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  محصول يمعرف .١

  ك محصوليسينام و كد آ .۱.۱

 استاندارد يها يبند طبقه از يكي ،)ISIC( ياقتصاد يها تيفعال رشته يالملل نيب استاندارد يبند طبقه

سازمان ملل  ياقتصاد- ياجتماع يتوسط شورا ۱۹۴۸در سال  يبند ن طبقهية ايمتن اول .است يالملل نيب

ا يرند و يبپذ يك استاندارد ملين نظام را بعنوان يه شد تا ايعضو توص يرفته شد و به كشورهايمتحد پذ

 ISIC يبند ، از طبقهيالملل نيسه بيه منظور مقاستم بين سيخود مطابق با ا يم مجدد اطالعات آماريبا تنظ

  .استفاده كنند

 و چاپ آمار، ونيسيكم اجالس نيدهم در آن بيتصو از پس و ۱۹۵۸ سال در ISIC شيرايو نياول

 سوم شيرايو شد، بيتصو آمار ونيسيمك اجالس نيپانزدهم در ۱۹۶۸ سال در دوم شيرايو. شد منتشر

 ۱/۳ت نسخة يب شد و در نهايتصو ۱۹۸۹ سال در آن اجالس نينجمپ و ستيب در آمار ونيسيكم توسط

 .ديمنتشر گرد ۲۰۰۳قرار گرفت كه در سال  يمورد بازنگر ۲۰۰۲در سال 

 تيفعال نوع حسب بر اطالعات يبند طبقه در ،يالملل نيب سطح در چه و يمل سطح در چهن استاندارد يا

 عيوس استفاده مورد ياقتصاد يآمارها ريسا و امددر اشتغال، د،يتول ت،يجمع يها نهيزم در ،ياقتصاد

 رشته يبند طبقه طرح ميتنظ يبرا يا هيپا عنوان بهن استاندارد يا از كشورها از يتعداد .است گرفته قرار

 و كشورها از ياريبس يها تيفعال رشته يها يبند طبقه سهيمقا تيقابل. اند كرده استفاده خود يها تيفعال

ISIC  در يبند طبقه يليتفص سطوح در ها رده نيب تناسب است بوده اجرا قابل كه جا آن تاحفظ شده و 

  .ن شده استيتضم ISIC رده كي با تنها كشورها يمل يها طرح

 حسب بر آمارها كيتفك هنگام كه است يتيفعال يها رده از يا مجموعه ةارائ ،يبند طبقه نيا عمده هدف

 نيا ها تيفعال يالملل نيب استاندارد يبند هطبق هدف ن،ينابراب. شود واقع استفاده مورد ها تيفعال ليقب نيا

 نوع طبق بر را مستقل يواحدها بتوان كه كند ارائه يا گونه به را تيفعال يها رده از مجموعه نيا كه است

 يسازمانده طرز با امكان حد تا ISIC يها رده فيتعر. كرد يبند هطبق دهند يم انجام كه ياقتصادت يفعال

 .است شده مرتبط ياقتصاد يآمارها در نديفرا نيا فيتوص نحوه و واحدها در ياقتصاد نديفرا

كرد  يبند طبقه ۳نسخة  ISICة يرا بر پا »رانيا ياقتصاد يها تيفعال«ز مركز آمار ين ۱۳۷۳در سال 

 بود عمده نرايا در كه ييها تيفعال و شدند حذف نداشتند مصداقران يها كه در ا تيفعال يكه در آن برخ

 نيا در. گرفت خاص طبقه بود، نشده داده اختصاص خاص طبقه آن به يالملل نيب يبند طبقه در يول
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 كينزد ندهيآ در آن انجام امكان كه ييها تيفعال يبرخ و شده شناخته يها تيفعال  يمتما يبرا يبند طبقه

 كه شد تيرعا ياصول طبقات، به كد اختصاص نحوه در و شده نييتع يمرق چهار كد داشت وجود

 .داد انجام توان يم ييخطا چگونهيه بدون اي و نيكمتر با را يالملل نيب يبند طبقه با سهيمقا

 يبند طبقه ،ياقتصاد تيفعال دگاهيد با شده فهرست يها كارگاه يبند طبقه منظور به زين ۱۳۸۱ سال رد

 و داد قرار يبازنگر مورد بود كرده هيته ۱۳۷۳ سال در رانيا آمار مركز كه را ياقتصاد يها تيفعال

 استاندارد يبند طبقه ش سوميرايو اساس بر رانيا ياقتصاد يها تيفعال يبند طبقه« عنوان تحت

 .منتشر نمود »)۱۳۸۱سال  در شده يبازنگر(ياقتصاد يها تيفعال رشته يتمام يالملل نيب

انجام شده است،  ۱/۳نسخة  ISIC ي هياران بر پيا ياقتصاد يها تيفعال يبند طبقه يكه بازنگريياز آنجا

ب ين ترتيبه ا. است ISICمورد استفاده در  يز كامالً هماهنگ با كدگذاريها ن تيفعال ينحوة كدكذار

