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  معرفي محصول .١

 نام و كد آيسيك محصول .۱.۱

 استاندارد هاي بندي طبقه از يكي ،)ISIC( اقتصادي هاي فعاليت رشته المللي بين استاندارد بندي طبقه

اقتصادي سازمان ملل - توسط شوراي اجتماعي ۱۹۴۸بندي در سال  متن اولية اين طبقه .است المللي بين

متحد پذيرفته شد و به كشورهاي عضو توصيه شد تا اين نظام را بعنوان يك استاندارد ملي بپذيرند و يا 

 ISICبندي  المللي، از طبقه با تنظيم مجدد اطالعات آماري خود مطابق با اين سيستم به منظور مقايسه بين

  .استفاده كنند

 و چاپ آمار، كميسيون اجالس هميند در آن تصويب از پس و ۱۹۵۸ سال در ISIC ويرايش اولين

 سوم ويرايش شد، تصويب آمار ميسيونك اجالس پانزدهمين در ۱۹۶۸ سال در دوم ويرايش. شد منتشر

 ۱/۳تصويب شد و در نهايت نسخة  ۱۹۸۹ سال در آن اجالس پنجمين و بيست در آمار كميسيون توسط

 .ر گرديدمنتش ۲۰۰۳مورد بازنگري قرار گرفت كه در سال  ۲۰۰۲در سال 

 فعاليت نوع حسب بر اطالعات بندي طبقه در المللي، بين سطح در چه و ملي سطح در چهاين استاندارد 

 وسيع استفاده مورد اقتصادي آمارهاي ساير و درامد اشتغال، توليد، جمعيت، هاي زمينه در اقتصادي،

 رشته بندي طبقه طرح تنظيم براي يا پايه عنوان بهاين استاندارد  از كشورها از تعدادي .است گرفته قرار

 و كشورها از بسياري هاي فعاليت رشته هاي بندي طبقه مقايسه قابليت. اند كرده استفاده خود هاي فعاليت

ISIC  در بندي طبقه تفصيلي سطوح در ها رده بين تناسب است بوده اجرا قابل كه جا آن تاحفظ شده و 

  .تضمين شده است ISIC رده يك با تنها كشورها ملي هاي طرح

 حسب بر آمارها تفكيك هنگام كه است فعاليتي هاي رده از اي مجموعه ةارائ بندي، طبقه اين عمده هدف

 اين ها فعاليت المللي بين استاندارد بندي هطبق هدف نابراين،ب. شود واقع استفاده مورد ها فعاليت قبيل اين

 نوع طبق بر را مستقل واحدهاي بتوان كه كند ارائه اي گونه به را فعاليت هاي رده از مجموعه اين كه است

 سازماندهي طرز با امكان حد تا ISIC هاي رده تعريف. كرد بندي هطبق دهند مي انجام كه اقتصاديت فعالي

 .است شده مرتبط اقتصادي آمارهاي در فرايند اين توصيف نحوه و واحدها در اقتصادي فرايند

بندي كرد  طبقه ۳نسخة  ISICرا بر پاية  »هاي اقتصادي ايران فعاليت«نيز مركز آمار  ۱۳۷۳در سال 

 بود عمده ايران در كه هايي فعاليت و شدند حذف نداشتند مصداقها كه در ايران  كه در آن برخي فعاليت

 اين در. گرفت خاص طبقه بود، نشده داده اختصاص خاص طبقه آن به المللي بين بندي طبقه در ولي
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 نزديك آينده در آن انجام امكان كه يهاي فعاليت برخي و شده شناختههاي  فعاليت مي تما ايبر بندي طبقه

 كه شد رعايت اصولي طبقات، به كد اختصاص نحوه در و شده تعيينمي رق چهار كد داشت وجود

 .داد انجام توان مي خطايي هيچگونه بدون يا و كمترين با را المللي بين بندي طبقه با مقايسه

 بندي طبقه اقتصادي، فعاليت ديدگاه با شده فهرست هاي كارگاه بندي طبقه منظور به نيز ۱۳۸۱ الس رد

 و داد قرار بازنگري مورد بود كرده تهيه ۱۳۷۳ سال در ايران آمار مركز كه را اقتصادي هاي فعاليت

 تاندارداس بندي طبقه ويرايش سوم اساس بر ايران اقتصادي هاي فعاليت بندي طبقه« عنوان تحت

 .منتشر نمود »)۱۳۸۱سال  در شده بازنگري(اقتصادي هاي فعاليت تمامي رشته المللي بين

انجام شده است،  ۱/۳نسخة  ISICي  هاي اقتصادي ايران بر پايه بندي فعاليت از آنجاييكه بازنگري طبقه

به اين ترتيب . تاس ISICها نيز كامالً هماهنگ با كدگذاري مورد استفاده در  نحوة كدكذاري فعاليت

هاي جدول كه  حروف الفبا براي رده: بندي عبارتند از هاي مورد استفاده در اين طبقه سلسله مراتب رده

و ارقام » گروه«مي براي تعيين رق، ارقام سه »بخش«شود، ارقام دورقمي براي تعيين  ناميده مي» قسمت«

  .»طبقه«چهار رقمي براي تعيين 

 و گروه ۱۶۱، بخش ۶۲، قسمت ۱۷از ) ۱/۳نسخة (اقتصاديهاي  فعاليت المللي بين استاندارد بندي طبقه

 تدوين طبقه ۳۷۴ و گروه ۱۶۳ بخش، ۶۴، قسمت ۱۸ در حاضر بندي طبقه است كه شده تشكيل طبقه ۲۹۸

 .است شده

به خود اختصاص نداده  ISICبندي  توليد چسب درزگيري اكريليك به تنهايي كد خاصي را در طبقه

در جدول زير سلسله . بهمراه ساير محصوالت شيميايي در يك گروه و طبقه قرار گرفته است است بلكه

  :نشان داده شده است ISICبندي  مراتب قرارگيري اين محصول در طبقه

  ISICبندي  سلسله مراتب قرارگيري توليد چسب درزگيري اكريليك در طبقه -١جدول 

  شرح فعاليت  يتكد فعال  زيرمجموعه

  صنعت  ت  قسمت

  شيميايي محصوالت و مواد توليد صنايع  ۲۴  بخش

  شيميايي محصوالت ساير توليد  ۲۴۲  گروه

  بتانه و مشابه هاي پوشش و جال روغن و رنگ انواع توليد  ۲۴۲۲  طبقه

شود كه اين محصول جزء اين طبقه باشد، اما با رجوع به  مشخص نمي ۲۴۲۲از شرح فعاليت كد 

شود كه اين  بندي و نيز آمار وزارت صنايع و معادن مشخص مي والت زيرمجموعة آن در اين طبقهمحص

  :زير مجموعة اين طبقه عبارتند از شيميايي برخي از محصوالت. محصول مربوط به اين طبقه است
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 توليد –بتانه •

 توليد –تربانتين •

 توليد –تينر •

 توليد –رنگ •

 توليد –پيگمنت –رنگدانه •

 توليد –يساختمان رنگ •

 توليد –قالي رنگ •

 توليد –نساجي رنگ •

 توليد –اليف روغن •

 توليد –جال روغن •

  توليد –زنگ ضد •

 توليد –ورني ضد •

 توليد –كنيتكس •

 توليد –كيلر •

 توليد –الجورد •

 توليد –الكل الك •

 توليد –الك •

 توليد –لعاب •

 توليد –رنگ اوليه مواد •

 توليد –نيل •

  توليد –چوب و فلز رنگ براي –ورني •

  

  .است ۲۴۲۲۱۳۲۲رقمي درزگيرهاي پاية آكريليكي  ۸يمات ريزتر انجام شده در كد آيسيك، كد در تقس

 تعرفه گمركي و شرايط واردات و صادرات .۱.۲

) تعرفة گمركي(رقمي  ۸در آمار گمركي هر يك از محصوالت صادراتي و وارداتي بوسيلة يك كد 

اي از اين محصوالت است و  ة خانوادهنندك تعرفة گمركي بيانشمارة رقم اول اين  ۶شوند كه  معرفي مي

  .باشد داراي يك شمارة تعرفة مجزايي نمي چسب درزگيري اكريليكدر اين آمار، 

  :شوند درزگيرها بطور مشخص تحت دو تعرفة زير وارد مي

  ها با شرح درزگيرها و تركيبات درزگيري و بتونه ۳۲۱۴۱۰۰۰تعرفة شمارة  •

  يرها از كائوچوي ولكانيزه شدهبا شرح درزگ ۴۰۱۶۹۳۰۰تعرفة شمارة  •

باشند  از آنجاييكه درزگيرهاي آكريليكي و ديگر درزگيرهاي مشابه مانند سيليكوني ولكانيزه نشده مي

عالوه بر . شوند وارد كشور مي ۳۲۱۴۱۰۰۰شوند لذا تحت تعرفة شمارة  و بعد از مصرف ولكانيزه مي

ها و محصوالتي از اين  هاي مربوط به رنگ تعرفهاز طريق  درزگيرهاواردات و صادرات اين كد تعرفه، 

قبيل که  هر محصوالت از"با شرح  ۳۵۰۶۱۰۰۰تعرفة ها  كه مهمترين آنصورت گرفته است خانواده نيز 

  .باشد مي" فروشي خرده ةماد, داشته را ها چسباننده يا ها مصرف چسب

 :است گرديده درج لمحصو گمركي حقوق و كاال نوع گمركي، تعرفة هاي شماردر جدول زير 
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  شمارة تعرفه، شرح و حقوق ورودي چسب درزگيري اكريليك -٢جدول 

  واحد حمل  حقوق ورودي  نوع كاال  شماره تعرفه

 Kg  %۱۵  ترکيبات درزگيري وغيره ,هاي رزيني سيمان ,پيوندزني و برها هاي شيشه بتانه  ۳۲۱۴۱۰۰۰

 Kg  %۱۰  هاي تغييريافته و فکول ها ساير نشاسته يا و ته يافکول يا دکسترينبراساس نشاس ها چسب  ۳۵۰۵۲۰۰۰

 Kg  %۲۵  فروشي خرده براي آماده شده چسباننده، يا چسب عنوان به استفاده براي مناسب محصوالت  ۳۵۰۶۱۰۰۰

 Kg  %۲۵  )از جمله رزين مصنوعي( پالستيک براساس کائوچو يا ها چسباننده  ۳۵۰۶۹۱۰۰

 Kg  %۲۵  جاي ديگر در مذکور هاي غير چسباننده ساير و ها چسب  ۳۵۰۶۹۹۰۰

وجود دارند و بصورت پراكنده  ۳۲۱۴۱۰۰۰بنابراين انواع درزگيرها بطور مشخص در شمارة تعرفة 

  .هاي مذكور ديده شده است در ساير شمارة تعرفه

 المللي موردنياز استانداردهاي ملي و بين .۱.۳

 كه است كشور رسمي مرجع تنها قانون،ان به موجب صنعتي اير تحقيقات و استاندارد مؤسسه

سعي بر اين است كه  .باشد مي) رسمي(ملي  استانداردهاي نشر تدوين و تعيين، ةوظيف دار عهده

آوري  توجه به شرايط توليدي، فني و فن با وها و مصالح ملي  استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت

كنندگان،  مصرف توليدكنندگان،: و نفع شامل حقان حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحب

  .هاي دولتي باشد و سازمان نهادهابازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و 

ثير آن أها به دليل ت سيسات بهداشتي ساختمان از جمله درفشانأز به وجود استاندارد ملي انواع تنيا

ثير أكنندگان و به خصوص ت ين نظر مصرفتأم آوري و نمودن سطح فن درارتقاء كيفي توليدات و به روز

 كارشناسان و منابع ملي همواره مدنظر روي آب و استفاده بهينه ازكاهش هدر جويي و آن در صرفه

  .اندركاران اين صنعت بوده است دست

دليل تماس مستقيم با غذا و بندي موادغذايي به  بر مبناي استانداردهاي ملي و بين المللي، ظروف بسته

بر سالمت جامعه بايد داراي خواص فيزيكي، شيميايي و بهداشتي خاص و قابل كنترل مطابق ثير أت

ثير بر أبندي با رويكرد ت هاي بسته استانداردهاي تعريف شده باشند و به همين علت انواع پالستيك

كافي و  ةادل ةسالمت غذا و دارو داراي معيارهايي در راستاي كنترل كيفيت است كه بدون بررسي و ارائ

  .حصول اطمينان الزم، قابل پيشنهاد براي استفاده نخواهند بود

هاي مصرفي، به نوع و جنس چسب و حتي كاربردهاي  در استانداردهاي ملي تنظيم شده براي چسب

ها  هاي آزمون اين خواص بطور كلي براي تمام چسب ها و روش آن اشاره نشده است و خواص، ويژگي
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ها كه در استانداردهاي مختلف به آن پرداخته  ت، از جملة اين خواص و ويژگيو درزگيرها بيان شده اس

