . شـود    لیتـر در روز تعیـین مـی        150آب مورد نیاز مصارف اشامیدنی و بهداشتی بر اساس سرانه هر نفر             

 12کل مـصارف آب حـدود       . گردد   لیتر در روز تعیین می     1,5مورد نیاز براي آبیاري نیز به ازاء هر متر مربع           

  روز مطابق جدول زیر استمتر مکعب در

 )متر مکعب در روز(میزان  نوع مصرف

 7 آب در خط تولید

 1,35 آب آشامیدنی

 0,375 آبیاري فضاي سبز

 0,1 شستشو تجهیزات

 0,1 متفرقه

 8,93 جمع
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  برق-ب

. ز دارنـد هاي خط تولید به برق نیا ترین تاسیسات هر واحد صنعتی برق است زیرا تقریباً کلیه دستگاه   اساسی

 .روند شمار می هاي مصرف به روشنایی و برق مورد نیاز واحد اداري از دیگر محل

 کیلـووات   25برق مورد نیاز تاسیسات نیز حـدود        .  کیلووات در روز است    60برق مورد نیاز خط تولید حدود       

ی بـرق در    کنندگان اصل   مصرف. برق روشنایی تخمینی از مساحت ساختمان است      . شود  بینی می   در روز پیش  

 .اند جدول زیر مشخص شده

 

 )کیلووات ساعت(میزان مصرف روزانه  نوع مصرف

 50 خط تولید

 10 تاسیسات

 5 انبار

 5 ساختمان اداري

 5 روشنایی

 5 سرمایش

 80 جمع

 

  سوخت-ب

موارد مصرف در این واحد شامل گرمایش ساختمان اداري به    . سوخت منبع تامین انرژي واحد صنعتی است      

 .شود بینی می  متر مکعب گاز در روز پیش25 متر مربع، 100زاء هر ا

براي تامین انرژي در اشکال مختلف و نیز خطوط مخابراتی در کلیه محلهاي پیشنهادي بـدلیل نزدیکـی بـه       

 .شود بینی نمی گونه مشکلی پیش شهرهاي بزرگ هیچ
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هاي اقتصادي و بازرگانی  وضعیت حمایت-10

 هاي جهانی و مقایسه با تعرفه) آالت محصوالت و ماشین( گمرکی  حمایت تعرفه-10-1

هاي سازنده اصلی خارج از  توان بطور مستقیم از شرکت    بخشی از تجهیزات الزم در این طرح را می        

با توجه بـه اینکـه قیمـت    . صورت خرید ریالی از داخل کشور تامین نمود  کشور وارد نمود و یا اینکه آن را به        

آالت و  شده ریالی آن است و نیـز امکـان تهیـه ماشـین              تر از قیمت تمام     آالت خارجی ارزان    نتمام شده ماشی  

پـذیر اسـت، ایـن روش خریـد از مزیـت نـسبی                تجهیزات یدکی با انطباق کامل با طرح در این حالت امکان          

 طبـق   آالت صـنعتی اسـت کـه        تنها مشکل در این زمینه تعرفه گمرکی ورود ماشین        . باالتري برخوردار است  

تواند براي حمایت از تولید  در صورت امکان دولت می   . گیرد  آالت را در بر می      قیمت ماشین % 10قانون حدود   

آالت صنعتی کاهش دهد و یا با صالحدید و کارشناسی عملکـرد دسـتگاه                هاي گمرکی را براي ماشین      تعرفه

هـایی در      مـشابه چنـین مـشوق      .هاي گمرکی را عودت دهد      وارداتی در یک مدت زمانی پس از نصب، تعرفه        

 .زمینه صادرات محصوالت در چند ساله اخیر موجب افزایش صادرات گردیده است

 

گذار هاي سرمایه  شرکت-ها ، بانک)ها واحدهاي موجود و طرح(هاي مالی   حمایت-10-2

گذاري بخش خصوصی تـامین اعتبـارات الزم بـراي تولیـد از               هاي سرمایه   یکی از مهمترین دغدغه   

در . مدت براي سـرمایه در گـردش اسـت    یق اخذ تسهیالت بلندمدت براي سرمایه ثابت و تسهیالت کوتاه         طر

منظـور تاسـیس    ها بـه  هاي مهمی را در تسهیل روند اخذ وام از بانک سالیان اخیر وزارت صنایع و معادن گام      

 :ها عبارتند از برخی از این تعرفه. واحدهاي صنعتی برداشته است

از طریق بانک عامل براي اقالم ذیل قابـل       % 70 ثابت تا سقف       بانکی دراز مدت جهت سرمایه      تسهیالت -الف

 :دریافت است

Î!  60آالت و تجهیـزات داخلـی، تاسیـسات کارگـاهی بـا ضـریب                 سازي، ماشین   ساختمان و محوطه %

 .گردد محاسبه می

Ï!صورت بـا     یر این و در غ  % 90آالت خارجی در صورت اجراء طرح در مناطق محروم با ضریب              ماشین

.شود محاسبه می% 75ضریب 
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Ð!جهـت دریافـت   1کل سرمایه ثابت را شامل شود، اقالم بند         % 70 کمتر از    2که اقالم بند      درصورتی 

.گردند محاسبه می% 70تسهیالت ریالی با ضریب 

Ñ!    و نـرخ تـسهیالت ارزي      % 12هاي کوتاه و دراز مدت در بخش صنعت           نرخ سود تسهیالت ریالی وام

2 + %Libor براي منـاطق محـروم، نـرخ سـود         . است% 1,25هاي جانبی در حدود       همراه هزینه    به

.باشد می% 3صورت ثابت  به

Ò!       دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخت تسهیالت ارزي و ریالی با توجه بـه ماهیـت طـرح و بازگـشت

. سال است8سرمایه حداکثر 

Ó!      10 مناطق کم توسعه یافتـه و محـروم   حداکثر مدت زمان تامین مالی از محل حساب ذخیره براي 

.سال است

Ô!برداري از پرداخـت مالیـات معـاف      سال اول بهره10هایی که در مناطق محروم اجرا شوند در          طرح

.باشند می

Õ! هـاي صـنعتی انجـام گیرنـد، تـسهیالت            هایی که در شهرك     هاي صنعتی براي طرح     شرکت شهرك

معافیـت مالیـاتی   % 80برداري از   هار سال اول بهره   ها در چ    این نوع طرح  . گیرد  خاصی را در نظر می    

.برخوردارند

Ö! سود ناخالص تعیین شده است% 25مالیات براي سایر مناطق. 
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خلاصه طرح


		نام محصول

		سوخت جایگزین گازوییل (بيوديزل)



		ظرفيت پيشنهادي طرح

		3000 تن 



		موارد كاربرد

		سوخت خودروهاي دیزلی، بهبود خواص روانسازها



		مواد اوليه مصرفي عمده

		چربی، الکل، سود



		كمبود محصول

		



		اشتغال زايي

		9 نفر



		زمين مورد نياز

		2000 متر مربع



		زيربنا 

		اداري

		50



		

		توليدي

		350



		

		تاسيسات

		10



		

		انبار

		150



		ميزان مصرف سالانه مواد اصلي

		



		ميزان مصرف سالانه انرژي

		آب (متر مكعب)

		3000



		

		برق (كيلووات ساعت)

		18000



		

		گاز (مترمكعب)

		18000



		سرمايهگذاري ثابت طرح

		ارزي (دلار)

		



		

		ريالي (ميليون ريال)

		5440



		

		مجموع (ميليون ريال)

		5440



		محل پيشنهادي اجراي طرح

		استانهای كرمانشاه، زنجان، قزوين، خراسان، اصفهان، فارس، گرگان





1- معرفي محصول


سوخت جایگزین گازوییل كه در صنعت به نامهايي چون بیودیزل نيز موسوم است جهت سوخت در موتورهای دیزلی و در فورمولاسيون برخي توليدات ديگر چون روانسازهاي صنعتي براي بهبود خواص بكار ميرود.