جدول كه  يها رده يحروف الفبا برا: عبارتند از يبند ن طبقهيمورد استفاده در ا يها سلسله مراتب رده

و ارقام » گروه«ن ييتع يبرا يمرق، ارقام سه »بخش«ن ييتع يراب يشود، ارقام دورقم يده مينام» قسمت«

  .»طبقه«ن ييتع يبرا يچهار رقم

 و گروه ۱۶۱، بخش ۶۲، قسمت ۱۷از ) ۱/۳نسخة (ياقتصاد يها تيفعال يالملل نيب استاندارد يبند طبقه

 نيتدو هطبق ۳۷۴ و گروه ۱۶۳ بخش، ۶۴، قسمت ۱۸ در حاضر يبند طبقه كه است شده ليتشك طبقه ۲۹۸

 .است شده

به خود اختصاص نداده است بلكه  ISIC يبند را در طبقه يكد خاص ييبه تنها سنگد چسب يتول

ر سلسله مراتب يدر جدول ز. ك گروه و طبقه قرار گرفته استيدر  ييايمير محصوالت شيبهمراه سا

  :نشان داده شده است ISIC يبند ن محصول در طبقهيا يريقرارگ

  ISIC يبند د چسب سنگ در طبقهيتول يريسلسله مراتب قرارگ -١جدول 

  تيشرح فعال  تيكد فعال  رمجموعهيز

  صنعت  ت  قسمت

  ييايميش محصوالت و مواد ديتول عيصنا  ۲۴  بخش

  ييايميش محصوالت ريسا ديتول  ۲۴۲  گروه

  رگيد يجا در نشده يبند طبقه ييايميش محصوالت ريسا ديتول  ۲۴۲۹  طبقه

  

 از ياريبس، سنگچسب د يكند عالوه بر تول يان ميب ۲۴۲۹ت در طبقة يهمانطور كه شرح فعال

  :ها عبارتند از از آن يشود كه برخ يز شامل ميمورد استفاده را ن ييايميشمحصوالت 
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 ديتول -مقطر ، آبيباطر د، آبياس آب •

 ديتول –آهار •

 ديتول –باروت •

 ديتول –ينشان آتش پودر •

 ديتول –يكار ميحل ريخم و پودر •

 ديتول –برنج جوش •

 ديتول –مركب و جوهر •

 ديتول –چسب •

 ديتول –صمغ و چسب •

 ديتول –لياتومب يبرا ونيزوالسيا ريخم •

 ديتول –مجسمه ريخم •

 ديتول –لميف ظهور يدارو •

 ديتول –ينساج عيصنا كننده نرم روغن •

 ديتول –لميف و نكيز •

 ديتول –نيژالت •

 ديتول –صوت ضبط خام نوار •

 ديتول –دئويو خام نوار •

  ديتول –واكس •

 ديتول –شميسر و شيسر •

 ديتول –يعكاس شهيش •

 ديتول –گرامافون صفحه •

 ديتول –كف ضد •

 ديتول –خي ضد •

 ديتول –يعكاس خام لميف •

 ديتول –حساس كاغذ •

 ديتول –تيكبر •

 يكن پاك رايكت •

 ديتول –مركب •

 ديتول –چاپ مركب •

 ديتول –يباز آتش مواد •

 ديتول –كف ضد ييايميش مواد •

 ديتول –منفجره مواد •

 ديتول –موم •

 ديتول –برق چسب نوار •

  ديتول –يكيپالست چسب نوار •

 ط واردات و صادراتيو شرا يتعرفه گمرك .۱.۲

) يتعرفة گمرك( يرقم ۸ك كد يلة يبوس يو واردات يك از محصوالت صادراتيهر  يدر آمار گمرك

در  .ن محصوالت استياز ا يا هكنندة خانواد انيب يتعرفة گمركشمارة ن يرقم اول ا ۶شوند كه  يم يمعرف

ن محصول از يو واردات و صادرات اباشد  ينم ييك شمارة تعرفة مجزاي يدارا سنگچسب ن آمار، يا

 هر محصوالت از"با شرح  ۳۵۰۶۱۰۰۰ن آن كد تعرفة يق چند كد تعرفه صورت گرفته است كه مهمتريطر

  .باشد يم" يفروش خرده ةماد, شتهدا را ها چسباننده اي ها ل که مصرف چسبيقب

 آماده و محصوالت يها چسباننده ريسا و ها چسب"با شرح  ۳۵۰۶۱ر مجموعة كد تعرفة يز ن شرح تعرفهيا

ـ  عنـوان چسـب   به يفروش خرده يبرا شده يبند بسته ا چسباننده،ي چسب عنوان به مصرف مورد ليقب هر از  اي

  .باشد يم "گريد يكور در جار مذيغ نباشد شتريلوگرم بيک كي از که خالص وزن با چسباننده

بصورت ن محصول يكه نام ا ييو كدها ۳۵۰۶۱۰۰۰ ةكد تعرف يز حقوق ورودير شرح و نيدر جدول ز