  :شده است عبارتند از

  خواص پايه �

آب و نور مصنوعي از  خواص چسبندگي و پيوستگي درزگيرها پس از قرارگيري درمعرض حرارت، �

  طريق شيشه

  روش تعيين استحکام اتصال �

  گيري مقاومت کششي ابتدائي اندازه �

  ي اصلي شکستطرح الگوها �

  آزمون کنده شدن سطوح بهم چسبيده �

  سر استحکام کششي اتصاالت سر به �

  هاي ساختاري در اثر نيروي برشي کششي خواص خستگي چسب �

  اي تحت تنش برشي اتصاالت چسب استحکام ضربه �

  ستحکام پوششي اتصاالت چسب بين سطوح بهم چسبيده سختا �

ها و درزگيرها و سال چاپ آن آورده  ملي مهم چسبدر جدول زير كد و شرح برخي از استانداردهاي 

  :شده است

  ها و درزگيرها كد و شرح استانداردهاي ملي مهم چسب -٣جدول 

  سال چاپ  شرح استاندارد  كد استاندارد

  ١٣٨٧  خواص پايه -  هاي ساختاري سبچ  ١١١١٣

١١٣٧١  
 معرض حرارت، گيرها پس از قرارگيري درتعيين خواص چسبندگي و پيوستگي درز-درزگيرها

  آب و نور مصنوعي از طريق شيشه
١٣٨٧ 

 ١٣٧٦  گيري مقاومت کششي ابتدائي چسب پايه حالل اندازه  ٣٩٤١

 ١٣٧٧  سر روش تعيين استحکام کششي اتصاالت سر به-ها چسب  ٤٢٨٧

 ١٣٧٧  کششي ساختاري دراثرنيروي برشي هاي خستگي چسب زمون تعيين خواصآروش -ها چسب  ٤٦٢٠

هاي  ها براي تعيين ويژگي اكثر استانداردهاي ملي مربوط به شرايط و چگونگي انجام انواع آزمون

باشد و بطور خاص استاندارد خاصي براي چسب درزگيري  ها و درزگيرها مي مختلف انواع چسب

  .آكريليكي وجود ندارد

 هاي مصرف محصول بررسي زمينه .۱.۴

اي دارد و هيچ  در زندگي روزمره كاربرد بسيار فراوان و گسترده چسب از جمله محصوالتي است كه

  :توان يافت كه نوعي از اين محصول در آن كاربرد ندارد، صنايع مختلفي از قبيل صنعتي را نمي
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  پتروشيمي �

  خودروسازي �

  راه و ترابري �

  صنايع غذايي و بهداشتيبندي  بسته �

  نظاميصنايع  �

  آب و فاضالبصنايع دريايي،  �

  و الكترونيك مخابراتق، صنايع بر �

 ساختمانيصنايع پزشكي، اتومبيل و  �

  لوازم خانگي �

هاي مختلف و نيز نقش مهم و مؤثر آن، حجم مصرف باالي  به جهت كاربرد گستردة چسب در حوزه

متناسب با هر صنعت و هر زمينة كاري و مصرفي مورد نظر و با توجه به . آن را نيز بدنبال داشته است

توان براي منظوري  هرچند مي. هاي مختلف و متنوعي توليد شده است نياز، چسبهاي مورد ويژگي

خاص از چند نوع چسب مختلف استفاده كرد ولي استفاده از نوع خاصي از چسب كه براي اين كابرد 

تا جاييكه در بسياري از موارد توليد چسب . خاص طراحي شده است، بهترين عملكرد را خواهد داشت

  .گيرد مشتري و متناسب با كاربرد مورد نظر وي انجام ميبراساس سفارش 

در . اي توليد شده است درزگيرهاي آكريليكي در هريك از صنايع مذكور براي كابردهاي خاص و ويژه

 همچنين و انرژي رفتن هدر از جلوگيري و سوخت مصرف سازي بهينه منظور به ساختمانصنعت 

هاي عميق ساختماني و  اجرا ترك ،دن درزهاي انبساط درزجهت پر كرغبار  و گرد ورود از جلوگيري

 در. گيرد مورد استفاده قرار مي بندكشي كاشي و سراميك و سنگ و كاشي در داخل و خارج ساختمان

باشد و در  مقاوم باال دماي يا و روغن مقابل در بايد كه درزهايي و ها آينه اتصال براي اتومبيل صنايع

استفاده  ... و هواپيما كف و داخلي اتصاالت ها، چراغ و ها پنجره ندهايدرزب در هواپيماييصنعت 

 .شوند مي

توانند در  العاده مي اينگونه درزگيرها به دليل چسبندگي و قدرت ارتجاعي باال و مقاومت جوي فوق

ها و سقف در داخل و خارج ساختمان بكار روند و در اثر انبساط و  انواع سطوح بتني كف ديواره

پس از پايان كار درزگيري اعمال انواع رنگ . اضات طبيعي ساختمان دچار گسست و ترك نشوندانقب

توليد و عرضه  سفيد و طوسيخمير درزگير آكريليك در دو رنگ . باشد ميسر مي آكريليك كامالً

هاي  هاي اجرايي در محل اتصال سيمان با چارچوب پنجره ها در بسياري پروژهاز اين درزگير. دشو مي

براي جلوگيري از نفوذ آب باران استفاده شده و نتايج عالي داشته ، چوبي و حتي آلومينيومي آهني

عالوه بر اين بسياري از نقاشان از اين درزگير براي مهار درزهاي باز شونده سطوح گچي . است

  .كنند استفاده مي
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بندي، درزگيري  براي آب ها هاي درزگير ضمن استفاده از قدرت چسبنگي آن بدين ترتيب، انواع چسب

ها نيز با توجه موارد مختلفي از جمله  گيري در صنايع مختلف توليد شده است كه اين نوع چسب و نشت

اي موردنياز  و ميزان مقاومت و استحكام كششي و ضربه مدت عمر، تماس با محيط و نور، نوع صنعت"

باشد كه  هاي درزگيري آكريليكي مي چسب يكي از اين انواع .اي است العاده داراي تنوع فوق" و غيره

  .گردد، لذا به خميرهاي درزگيري معروف است بصورت نوعي خمير عرضه مي

هاي  توان كاربردها و زمينه و يا بطور كلي خميرهاي درزگيري مي خمير درزگير آكريالتيبراي 

  :مصرف زير را در هر يك از صنايع ذكر شدة فوق متصور شد

  هاي عميق ساختماني انبساط درز اجرا ترك جهت پر كردن درزهاي �

  سنگ و كاشي در داخل و خارج ساختمان ،سراميك ،بندكشي كاشي �

  ها و سقف در داخل و خارج ساختمان انواع سطوح بتني كف ديوارهدرزگيري  �

براي جلوگيري از نفوذ آب  هاي آهني، چوبي و حتي آلومينيومي اتصال سيمان با چارچوب پنجره �

  باران

  سطوح گچي ةرزهاي باز شوندمهار د �

  هاي بتني كه به نحوي نشتي دارند بندي كلية مخازن و كانال آب �

هاي توليدي داراي تاريخ مصرف هستند بدين معني كه از زمان توليد تا زماني كه همچنان  انواع چسب

اء كه تاريخ انقض است و معيني كند يك زمان مشخص قابليت خود را براي استفاده و مصرف حفظ مي

  :ها و درزگيرها به عوامل زيادي بستگي دارد كه از جمله مهمترين آن عبارتند است انواع چسب

مدت ) كه معموالً وارداتي است(استفاده كه در صورت استفاده از مادة مرغوب  مادة اولية مورد �

  .نامرغوب استفاده شودمادة ضمانت بيشتر از زماني است كه از 

 .شود ه موجب افزايش تاريخ مصرف آن ميهايي ك استفاده از افزودني �

محيط و شرايط دمايي مورد استفاده، بطوريكه مدت زمان مصرف در تابستان كمتر و در زمستان  �

 .يابد افزايش مي

، هاي درزگيري در حدود يكسال است و با توجه به تاريخ مصرف آن بطور كلي تاريخ مصرف چسب

كنند كه مدت گارانتي براساس بازة زماني توليد و  نتي ميهاي توليدكننده محصوالت خود را گارا شركت

  .شود رد چسب پس از مصرف تعيين ميانقضاء آن و نيز عملك

. مهم توليد و عرضة آن مطرح استهاي  يكي از ريسك وجود تاريخ مصرف براي يك محصول بعنوان

رسد  كننده مي تاً مصرففروش و نهاي بنابراين فاصلة زماني توليد تا زماني كه محصول به دست خرده

هاي درزگير و  چسبواردات و صادرات كه از اين جهت است . نياز به يك مديريت مناسب دارد

  .باشد و ريسك آن به مراتب از توليد و عرضة آن در داخل بيشتر است محدود مي محصوالت مشابه
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باشد كه  اسپري مي بندي درزگيرهاي آكريليكي و ساير درزگيرها اكثراً بصورت فشنگي و يا بسته

  .متناسب با موقعيت مورد استفاده طراحي شده است

 بررسي كاالهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول .۱.۵

در دنياي امروز محصوالت جايگزين با هدف كاهش هزينه و بهبود عملكرد و كارايي باالتر طراحي و 

هاي  چسب. آورند براي رقابت بوجود مي ي جديدي راگردند كه بدنبال آن نيازها و بازارها توليد مي

گيرند، رقيب  ها كه در حوزة ساختمان و صنعت مورد استفاده قرار مي و ديگر انواع چسبدرزگيري 

ها و  هاست كه در حوزه بندي آن هاي درزگيري، آب اما مهمترين ويژگي چسب آيند يكديگر به شمار مي

هاي ديگر در حوزة كاربردي خود  گيرد اما گاهي اوقات از چسب ميهاي مختلف مورد استفاده قرار  مكان

هاي مصرف اشاره شده در بخش قبل، انواع  با توجه به زمينه. شوند بعنوان درزگير نيز استفاده مي

  :عبارتند ازگيرد،  ها و درزگيرهايي كه بعنوان محصول رقيب و يا جايگزين مورد استفاده قرار مي چسب

 يكونيچسب درزگيري سيل �

 يورتان چسب درزگيري پلي �

 خمير اپوکسي رزين �

  فلکس چسب �

 )صنعتي خمير درزگير(ماستيك درزگير �

  خمير دوقلو �

  چسب سنگ �

  )پودري و خميري(كاشي سراميك وچسب  �

هاي  اند اما با توجه به برخي ويژگي هاي فوق براي كاربردهاي خاص توليد شده هر يك از چسب

هاي فوق هرچند ممكن  پاية هر يك از چسب. گيرند فاده قرار ميمشترك به جاي يكديگر نيز مورد است

كند، بلكه  است با يكديگر متفاوت باشد ولي با توجه به عوامل و شرايط مختلف ثابت است و تغيير نمي

ها و ميزان تركيبات با توجه به عوامل متعدد زير براي ايجاد ويژگي خاص تغيير  ميزان و نوع افزودني

  :كند مي

 )مدت و يا بلندمدت كوتاه(ان نگهداري و استفاده مدت زم �

 و شرايط دمايي مورد استفاده و ميزان رطوبت محيط �

 حفظ محيط زيست �

 بهتر كششيمقاومت استحكام و  �
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  درزگير سيليكون/چسب .۱.۵.۱

درزگير يک جزيي است که براي برآوردن نيازهاي /اين محصول چسب

  .مهم توليد صنعتي توليد شده است

هاي ساختماني و اتومبيل، مصارف عمومي اتصاالت،  هنصب شيش :کاربرد

صنايع برودتي، نصب و اتصال قطعات فلزي و تابلوهاي پالستيکي، نصب 

  هاي آشپزخانه هاي بهداشتي و کابينت سرويس

 گرمي ۳۰و  ۲۰هاي  گرمي و تيوپ ۳۰۰هاي  در کارتريج: بندي نوع دسته

از نظر قيمت نسبت  معروف است وچسب آکواريوم اين چسب در بازار به 

هاي  از جمله ويژگي. دهد تر است و بخش عمدة بازار مصرف را تشكيل مي هاي آكريليكي ارزان به چسب

  :ها اين نوع چسب

  پذير با دوام، زيبا و انعطاف �

  بدون خوردگي �

  مقاوم در برابر تغييرات دما و رطوبت �

  داراي خواص آنتي باکتريال �

 اورتان پلي يچسب درزگير .۱.۵.۲

استفاده … توان در اتصال كليه سطوح چوبي، فلزي، بتني، سراميكي، سنگي و حصول مياز اين م

بعالوه چسبندگي، استحكام . باشد ترين خصوصيت اين ماده مي مقاومت به ضربه باال شاخص. نمود

زياد اين محصول نيز قابل ذكر  طول عمر مكانيكي و

 .باشد مي

ا سبب مهمترين عيب اين محصول گران بودن آن است لذ

  .گيرد هاي آن مورد استفاده قرار مي شده كه در كاربردهاي خيلي خاص مطابق با ويژگي

  خمير اپوکسي رزين .۱.۵.۳

خمير اپوکسي رزين محصولي  .رود ترکيب خميري شکل که به طور کلي براي تعميرات بکار مي

براي اين محصول  .شود دماي طبيعي خشک مي در آسان بوده و مصرف آن ةجزيي است که طريق۲

  .درزگيري، متصل کردن، چسباندن و مرمت کردن مناسب است
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  فلکس چسب .۱.۵.۴