استفاده روز افزون از سوختهاي فسيلي، افزايش قيمت محصولات نفتي و كاهش ذخاير موجود، محققان را در جهت يافتن منابع جديد انرژي غير نفتي ترغيب نموده است. در حال حاضر ميزان تقريبي حجم ذخاير نفتي به اندازهاي است كه در صورت ادامه روند تكيه بر سوختهاي فسيلي،در آينده نزديك جهان با مشكلات زيادي از قبیل كمبود مواد اوليه و آلودگی محیط زیست مواجه خواهد شد. عمدهترين مصرف سوختهاي فسيلي در موتورهاي احتراق داخلي ميباشد كه به دليل خاصيت آلودهكنندگي زياد و به جاگذاشتن ذرات معلق و مضر باعث آلودگی زیست محیطی میشوند. بهعنوان مثال تا چندي پيش جهت افزايش بهرهوري و بهسوزي بنزين كه عمدهترين سوخت و نيروي محركه مورد استفاده در حمل و نقل است، از تترااتیل سرب استفاده ميگرديد. با مشخصشدن خطرات زيست محيطي اين ماده تلاش براي يافتن جايگزين مناسبي شروع گرديد و در نهايت متيلترشيوبوتيل اتر با نام اختصاري MTBE بهعنوان جايگزين معرفي و در ايران و برخي كشورهاي جهان به صورت گستردهاي از دهه 1980 ميلادي به بعد در بنزينهاي بدون سرب استفاده شد. استفاده اين مواد در سوخت ابتدا با استقبال زيادي روبرو گشت اما پس از گذشت چند سال تاثيرات سوء آن روي بدن انسان و مضرات زيست محيطي بهويژه آلودگي آبهاي زيرزميني به اثبات رسيد. به همين دليل دانشمندان به فكر استفاده از منابع سوختي سازگار با سيستم بيولوژيكي و محيط زيست افتادند.


نام بيوديزل اولين بار بهوسيله شركتNational SoyDiesel Development Board  که هماکنون به نام National Biodiesel Board ناميده ميشود در آمريکا و در سال 1992 پيشنهاد شد. اين موسسه پيشقدم در تجاري کردن بيوديزل در آمريکا ميباشد. از نظر شيميايي بيوديزل از یك سری استرهاي منو آلكيل اسيدهاي چرب با زنجير طويل تشكیل شده است كه از منابع طبيعي تجديدپذير مانند روغنهاي گياهي يا چربيهاي حيواني تهيه ميشود و به آن، افزودنيهاي مناسب جهت افزايش پايداري و كاهش اكسيداسيون احتمالي اضافه ميشود. اسيد چرب را با يک الکل (معمولاً متانل يا اتانل) مخلوط نموده و يک کاتاليست مانند سديمهيدروکسيد به آن ميافزايند. محصول اين واکنش استر اسيد چرب و گليسرين است. گليسرين محصول جانبي باارزشي است كه در صنايع صابون سازي، توليد مواد غذايي و آرايشي استفاده ميشود. 

بيوديزل تجديدپذير، غير سمي و بدون گوگرد و ترکيبات آروماتيک است. راندمان کار بيوديزل شبيه به سوخت ديزل است و آزمايشها نشان دادهاند که راندمان بيوديزل در خودروها بسيار شبيه به سوخت ديزل است. از اين ماده ميتوان در موتورهاي ديزل (اشتعال تراکمي) با اندکي تغيير و يا بدون تغيير و اصلاح بهصورت مخلوط با گازوييل با نسبتهاي مختلف استفاده نمود. ميزان ترکيب تابعي از شرايط اقتصادي، قوانين زيست محيطي پذيرفته شده، توانايي و قابليت مواد به کار برده شده و خصوصيات احتراق است. مخلوطهايي با 20% بيوديزل و 80% گازوئيل ( ديزل ) بيشترين استفاده و مزايا را دارا هستند و ميتوانند در كليه تجهيزات فعلي مربوط به سوخت ديزل مورد استفاده قرار گيرند. با اندكي تغييرات در موتورهاي ديزلي ميتوان از مخلوطهاي با نسبتهاي بالاتر بيوديزل تا صددرصد بيوديزل خالص در موتورهاي ساخته شده از سال 1994 به بعد استفاده نمود. استراليا و آلمان تنها کشورهايي هستند که بيوديزل را به صورت خالص مورد استفاده قرار ميدهند. در حال حاضر تلاش بر اين است تا سوختهاي بيوديزل به گونهاي فرآيند شوند تا نيازمند هيچ تغييري در سيستم موتوري نباشند. با اين وجود هنوز نقل و انتقال و ذخيره سازي آنها نيازمند تمهيدات خاصي ميباشد. 


بيوديزل را ميتوان از استريفيكاسيون روغنهاي گياهي مثل سويا، بادام زميني، پنبه دانه، گل آفتابگردان و كانولا به صورت تازه يا مستعمل (روغن مصرف شده در آشپزي) و نيز چربيهاي حيواني و حتي پيه توليد كرد. تاكنون نمونههاي اوليه موفقي از سوخت بيوديزل با استفاده از انواع روغنهاي آفتابگردان، سويا و نارگيل تولید شده است كه خواص متفاوتي را نشان دادهاند. در حالي كه منبع توليد بيوديزل در اغلب كشورها عمدتاً دانههاي روغني خوراكي هستند، استفاده از دانههاي روغني گياهان غيرخوراكي مانند جاتروفا كه در كويرزدايي مورد استفاده قرار ميگيرد نيز مورد توجه برخي كشورها قرار گرفته است. بدين ترتيب استفاده از بيوديزل بازار جديدي براي كشاورزان و توليدكنندگان دانههاي روغني ايجاد ميكند. از آنجا که روغن سويا سهم عمدهاي از روغن توليدي در آمريکا را تشکيل ميدهد، توجه به اين روغن بهعنوان ماده اوليه براي توليد بيوديزل در آمريكا گسترش زيادي پيدا نموده است. در حال حاضر در آلمان حدود 1.9 میلیون هکتار انواع دانه های روغنی کشت میشود و تقریباً 8.2 درصد سوخت موتورهای دیزل از این راه فراهم میگردد. در اروپا بيوديزل از روغنهاي محصولات کشاورزي توليد و بهصورت گستردهاي در انواع خودروهاي ديزل استفاده ميگردد. در هاوايي درموسسه Pacific Biodiesel Ins  از بازيافت روغنهاي خوراکي مصرف شده، بيوديزل توليد و در ادوات ديزلي، خودروها و کشتيها استفاده ميگردد. با جمعآوري روغنهاي پسماند از رستورانها براي اين مرکز، بيش از40 تن روغن پسماند در ماه ذخيره ميگردد. 


از سويي ديگر تنوع در نوع خوراك مورد استفاده براي استريفيكاسيون موجب ميگردد تا خصوصيات سوخت بيوديزل به طور قابل ملاحظهاي به زنجيرهاي اسيدهاي چرب موجود در خوراك وابسته شود. 

با توجه به تشابه در فرآيند توليد بيوديزل و ديزل از مواد اوليه گياهي شايد بتوان گفت توليد بيوديزل مشابه ساخت سوخت فسيلي است با اين تفاوت كه فرآيند ساخت سوخت فسيلي طي ميليونها سال در اعماق زمين انجام شده تا گياهان و احتمالاً جانوران به منابع سوخت فسيلي تبديل شوند اما ساخت بيوديزل تحت شرايط خاص دما و فشار با استفاده از كاتاليستها و واكنشگرهاي شيميايي طي مدتي بسيار كوتاه انجام ميشود. 


مهمترين مزيتهاي اساسي بيوديزل نسبت به ديزل (گازوييل) به شرح ذيل ميباشد:


1- ميزان اكسيژن موجود در ديزل صفر است در حاليكه بيوديزل حاوي 12-10 درصد وزني اكسيژن ميباشد. اين امر موجب كاهش دانسيته انرژي و انتشار ذرات معلق ميگردد.

2- ميزان گوگرد موجود در بيوديزل حداكثر  ppm10 است كه درصد آلايندگي آن نسبت به گازوييل مصرفي اروپا كه حداقل حدودppm  10 گوگرد دارد به مراتب كمتر است و البته اين تفاوت نسبت به ميزان گوگرد گازوئيل مصرفي ايران كه بيش از  ppm500 است، بسيار فاحشتر است. گوگرد موجود در سوخت در سيستم اگزوز موتور به اكسيدهاي گوگرد و سپس بخشي از آن به سولفوريك اسيد تبديل ميشود. 


3- گازوئيل معمولاً حدود 40-20 درصد حجمي تركيبات آروماتيك دارد كه باعث افزايش انتشار آلايندههاي مختلف ميشود در حالي كه بيوديزل اساساً عاري از آروماتيكهاست.

4- در گازوئيل هيچ پيوند دوگانه الفینی وجود ندارد در حالي كه در بيوديزل تعداد قابل ملاحظهاي پيوند دوگانه غير اشباع وجود دارد كه موجب سهولت اكسيداسيون كامل در هوا ميگردد. بدين ترتيب استفاده از بيوديزل در يك موتور گازوئيلي به كاهش اساسي در ميزان هيدروكربنهاي سوخت ناقص، منواكسيد كربن و ذرات معلق منجر ميشود و در نتيجه، از سهم كربن موجود در ذرات معلق كاسته ميشود. كاهش بو و دوده توليدي نيز از جمله مزاياي ديگر است.


5- ميزان افزايش گرماي زمين در اثر استفاده از بيوديزل به مراتب كمتر از سوخت ديزل است.


6- مطالعات نشان ميدهد به ازاي مصرف هر يك كيلوگرم از بيوديزل، سه كيلوگرم دياكسيد كربن كمتر توليد ميشود. بنابراين ميزان پخش گاز دياكسيد كربن نسبت به سوخت ديزل معمولي 65 تا 90% كمتر است.