اين محصول فوايد . جزيي است ١درزگير /اين چسب که توليد آن به تازگي توسعه يافته است، چسب

اين  .کجا دارا استپذير را ي پذير و رنگ انعطاف )POP hybrid polymer( پي هيبريد پليمر او يک درزگير پي

  .توان روي آن را سنباده و رنگ زد بو است و مي از خشک شدن بيچسب بعد 

  )صنعتي خمير درزگير(ماستيك درزگير .۱.۵.۵

کيلويي جهت مصارف صنعتي  ٣٠هاي  گرمي و ظرف ٤٠٠اي  در ظروف استوانهمعموالً خمير درزگير 

آن را در توان  خوري براحتي مي رنگ بتونه درزگير سفيد است و به علت قابليت رنگ. گردد توليد مي

رنگ سفيد و طوسي توليد  ٢خمير درزگير در  اكثراً. آالت که نياز به درزگيري دارند بکار برد ماشين

پذيري آن است و همين مسئله باعث کاربرد بيشتر اين  يکي از خصوصيات اين خمير رنگ. گردد مي

رابر طول خود خمير درزگير انعطاف خود را براي هميشه حفظ کرده و تا دو ب. محصول شده است

  .دهد گشت به حالت اوليه تغيير شکل نميکشش و بازگشت دارد و بعد از باز قابليت

بدليل نداشتن گازهاي  بوي نامطبوع ندارد و) چسب سيليکون(درزگير بر خالف چسب آکواريوم خمير 

آب دارد در صورت لزوم  ةمضر در زمان خشک شدن مصرف آن را بسيار آسان ساخته و چون پاي

اي  ها جايگاه ويژه امروزه در اروپا استفاده از خمير درزگير در ساختمان. توان آن را با آب رقيق کرد مي

 ها مانند اطراف پنجره و کمدها که معموالً کرده زيرا استفاده از خمير درزگير در درزهاي ساختمان پيدا

الزم به ذکر . شود ها مي کافها و ش بعد ساخت ساختمان نشت دارند باعث جلوگيري از نمايان شدن ترک

هايي که نياز به چسبندگي باال  توان براي چسباندن شيشه آکواريوم يا محل از خمير درزگير نمي كهاست 

  .دارند استفاده کرد

 خمير دوقلو .۱.۵.۶

 ةتسسمت شکقسازي، ترميم  سازي، مدل مجسمه سازي، سازي، ماکت توان در گل مي از خمير دوقلو

مقاومت در مقابل (، باتري اتومبيل)مقاومت در مقابل گرما(خ اگزوز اتومبيلظروف چيني، گرفتن سورا

هاي آب،  توان در گرفتن سوراخ رادياتور اتومبيل، قايق و ديگر وسائل آبي، لوله ، همچنين مي)اسيدها

هاي  بندي درب و پنجره گري شده، منبع آب، منبع روغن، باک بنزين اتومبيل و آب قطعات ريخته

  .بندي دور وان حمام و بسياري از جاهاي ديگر استفاده کرد حمام، اتومبيل و آبدستشوئي، 

سختي , پذيري عالي شکل, پذيري انعطاف, توان راحتي استفاده مي از جمله داليل محبوبيت خمير دوقلو

پذيري و کيفيت باال  خاصيت رنگ, خوري و برش هاي سنباده قابليت, پس از خشک شدن طوالنيو دوام 

  .ام بردرا ن
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  چسب سنگ .۱.۵.۷

شود و از چسبندگي  اين محصول بر پايه اپوكسي ساخته مي

با  .العاده به كليه سطوح سنگي و سراميكي برخوردار است خارق

 توجه به استحكام كششي پانزده برابر اين محصول نسبت به

تر  از خود سنگ به مراتب مستحكم ,محل اتصال ,سنگ گرانيت

م تغيير در ظاهر سنگ از ديگر عدم جذب آب و عد .خواهد بود

  .باشد مزاياي اين محصول مي

 )خميري و پودري(چسب سراميك و كاشي .۱.۵.۸

پليمرهاي مصنوعي، پودرهاي ميکرونيزه معدني و ترکيبات شيميايي  ةمحصول بر پايدو اين 

دو اين مواد موجود در و باشد  مقاوم مي و در مقابل رطوبت و آب کامالًکننده ساخته شده است بند آب

داراي لذا . شود باعث چسبندگي بيشتر مي پذيري زيادي به آن خواهد داد و ضمناً انعطاف چسب قدرت

باشد که اين خصوصيت مقاومت کاشي و سراميک نصب شده بر روي  پذيري خوبي مي خاصيت انعطاف

 هاي کتکند و يا به عبارت ديگر مقاومت و استحکام خوبي در برابر حر هر نوع ديواري را بيشتر مي

  .دهد از خود نشان مي) لرزش، نشست کردن، انقباض و انبساط(ساختمان 

، ، رطوبتشود و پس از خشک شدن در برابر آب چسب سراميک پودري به راحتي با آب مخلوط مي

از خصوصيات ويژه ديگر آن چسبندگي خوب به مصالح ساختماني، . سرما و گرما پايدار و بادوام است

به لحاظ قيمت ارزانتر از چسب سنگ و  است و تمان و کاربرد بسيار آسان آنکاهش بار مرده ساخ

  .درزگيرهاي سيليكوني و آكريليكي هستند

 اهميت استراتژيك كاال در دنياي امروز .۱.۶

در قديم ، از موادي چون قير و صمغ درختان به . ساخت و مصرف چسب از گذشته رايج بوده است

ها منشاء حيواني و  مام قرون گذشته و همچنين قرن نوزدهم چسبدر ت. کردند عنوان چسب استفاده مي

، پليمرهاي سنتتيک ساخته شده در صنعت  از قرن نوزدهم بتدريج با پيدايش چسب. اند يا گياهي داشته

صنعت چسب به صورت گسترده اي در . هاي سنتي و گياهي و حيواني از صحنه خارج شده است چسب

ها استفاده  باشد و تعداد محدودي وسايل مدرن ساخت بشر وجود دارد که از چسب در آن حال رشد مي

  .نشده است
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هاي  شامل استفاده از سيمانحتي اين مطلب، . گرددها اصالح  تواند بوسيله چسب امکانات بشر مي

. باشد هاي پيوند آکريليک در جراحي استخوان مي در دندانپزشکي و سيمان  UVسخت شده توسط

تنها براي موادي که بايستي چسبانده و بهم پيوسته شوند، بلکه در ايجاد چسبندگي براي  ها نه چسب

کاري و وجوه مياني در مواد  ر سطوح پوششي، وسايل بتونهها و ساي ، رنگرموادي از قبيل جوهر تحري

ها ضروري  يا الياف در پالستيک  ترکيبي از قبيل فوالد يا بافت پارچه، در تايرهاي الستيکي و شيشه

بندي و ضد  ها، از ويژگي آب هاي درزگيري هم ضمن استفاده از خاصيت چسبندگي آن چسب .هستند

  .ودش ها نيز استفاده مي رطوبت آن

ها در  العادة آن در كشورهاي صنعتي مصرف درزگيرهاي آكريليكي با توجه به مقاومت و دوام فوق

مقابل حرارت و نور آفتاب و همچنين در برابر مواد شيميايي، در مصارف صنعتي براحتي رشد پيدا 

 صنايع و سازي ساختمان هواپيماسازي، خودرو، هاي زمينه در ها آن مصرف به توجه باكرده است و 

 هواپيم جمله از محصول مصرف هاي زمينه از بعضي. است مشخص محصول اين اهميت روشنايي

  .است برخوردار خاصي حساسيت از خودرو و سازي

 كننده محصول كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف .۱.۷

حجم اي نيست و يا نياز به  توليد انواع درزگيرها و بويژه درزگيرهاي آكريليك يك فرايند پيچيده

هاي بسيار زيادي در سرتاسر جهان و در بسياري از كشورها  گذاري بااليي ندارد لذا شركت سرمايه

از كشورهاي آمريكا، آلمان، فرانسه، ژاپن  درزگيرها توليدکنندگانهاي  شركت بزرگترين. كنند فعاليت مي

اطالعات . يرها هستندكنندگان اين نوع درزگ ترين مصرف و چين هستند كه خود اين كشورها نيز عمده

  .دقيقي از ميزان مصرف و توليد درزگيرهاي آكريليكي در دست نيست

در جدول زير . هاي بزرگ نيز امر ممكني نيست هاي توليدكننده حتي ذكر شركت بدليل كثرت شركت

  :بزرگ توليدكنندة انواع درزگيرها بويژه درزگيرهاي آكريليكي ذكر شده است  تنها نام چند شركت

  بزرگ توليدكنندة درزگيرهاي آكريليكي  چند شركت -٤ل جدو

  مكان شركت  شركت توليدكننده

WEICON Munster 

Henkel Germany 

Foshan Kater Adhesives Industrial C Songgang 

LATICRETE International, Inc. USA 

Jieyang Li Tai Industrial Co., Ltd. China 
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Taizhou Luqiao Jinmei Decorative Material Factory China 

Shenzhen Kingkonree Sci-Tech Company Limited China 

Nicbond Construction Materials (Guangzhou) Co., Ltd. China 

Zhe jiang repow share co., ltd China 

Hangzhou Huichuang Import & Export Co Zhejiang China 
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 وضعيت عرضه و تقاضا .٢

  برداري و روند توليد از آغاز برنامه اول بررسي ظرفيت بهره .۲.۱

رقمي شكسته شده است در  ۸ها و توليدات محصوالت تا كد  فعاليت و معادندر آمار وزارت صنايع 

و ع ها در آمار وزارت صناي رقمي وجود دارد لذا فعاليت ۴ها تا كد  اين فعاليت ISICبندي  كه در طبقه حالي

ها و درزگيرهاي  در اين آمار انواع چسب. بندي شده است تري طبقه با جزئيات بيشتر و دقيق معادن

رقمي  ۸بندي شده است و به هريك كد  ها طبقه دهندة آن ها و پاية تشكيل توليدي براساس نوع و جنس آن

 .رها نيز وجود داردها و درزگي البته بخش غير تفكيكي بعنوان انواع چسب. خاصي اختصاص داده است

  .رقمي در اين آمار در برگيرندة خانوادة اين محصوالت است ۶كد 

هاي مصرف به عنوان درزگير مورد استفاده  كه در برخي از زمينههاي سنتزي و شيميايي  انواع چسب

ها واحد توليدي فعال معرفي شده است  در آمار وزارت صنايع و معادن براي آن قرار گرفته است و

  :رت است ازعبا

  هاي سنتزي و شيميايي در آمار وزارت صنايع و معادن انواع چسب -  ٥جدول 

  كد صنعتي  نوع چسب  كد صنعتي  نوع چسب

  ۲۴۲۹۱۳۲۴  چسب سراميك  ۲۴۲۹۱۳۱۳  اورتان پلي چسب

  ۲۴۲۹۱۳۲۷  بتون چسب  ۲۴۲۹۱۳۱۶  )دوقلو( اپوكسي چسب

  ۲۴۲۹۱۳۱۷  )اكريليك( اي قطره چسب  ۲۴۲۹۱۳۲۸  چسب پودري كاشي

      ۲۴۲۹۱۳۲۹  چسب خميري كاشي

  

باشد كه هيچ شركتي  مي ۲۴۲۲۱۳۲۲رقمي  ۸درزگيرهاي بر پاية آكريليكي در اين آمار داراي كد 

 چسبتوليدكنندة بعنوان شركت  ۴اين آمار بعنوان توليدكنندة فعال آن گزارش نشده است اما در 

در سال فعاليت  تن ۴با توليد كمتر از  شركت غفارياند كه تنها  شده معرفي كريليكآبر پاية  اي قطره

كردند و اكنون توليد  در گذشته توليد مي) پايا و رزين و چسب شمال الغري، اصيل(ها كند و مابقي شركت مي

  .اين محصول متوقف و توليد ديگر انواع چسب به شدت كاهش يافته است
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هر يك از انواع درزگيرها، كد هاي فعال گزارش شده  د واحدتعدا آمار،براساس اين در جدول زير 