7- در مقايسه با سوخت ديزل معمولي خيلي سريع توسط سيستمهاي بيولوژيكي تجزيه ميگردد.


8- افزايش روانكاري موتور

در مقابل هزينههاي بالاي توليد بيوديزل، ارزاني نسبي ديزل حاصل از فرآوري نفت خام و امكان توليد ساير محصولات از مواد اوليه مورد نياز توليد بيوديزل، تاكنون مانع توليد بيوديزل در مقياس انبوه بوده است. هزینه تولید هر لیتر بيوديزل در اروپا بهطور متوسط 0.85 تا 1 دلار میباشد که از این میان تنها 5 تا 6.25 سنت هزینه تبدیل روغن به يك ليتر بیودیزل بوده و مابقی هزینه تولید روغن خام میباشد. به همين دليل محاسبات اقتصادي نشان ميدهند در صورتي كه قيمت نفت خام به بشکهاي بيش از 50 دلار برسد و يا سياست حذف يارانه انرژي اجرا گردد، توليد بيوديزل توجيه اقتصادي پيدا خواهد نمود. به همين دليل كشورهاي نفتخيزي چون عربستان نيز درصدد وارد كردن تكنولوژي توليد بيوديزل برآمدهاند. 

در ايران نيز توليد سوختهاي گياهي از فاضلاب و زبالههايي که منبع آلي دارند، در سطح آزمايشي انجام شده است. دستگاههاي توليد سوختهاي گياهي در مواردي طراحي و ساخته شدهاند. بهعلت واردات بنزين (واردات بنزين در سال 1383 بالغ بر 3 ميليارد دلار بوده است) و کاهش منابع نفتي، در کشور ما نيز به صورت کلان به اين سوختها توجه شده است بهطوري که در برنامه چهارم توسعه کشور، تمهيداتي براي توجه به تحقيق در مورد اين سوختها انديشيده شده است.

در اروپا با اتخاذ سایتهای منطقهای و استفاده از انواع دانههای روغنی، ميزان استفاده از سوختهاي غيرنفتي در سال 2005 به 17-15 درصد کل سوخت مصرفی موتورهای دیزل رسيد. در طی 15 سال گذشته روند حاکم بر مصرف انرژی جهانی بر مبنای استفاده از سوختهای جایگزین بوده و در سال 1992 مصوبه سیاست انرژی جهانی دولتها را موظف کرد تا سال 2005 میزان 7.5 درصد از سوخت موتورهای فعلی را با سوختهای غیرنفتی جایگزین نمايند كه این رقم ميبايست تا سال 2010 به 25 درصد افزایش یابد. کميسيون کتاب سفيد اروپا در نوامبر 1997 به منظور حل مشكلات انرژي در جهان، اختصاص 12 درصد از کل انرژي مصرفي را تا سال 2010 به انرژيهاي تجديدپذير پيشنهاد داد. اولين فاکتوري که براي اين منظور لازم است، فروش بيوسوخت به بيش از 18 ميليون تا سال 2010 ميباشد. بدين منظور کميته انرژي اتحاديه اروپا براي اولين مرحله، فروش 2 درصد بيوسوخت مايع را مناسب دانسته است. اخيراً کمسيون اروپا(EU)  پيشنهاد ايجاد قانون جديدي براي استفاده از سوختهاي تجديدپذير براي حمل و نقل نموده و اين کار با تنظيم و افزايش بودجه بيوسوختها مانند بيوديزل و بيواتانل صورت گرفت. در نوامبر 2001 قانوني مشتمل بر يک طرح و دو پيشنهاد جهت رسيدن به ميزان حداقل استفاده از بيوسوخت در سوختهاي مربوط به حمل و نقل و اجازه براي کاهش ميزان ماليات از بيوسوخت تنظيم گرديد. در اين قانون از سال 2005 حداقل درصد بيوسوخت 15 درصد تعيين گرديد.


با توجه به گرایش به سوختهای تجدیدپذیر بسیاری از کارخانجات تولید خودرو نیز سعی کردهاند تا در تولیدات جدید خود قابلیت استفاده از این نوع سوختها را قرار دهند. بهعنوان مثال در جدول زیر فهرست سازندگان خودرو که امکان استفاده از بیودیزل را در تولیداتشان فراهم آوردهاند آورده شده است.


		نوع خودرو

		نام سازنده



		Personal cars all TDI-models

		Audi



		IH Tractors all models

		



		Personal car model 525 tds

		BMW



		Combines, Tractors

		



		Diesel engines

		Faryman



		Tractors

		Fiatagri



		AG Tractors

		Ford



		Tractors

		Holder



		Tractors series 3000 and 5000

		Iseki



		Tractors, combines

		John Deere



		Tractors

		KHD



		Tractors series OC, Super Mini, O5, O3

		Kubota



		Tractors serie 1000

		Lamborghini



		Personal cars series C and E 220, C 200 and 220 CDI

		Mercedes-Benz



		Bus series BR 300, 400

		Lorry



		Personal cars all TDI-series

		Seat



		Personal cars all TDI-series

		Skoda



		Tractors

		Steyr



		Boat series M 16 TCAM and M 14 TCAM

		



		Tractors

		Valmet



		Personal cars all TDI- series

		Volkswagen



		Personal cars all new SDI-series(EURO-3)

		



		Personal cars series S80-D, S70-TDI and V70-TDI

		Volvo





بيوديزل را همچنين ميتوان بهعنوان يک سوخت گرمايي موثر استفاده نمود. نزديك به 90 درصد توليد بيوديزل در ايتاليا بدين منظور اختصاص يافته است. 


1-1- نام و كد محصول (آيسيك 3): 


اين ماده با كد آيسيك شماره 24291819 در فهرست وزارت صنايع و معادن مشخص شده است.


1-2- شماره تعرفه گمركي:

اين ماده تاكنون به صورت انبوه در ايران توليد نشده و نيز تاكنون در ايران بازار مصرفي نداشته است و لذا براي واردات آن تاكنون اقدامي نشده است.


1-3- شرايط واردات:


بيوديزل يكي از موادي است كه در ايران بهصورت توليد نمیشود و ممنوعيت واردات ندارد. شرايط واردات اين محصول مطابق قانون واردات مواد شيميايي است و از لحاظ ميزان محدوديتي ندارد.


1-4- بررسي و ارائه استاندارد (ملي يا بينالمللي):

در كليه كشورهاي جهان اعم از واردكننده و يا صادركننده محصولات شيميايي، استانداردهاي مختلفي جهت بررسي كيفيت كالا، روش تهيه، روش بستهبندي و غيره تدوين شده است. تدوين اين استانداردها در ايران طبق قانون بر عهده موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است. در مورد بيوديزل بدليل تازگي موضوع و عدم نياز به واردات يا توليد آن هنوز هيچ استاندارد ملي خاصي تدوين نشده است. اما كليه استانداردهاي موضوعي براي گازوييل بدون تغيير و يا با تغييرات جزيي قابل كاربرد هستند. در جدول زير فهرست استانداردهاي كشوري و نيز برخي از استانداردهاي جهاني مرتبط با بيوديزل آمده است. بهعنوان مثال استاندارد ASTM D6751 در مورد بيوديزل با محتوي گوگرد پايين B100 بدين شرح است:


1- مخلوط بيوديزل با محتوي گوگرد پايين B100 با سوختهاي ديزلي از درجه 1-D و 2-D مطابق استاندارد ASTM D975 قابل استفاده است.


2- مخلوط بيوديزل  B100 با سوختهايي كه ميزان گوگرد يا محتوي آروماتيك آنها خارج از حدود درجههاي 1-D و 2-D مطابق استاندارد ASTM D975 است به شرطي مجاز است كه با مقررات محلي و يا ملي مغاير نباشد.


3- اين استاندارد در برگيرنده ويژگيهاي لازم براي بيوديزل در زمان و مكان تحويل است، بهجز در مواردي كه بين خريدار و توليدكننده شرايط خاصي برقرار باشد.


همچنين استاندارد ASTM D7467 به مخلوطهايي از سوخت ديزل و بيوديزل ميپردازد كه بين 6 تا 20% از محتوي آنها را بيوديزل تشكيل ميدهد و مابقي از سوخت ديزلي تقطيري سبك يا مياني باشد. اجزاء مخلوط بايد شرايط استاندارد ASTM D6751 را برآورد نمايند. مشخصات سوخت ديزلي بكار رفته در مخلوط بايد از درجههاي 1-D و 2-D مطابق استاندارد ASTM D975 باشد. برحسب ميزان گوگرد موجود، اين مخلوطها به سه دسته تقسيم ميشوند.