  :ظرفيت اسمي توليد آورده شده است صنعتي مربوطه و نيز مجموع

  هاي فعال گزارش شدة انواع درزگيرها به همراه ظرفيت اسمي توليد تعداد واحد -٦جدول 

  اسميمجموع ظرفيت   تعداد واحد  كد صنعتي  نوع درزگير

  تن ٤٩٠٠  ١٠  ٢٤٢٢١٣٢٠  انواع درزگير

  تن ٣٢٦٥  ٧  ٢٤٢٢١٣٢١  درزگيرهاي سيليكوني

  ٠  ٠  ٢٤٢٢١٣٢٢  درزگيرهاي پاية آكريليكي

  تن ١٠٣٥  ٣  ٢٤٢٢١٣٢٣  سي وي درزگيرهاي پاية پي

  ميليون عدد ١.٩تن و  ١٧٠٠  ٣  ٢٥٢٠١٣٢٤  درزگير پالستيكي درب و پنجره

  يون عددميل ١.٩تن و  ١٠٩٠٠  ۲۳  --  مجموع

  

بنابراين هيچگونه واحدي براي توليد درزگيرهاي آكريليكي در داخل كشور وجود ندارد و تنها چسب 

هاي محصول موردنظر را  شود ولي بعنوان درزگير مناسب كه قابليت اي بر پاية آكريليك توليد مي قطره

حصول توليدي در چندين هاي داخلي از نظر حجم و نوع م توليدات شركت. كند داشته باشد، عمل نمي

توان به ورود كاالهاي خارجي با كيفيت و  سال اخير دستخوش تغييراتي شده است كه از عوامل آن مي

  .تر اشاره نمود پايين هاي گذاري ها و سرمايه تر و افزايش تعداد توليدكنندگان با ظرفيت ارزان

  دهاي موجودآالت واح هاي سازنده ماشين سطح تكنولوژي، نام كشورها و شركت .۲.۲

آالت توليدي آن نيز  اي براي محصول مورد نظر در كشور وجود ندارد لذا ماشين هيچگونه توليدكننده

آالت مورد استفاده  باشد هرچند بخشي از تجهيزات و ماشين در داخل كشور فعال و مشغول به كار نمي

توليدكنندگان بزرگ . ستندها و درزگيرها مشترك و يا داراي عملكرد مشابهي ه در توليد انواع چسب

داخلي قسمت اصلي خط توليد خود را كه تأثير بسزايي در كيفيت محصول توليدي دارد از كشورهاي 

آالت توليد اين نوع محصوالت در  كنند هرچند كه بخشي از تجهيزات جانبي و ماشين خارجي تأمين مي

  .شود داخل طراحي و ساخته مي

آالت توليد  اي خارجي و داخلي سازندة تجهيزات جانبي و ماشينه اي به شركت در جدول زير اشاره

  :انواع چسب و درزگيرها شده است

  

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1
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  آالت توليد انواع چسب و درزگيرها هاي خارجي و داخلي سازندة تجهيزات جانبي و ماشين برخي از شركت –٧جدول 

  خارجيهاي  شركت  آالت و تجهيزات ماشين  هاي داخلي شركت

 اراك سازي ماشين شركت

  آذرآب صنايع شركت
 TOKKI (Japan)  ذخيره كوچك ظروف و مخازن و فشار تحت مخازن

OBRINGER (France) 

 اراك سازي ماشين شركت

  آذرآب صنايع شركت
  حرارتي هاي مبدل

 ظروف و ها كن خشك ظروف

  اتمسفريك كوچك
ADM (France) 

 اراك سازي ماشين شركت

 بخار نايعص توسعه شركت

  اسوه شركت

 TOKKI (Japan)  ناپيوسته راكتورهاي  Fire Tubeبخار نوع  ديگ
BSL (France) 

 اهواز سازي لوله شركت

 سپنتا شركت

  سام صنعتي شيرآالت شركت

  سانتريفيوژ هاي پمپ  لوله
GUINARD KSB 
(Germany/France) 

SULZER (Switzerland) 

 كمپرسور پارس شركت

  هواسان شركت
 ARO (USA)  شيميايي مواد تزريق هاي پمپ  فشرده هواي ركمپرسو

  

  پليمر هاي دانه حمل هاي دمنده
SIEMENS (Germany) 

BUHLER MIAG (Germany) 
EBARA (Japan) 

  كنترل سيستم
FISHER (France/USA) 

HONYWELL (France/USA) 
YKOGAWA (Japan) 

 HAMON SPIROGIL (France)  كننده خنك برج
DAELIM (Korea) 

  هاي جديد و در دست اجرا بررسي وضعيت طرح .۲.۳

هاي  همواره در اطالعات استخراجي از وزارت صنايع و معادن، مجوزهاي بسيار زيادي براي طرح

كه بسياري از اين مجوزها بداليل مختلفي در مراحل مختلف اجرا متوقف  شود در حالي مختلف يافت مي

در جدول زير تعداد مجوزها و . ها توليد نبوده است ي از طرحمانده است و هدف از اخذ مجوز براي برخ

  :بندي انجام شده بيان شده است مجموع ظرفيت اسمي براي هر يك از انواع درزگيرها با توجه به طبقه
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  تعداد مجوزها و مجموع ظرفيت اسمي براي هر يك از انواع درزگيرها -٨جدول 

  اد واحدتعد  نوع درزگير
  مجموع ظرفيت اسمي

  )تن(

  تعداد مجوزهاي

 *مهم 

  ٠  ٤٧٠٠٠  ٨  انواع درزگير

  ١  ٢٢٧٠  ٨  درزگيرهاي سيليكوني

  ٠  ١٣  ١  درزگيرهاي پاية آكريليكي

  ٠  ٤٢٧٥  ٦  سي وي درزگيرهاي پاية پي

  ٢  ٥٦٥٥  ٦  درزگير پالستيكي درب و پنجره

  --  ٥٩٢١٣  --  مجموع

  .توجهي هستند به تاريخ آخرين مجوز اخذ شده، داراي پيشرفت قابل منظور واحدهايي است كه با توجه *

در  ۱۳۸۳گرفته شده است مربوط به اوايل سال  درزگيرهاي پاية آكريليكيتنها مجوزي كه براي توليد 

است كه هيچگونه پيشرفتي نداشته است كه با بررسي انجام شده بدليل  تن ۱۳شهرستان اراك با ظرفيت 

  .مايه آغاز نشده استمشكالت تأمين سر

با  تن ۱۲۰با ظرفيت  )چسب سمنان(صنايع شيميايي غفاري كويردر بخش درزگيرهاي سيليكوني تنها 

آخرين مجوز خود را  ۱۳۸۵كند كه در اوايل سال  درصد در شهرستان بيرجند فعاليت مي ۶۰پيشرفت 

  .دريافت نموده است

شفاف شيمي و ابراهيم رسولي هاي  نامدو واحد به  پالستيكي درب و پنجره در بخش درزگير

هاي كردكوي  درصد در شهرستان ۲۸و  ۲۲هاي  با پيشرفت ۳۰۰۰و  ۵۵۰هاي  به ترتيب با ظرفيت پالست

  .اند آخرين مجوز خود را دريافت نموده ۱۳۸۶كنند كه در سال  و رودبار فعاليت مي

 ۸۰۰با مجموع ظرفيت  ۱۳۸۲-۱۳۸۶هاي  مجوز در سال ۵اي بر پاية آكريليك  براي توليد چسب قطره

  .هيچگونه پيشرفتي نداشته استتاكنون دريافت شده است كه تن در سال 

هيچ طرح و  وگردد  توليد نمي )درزگيرهاي پاية آكريليكي(اين محصول موردنظر بنابراين در كشور 

آينده در توان گفت كه اين محصول تا چند سال  واحدي براي توليد آن در حال احداث نيست لذا مي

  .شود كشور توليد نمي
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  بررسي روند واردات و صادرات محصول از آغاز برنامه اول .۲.۴

كه  ۳۲۱۴۱۰۰۰همانگونه كه در بخش تعرفة گمركي اشاره شد، انواع درزگيرها عالوه بر كد تعرفة 

ها و محصوالتي از  هاي مربوط به رنگ تعرفهز طريق ها اختصاص داده شده است، ا بطور مشخص به آن

از طرفي نيز نوع جنس درزگيرهاي وارداتي براي كلية . اين خانواده نيز وارد و يا صادر شده است

توان حجم واردات و  ها قابل تفكيك است لذا نمي ها بطور كامل مشخص نيست و تنها بخشي از آن سال

انواع بنابراين حجم واردات و صادرات . صادرات چسب درزگيرها از جنس اكريليك را تعيين نمود

هاي ذكر شده بطور مجزا محاسبه و در  و ساير تعرفه ۳۲۱۴۱۰۰۰مختلف درزگيرها براي شماره تعرفة 

  :جداول زير نشان داده شده است

  ها و ساير تعرفه ٣٢١٤١٠٠٠روند واردات انواع درزگيرهاي شماره تعرفة  –٩جدول 

  سال
  اه ساير تعرفه  ۳۲۱۴۱۰۰۰شماره تعرفة 

  ارزش دالري  )تن(وزن   ارزش دالري  )تن(وزن 

۱۳۸۰  ٢,٠٢٤,٤٠٠  ٤٨٢  --   --  

۱۳۸۱  ٢,٨٠٩,٨٠٠  ٦٦٩  --   --  

۱۳۸۲  ٦,٨٣٣,٤٠٠  ١٦٢٧  --   --  

۱۳۸۳  ٩,٧٠٦,٢٠٠  ٢٣١١  --   --  

۱۳۸۴  ٢٥٣,٦٣٨ ٧١ ٩,٠٠٧,٣٢٦ ٢١١٦ 

۱۳۸۵  ٢٣٨,٣٣٠ ٢٤ ١١,٤٧٢,٠٦٦ ٣١١٧ 

۱۳۸۶  ٣٠٠,٣٣٢ ٨٤ ١٨,٩١٠,٥٠٨ ٤١٤٧ 

۱۳۸۷  ٣٥٩,٨٠٩ ٣٦ ١٥,٣٧٥,٣٠٥ ٣٦١٩ 

  

  



  های صنعتی استان قمشرکت شهرک
 عنوان گزارش

 

 
 

    چسب درزگير اکريليکد سنجی مقدماتی تولي گزارش امکان
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 ۵۳از      ۲۵  :شماره صفحه  موسسه مشاوره و تحليل كسب و كار ايباكو

 

  
  ٣٢١٤١٠٠٠واردات انواع درزگيرهاي شماره تعرفة ) تن(روند وزني –١شکل 

كه قابل توجه است، دربرگيرندة كلية انواع  ۳۲۱۴۱۰۰۰شماره تعرفة اين حجم از واردات مربوط به 

، ماستيك %)۳۵(درزگيرهاي سيليكوني ها درزگيرهاي مورد استفاده در صنعت است كه مهمترين آن

درزگيرهاي آكريليكي از اين آمار قابل . است %)۲(و بتونة درزگيري بتون %)۳۰()خمير درزگير(درزگير

گيرند كه مهمترين علت آن وجود درزگيرهاي  تفكيك نيستند ولي مقدار بسيار ناچيزي را در بر مي

به وارد كردن آن ندارند و كمتر از خواص و كنندگان تمايلي  سيليكوني و ماستيك است كه مصرف

  .هاي آن شناختي وجود دارد ويژگي

از اين آمار مشخص نيست كه رشد واردات مربوط به كدام محصول است ولي مشخص است كه با 

وجود افزايش توليد درزگيرها در داخل، رشد واردات نشاندهندة افزايش مصرف انواع درزگيرها در 

انواع درزگير وارد كشور شده  هزار تن ۲.۵-۳ط در چند سال اخير در حدود بطور متوس. داخل است

درزگيرهايي هستند كه در بازار رقيب درزگيرهاي آكريليكي به  )تن هزار ۱.۵(ها است كه تقريباً نيمي از آن

  .آيند شمار مي

آلمان، ايتاليا انواع درزگيرهاي مصرفي از كشورهاي امارات،  %)۷۵(در چند سال اخير بيشترين واردات

و تركيه وارد شده است كه در واقع واردات انجام شده از كشور امارات، دربرگيرندة محصوالت 

شود تا چند  بيني مي اخيراً سهم كشور چين در حال افزايش است و پيش. كشورهاي مختلف توليدي است

ها در واردات انواع در شكل زير متوسط سهم هر يك از كشور. توجهي برسد سال آتي به مقدار قابل

  :هاي اخير نشان داده شده است درزگيرها به كشور در سال

  



  های صنعتی استان قمشرکت شهرک
 عنوان گزارش
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  هاي اخير متوسط سهم هر يك از كشورها در واردات انواع درزگيرها به كشور در سال–٢شکل 

از اي از درزگيرهاي سيليكوني از كشورهاي تركيه و چين و ماستيك درزگير بيشتر  بخش عمده

  .اند كشورهاي آلمان و تركيه وارد كشور شده

  ها و ساير تعرفه ٣٢١٤١٠٠٠روند صادرات انواع درزگيرها شماره تعرفة  –١٠جدول 

  سال
  ها ساير تعرفه  ۳۲۱۴۱۰۰۰شماره تعرفة 

  )هزاردالر(ارزش دالري  )تن(وزن   )هزاردالر(ارزش دالري  )تن(وزن 

۱۳۸۴  ٣,٢٩٥ ٤٧٣ ٣,٧٥٠ ١,٣٠٧ 

۱۳۸۵  ٧٨٨ ١١٨ ١,٩١٩ ٧٥٢ 

۱۳۸۶  ٢,٢٦٩ ٣٢٥ ١,٤٤١ ٨٥٢ 

۱۳۸۷  ٢,٥٧١ ٣٨٧ ١,٤٢٤ ١,٧٢٥ 

  



  های صنعتی استان قمشرکت شهرک
 عنوان گزارش

 

 
 

    چسب درزگير اکريليکد سنجی مقدماتی تولي گزارش امکان

  ۸۸- ۱۳۲ - ۰۴: كد گزارش يک: تعداد نسخ اول :ويرايش ۱۳۸۸ دی: تاريخ تهيه

 

 ۵۳از      ۲۷  :شماره صفحه  موسسه مشاوره و تحليل كسب و كار ايباكو

 

  
  ها و ساير تعرفه ٣٢١٤١٠٠٠صادرات انواع درزگيرها شماره تعرفة ) تن(روند وزني - ٣شکل 

  

اي از  بخش عمده. در سال است هزارتن ۱.۵حجم كل صادرات انواع درزگيرها بطور متوسط در حدود 

دهد و در اين كد تعرفه  هاي سنگي تشكيل مي را بتونه ۳۲۱۴۱۰۰۰صادرات درزگيرها مربوط به تعرفة 

ها را  درزگيرهاي سيليكوني و از اين قبيل وجود ندارد اما تمامي حجم صادرات مربوط به ساير تعرفه

تن در  ۳۰۰بنابراين بطور متوسط در حدود  دهد تشكيل مي )آكواريوم(هاي درزگيري سيليكوني  چسب

بيني  پيش. آيند شوند كه در بازار رقيب درزگيرهاي آكريليكي به شمار مي درزگيرهايي صادر مي سال

ها به صادرات، روند رو به رشد اما كندي  شود كه با افزايش رقابت در داخل و روي آوردن شركت مي

  .ه باشدبراي صادرات اين نوع درزگيرها وجود داشت

اكثر صادرات انواع درزگيرها به كشورهاي منطقه بويژه آذربايجان و ارمنستان، ازبكستان و 

در شكل زير متوسط سهم صادرات انواع درزگيرها به كشورهاي مقصد در . گرجستان بوده است

  :هاي اخير نشان داده شده است سال



  های صنعتی استان قمشرکت شهرک
 عنوان گزارش

 

 
 

    چسب درزگير اکريليکد سنجی مقدماتی تولي گزارش امکان

  ۸۸- ۱۳۲ - ۰۴: كد گزارش يک: تعداد نسخ اول :ويرايش ۱۳۸۸ دی: تاريخ تهيه

 

 ۵۳از      ۲۸  :شماره صفحه  موسسه مشاوره و تحليل كسب و كار ايباكو

 

  
  هاي اخير درزگيرها به كشورهاي مقصد در سال متوسط سهم صادرات انواع –٤شکل 

 بررسي قيمت توليد داخلي و جهاني محصول .۲.۵

از . دهيم قيمت چسب درزگيري آكريالت و انواع ديگر درزگيرها را از چند منظر مورد بررسي قرار مي

هاي درزگيري مشخص نشده است لذا در جدول زير متوسط  آنجاييكه در آمار گمرك نوع و جنس چسب

  :ها بطور كلي آورده شده است ت وارداتي و صادراتي انواع درزگيرها و بتونهقيم

  )دالر بر كيلوگرم(هاي درزگيري وارداتي و صادراتي در چند سال گذشته متوسط قيمت چسب –١١جدول 

  )ريال(ارزش دالر   قيمت وارداتي  قيمت صادراتي  سال

۱۳۸۴  ۳.۹۶  ۴.۲۵  ۹۱۰۰ - ۸۹۵۰  

۱۳۸۵  ۳.۴  ۳.۷  ۹۲۰۰ – ۹۱۶۰  

۱۳۸۶  ۲.۷  ۴.۵۵  ۹۳۰۰ - ۹۲۵۰  

۱۳۸۷  ۲.۵  ۴.۲۵  ۹۹۰۰ - ۹۱۰۰  

وجود بازة گسترده براي قيمت محصول وارداتي مربوط به نوع و كيفيت انواع درزگيرها است 

و ماستيك  )آكواريوم(ها و درزگيرهاي سيليكوني  درحاليكه بخش اعظمي از واردات درزگيرها را چسب

  .دهد هاي سنگي تشكيل مي توجهي از صادرات را درزگيرهاي سيليكوني و بتونه ر و بخش قابلدرزگي



  های صنعتی استان قمشرکت شهرک
 عنوان گزارش

 

 
 

    چسب درزگير اکريليکد سنجی مقدماتی تولي گزارش امکان

  ۸۸- ۱۳۲ - ۰۴: كد گزارش يک: تعداد نسخ اول :ويرايش ۱۳۸۸ دی: تاريخ تهيه

 

 ۵۳از      ۲۹  :شماره صفحه  موسسه مشاوره و تحليل كسب و كار ايباكو

 

هاي مشابهي با  ها و درزگيرها كه كاربرد و يا ويژگي قيمت صادراتي و وارداتي انواع چسب

  :كريليكي دارند در جدول زير نشان داده شده استآدرزگيرهاي 

  )دالر بر كيلوگرم(ها و درزگيرها صادراتي و وارداتي انواع چسب قيمت - ١٢جدول 

  نام محصول
  قيمت وارداتي  قيمت صادراتي

۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ 

 ۱- ۴ ۱- ۳ ۷.۲ ۷  )آكواريوم(چسب سيليكون 

 PVC ۴.۵-۳.۵ ۴.۲ ۷ -۴ ۷ -۴چسب 

 ۲.۵-۴.۵ ۲.۵-۳.۵ ۱.۹ ۰.۵- ۱  ملت چسب هات

 ۲.۵- ۳ ۱.۵-۲.۵  --   --   يورتان دو جزئي چسب پلي

  ۷ -  ۷.۵  ۷ -  ۷.۵  --   --   ماستيك درزگير

  --   --   ۴ – ۵  ۴ – ۵  هاي سنگي بتونه

هاي داخلي بسيار متفاوت است و هر شركتي در توليد نوعي از  هاي توليدي شركت كيفيت انواع چسب

هاي ديگر اين شركت بسيار پايين و حتي نامرغوب  كه كيفيت چسب چسب شناخته شده است در حالي

شود كه داراي  توليد مي سابجالسنج و ميكاهاي  در بازار، چسب سنگ مرغوب توسط شركت. ستا

هاي  از طرفي نيز چسب. هاي رازي و غفاري است قيمتي باالتر نسبت به چسب سنگ توليدي شركت

 اي برپاية اكريالت قطرههاي  هاي سيليكون حرارتي و چسب و چسب رازيشركت  PVCاي و  قطره

  .ها است داراي كيفيت باالتري نسبت به ساير شركت و سمنان غفاريشركت 

ها  توليدي در كشور با توجه به كيفيت آناكريالت هاي  قيمت انواع چسب )۱۳۸۸سال (در حال حاضر 

و قيمت هر كيلوگرم درزگيرهاي سيليكون خارجي  رنداقرار د ريال ۱۲۰۰۰ – ۲۰۰۰۰بين هر كيلوگرم 

  . است ريال ۳۰۰۰۰-۳۵۰۰۰ر حدود در كشور د موجود) اي تركيه(

بندي و  هاي داخلي و خارجي بدليل تنوع زياد در بسته قيمت اينگونه محصوالت ارائه شده از شركت

در زير چند . باشند اي مي ها و نيز كيفيت محصوالت بسيار متفاوت و داراي تنوع قيمت گسترده وزن آن

  :آورده شده استها  نوع درزگير اكريليكي خارجي به همراه قيمت آن

  قيمت چند نوع درزگير اكريليكي خارجي - ١٣جدول 

  شكل نام محصول و مشخصات قيمت

12.62 $  
Super Seal Acrylic Sealant Spray 

175 g 
USA 
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11.1 $ 
C.R. Laurence White Tremco Mono555 

Acrylic Terpolymer Sealant 

  

13.77 $ 

Chemical Guys Blitz Acrylic Spray Sealant 
Superior Sealant & Wax Booster 

300 g 

 

1.58 $ 
Krylon Window 

Door Siliconized Acrylic Latex Caulk - White 

 

3.5$ 

GE G.E. Max 3500 
Siliconized Acrylic Window & Door Caulk 

12 Pack 
 

3 $ Everflex Silicone Sealant White 

 

2.5 $ 
Everbuild Universal Acrylic Sealant White 

310ml 
 

4.5 $  
Sashco Sealant 

White Acrylic Sealant 
300 g 

  

4.49 $  
Sashco Sealants 

CLR Lexel Caulk Tube 
150 g 

  

4.5 $ 

Sashco Sealants 
Acrylic Sealant 

200 g 
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2.5 $ Everflex Universal Acrylic Sealant White 

  

  ررسي روند مصرفب .۲.۶

اي بر  گردد و همانطور كه اشاره شد تنها چسب قطره درزگيرهاي آكريليكي در داخل كشور توليد نمي

توان گفت كه  شود و همچنين با در نظر گرفتن وضعيت واردات مي پاية آكريليكي به مقدار كم توليد مي

  .ز استدر صورت وجود مصرفي براي اين محصول در داخل كشور، مصرف آن ناچي

ها بوده است، بطوري كه  بررسي وضعيت مصرف ديگر انواع درزگيرها در كشور حاكي از رشد آن

شد واردات انواع درزگير داراي رگردد و  ها از طريق واردات تأمين مي حدود نيمي از مصرف داخل آن

رين درزگيرهاي سيليكوني و ماستيك درزگير جزء بيشت. توجهي است رشد كامالً مشخص و قابل

بوده است در حالي كه در آمار صادرات بخش  هزار تن ۱.۵درزگيرهاي وارداتي به كشور و در حدود 

متوسط رشد ساالنة واردات . را به خود اختصاص داده است تن ۳۰۰- ۵۰۰بسيار كمتري را در حدود 

اند لذا  دهبو% ۱۰بوده است كه درزگيرهاي مرتبط حداقل داراي رشد % ۱۵-۲۰انواع درزگيرها در حدود 

  .هزارتن بگذرد ۲.۵سال آتي واردات اين نوع درزگيرها از  ۵شود كه تا  بيني مي با اين رشد پيش

هزارتن ظرفيت براي توليد انواع درزگير گزارش شده است كه بسياري از اين  ۷در داخل بالغ بر 

والت ديگر اختصاص اند و يا ظرفيت خود را به توليد محص واحدها يا بدليل عدم رقابت تعطيل كرده

 انواع درزگيرهابا وجود كاهش توليد . اند و در مواردي نيز اشتباهاتي در ارائة ظرفيت رخ داده است داده

با . ها، در مجموع توليد اين محصول داراي يك روند رو به رشدي بوده است توسط هر يك از شركت

تن انواع درزگيرهاي مرتبط با اين هزار ۲.۵هاي بررسي شده، در حال حاضر حداكثر  توجه به نمونه

  .شود ها اشاره شده است، در داخل توليد مي محصول كه قبالً به آن

هزارتن تخمين  ۳-۴هاي مرتبط با اين محصول در حدود  بنابراين مصرف انواع درزگيرها در حوزه

  .رسد هزارتن مي ۴- ۵سال آتي به حدود  ۵شود اين رقم تا  بيني مي شود كه پيش زده مي

وجود رقابت در بازار، . كننده توليد آن نيست توجيه )درزگيرهاي آكريليكي(بنابراين بازار اين محصول

توان در حالت  سازد اما در صورت ارائة محصول قابل رقابت مي ورود را براي واحدي جديد دشوار مي

  .در سال را براي آن در نظر گرفت تن ۲۰۰بينانه در آينده حجم تقريبي  خوش
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  نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه پنجم بررسي .۲.۷

 انواع درزگيرهاكشورهايي كه بازار مصرف مناسبي براي اين محصول دارند يا خود توليدكنندة 

هاي ايراني مشكل نموده  هستند و يا بدليل حضور محصوالت خارجي رقابت در آن بازار را براي شركت

و چين در بازارهاي مختلف  ، تركيهورهاي صنعتي بويژه آلمانهاي معروف از كش حضور شركت. است

  .ها تنگ كرده است هاي ايراني و محصوالت آن جهان عرصه را براي حضور شركت

با اين وجود كشورهاي منطقه و كشورهاي عقب افتادة صنعتي بازار مناسبي براي انواع درزگيرها و 

مديريت و بازاريابي مناسب و ارائة لي نياز به آيند و از جمله درزگيرهاي آكريليكي به شمار مي

بنابراين حجم صادرات اين محصول تا حد زيادي به  .باشد محصولي با كيفيت و قيمتي رقابتي مي

اما تعيين حتي تقريبي ميزان صادرات نيز عملكرد واحد مربوطه و محصول توليدي بستگي دارد 