1- S15: سوختهاي با ماگزيمم  PPM 15 گوگرد 


1- S500: سوختهاي با ماگزيمم  PPM 500 گوگرد 


1- S5000: سوختهاي با ماگزيمم  PPM 5000 گوگرد 


		جدول 3- فهرست استانداردهاي تدوين شده در ارتباط با بيوديزل



		رديف

		شماره استاندارد

		شرح



		1

		4903 استاندارد ملی

		ویژگیهای نفت گاز



		2

		7233 استاندارد ملي

		اندازه گيري الكيل نيترات در سوختهاي ديزلي به روش طيف سنجي 



		3

		ASTM D975

		مشخصات استاندارد انواع سوختهاي ديزلي براي موتورهاي ديزلي مختلف



		4

		ASTM D1266

		روش آزمون سولفور در محصولات نفتي (روش لامپ)



		5

		ASTM D129

		روش آزمون سولفور در محصولات نفتي (روش بمب)



		6

		ASTM D1552

		روش آزمون سولفور در محصولات نفتي (روش دماي بالا)



		7

		ASTM D4294

		روش آزمون سولفور در محصولات نفتي (روش پراكندگي انرژي موج طيفسنجي فلورسانس X-Ray)



		8

		ASTM D7039

		روش آزمون سولفور در بنزين و سوختهاي ديزلي (روش پراكندگي انرژي موج طيفسنجي فلورسانس X-Ray)



		9

		ASTM D2622

		روش آزمون سولفور در محصولات نفتي (روش پراكندگي طول موج طيفسنجي فلورسانس X-Ray)



		10

		ASTM D3120

		روش آزمون براي مقادير ناچيز سولفور در هيدروكربنهاي نفتي سبك به روش ميكروكالريمتري اكسايشي



		11

		ASTM D5453

		روش آزمون تعيين سولفور كل در هيدروكربنهاي مايع، سوخت موتور احتراقي با شمع، سوخت موتور ديزلي و روغن موتور با فلورسانس ماورا بنفش



		12

		ASTM D93

		روش آزمون نقطه اشتعال خودبهخودي در ظرف در بسته به روش پنسكي-مارتنز



		13

		ASTM D6450

		روش آزمون نقطه اشتعال خودبهخودي به روش CCCFP



		14

		ASTM D3828

		روش آزمون نقطه اشتعال خودبهخودي در ظرف در بسته با حجم كم



		15

		ASTM D56

		روش آزمون نقطه اشتعال خودبهخودي در ظرف در بسته 



		16

		ASTM D86

		روش آزمون تقطير محصولات نفتي در فشار اتمسفر



		17

		ASTM D6898

		روش آزمون رواني سوخت ديزل 



		18

		ASTM D6078

		روش آزمون رواني سوخت ديزل به روش SLBOCLE 



		19

		ASTM D6079

		روش آزمون رواني سوخت ديزل به روش HFRR



		20

		ASTM D6890

		روش آزمون زمان تاخير احتراق و عدد ستان حاصل 



		21

		ASTM D6371

		روش آزمون نقطه Cold Filter Plugging Point  سوخت ديزلي



		22

		ASTM D130

		روش آزمون ميزان خورندگي به روش سيم لخت مسي



		23

		ASTM D1319

		روش آزمون براي انواع هيدروكربنهاي موجود در محصولات نفتي مايع به روش جذب شناساگر فلورسانت



		24

		ASTM D1796

		روش آزمون براي تعيين آب و رسوب در سوختهاي نفتي به روش سانتريفيوژ



		25

		ASTM D2709

		روش آزمون براي تعيين آب و رسوب در سوختهاي تقطير مياني به روش سانتريفيوژ



		26

		ASTM D2274

		روش آزمون پايداري در برابر اكسايش سوخت نفتي تقطيري



		27

		ASTM D2500

		روش آزمون نقطه ابريشدن محصولات نفتي



		28

		ASTM D5771

		روش آزمون نقطه ابري شدن محصولات نفتي (روش تعيين نوري سرمايش مرحلهاي)



		29

		ASTM D5772

		روش آزمون نقطه ابري شدن محصولات نفتي (روش نرخ سرمايش خطي)



		30

		ASTM D5773

		روش آزمون نقطه ابري شدن محصولات نفتي (روش نرخ سرمايش ثابت)



		31

		ASTM D2624

		روش آزمون هدايت الكتريكي سوختهاي تقطيري و جت



		32

		ASTM D4308

		روش آزمون هدايت الكتريكي هيدروكربنهاي مايع



		33

		ASTM D2880

		طبقهبندي سوخت نفتي توربين گاز



		34

		ASTM D2887

		روش آزمون توزيع دامنه جوش برشهاي نفتي به روش كروماتوگرافي گازي



		35

		ASTM D3117

		روش آزمون نقطه واكسي شدن سوختهاي تقطيري



		36

		ASTM D4177

		نمونهبرداري اتوماتيك محصولات نفتي



		37

		ASTM D4057

		نمونهبرداري دستي محصولات نفتي



		38

		ASTM D5842

		نمونهبرداري و حمل و نقل سوختها براي اندازهگيري فراريت



		39

		ASTM D5854

		نمونهبرداري اختلاط و حمل و نقل نمونههاي مايع محصولات نفتي



		40

		ASTM D445

		روش آزمون گرانروي كينماتيك مايعات شفاف ( و محاسبه گرانروي ديناميك)



		41

		ASTM D4539

		روش آزمون صافيپذيري سوخت ديزل به روش جريان در دماي پايين (LTFT)



		42

		ASTM D4737

		روش آزمون براي ضريب ستان محاسبهشده با معادله چهار متغيره



		43

		ASTM D482

		روش آزمون براي خاكستر محصولات نفتي



		44

		ASTM D4865

		راهنماي توليد و حذف الكتريسيته ساكن در سوختهاي نفتي



		45

		ASTM D524

		روش آزمون بقاياي كربني محصولات نفتي



		46

		ASTM D189

		روش آزمون بقاياي كربني محصولات نفتي به روش كنرادسون



		47

		ASTM D4530

		روش آزمون بقاياي كربني محصولات نفتي به روش ميكرو 



		48

		ASTM D613

		روش آزمون عدد ستان سوخت ديزل



		49

		ASTM D976

		روش آزمون ضريب ستان محاسبهشده سوختهاي تقطيري



		50

		ASTM D6217

		روش آزمون براي آلودگي در سوختهاي تقطير مياني به كمك صاف كردن



		51

		ASTM D6371

		روش آزمون براي نقطه پلاگينگ  ديزل



		52

		ASTM D6468

		روش آزمون پايداري سوختهاي تقطيري در حرارتهاي بالا



		53

		ASTM D6469

		راهنماي آلودگي ميكروبي در سوختها



		54

		ASTM D7261

		روش آزمون تعيين شاخص تفكيك از آب سوخت ديزلي با دستگاه جداساز قابل حمل



		55

		ASTM D6751

		مشخصات استاندارد سوخت بيوديزل (B100)



		56

		ASTM D7467

		مشخصات استاندارد مخلوط سوخت ديزل و بيوديزل  B6تا B20



		57

		ASTM D6584

		روش آزمون تعيين مقدار گليسرين آزاد و كل در بيوديزل B100 به روش كروماتوگرافي گازي



		58

		ASTM D664

		روش آزمون عدد اسيدي محصولات نفتي



		59

		ASTM D7321

		روش آزمون آلودگيهاي سوخت بيوديزل B100  با صافي آزمايشگاهي



		60

		ASTM D7462

		روش آزمون تعيين پايداري اكسايشي بيوديزل B100 و بيوديزلهاي مخلوط با سوختهاي تقطير مياني



		61

		ISO 13759:1996

		اندازهگيري الكيلنيترات در سوختهاي ديزلي به روش اسپكتروفتومتري



		62

		ISO 8691:1994

		اندازهگيري ميزان واناديم موجود در سوختهاي مايع به روش طيفنگاري جذب اتمي غير شعلهاي



		63

		ISO 12156-2

		ارزيابي ميزان رواني سوخت ديزل. قسمت دوم: محدوديتها



		64

		ISO 12156-1:2006

		ارزيابي ميزان رواني سوخت ديزل. قسمت اول: روش آزمون



		65

		ISO 6297:1997

		تعيين هدايت الكتريكي سوختهاي تقطيري و جت



		66

		ISO 5165:1998

		تعيين كيفيت احتراق سوختهاي ديزلي 





1-5- بررسي و اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول:

در حال حاضر قيمت جهانی هر لیتر گازوییل بين 2000 تا3000 ريال در نوسان است كه بايد به آن كرايه حمل به محل مصرف را اضافه نمود. قيمت تمام شده هر لیتر سوخت جایگزین گازوییل 4600 ريال برآورد ميشود كه شامل قيمت تمام شده مواد اوليه و هزينههاي توليد است. به همين دليل اين ماده تاكنون جايگاه مناسبي براي عرضه در كشورهاي نفتخيز مانند ايران نداشته است. از طرفي سوخت جهت مصارف داخلي در كشورهاي نفتخيز با سوبسيد عرضه شده و به همين دليل تفاوت قيمت بيوديزل با سوخت فسيلي بسيار چشمگير است. اما منابع سوختهای فسیلی به سرعت رو به اتمام است و بشر ناگزیر است منابع جدیدی جهت ایجاد انرژی بیابد.