  .پذير نيست امكان

  راي طرحپيشنهاد منطقه مناسب براي اج .٣

توانـد تأثيرگـذار    سازي طرح پارامترها و عوامل زيـادي مـي   در تعيين منطقة مناسب براي اجرا و پياده

يكـي از مهمتـرين   . هـاي آن بسـتگي دارد   ها بـه نـوع طـرح و نـوع ورودي و خروجـي      باشد كه اهميت آن

ينـة زمـين، وجـود    هز. باشـد  پارامترها در انتخاب محل مناسب براي طرح وجـود منـابع مـواد اوليـه مـي     

هاي مالياتي و عوارض، نزديکي به مسيرهاي حمل و نقل اصـلي کـاال، در    هاي فيزيکي، تخفيف زيرساخت

دسترس بودن نيروي انساني متخصص، نزديکي به بازارهاي مصرف، نزديکي به منابع تامين مواد اوليه 

  .روند شمار مياز جمله عوامل مختلف تاثيرگذار در انتخاب محل احداث طرح به ... و 

....  اين تجهيزات شامل آب، برق، گاز،. از پارامترهاي ديگر وجود تجهيزات خدماتي جانبي است

وجود چنين امکاناتي در سايت احداث طرح . نام برده مي شود Utilityها به عنوان  باشد که از آن مي

گذاري به کاهش قيمت  رمايههاي ثابت س تواند سرعت اجراي طرح را افزايش داده و با کاهش هزينه مي

تمام شده محصول توليدي و افزايش مزيت رقابتي منجر شود كه با توجه به ماهيت طرح اين پارامتر در 

  .هاي بعدي قرار دارد اولويت

ونقل از اهميت بـااليي   هاي حمل با توجه به نهايي بودن محصول، دسترسي به بازار مصرف و يا پايانه

طرح در موقعيتي كه نزديك به مناطق بـزرگ مصـرف باشـد در موفقيـت آن      قرارگيري. برخوردار است

ها در تهران و  همانطور كه در بخش واحدهاي توليدكننده مشاهده شد كه اكثر شركت. نقش بسزايي دارد
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شـهرهاي تهـران،    شود كه اين واحد در نزديكي يكـي از كـالن   لذا پيشنهاد مي. يا اطراف آن مستقر هستند

  .صفهان قرار گيردمشهد و يا ا

  تجزيه و پيشنهاد نهائي در مورد احداث واحدهاي جديد .٤

 در حال حاضركه  شود با بررسي حجم واردات و صادرات و نيز وضعيت بازار در داخل استنباط مي

مصرف بسيار ناچيزي براي اين نوع محصول وجود دارد و نياز بازار بوسيلة محصوالت مشابه بويژه 

ها  مصرف انواع درزگيرها در داخل و حجم واردات آن. برطرف شده است درزگيرهاي سيليكوني

توان با توليد اين محصول و عرضة آن به بازار به كسب بخش مناسبي از بازار  توجه است و مي قابل

  .اميدوار بود

اي كه وجود دارد و مصرف ناچيز درزگيرهاي آكريليكي در كشور و عدم  با توجه به بازار رقابتي

ه شده بودن آن در بازار، توليد اين محصول به تنهايي توجيه ندارد و بايد به مانند هزاران واحد شناخت

كنند، واحدي با محصوالت مناسب كه  توليدكنندة ديگر كه تنوع مختلفي از محصوالت مرتبط را توليد مي

ها  اخل تنها فعاليت آنهاي توليدكننده در د شركت. ها باشد، طراحي گردد تواند يكي از آن اين محصول مي

ها و حتي محصوالت كامالً متفاوتي را  اي از آن بلكه خانوادهنيست يك نوع چسب و يا درزگير توليد 

  .كنند توليد مي

در سال  تن ۲۰۰شود در حدود  اي كه براي توليد اين محصول پيشنهاد مي با اين وجود ظرفيت اوليه

هاي  گردد يك واحدي با توليد انواع چسب بتي پيشنهاد مياست اما با توجه به همين بازار كامالً رقا

  .مرتبط با اين محصول به لحاظ فرايند توليد مورد بررسي و ايجاد گردد
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  يمعرف .١

موادي هستند که براي اتصال بين دو سطح بکار ميروند و به صورت مايع، خمير، گرد يا  ها چسب

يک اتصال چسبي، دو سطح جامد به هم اتصال يافته است که اليه نازکي . ک مصرف مي شونداليه خش

چسبندگي دو جسم به يکديگر توسط يک چسب پديده اي است که در آن . از يک چسب را شامل مي شود

سطوح اتصال يابنده ممکن است از طريق جذب فيزيکي براي مثال نيروهاي بين سطحي و يا جذب 

مواد چسبنده را با . ل نيروهاي واندروالسي، القايي، پيوند هيدروژني به يکديگر اتصال يابندشيميايي مث

درجه چسباندن، چسبندگي، استحکام پيوند پس از خشک شدن، سرعت پيوند دادن و يا دوام آنها 

  . مشخص مي کنند

  طبقه بندي .۱.۱

ته به نياز تدوين شده چسب هاي زيادي در بازار موجود است و دسته بندي هاي مختلفي نيز بس

  .در اينجا به چند نمونه از اين دسته بندي ها اشاره خواهيم کرد. است

بر اين اساس . يکي از پرکاربردترين اين ها طبقه بندي چسب ها براساس منشاء پايه اصلي آنهاست

  . ابتدا چسبها به دو مجموعه کلي طبيعي و سنتزي تقسيم مي شود

   يعيطب يچسب ها .۱.۱.۱

البته در . هاي طبيعي موادي هستند که عموما در گذشته مورد استفاده بوده اند مجموعه چسب

اين مجموعه به سه زير شاخه شامل معدني، حيواني و گياهي . مواردي نيز امروزه نيز کاربرد دارند

چسب . چسب هاي معدني عموما شامل سديم سيليکات و  سيمان فسفات بوده است.  تقسيم مي شود

عمده اين چسب ها بر پايه . موما از پوست، استخوان و خون حيوانات بدست مي آيدهاي حيواني ع

چسب هاي گياهي . استحصال کوالگن که نوعي پليمر طبيعي موجود در پوست و استخوان است بوده اند

ذرت، سيب زميني تهيه مي شده نيز بر پايه نشاسته و مشتقات آن مانند دکسترين بوده اند و از گندم، 

  .است
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   يمصنوع يچسب ها .۱.۱.۲

مجموعه چسب هاي طبيعي موادي هستند که عموما در قرن بيستم ابداع و مورد استفاده قرار گرفته 

اين مجموعه به چهار زير شاخه شامل ترموپالستيک . البته در مواردي نيز امروزه نيز کاربرد دارند. اند

  .  ها، ترموست ها، االستومر ها  و آلياژها تقسيم مي شود

ماهيت آنها . وصيات شيميايي چسب هاي ترموپالستيک در زمان خشک شدن تغييري نمي کندخص

کاربرد آنها را در مقابل تحمل بار محدود ميکند و نبايستي اتصال ايجاد شده را در شرايط بار شديد 

لي وينيل اين گروه از چسب ها بر پايه موادي مانند پلي وينيل کلرايد ، پلي وينيل استال ، پ. بکار برد

  .استات و مشتقات سلولزي مانند استات و نيترات توليد مي شوند

بر خالف ترموپالستيک ها، انواع ترموست چسب ها اتصاالتي را ايجاد مي کنند که در حين اعمال 

رزين هاي ترموست مقاومت خوبي در برابر خزش از خود نشان مي . حرارت ذوب و حل نمي شوند

مقاومت اين نوع . چسبها ساختماني جهت به کارگيري تحت بار شديد مي باشند دهند و مبناي بسياري از

چسب ها در برابر شرايط سخت محيطي نظير گرما، سرما، تشعشع، رطوبت و محيط هاي شيميايي 

اين گروه از چسب ها بر پايه موادي مانند رزين هاي  اپوکسي ، رزين پلي استر غير . بسيار خوب است

  . ي فنولي توليد مي شونداشباع و رزين ها

چسب هاي االستومري داراي خاصيت ارتعاشي بااليي هستند لذا در مواردي که مقداري ارتعاش در 

اين گروه از چسب ها بر  .قطعه چسبيده شده مجاز و يا حتي الزم است از اين دسته استفاده مي شود

  . ي شوندپايه موادي مانند پلي يورتان، پلي کلروپرن و سيليکون توليد م

گروه آلياژ ها در حقيقت شامل ترکيباتي از دو يا سه پايه متفاوت از سه گروه قبلي است مانند 

  .اپوکسي -اپوکسي و نيتريل -فنوليک

  .در نمودار زير خالصه اين طبقه بندي نشان داده شده است
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  چسب يهاپايه يدياگرام کل - ٥شکل 

که در اينجا به تعدادي از . د چسب ها به شيوه هاي مختلف طبقه بندي مي شوندهمان طور که گفته ش

  .آنها اشاره مي کنيم

  يبر اساس شکل ظاهربندي طبقه .۱.۲

  .چسب ها بر اساس شکل به صورت زير تقسيم مي شود

  عيما يچسب ها �

  يريخم يچسب ها �

  لم گونهينوار چسب ها و ف �

  يپودر يچسب ها �

 چسب درز گيري آکريليکي  .۱.۲.۱

  .هاي درز گيري آکريليکي به دو دسته پايه آب و پايه حاللي تقسيم مي شوندچسب ور کلي به ط

  چسب هاي درز گيري آکريليکي پايه حاللي .۱.۲.۲

  .اين چسب ها در امريکاي شمالي استفاده مي شود و در اروپا مصرف آن کاهش يافته است
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امريکا توليد شد در در   Rohm and Haasتوسط شرکت  ۶۰اين دسته از چسب ها اولين بار در دهه 

پايه آبي آن را براي کليه کاربرد ها از جمله درزگير فرموله کرده و به بازار  BASFحالي شرکت آلماني 

اين درزگير ها چسبندگي فوق العاده اي به بسياري از مواد از جمله سيمان، آلومينيوم، آهن . عرضه کرد

مت خوبي نشان مي دهند و در مقابل اشعه ماورا بنفش در برابر شرايط جوي از خود مقاو. و چوب دارد

  .درصد قابليت حرکت دارند ۱۰اما انعطاف کمي دارند و حداکثر تا . خورشيد  مقاوم است

  چسب هاي درزگيري آکريليکي پايه آبي .۱.۲.۳

اين چسب ها قابليت چسبندگي بااليي بين موادي مانند چوب و سيمان دارند و البته فلزات و شيشه را 

وانند بچسبانند اما قابليت چسبندگي آن در برابر چسب سيليکوني در کار با مواد شيشه اي کمتر مي ت

در برابر شرايط جوي  .درصد قابليت حرکت دارند ۱۰اين چسب ها انعطاف کمي دارند و حداکثر تا . است

آن در کابرد ها طول عمر مفيد . مقاومت به نسبت خوبي دارند اما نچندان زياد چرا که به آب حساس اند

  . سال است ۱۵بيروني در حدود 

در مقابل اشعه ماورا بنفش خورشيد رنگ پريدگي دارند و مي تواند در رنگ ها  مقاومت بسيار خوبي

اين قابليت يکي از موفقيت هاي شگفت انگيز اين نوع چسب ها در بازار را تضمين مي . متنوع توليد شود

مشخصات کلي . با مواد اطرافش همرنگ خواهد بود مورد استفادهبه اين ترتيب محل درز و چسب . کند

  .ين چسب ها در جدول زير آمده استا

  درزگيري آکريليکي يهامشخصات کلي چسب - ١٤جدول 

 g/cm3  ۱.۶-  ۱.۵  دانسيته

 Shore A  ۱۵حداقل   سختي

 Mpa  ۰.۶ – ۰.۴  مدول در زمان پارگي

  %  ۱۳۰حداقل   زمان پارگي درصد ازدياد طول در

  دقيقه  ۲۰ – ۱۵  زمان تشکيل پوسته

  ساعت ۲۴ميليمتر بر  ۱  زمان خشک شدن عمقي

  ه انواع رنگهايکل  ساعت ۲۴پس از   يريرنگ پذ
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  کاربرد .۱.۳

  . ن کاربرد دارديشتريل بيک در صنعت ساخت و ساز و اتومبيلير اکريدرزگ يچسب ها

 يشود چرا که انواع رنگ ين چسب ها استفاده ميباشد از ا يمد يبر پر کردن درز ها که در معرض د

 يم يرين پس از درزگيبنابرا. ر استيرنگ پذ يآن قابل فرموله شدن و عرضه است و بعالوه به راحت