هزينه توليد و قيمت تمام شده سوخت جایگزین گازوییل مانند هر محصول شيميايي ديگر به عوامل مختلفي وابسته است. برخي از مهمترين اين عوامل عبارتند از:


1- قيمت تمام شده مواد اوليه: فرآيند توليد بيوديزل بسيار ساده و با هزينه ناچيزي انجام ميشود. بررسي اقتصادي طرح توليد نشان ميدهد حدود 90% هزينه تمام شده هر ليتر بيوديزل مربوط به قيمت مواد اوليه آن است.


2- تكنولوژي و تجهيزات بكار رفته در توليد سوخت جایگزین گازوییل: نوع تجهيزات و تكنولوژي بكار رفته از سويي بر ميزان سرمايه ثابت توليد اثر گذاشته و از سويي ديگر با توجه به بازده و كيفيت محصول و ميزان ضايعات، بر هزينه تمام شده اثر ميگذارد. تاثير تكنولوژي و تجهيزات انتخاب شده در قسمت تمام شده كالا حدود 4% است كه در مقايسه با هزينه مواد اوليه ناچيز است.


3- هزينه نيروي انساني: بطور معمول، حقوق و دستمزد پرسنل خط توليد و پرسنل غير مولد، در ميزان سرمايه در گردش و هزينههاي متغير توليد و در نتيجه در قيمت تمام شده اثر بارزي دارد. در اين طرح تاثير هزينه نيروي انساني سهمي حدود 2% هزينه تمام شده را داراست.


4- ظرفيت توليد: بطور كلي با افزايش ظرفيت توليد تا حد ظرفيت اسمي، بدليل سرشكن شدن برخي هزينههاي توليد، قيمت تمام شده محصول كاهش پيدا ميكند. بطور تقريبي با دو برابر شدن ظرفيت توليد نسبت به مقدار كنوني، هزينه تمام شده يك واحد كالا حدود 5% كاهش پيدا ميكند.


5- محل احداث: عموماً محل احداث با توجه به هزينههاي احداث، قيمت زمين، نرخ كارگر، سهولت دسترسي به منابع اوليه و بازارهاي مصرف و نيز برخي عوامل سياسي فرهنگي و جغرافيايي تعيين و در قيمت تمام شده اثر بارزي دارد. در اين طرح دامنه تغييرات هزينه احداث، زمين، نرخ كارگر و ساير عوامل مذكور سهمي حدود 5% در هزينه تمام شده محصول دارد.


1-6- توضيح موارد مصرف و كاربرد:


این محصول نه تنها میتواند بهعنوان سوخت جایگزین گازوییل استفاده شود بلکه منبع جدیدی جهت تولید انرژی سازگار با محیط زیست میباشد.


1-7- بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول:


سوختهای فسیلی میتوانند جایگزین این محصول باشند اما در آیندهای نه چندان دور با كاهش ميزان ذخيره سوختهاي فسيلي و يا حذف يارانه انرژي، بهتدريج قيمت اين سوختها افزايش يافته و اين عامل به همراه برخي مشكلات زيست محيطي ناشي از مصرف آنها، کفه ترازو را به نفع سوختهای جديد مانند بيوديزل برميگردانند.


1-8- اهميت استراتژيك كالا در دنياي امروز:


سوخت يكي از منابع تجديد ناپذير طبيعي است و همين امر موجب ميگردد تا در نحوه استفاده از آن تجديد نظر اساسي بهعمل آيد و از هدر رفتن ان جلوگیری نمود.


1-9- كشورهاي عمده توليدكننده و مصرفكننده محصول


اغلب كشورهاي صنعتي داراي تكنولوژي تولید سوخت جایگزین گازوییل هستند و توليدكننده و در عين حال مصرفكننده اين محصول به شمار ميآيند. در اين ميان ميزان توليدات كشور امریکا بهگونهاي است كه يكي از اصليترين توليدكنندگان و مصرفكنندگان اين محصول به شمار ميآيد. 

در جدول زير ميزان توليد بيوديزل در اروپا در سال 2007 ميلادي آمده است.


		كشور

		ميزان توليد (هزار تن)

		كشور

		ميزان توليد (هزار تن)



		آلمان

		2890

		هلند

		85



		فرانسه

		872

		دانمارك

		85



		ايتاليا

		363

		لهستان

		80



		اتريش

		267

		سوئد

		63



		پرتغال

		175

		چك

		61



		اسپانيا

		168

		اسلواكي

		46



		بلژيك

		166

		فنلاند

		39



		انگلستان

		150

		روماني

		36



		يونان

		100

		ليتواني

		26





در مجموع كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در سال 2007 ، ميزان 713/5 ميليون تن بيوديزل توليد نمودهاند كه در مقايسه با آمار سال 2006 افزايشي در حدود 8/16% را نشان ميدهد. پيشبيني شده است كه ظرفيت توليد در اروپا در سال 2008 به 16 ميليون تن برسد كه افزايش حدود 280% را نشان ميدهد. اين پيشبيني براساس 330 روز كاري براي هر واحد فعال در سال انجام گرفته است. 


1-10- شرايط صادرات:


طبق قانون معافيت صادرات كالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب 27/12/1379، صادرات كالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف ميباشند و هيچيك از وزارتخانهها، نهادها، دستگاههاي اجرايي، شهرداريها و شوراهاي محلي كه طبق قوانين و مقررات، حق وضع و اخذ عوارض دارند، مجاز نيستند از كالاهاي و خدمات صادراتي عوارض اخذ نمايند و يا مجوز اخذ صادر نمايند. در مورد بيوديزل با توجه به اينكه ايران در حال حاضر از واردكنندگان سوخت محسوب ميشود و نيز از آنجا كه بدليل وضع قوانين حمايتي و يارانههاي قابل توجهي در زمينه سوختهاي فسيلي، بيوديزل از نظر قيمت قابل رقابت با سوخت فسيلي نيست، احتمال صادرات این محصول تا ساليان متمادي نميرود.


2- وضعيت عرضه و تقاضا


2-1- بررسي ظرفيت بهرهبرداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون 


اين محصول تاكنون در ايران به مقدار کم و بهصورت آزمايشي تولید شده است و تاكنون تنها يك واحد از وزارت صنايع مجوز توليد آنرا دريافت نموده است. بنابراين با توجه به ميزان نیاز، تاسيس چند واحد در زمينه توليد آن از توجيه اقتصادي بالايي برخوردار است.


2-2- بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه يافته در دست اجرا


تنها يك واحد جهت توليد اين محصول در ايران مجوز دريافت نموده است و واحد ديگري از وزارت صنايع مجوز توليد آنرا دريافت ننموده است.


2-3- بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا پايان سال 84


در کشور ما بدلیل دارا بودن منابع نفتی قیمت این محصولات پایین و به وفور در دسترس هستند بنابراین واردات این محصولات در دورههاي زماني فعلي دارای توجیه اقتصادی نمیباشد.


2-4- بررسي روند مصرف از آغاز برنامه


با گسترش واحدهاي صنعتي و سیستمهای حمل و نقل جادهای و نیروگاهها از آغاز برنامه سوم تاكنون، روند مصرف سوخت افزايش چشمگيري داشته است. متاسفانه بدليل عدم آگاهی مردم در حال حاضر آمار دقيقي از مصرف اين ماده در صنايع كشور وجود ندارد. اما بهطور تقريبي ميتوان گفت اگر فقط هر يك از کامیونهای موجود در ناوگان حمل و نقل جادهاي كشور، روزانه بيست لیتر از این محصول را استفاده كنند، چه مقدار زیادی از این محصول مورد نیاز است. اين مقدار رقم قابل توجهي از مصرف سوخت جایگزین گازوییل را در تنها يكي از صنايع مصرفكننده نشان ميدهد. پيش بيني ميشود با افزايش واحدهاي مصرفكننده گازوییل تا پايان برنامه و رشد فرهنگ مصرف منابع تجديد ناپذير در كشور، نياز به اين محصول بيش از پيش گردد.


2-5- بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا پايان سال 84 

با توجه به اينكه تاكنون اين محصول در ايران توليد نشده است، صادراتي براي اين محصول وجود ندارد. از طرفي بازارهاي بالقوه داخلي حجم صادرات را حداقل در سالها و ظرفيتهاي اوليه توليد ناچيز نگاه خواهد داشت.