 . با کناره ها همرنگ کرد يتوان محل را به راحت

  طريقه مصرف .۱.۴

سطوح بايد تميز، خشک و عاري از هرگونه چربي و 

  .ن رطوبت باشدينآلودگي و همچ

تفنگ در . ميکن يتفنگ مخصوص سوار م يوب را رويت

کند و با هر  يوب ميرا وارد ت يستونياثر فشردن دسته پ

از دهانه  يرياز چسب به صورت خم يبار فشار مقدار

از  ياست مقدار مناسب يکاف. شود يوب خارج ميت يمخروط

خشک شدن به آن  يخته شود و برايچسب را در درز ر

خشک مي " دقيقه کامال ۳۰چسب پس از . ن داده شودزما

  .شود

  تکنولوژي توليد .٢

  فرموالسيون .۲.۱

چسب ها هماهنگ با نوع و درصد اجزاء فرموالسيون خواص و ويژگي هاي مختلفي داشته و بنابراين 

به همين دليل محدوده تغييرات مشخصات چسب ها و سيع . در گروه هاي مختلفي طبقه بندي مي شوند

  .براي انواع مختلف آنها استاندارد هاي متفاوتي ارائه شده استبوده و 
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فرموالسيون چسبها داراي اجزاي مختلفي است که هر کدام از آنها جهت بهبود خاصيت ويژه اي به 

به طور . همه مواردي که در زير خواهد آمد در همه انواع چسب ها وجود ندارد. ترتيب اضافه مي شوند

بطور کلي اجزا تشکيل دهنده يک سيستم چسبي . ي پرکننده و يا حالل نمي باشندمثال همه چسب ها دارا

  .به شرح زير مي باشد

  پايه نيرز .۲.۱.۱

مهمترين جزء فرموالسيون محسوب شده و دليل اصلي چسبندگي دو سطح مورد نظر به هم مي 

اپوکسي  به عبارتي چسب هاي. معموال اين جزء مشخص کننده پايه و نوع چسب نيز مي باشد. باشد

  .داراي اجزاء مختلفي هستند اما چون رزين پايه در آنها اپوکسي است به اين نام شناخته مي شوند

  )هاي ترموستمخصوص چسب(هاردنر .۲.۱.۲

چسب هاي . اين ماده نقش اصلي را در واکنش پخت و به عبارتي شبکه اي شدن چسب عهده دار است

. ن پايه در جزء اول و هاردنر در جزء دوم استدو جزئي که در بازار موجود است در واقع شامل رزي

در اثر اختالط اين دو جزء در زمان مصرف واکنش شيميايي بين اين دو جزء صورت مي گيرد که منجر 

در بعضي موارد براي سرعت بخشيدن به اين واکنش در فرموالسيون . به خشک شدن چسب مي شود

  .موادي به نام کاتاليست اضافه مي گردد

  حالل .۲.۱.۳

بعضي موارد حالل به فرموالسيون اضافه مي شود تا با کاهش ويسکوزيته چسب باعث سهولت  در

اين حالل ها که عموما در چسب هاي سنتزي استفاده مي شود از دسته مواد . استفاده از آن گردد

 در زمان. گاهي از مخلوطي از حالل ها استفاده مي شود تا کيفيت بهينه حاصل شود. شيميايي آلي است

  . پخت نيز در اثر تبخير باعث خشک شدن چسب مي شود

  ق کنندهيرق .۲.۱.۴

. اين مواد براي کاهش ويسکوزيته رزين به آن اضافه مي شود و بافث سهولت کارايي چسب مي گردد

اين مواد بر خالف حالل ها در زمان پخت چسب تبخير نمي شوند بلکه با رزين در واکنش پخت شرکت 

  . ست که باعث خشک شدن و شکل گيري چسب مي شوندمي کنند و به اين ترتيب ا
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  لريف .۲.۱.۵

معموال مواد معدني طبيعي هستند که به فرموالسيون اضافه ميگردد تا خواص نهايي چسب را بهبود 

با افزودن فيلر ها خواصي مانند . در ضمن باعث کاهش قيمت تمام شده محصول نيز مي شود. دهد

ت گرمايي، جمع شدگي و مقاومت حرارتي در چسب ها کنترل مي انبساط حرارتي، هدايت الکتريکي، هداي

  .شود

  ت کنندهيا تقويحامل  .۲.۱.۶

به . اين مواد به شکل جامد مشبک يا فيلم گونه هستند و از جنس پالستيک کاغذ و پارچه مي باشند

  . عنوان مثال چسب هاي نواري داراي چنين حاملي از جنس پلي پروپيلن هستند

  ها يگر افزودنيد .۲.۱.۷

ه بر موارد ذکر شده در فرموالسيون چسب مواد ديگري نيز در ميزان هاي متفاوت اما کم عالو

مانند نرم کننده ها، شتاب دهنده . افزوده مي شود که باعث بهبود بعضي خواص به دلخواه خواهد شد

  .ها، بازدارنده، مقاوم کننده ها، آنتي اکسيدانت ها، سورفاکتانت ها و بسياري مواد ديگر

طور که ذکر شد ترکيبات فوق به طور کلي اجزاء فرموالسيون چسبها را نشان مي دهند و لزوما همان 

  . يک سيستم چسبي شامل تمام اجزاء ذکر شده نمي باشد

  اکريليکد چسب يند توليشرح فرا .۲.۲

و به  يفلز يدر راکتور ييمايند شين فراياست ا ييمايند شيک فراي اکريليکد چسب يند توليفرا

به آنکه بسته . است ين چسب از نوع ترموپالست است و تک جزئيا. رديگ يوسته صورت ميصورت ناپ

در اينجا به انواع پايه آبي خواهيم . نوع پايه حاللي يا پايه آبي توليد شود فرموالسيون متفاوت است

  . پرداخت

بر ايجاد  اين مواد عالوه. همچنان که گفته شد پرکننده ها يکي از اجزاء چسب ها درزگير هستند

عمده آنها شامل کربنات . استحکام بيشتر در چسب خشک شده باعث کاهش قيمت تمام شده نيز ميشوند

  . کلسيم، خاک رس، باريم سولفات و فيومد سيليکا مي باشند
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. از ديگر اجزا نرم کننده ها هستند که عمده آنها شامل فتاالت ها ، ديبنزوات ها و واکس ها مي باشند

فزايش انعطاف پذيري و قدرت کششي چسب مي شوند اين عمل در حقيقت با کاهش دماي آنها باعث ا

  . انتقال شيشه اي رزين پايه صورت مي پذيرد

اين مواد باعث پخش شدن بهتر پرکننده در بستر . افزودني ديگر مورد استفاده پخش کننده ها هستند

اگر از . ول بسته بندي شده بهبود مي يابدرزين ميوشود به اينترتيب ويسکوزيته و زمان ماندگاري محص

اين افزودني استفاده نشود پرکننده در محصول بسته بندي شده رزين را به سطح خود جذب مي کند و 

معموال از ترکيبات نمک هاي کربوکسيليک اسيد ها استفاده . به اين ترتيب ويسکوزيته افزايش مي يابد

  . مي شود

تا قدرت چسبانندگي به . ر ترکيب چسب درزگير استفاده مي شوددر بعضي موارد از سيالن نيز د

به چنين درزگير هايي چسب هاي درزگيري اکريليکي سيليکونه شده . شيشه و فلزات در آن افزايش يابد

  . مي گويند

  .ک ذکر شده استيليدر جدول زير ميزان مواد مورد نياز براي توليد چسب اکر

  ميزان مواد مورد نياز براي توليد چسب اکريليک - ١٥جدول 

  (%) ميزان  نام تجاري  نوع ماده

  ACRONAL™ V 271  ۳۰   رزين پلي اکريليک

  Palatinol N (from BASF)  ۱۰   نرم کننده

  Emulphor OPS 25 (BASF) ۰.۴   امولسيفاير

  ۰.۶    پخش کننده

  ۵۹ بنات کلسيمکر  پر کننده

  ازيمورد ن يو انرژ ديزات توليتجه .۲.۳

ب ين ترتيبه ا. است ييايميش – ينديدات فرايد چسب سنگ از نوع توليند توليهمچنان که اشاره شد فرا

 ين دست ميد شامل ادوات مانند مخازن، پمپ ها، خطوط لوله، همزن و از اياز توليزات مورد نيتجه

  . باشد
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  تجهيزات  اشين آالت وم - ١٦جدول 

 عدادت  تجهيزات نام  فردي

  ۵ هيمواد اول يمخازن نگه دار ١

 ١ هيراکتور اول ٢

 ١ يراکتور اصل ٣

 ٧ پمپ ها ٤

 ١ محصول يمخزن نگهدار ٥

 ١ ن ين رزيدستگاه توز ٦

 ١  يپر کن و بسته بند ٧

شامل  زاتيعالوه بر خود تجه يارذه گينه سرمايهز ينديفرا – ييايع شميد توجه داشت که در صنايبا

  .شود يمربوطه را شامل م يزات و لوله کشيد، و نصب تجهيواحد تول ي، طراحيدانش فن

  انرژي سوخت و ميزان مصرف - ١٧جدول 

 تن محصول يبازامصرف  واحد شرح رديف

 ٧٠ كيلووات ساعت برق مصرفي ١

 ۱۰ متر مكعب آب مصرفي  ٢
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  مقدمه .١

هاي مالي كه  هاي اقتصادي طرح ابتدا الزم است بررسي به منظور تعيين ميزان سوددهي و شاخص

داري،  هاي مواد اوليه، تعميرات و نگه اي، هزينه هاي سرمايه كل هزينه(ها  مشتمل بر برآورد هزينه

زيان، گردش وجوه  و جداول سود. و تنظيم جداول مالي است، انجام شود) باالسري كارخانه و استهالك

تجزيه و . گردند ها به صورت هماهنگ تكميل مي هاي آتي در اين بررسي سال نقدي و ترازنامه طرح در

هاي مالي مهم براي طرح، وضعيت  نمايد كه با تعيين برخي نسبت تحليل وضعيت مالي طرح ايجاب مي

اين اطالعات برآورد مالي و  كلي طرح از نقطه نظر سودآوري و مطلوبيت طرح مشخص شود و بر اساس

در اين فصل براساس برآوردهاي فني صورت گرفته محاسبات فني طرح انجام  .اقتصادي صورت گيرد

  .شود شود و سود ساليانه طرح محاسبه مي بيني مي هاي ثابت و متغير طرح پيش شده است و هزينه

  اطالعات مربوط به سرمايه در گردش و برآورد آن .٢

ي در گردش مورد نياز  هاي مربوط به سرمايه اس محاسبات فني انجام شده هزينهدر اين بخش براس

بيني  پيش...) حقوق، بيمه، مزايا و (و نيروي انساني   ...)سوخت و  آب، برق،(انرژي   واحد، شامل مواد اوليه،

  .گردد مي

 ي واحد برآورد فروش ساالنه .۲.۱

هاي مختلف و كاربردهاي متنوعي است  و اندازه ها با توجه به اينكه اين محصول داراي تنوع در طرح

هاي مختلف گرفته شده از بازار متوسط  لذا با توجه به قيمت. تعيين قيمت ثابتي براي آن دشوار است

  ١.گردد ريال بر كيلوگرم در محاسبات منظور مي ۱۸۰۰۰قيمت فروش واحد 

  

  

                                                
 
 

  ١ ريال در نظر گرفته شده است ۱۲۵۰۰ريال و قيمت تبديل يورو برابر  ۹۴۰۰در محاسبات اقتصادي قيمت تبديل دالر برابر 
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  طرح ظرفيت و قيمت مواد توليدي - ١٨جدول 

  هر واحد فروشقيمت   ظرفيت ساليانه  واحد  محصوالت
  )کيلوگرمريال بر (

  ارزش توليد بر اساس ظرفيت اسمي
  )ميليون ريال(

  ۳۶۰۰  ۱۸۰۰۰  ۲۰۰.۰۰۰  کيلوگرم چسب درزگير اکريليک

همچنين . شود مبناي محاسبه ارزش فعلي خالص سرمايه در ابتداي سال اول توليد در نظر گرفته مي

  .برداري محاسبه شده است سال بهره ۱۵هاي مالي براي  هتمام مولف

 برآورد ميزان و ارزش خوراك مورد نياز واحد .۲.۲

در اين جدول مواد مصرفي هر . شود ي مواد مصرفي بصورت جدول زير آورده مي ي ساالنه هزينه

  .يك از واحدها به تفكيك آورده شده است

  ي مصرفي اوليه ي مواد هزينه –١٩جدول 

 نياز واحد برآورد ميزان و ارزش انرژي و مواد جانبي مورد .۲.۳

براساس اطالعات فني . ي آب و برق مورد نياز واحد در سال محاسبه شده است  در جدول زير هزينه

بدست آمده، ميزان مصرف مواد جانبي و انرژي برق براي توليدات اين واحد به تفكيك به صورت زير 

  .است

  ي مصرفي ماده  محصول توليدي
  ارزش ساليانه  قيمت پايه واحد  مقدار مصرف ساالنه

  هزار دالر  ميليون ريال  دالر  ريال  مقدار  واحد

 چسب درزگير اکريليک

  --  ۱۲۳۰  --  ۲۰۵۰۰ ۶۰۰۰۰  کيلوگرم  ۲۰۰۰ رزين پلي اکريليک

  --  ۲۰۰  --  ۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰  کيلوگرم  ۱۰۰۰ نرم کننده