2-6- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم

با توجه به اينكه تاكنون اين محصول در ايران توليد نشده است، صادراتي براي اين محصول وجود ندارد. از طرفي بازارهاي بالقوه داخلي حجم صادرات را حداقل در سالها و ظرفيتهاي اوليه توليد ناچيز نگاه خواهد داشت.


3- بررسي اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول

اين محصول در ايران توليد نميشود. فلوچارت زير شماي كلي يك پروسه توليد ساده اين محصول را نشان ميدهد كه روش توليد عمومي اين محصول در اغلب كشورهاي صنعتي است و فقط در جزييات خاص اين روشها با يكديگر متفاوتند.


همانطور كه در فلوچارت ديده ميشود، ابتدا چربی طبیعی با اتیل الکل و کاتالیست مخلوط شده و تحت شرایط دما قرار میگیرد. سپس فاز استری از الکل جدا شده و با سود شسته میشود.





4- تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژيهاي مرسوم در فرآيند توليد محصول

فرآيندهاي تولید سوخت جایگزین گازوییل در تقريباً تمامي كشورهاي صنعتي مشابه است و فقط در جزييات خاصي تغيير ميكند. لذا تفاوت عمدهاي كه موجب بروز نقاط ضعف يا قوت عمده بين اين واحدها شود، وجود ندارد.


5- بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي

تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي براي توليد هر محصول صنعتي بهگونهاي است كه با كمترين سرمايهگذاري و نياز به منابع خارجي، بيشترين سوددهي را داشته باشد. در اين ميان واحدهاي كارگاهي با ظرفيت كم بدليل عدم سرشكن شدن برخي اقلام هزينه ثابت، داراي سوددهي كمي هستند. واحدهاي با ظرفيت بالا نيز به سرمايهگذاري زيادي نيازمند است و با توجه به اينكه چنين واحدهايي نيازمند دامنه فعاليت بسيار گسترده و جهاني براي عرضه محصولات خود هستند، در شرايط فعلي امكان انجام آن در ايران توام با ريسك بسيار بالايي است. به همين دليل بهتر است يك ظرفيت بهينه براي توليد در نظر گرفته شود و واحد به گونهاي طراحي گردد كه امكان گسترش آن به سادگي فراهم باشد و يا از تجهيزات فراهم شده براي توليد ساير محصولات استفاده گردد.


با توجه به تجهيزات خط توليد و مدت زمان ماند در هر يك از تجهيزات، براي هر خط توليد امكان توليد 10 تن سوخت جایگزین گازوییل در هر شيفت و بنابراين 10 تن در هر روز پيشبيني ميشود.


هزينههاي سرمايهگذاري طرح به شرح ذيل در جداول مربوطه آمده است.


		جدول 5- تجهيزات لازم در خط توليد و آزمايشگاه



		رديف

		نام دستگاه

		تعداد

		قيمت كل (ميليون ريال)



		1

		کوره میکسر دار 10 تنی

		1

		150



		2

		سیستم بازیافت حلال

		1

		200



		3

		مخازن دپو

		4

		400



		4

		اکستراکتور

		1

		150



		5

		جرثقیل سقفی

		1

		80



		7

		پمپ

		3

		21



		11

		لوازم آزمایشگاه

		

		100



		12

		ميكسر مرطوب و خشك

		1

		100



		13

		سردخانه 50 تنی

		1

		500



		

		جمع

		

		1701





		جدول 6- كل فضاي سرپوشيده مورد نياز



		رديف

		قسمت

		متراژ


(متر مربع)

		هزينه واحد (ميليون ريال)

		هزينه


(ميليون ريال)



		1

		انبار مواد اوليه

		150

		2

		300



		2

		ساختمان اداري

		50

		3

		150



		3

		آزمايشگاه

		15

		2.5

		37.5



		4

		تاسيسات

		10

		2

		20



		7

		سالن توليد 

		350

		2

		700



		

		جمع

		575

		

		1207.5





		جدول 7- هزينههاي زمين و محوطهسازي 



		رديف

		قسمت

		متراژ


(متر مربع)

		هزينه واحد


(هزار ريال)

		هزينه


(ميليون ريال)



		1

		زمين

		2000

		180

		360



		2

		خاكبرداري و تسطيح

		2000

		20

		40



		3

		ديواركشي

		200

		250

		50



		4

		فضاي سبز و خيابان كشي

		250

		150

		37.5



		

		جمع

		

		

		487.5





		جدول 8- هزينههاي تاسيسات آب، برق و سوخت و غيره



		رديف

		قسمت

		هزينه


(ميليون ريال)



		1

		تاسيسات برق شامل كنتور - تابلو سيستم توزيع برق، حقانشعاب، ترانس، كابلكشي

		300



		2

		تاسيسات آب شامل كنتور- انشعاب- لولهكشي 

		200



		3

		تلفن - پيجينگ

		100



		4

		تجهيزات ايمني

		100



		5

		تاسيسات برودتي- حرارتي

		200



		6

		سيستم تهويه هوا

		300



		8

		تاسيسات سوخت شامل تانك ذخيره - لولهكشي

		100



		

		جمع

		1300





		جدول 9- هزينههاي وسايط نقليه



		رديف

		قسمت

		تعداد

		هزينه


(ميليون ريال)



		1

		وانت نيسان

		1

		100





		جدول 10- هزينه تجهيزات اداري- كارگاهي



		رديف

		شرح

		هزينه


(ميليون ريال)



		1

		لوازم اداري (ميز صندلي، فايل، گوشي تلفن، ....)

		100



		2

		ابزارآلات كارگاهي

		50



		

		جمع

		150





با توجه به برآوردهاي فوق، سرمايه ثابت مورد نياز طرح را ميتوان چنين برآورد نمود.


		جدول 11- جدول سرمايه ثابت



		رديف

		شرح

		هزينه


(ميليون ريال)



		1

		جدول 5

		1701



		2

		جدول 6

		1207.5



		3

		جدول 7

		487.5



		4

		جدول 8

		1300



		5

		جدول 9

		100



		6

		جدول 10

		150



		7

		متفرقه و پيشبيني نشده (10% كل هزينهها)

		494.6



		

		جمع

		5440.6





هزينههاي ثابت و متغير جاري را براساس قيمت تمام شده مواد اوليه و هزينههاي توليد به شرح مندرج در جداول ذيل ميتوان برآورد نمود. بدين منظور با فرض تبديل كامل چربي اوليه به بيوديزل، براي توليد روزانه 10 تن در یك شيفت كاري در روز، و با فرض صرفنظر كردن از افزايش وزن استر توليدي ناشي از الكل مصرفي، 10 تن چربي و الكل مورد نياز است. بدين ترتيب براي توليد يك ماهه، مقدار و هزينه مواد اوليه لازم براي 25 روز كاري در هر ماه، مطابق جدول زير است


		جدول 12- برآورد هزينه مواد اوليه جهت يك ماه كار



		رديف

		شرح

		مقدار مورد نياز (تن)

		هزينه واحد


(ميليون ريال)

		هزينه


(ميليون ريال)



		

		چربی

		250

		1.5

		375



		

		الکل

		250

		0.25

		62.5



		

		سود

		2.5

		4

		10



		

		آنتي اكسيدان

		2.5

		7

		17.5



		

		جمع

		

		

		465





		جدول 13- برآورد حقوق و دستمزد ماهانه پرسنل غير خط توليد



		رديف

		شرح

		تعداد

		حقوق ماهيانه (ميليون ريال)



		1

		مديرعامل

		1

		4.8



		2

		حسابدار

		1

		3



		3

		راننده

		1

		2.4



		4

		منشي

		1

		2.4



		5

		سرايدار

		1

		2.4



		6

		پاداش ساليانه- حق بيمه

		

		10.5



		

		جمع

		5

		25.5





		جدول 14- برآورد حقوق و دستمزد ماهانه پرسنل خط توليد



		رديف

		شرح

		تعداد

		حقوق ماهيانه 


(ميليون ريال)



		1

		مدير توليد

		1

		3.6



		2

		كارگر ماهر

		1

		3



		3

		كارگر ساده

		2

		4.8



		4

		پاداش ساليانه- حق بيمه

		

		8



		

		جمع

		6

		19.4





		جدول 15- برآورد هزينه هاي ماهانه سوخت و انرژي



		رديف

		شرح

		واحد

		مصرف ماهانه

		هزينه واحد


(ريال)

		هزينه كل


(ميليون ريال)



		1

		برق

		كيلووات ساعت

		1500

		1300

		1.95



		2

		آب مصرفي

		متر مكعب

		250

		500

		0.125



		3

		گاز

		مترمكعب

		1500

		700

		1.05



		4

		بنزين

		ليتر

		500

		1200

		0.6



		

		جمع

		

		

		

		3.73





		جدول 16- برآورد هزينههاي ماهانه استهلاك و تعمير و نگهداري



		رديف

		شرح

		ارزش كل


(ميليون ريال)

		استهلاك ماهانه

		تعمير و نگهداري

		جمع


(ميليون ريال)



		

		

		

		درصد

		مبلغ


(ميليون ريال)

		درصد

		مبلغ


(ميليون ريال)

		



		1

		ساختمان

		1207.5

		10

		10.1

		2

		2

		12.1



		2

		تاسيسات

		1300

		12

		13

		5

		5.4

		18.4



		3

		وسايط نقليه

		100

		20

		1.6

		10

		0.8

		2.4



		4

		ماشينآلات و تجهيزات

		1701

		10

		14.2

		5

		7.1

		21.2



		5

		تجهيزات اداري

		150

		20

		2.5

		10

		1.25

		3.75



		

		جمع

		4458.5

		

		41.4

		

		16.6

		58





علاوه بر هزينههاي موضوعي جداول 12 الي 16، هزينههاي اداري و فروش به ميزان 1% فروش در نظر گرفته ميشود. به منظور بالا بردن اطمينان سرمايه گذاري نيز هزينه هاي پيشبيني نشده، 10% كل هزينهها در نظر گرفته ميشود.