  --  ۸.۴  --  ۱۰۵۰۰ ۸۰۰  کيلوگرم  ۱۰۵۰ مولسيفايرا

  --  ۶  --  ۵۰۰۰ ۱۲۰۰  کيلوگرم  ۵۰۰ پخش کننده

  --  ۴۷.۲  --  ۴۰۰ ۱۱۸۰۰۰  کيلوگرم  ۴۰ پر کننده

  ۵۲.۲ )هزينه هاي باال%  ۳.۵(ساير مواد اوليه غير مذكور 

  ۱۵۴۳.۸  )ميليون ريال( مجموع
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  جانبي مقادير مصرف ساالنه آب و برق و مواد–٢٠جدول 

  مصرف ساليانه  واحد  ي مصرفي ماده  توليدي محصول
  هزينه واحد

  )ريال(
  هزينه كل

  )ميليون ريال(

  چسب درزگير
 3.6 ۲۶۰  ۱۴۰۰۰ ساعت كيلووات برق مصرفي

 5.0 ۲۵۰۰ ۲۰۰۰ متر مكعب آب مصرفي

  ۸.۶  مجموع

هاي مصرف برق  ير و در نظر گرفتن زمانبراي محاسبه هزينه برق مصرفي، با استفاده از جداول توان

  .باري هزينه برق محاسبه شده است در بازه پرباري، كم باري و ميان

  هزينه خدمات نيروي انساني .۲.۴

مبناي محاسبه دستمزد افراد . تعداد نيروي انساني مود نياز در طرح در اين قسمت محاسبه شده است

در جدول زير حقوق، دستمزد كارگران، كاركنان، . باشد مختلف مشغول در طرح معيارهاي متداول مي

ي در نظرگرفته براي  حقوق ماهيانه. اند مالي و بازرگاني، نگهداري و تعمير و نگهباني آورده شده

  .تراز است كاركنان براساس عرف حقوق واقعي پرداخت شده به كاركنان واحدهاي توليدي هم

  انساني مورد نياز واحد تعداد نيروي - ٢١جدول 

 شيفت/ تعداد شرح رديف
  حقوق ماهيانه

 )هزار ريال(

 يجمع حقوق و مزايا

  ساليانه

 )ميليون ريال-ماه ١٤( 

 ١٤٠ ١٠٠٠٠ ١ مدير عامل ١

 ٩١ ٦٥٠٠ ١ فروش مسئول ٢

٣ 
امور مالي و  مسئول

 اداري
٦٣ ٤٥٠٠ ١ 

 ٧٠ ٢٥٠٠ ٢ منشي ٤

 ٨٤ ٣٠٠٠ ٢ نگهباني ٥

 ٣٥ ٢٥٠٠ ١ خدمات  ٦

 ٩١ ٦٥٠٠ ١ مدير توليد ٧

 ٩٨ ٣٥٠٠ ٢ )توليدي(كارگرماهر  ٨

 ٨٤ ٣٠٠٠ ٢ )توليدي(كارگر ساده  ٩

 ١٤(جمع حقوق ساليانه  ٥ تعداد كاركنان توليد

 )ميليون ريال-ماه
٧٥٦ 

 ٨ تعدادكاركنان غير توليد



  های صنعتی استان قمشرکت شهرک
 عنوان گزارش

 

 
 

    چسب درزگير اکريليکد سنجی مقدماتی تولي گزارش امکان

  ۸۸- ۱۳۲ - ۰۴: كد گزارش يک: تعداد نسخ اول :ويرايش ۱۳۸۸ دی: تاريخ تهيه

 

 ۵۳از      ۴۸  :شماره صفحه  موسسه مشاوره و تحليل كسب و كار ايباكو

 

 ١٧٣.٨ )ميليون ريال) (درصد٢٣(بيمه و مزايا 

 ٩٣٠ )ميليون ريال(وق و مزايا مجموع حق

 بندي اجزا و محاسبه سرمايه درگردش جمع .۲.۵

سرمايه در گردش طرح براساس ميزان مواد اوليه، انرژي و نيروي انساني مورد نياز به صورت زير 

  . گردد برآورد مي

 سرمايه در گردش طرح - ٢٢جدول 

  روز  نوع  رديف

  ۳۰  الي تمام شدهكا  هاي دريافتنيحساب

  انبار
  ۳۰  يداخل مواد خام

  ۱۰  کاالهاي تمام شده

  هاي پرداختنيحساب

  ۳۰  حقوق و دستمزد

  ۶۰  انرژي

  ۳۰  مواد اوليه

 گذاري ثابت مورد نياز مجتمع ميزان سرمايه .٣

 هاي متعلق به واحدهاي صنعتي است كه ماهيتي نسبتاً آن گروه از دارايي  ي ثابت، منظور از سرمايه

ثابت يا دايمي دارند و به منظور استفاده در زمان عمليات جاري شركت و نه براي فروش نگهداري 

ها و تجهيزات خط توليد، تأسيسات زيربنايي،  ي ثابت دستگاه دهنده سرمايه اجزاي تشكيل. شوند مي

را ... برداري و هرههاي قبل از ب هزينه  زمين، ساختمان و محوطه، وسايط نقليه، اثاثيه و لوازم اداري،

  . توان نام برد مي

  آالت و تجهيزات خط توليدهزينه ماشين .۳.۱

  .باشد جدول زير ميآالت و تجهيزات به کار رفته در خط توليد بر اساس هزينه ماشين
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  دياز توليمورد نوتجهيزات  اتيعمل - ٢٣جدول 

 عدادت  تجهيزاتات  و يعملنام  رديف
  حدهزينه وا

 )ريالهزار(

  هزينه كل

 )ميليون ريال(

 ١٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠ --   يليتفص يطراح ١

 ١٥٠٠ ١٥٠٠٠٠٠ ١ ديزات توليتجه ٢

 ٥٠٠ ٥٠٠٠٠٠ ١  يدانش فن ٣

 ٢٠٠ ٢٠٠٠٠٠ --  حمل و هزينه نصب و راه اندازي ١٠

 ٣٢٠٠ جمع

  هزينه وسائط نقليه عمومي و وسايل حمل و نقل .۳.۲

  .، و نيز مجموع مربوط به کل وسائط نقليه در جدول زير ذکر گرديده استفهرست، تعداد

  هزينه وسايل نقليه عمومي و حمل و نقل - ٢٤جدول 

  بهاي کل

 )ميليون ريال(

  بهاي واحد

 )ميليون ريال(
 نوع وسيله تعداد

 وانت ۱ ۸۰ ۸۰

  يسوار  ۱ ۱۲۰ ۱۲۰

  يتن ۲ليفتراک   ۱  ۱۵۰  ۱۵۰

 جمع سرمايه گذاري مورد نياز براي وسائط نقليه ٣٥٠

  هزينه لوازم و اثاثيه اداري .۳.۳

ميليون ريال بابت تهيه اثاثيه و لوازم اداري در  ٥٠٠با توجه به حجم امور اداري اين واحد توليدي، 

   .شودنظر گرفته مي

  هاي زمين، محوطه سازي و ساختمان هزينه .۳.۴

  .طرح در جدول زير آمده است اين و زمين مورد نياز براي اجرايها  برآورد ساختمان
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  سازي هاي زمين و محوطه هزينه - ٢٥جدول 

 شـــــرح رديف
  مساحت

 )مترمربع(

  هزينه واحد
 )ريال(

  هزينه كل
 )ميليون ريال(

 ۴۳۷.۵ ۲۵۰۰۰۰ ۱۷۵۰  زمين ۱

 ۱۷.۵ ۱۰۰۰۰ ۱۷۵۰ خاكبرداري وتسطيح ۲

 ۲۷ ۲۵۰۰۰۰ ۱۰۷ كشيارحص ۳

 ۸۳ ۲۵۰۰۰۰ ۳۳۰ كشي فضاي سبز، خيابان ۴

 ۵۶۵ جمع

  هاي ساختمان سازي هزينه –٢٦جدول 

 شــــــــرح رديف
  مساحت

 )متر مربع(

  هزينه واحد
 )ريال(

  هزينه كل
 )ميليون ريال(

 ۱۲۵۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰ سالن توليد ۱

 ۳۷۵ ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۵۰ انبارها ۲

 ۶۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۴۰ ها ساختمان اداري و سرويس ۳

 ۲۲.۵ ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۵ نمازخانه ۴

 ۵۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۵ آزمايشگاه ۵

 ۱۵ ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۰ نگهباني وسرايداري ۶

 ۱۷۷۲.۵ جمع

. مترمربع خواهد شد ۱۷۵۰مساحت زمين مورد نياز برابر   با توجه به فضاي ساختماني مورد نياز،

هاي محل احداث طرح محاسبه  محوطه سازي و ساخت ساختمان براساس قيمت  يد زمين،هزينه خر

  .شود ريال پرداخت مي ۲۵۰.۰۰۰براي خريد اين زمين، به ازاي هر مترمربع آن، مبلغ . گرديده است

  بندي اجزا و برآورد سرمايه ثابت جمع .۳.۵

. صورت كلي زير برآورد شده استگذاري ثابت انجام شده در اين طرح براي اقالم فوق به  كل سرمايه

  .شود سال درنظر گرفته مي ۱اندازي شركت توليدي،  كل دوره ساخت و راه

  هاي ثابت طرح مجموع هزينه - ٢٧جدول 

  )ميليون ريال(مبلغ كل  شرح  رديف

 ٤٣٧.٥ زمين  ١
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 ١٩٠٠ سازي و ساختمان محوطه  ٢

 ٣٥٠ وسايط نقليه  ٤

 ٣٢٠٠ وتجهيزات آالت ماشين  ٥

 ٥٠٠ تجهيزات اداري و كارگاهي  ٦

 ٤٤ بيني نشده پيش متفرقه و  ٧

 ١٤٣ برداري هاي قبل از بهره هزينه  ٨

 ٦٥٧٤.٥  مجموع

  داري هاي مربوط به استهالك، تعمير و نگه هزينه .٤

به استهالك به هاي مربوط  هزينه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰هاي مستقيم مصوب  قانون ماليات ۱۵۱طبق ماده 

  .اهد بودصورت زير خو

 هزينه استهالك - ٢٨جدول 

 استهالك

 دارايي ثابت

 )سال/درصد(نرخ   نرخ قراضه

 سازي محوطهو ساختمان   ۸% ۱۰%

 )١رديف- ١٩گروه(آالت و تجهيزات ماشين سال ٦ ۱۰%

  )٧رديف-١گروه(تجهيزات كارگاهي  ۱۰% ۱۰%

 )١٤رديف- ٣٩گروه (اتتاسيس سال١٠ ۱۰%

 وسايل نقليه ۲۵% ۱۰%

 اثاثيه و لوازم اداري سال ١٠ ۱۰%

  

  طرح ارايه شده است يدر جدول زير ساير فرضيات مال

  فرضيات مالي طرح - ٢٩جدول 

  )سال معاف از ماليات ۱۰(% ۲۵  ميزان ماليات بر درآمد

  قيمت فروش% ۲  هزينه بازاريابي و فروش

  گذاريميزان کل سرمايه% ۰.۵  هزينة بيمة ساالنه تاسيسات

  سال ۱  مدت زمان احداث کارخانه

  %۷۵  برداري برداري در سال اول بهره ميزان بهره
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  %۹۰  برداري برداري در سال دوم بهره ميزان بهره

  %۱۰۰  الي آخر سومبرداري در سال  ميزان بهره

  سال ۱۶  طول دورة مطالعات اقتصادي

  روز ۳۰۰  داد روزهاي کاري در سالتع

  ابتداي سال اول توليد  مبدأ محاسبة ارزش فعلي خالص

  

از اين ميزان، براي تأمين . ميليون ريال است ٦٥٧٤.٥گذاري ثابت اين واحد توليدي حجم کل سرمايه

كال به   ه،قسط شش ماه ١٠با بازپرداخت در % ١٢هاي دولتي با نرخ بهره سرمايه مورد نياز از وام بانك

است و در قالب عقد مشاركت مدني پرداخت  ٣٠به  ٧٠اين وام به نسبت . شودسال، استفاده مي ٥مدت 

   .شودمي

 نتايج ارزيابي .٥

بصورت زير آورده شده است كه جزئيات اين نتايج به همراه ضميمه  Comfarجراي برنامه ابا نتايج، 

  .ارائه شده است

  نتايج ارزيابي براي ساخت واحد - ٣٠جدول 

 )ميليون ريال(گذاري  حجم كل سرمايه ۶۵۷۴.۵

 )ميليون ريال() NPV(ارزش فعلي خالص   ۲۴۳۷.۷

 كل سرمايه -) IRR(نرخ بازگشت سرمايه  % ۱۱.۹۶

 سرمايه نقدي -) IRR(نرخ بازگشت سرمايه  % ۱۰.۵۴

 )اريبرد از آغاز بهره(ي بازگشت كل سرمايه  دوره سال ۶
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