		جدول 17- جدول هزينههاي ماهانه ثابت و متغير توليد 



		رديف

		شرح

		هزينه


(ميليون ريال)

		هزينه ثابت

		هزينه متغير



		

		

		

		درصد

		مبلغ


(ميليون ريال)

		درصد

		مبلغ


(ميليون ريال)



		1

		مواد اوليه (جدول 12)

		465

		0

		0

		100

		465



		2

		حقوق (جداول 13-14)

		44.9

		70

		31.4

		30

		13.5



		3

		سوخت (جدول 15)

		3.7

		20

		0.7

		80

		3



		4

		تعميرات و استهلاك (جدول 16)

		58

		20

		11.6

		80

		46.4



		5

		بيمه كارخانه (دو در هزار سرمايه ثابت)

		10.9

		100

		10.9

		0

		0



		6

		هزينه هاي اداري و فروش

		12.5

		

		

		100

		12.5



		7

		پيشبيني نشده

		59.4

		9

		5.5

		91

		54



		

		جمع

		654.5

		

		60.1

		

		594.4





برآورد سرمايه در گردش براي خريد مواد اوليه و تنخواه به ميزان يك ماه كاري در نظر گرفته ميشود.


		جدول 18- برآورد سرمايه در گردش



		رديف

		شرح

		هزينه


(ميليون ريال)



		1

		سرمايه در گردش (يك ماه كاري) 

		654.5





		جدول 19- برآورد هزينههاي قبل از بهرهبرداري



		رديف

		شرح

		هزينه (ميليون ريال)



		1

		تهيه طرح و نقشه

		50



		2

		اخذ مجوز تاسيس و ساير مجوزها

		10



		3

		حقوق نگهبانان در مدت سازندگي

		39.2



		4

		راهاندازي آزمايشي (معادل 7 روز مواد اوليه و ساير اقلام)

		183.3



		

		جمع

		282.5





		جدول 20- برآورد كل سرمايه مورد نياز



		رديف

		شرح

		هزينه


(ميليون ريال)



		1

		سرمايهگذاري ثابت جدول 11

		5440.6



		2

		هزينههاي قبل از بهرهبرداري جدول 19

		282.5



		3

		سرمايه در گردش جدول 18

		654.5



		

		جمع

		6377.5





اگر فرض كنيم در هر روز 10 تن بيوديزل توليد شود، ميزان توليد و درآمد ماهانه به شرح ذيل خواهد بود.


		جدول 21- ميزان توليد روزانه و ماهانه سوخت جایگزین گازوییل



		رديف

		شرح

		توليد كل


(تن)

		قيمت فروش واحد


 (ميليون ريال)

		درآمد كل


(ميليون ريال)



		1

		توليد روزانه بيوديزل

		10

		5

		50



		2

		توليد ماهانه بيوديزل

		250

		

		1250





اين ميزان درآمد براي يك سال كاري، 15000 ميليون ريال خواهد بود.

از طرفي، هزينههاي ماهانه ثابت و متغير توليد طبق جدول 17 برابر 654.5 ميليون ريال برآورد شده است كه در آن به منظور بالا بردن اطمينان سرمايه گذاري،  10% كل هزينهها بهعنوان هزينههاي پيشبيني نشده، در نظر گرفته شده است. همچنين اقساط ماهانه وام به مبلغ 5000 ميليون ريال با شرايط 5 ساله و با 10% بهره بانكي به صورت زير محاسبه ميشود.


سود بانكي (ميليون ريال)




 

1270/8


2400


61


10


5000


=


´


´




ميزان اقساط ( ميليون ريال)





104/5


60


1270/8


5000


=


+




بنابراين كل هزينه هاي ماهانه برابر 759 ميليون ريال خواهد بود. در نتيجه سود ناخالص فروش ماهانه 491 ميليون ريال خواهد بود. با كسر ماليات و عوارض متفرقه به ميزان 20% درآمد ناخالص، درآمد خالص ماهانه 241 ميليون ريال خواهد بود.


 نقطه سربهسر در ميزان توليد حدود 152 تن بيوديزل در ماه است و زمان برگشت سرمايه 27 ماه يعني كمتر از 3 سال خواهد بود.


6- ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل تامين آن از خارج يا داخل كشور

مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز اين طرح اکثرا در داخل كشور قابل تهيه هستند. مواد اوليه اصلي چربی طبیعی و الکل هستند كه هر دو در ایران تولید میشوند. مواد كمكي و كاتاليست نيز در ايران توليد ميگردند. مقدار مصرف سالانه و محل تامين اين مواد به شرح ذيل ميباشد.


		ماده

		مقدار

		واحد

		محل تامين



		چربی

		3000

		تن

		كشتارگاهها، كشتزارهاي دانههاي روغني



		الکل

		3000

		تن

		پتروشيمي



		کاتالیزور

		12

		تن

		پتروشيمي



		سود

		120

		تن

		پتروشيمي



		آنتي اكسيدان

		12

		تن

		پتروشيمي





7- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح

محل احداث واحد توليدي بر اساس عوامل مختلفي مانند هزينههاي احداث، قيمت زمين، نرخ كارگر، سهولت دسترسي به منابع اوليه و بازارهاي مصرف و نيز برخي عوامل سياسي فرهنگي و جغرافيايي تعيين ميگردد و به نحو بارزي در ميزان قيمت تمام شده اثر بارزي دارد.


هزينه احداث واحد خود تابعي از قيمت مصالح، نرخ كارگر است. با توجه به سياستهاي دولتي در زمينه يكسانسازي قيمت مصالح، هزينه احداث به نرخ حمل و نقل مصالح وابسته خواهد بود. ميتوان بطور تقريبي اختلاف هزينه احداث در استانهاي مختلف را حدود 20% كل هزينههاي احداث در نظر گرفت. هزينههاي احداث كمتر از 20% سرمايه كل را به خود اختصاص ميدهد. بنابراين اختلاف هزينه احداث در استانهاي مختلف كمتر از 5% از كل سرمايه موزد نياز است.


نرخ زمين نيز تابعي از سياستهاي دولتي در استانهاي مختلف است. به منظور تشويق سرمايهگذاران و دارندگان طرحهاي توليدي، در برخي استانها سياستهاي تشويقي از جمله واگذاري زمين با شرايط بسيار مناسب عامل مثبتي در جهت كاهش ميزان سرمايه اوليه مورد نياز است. 


نرخ زمين پيشبيني شده در اين طرح ميانگيني از نرخهاي موجود در استانهاي كشور است. بنابراين اختلاف هزينه خريد زمين حدود 10% از كل سرمايه مورد نياز طرح است. در عين حال اين نرخ تاثير چنداني در هزينههاي توليد و درآمد ماهانه ندارد. اگر ميزان وام دريافتي تابع متغير سرمايه كل در نظر گرفته شود، با حذف نرخ زمين، ميزان اقساط پرداختي ماهانه و در نتيجه هزينههاي ماهانه توليد به ميزان تنها 15 ميليون ريال تغيير ميكند و بنابراين قيمت زمين قابل صرفنظر كردن است.


نرخ هر كيلو چربی لازم براي طرح 1500 ريال در نظر گرفته شده است كه به تنهايي سهمي حدود 60% كل هزينههاي ماهانه را به خود اختصاص ميدهد. اختلاف كرايه حمل به استانهاي مختلف نيز حدود 200 ريال يعني حدود 13% قيمت خريد پيشبيني ميشود. اين مقدار براي يك ماه كار رقمي معادل 75 ميليون ريال خواهد بود كه به تنهايي سهمي نزديك به 8% كل هزينههاي لازم را به خود اختصاص ميدهد. البته به شيوهاي مشابه، قيمت حمل محصول نهايي نيز اثر بسيار مشخصي دارد. در نتيجه به نظر ميرسد محل احداث كارخانه بايد عمدتاً بر اساس نزديكي به منابع اوليه و شهرهاي مصرفكننده انتخاب شود.


با توجه به اينكه هر دو نوع چربي حيواني و گياهي براي توليد بيوديزل مناسب هستند، كليه استانهاي با پتانسيل بالاي دامپروري و كشاورزي براي احداث واحد توليد بيوديزل مناسبند. بنابراين با توجه به وجود منابع غني تولید چربی و نيز وجود صنايع اوليه توليد الکل وسود، استانهاي ذيل جهت اجراي طرح پيشنهاد ميگردند.

1- استان كرمانشاه

2- استان زنجان

3-  استان قزوين

4- استان خراسان

5- استان اصفهان

6-  استان فارس

7- 7- استان گرگان

8- وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال

نيروي انساني و تعداد اشتغال طرح به ميزان توليد وابسته است. در اين طرح اشتغال 9 نفر پرسنل پيشبيني ميگردد كه فهرست آنها در جداول 13 و 14 آمده است. 


9- بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي 


ميزان آب، برق، سوخت و بطور كلي انواع يوتيليتي در جدول 15 آمده است. نحوه محاسبه هر يك بر اساس نوع تجهيزات و تكنولوژي و نيز سرانههاي مصرفي ميباشد. 


الف- آب


آب مورد نياز واحد شامل خط توليد، تاسيسات، مصارف آشاميدني و بهداشتي و آبياري فضاي سبز ميشود. آب مورد نياز مصارف اشاميدني و بهداشتي بر اساس سرانه هر نفر 150 ليتر در روز تعيين ميشود. آب مورد نياز براي آبياري نيز به ازاء هر متر مربع 1.5 ليتر در روز تعيين ميگردد. كل مصارف آب حدود 12 متر مكعب در روز مطابق جدول زير است


		نوع مصرف

		ميزان (متر مكعب در روز)



		آب در خط توليد

		7



		آب آشاميدني

		1.35



		آبياري فضاي سبز

		0.375



		شستشو تجهيزات

		0.1



		متفرقه

		0.1



		جمع

		8.93





ب- برق


اساسيترين تاسيسات هر واحد صنعتي برق است زيرا تقريباً كليه دستگاههاي خط توليد به برق نياز دارند. روشنايي و برق مورد نياز واحد اداري از ديگر محلهاي مصرف بهشمار ميروند.


برق مورد نياز خط توليد حدود 60 كيلووات در روز است. برق مورد نياز تاسيسات نيز حدود 25 كيلووات در روز پيشبيني ميشود. برق روشنايي تخميني از مساحت ساختمان است. مصرفكنندگان اصلي برق در جدول زير مشخص شدهاند.


		نوع مصرف

		ميزان مصرف روزانه (كيلووات ساعت)



		خط توليد

		50



		تاسيسات

		10



		انبار

		5



		ساختمان اداري

		5



		روشنايي

		5



		سرمايش

		5



		جمع

		80





ب- سوخت


سوخت منبع تامين انرژي واحد صنعتي است. موارد مصرف در اين واحد شامل گرمايش ساختمان اداري به ازاء هر 100 متر مربع، 25 متر مكعب گاز در روز پيشبيني ميشود.


براي تامين انرژي در اشكال مختلف و نيز خطوط مخابراتي در كليه محلهاي پيشنهادي بدليل نزديكي به شهرهاي بزرگ هيچگونه مشكلي پيشبيني نميشود.


10- وضعيت حمايتهاي اقتصادي و بازرگاني

10-1- حمايت تعرفه گمركي (محصولات و ماشينآلات) و مقايسه با تعرفههاي جهاني


بخشي از تجهيزات لازم در اين طرح را ميتوان بطور مستقيم از شركتهاي سازنده اصلي خارج از كشور وارد نمود و يا اينكه آن را بهصورت خريد ريالي از داخل كشور تامين نمود. با توجه به اينكه قيمت تمام شده ماشينآلات خارجي ارزانتر از قيمت تمامشده ريالي آن است و نيز امكان تهيه ماشينآلات و تجهيزات يدكي با انطباق كامل با طرح در اين حالت امكانپذير است، اين روش خريد از مزيت نسبي بالاتري برخوردار است. تنها مشكل در اين زمينه تعرفه گمركي ورود ماشينآلات صنعتي است كه طبق قانون حدود 10% قيمت ماشينآلات را در بر ميگيرد. در صورت امكان دولت ميتواند براي حمايت از توليد تعرفههاي گمركي را براي ماشينآلات صنعتي كاهش دهد و يا با صلاحديد و كارشناسي عملكرد دستگاه وارداتي در يك مدت زماني پس از نصب، تعرفههاي گمركي را عودت دهد. مشابه چنين مشوقهايي در زمينه صادرات محصولات در چند ساله اخير موجب افزايش صادرات گرديده است.


10-2- حمايتهاي مالي (واحدهاي موجود و طرحها)، بانكها- شركتهاي سرمايهگذار

يكي از مهمترين دغدغههاي سرمايهگذاري بخش خصوصي تامين اعتبارات لازم براي توليد از طريق اخذ تسهيلات بلندمدت براي سرمايه ثابت و تسهيلات كوتاهمدت براي سرمايه در گردش است. در ساليان اخير وزارت صنايع و معادن گامهاي مهمي را در تسهيل روند اخذ وام از بانكها بهمنظور تاسيس واحدهاي صنعتي برداشته است. برخي از اين تعرفهها عبارتند از:


الف- تسهيلات بانكي دراز مدت جهت سرمايه ثابت تا سقف 70% از طريق بانك عامل براي اقلام ذيل قابل دريافت است:


1- ساختمان و محوطهسازي، ماشينآلات و تجهيزات داخلي، تاسيسات كارگاهي با ضريب 60% محاسبه ميگردد.


2- ماشينآلات خارجي در صورت اجراء طرح در مناطق محروم با ضريب 90% و در غير اينصورت با ضريب 75% محاسبه ميشود.

3- درصورتيكه اقلام بند 2 كمتر از 70% كل سرمايه ثابت را شامل شود، اقلام بند 1 جهت دريافت تسهيلات ريالي با ضريب 70% محاسبه ميگردند.

4- نرخ سود تسهيلات ريالي وامهاي كوتاه و دراز مدت در بخش صنعت 12% و نرخ تسهيلات ارزي 2% + Libor بههمراه هزينههاي جانبي در حدود 1.25% است. براي مناطق محروم، نرخ سود بهصورت ثابت 3% ميباشد.

5- دوران مشاركت، تنفس و بازپرداخت تسهيلات ارزي و ريالي با توجه به ماهيت طرح و بازگشت سرمايه حداكثر 8 سال است.

6- حداكثر مدت زمان تامين مالي از محل حساب ذخيره براي مناطق كم توسعه يافته و محروم 10 سال است.

7- طرحهايي كه در مناطق محروم اجرا شوند در 10 سال اول بهرهبرداري از پرداخت ماليات معاف ميباشند.

8- شركت شهركهاي صنعتي براي طرحهايي كه در شهركهاي صنعتي انجام گيرند، تسهيلات خاصي را در نظر ميگيرد. اين نوع طرحها در چهار سال اول بهرهبرداري از 80% معافيت مالياتي برخوردارند.

9- ماليات براي ساير مناطق 25% سود ناخالص تعيين شده است.


11- تجزيه و تحليل و ارائه جمعبندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد


1- با توجه به نبود واحد توليدكننده و بر مبناي محاسبات نسبت عرضه به تقاضا در مورد سوخت ديزلي فسيلي، احداث حداقل 3 واحد از اولويت بالايي برخوردار است.


2- تاسيس واحدهاي توليدكننده لزوماً بايد هماهنگ با سياستهاي كلي نظام در خصوص اعمال يا حذف يارانه در بخش انرژي باشد.


3- هر گونه كاهش يا افزايش در ميزان ظرفيت و تعداد واحدهاي توليدكننده ميبايست هماهنگ با قيمت جهاني نفت خام و قيمت يارانهاي سوخت باشد.

12- منابع


1- كتاب آمار وزارت بازرگاني 1380-1386


2- بانك اطلاعاتي طرحهاي فعال و در دست اجرا: وزارت صنايع


3- بانك اطلاعاتي كد ICIC3 وزارت صنايع


4- سالنامه آمار بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران طي سالهاي 1380-1386.


5-كتاب مقررات صادرات و واردات جمهوري اسلامي ايران. موسسه مطالعات و پژوهشهاي وزارت بازرگاني


6- موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي جمهوري اسلامي ايران www.isiri.org 




دپوی استر





بازیافت حلال





سود





الکل





اکستراکتور





چربیطبیعی





کوره همزندار





کاتالیزور








PAGE  

33



_1297328345.unknown



_1297328384.unknown