  :آورده شده استپراكنده مشاهده شده است، 
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  چسب سنگ يشمارة تعرفه، شرح و حقوق ورود -٢جدول 

  لواحد حم  يحقوق ورود  نوع كاال  شماره تعرفه

 Kg  %۱۰  افتهيرييتغ يها و فکول ها ر نشاستهيسا اي و نيا دکستريافکول يبراساس نشاسته  ها چسب  ۳۵۰۵۲۰۰۰

 Kg  %۲۵  يفروش خرده يبرا آماده شده چسباننده، اي چسب عنوان به استفاده يبرا مناسب محصوالت  ۳۵۰۶۱۰۰۰

 Kg  %۲۵  )يمصنوع نياز جمله رز( کيپالست ايبراساس کائوچو  ها چسباننده  ۳۵۰۶۹۱۰۰

 Kg  %۲۵  گريد يجا در مذکور ريغ يها چسباننده ريسا و ها چسب  ۳۵۰۶۹۹۰۰

 ازيموردن يالملل نيو ب يمل ياستانداردها .۱.۳

 كه است كشور يرسم مرجع تنها قانون،ران به موجب يا يصنعت قاتيتحق و استاندارد ةمؤسس

ن است كه يبر ا يسع .باشد يم) يمرس( يمل ياستانداردها نشر ن ويتدو ن،ييتع ةفيوظ دار عهده

 يآور و فن ي، فنيديط توليتوجه به شرا با و يها و مصالح مل تي، در جهت مطلوبيمل ياستانداردها

كنندگان،  مصرف دكنندگان،يتول: و نفع شامل حقحاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان 

  .باشد يولتد يها و سازمان نهادهاو  يو تخصص يبازرگانان، مراكز علم

ر آن يثأل تيها به دل ساختمان از جمله درفشان يسات بهداشتيسأانواع ت يز به وجود استاندارد ملاين

ر يثأكنندگان و به خصوص ت ن نظر مصرفيتأم و يآور نمودن سطح فن دات و به روزيتول يفيدرارتقاء ك

 كارشناسان و مواره مدنظره يمنابع مل نه ازيآب و استفاده به يروكاهش هدر و ييجو آن در صرفه

 يبند ، ظروف بستهين الملليو ب يمل ياستانداردها يبر مبنا .ن صنعت بوده استياندركاران ا دست

و  ييايمي، شيكيزيخواص ف يد داراير بر سالمت جامعه بايثأم با غذا و تيل تماس مستقيدلبه  ييموادغذا

 يها كين علت انواع پالستيشده باشند و به همف يتعر يخاص و قابل كنترل مطابق استانداردها يبهداشت

ت است كه يفيكنترل ك يدر راستا ييارهايمع ير بر سالمت غذا و دارو دارايثأكرد تيبا رو يبند بسته

  .استفاده نخواهند بود يشنهاد براينان الزم، قابل پيو حصول اطم يكاف ةادل ةو ارائ يبدون بررس

 يكاربردها ي، به نوع و جنس چسب و حتيمصرف يها چسب يم شده برايتنظ يمل يدر استانداردها

ها  تمام چسب يبرا ين خواص بطور كليآزمون ا يها ها و روش يژگيآن اشاره نشده است و خواص، و

مختلف به آن پرداخته  يها كه در استانداردها يژگين خواص و ويان شده است، از جملة ايرها بيو درزگ

  :شده است عبارتند از

  هيخواص پا �

ق يآب و نور از طر درمعرض حرارت، يريرها پس از قرارگيدرزگ يوستگيو پ يخواص چسبندگ �

  شهيش
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  ن استحکام اتصالييروش تع �

  يابتدائ يمقاومت کشش يريگ اندازه �

  شکست ياصل يطرح الگوها �

  دهيآزمون کنده شدن سطوح بهم چسب �

  سر اتصاالت سر به ياستحکام کشش �

  يکشش يبرش يروين در اثر يساختار يها چسب يخواص خستگ �

  اتصاالت چسب يتحت تنش برش يا استحکام ضربه �

  ده سختين سطوح بهم چسبياتصاالت چسب ب يستحکام پوششا �

رها و سال چاپ آن آورده يها و درزگ مهم چسب يمل ياز استانداردها ير كد و شرح برخيدر جدول ز

  :شده است

  رهايها و درزگ مهم چسب يمل يكد و شرح استانداردها -٣جدول 

  سال چاپ  شرح استاندارد  كد استاندارد

  ١٣٨٧  هيخواص پا -  يساختار يها سبچ  ١١١١٣

١١٣٧١  
 معرض حرارت، در يريرها پس از قرارگيدرزگ يوستگيو پ ين خواص چسبندگييتع- رهايدرزگ

  شهيق شياز طر يآب و نور مصنوع
١٣٨٧ 

 ١٣٧٦  ه حالليچسب پا يابتدائ يمقاومت کشش يريگ اندازه  ٣٩٤١

 ١٣٧٧  سر اتصاالت سر به ين استحکام کششييروش تع-ها چسب  ٤٢٨٧

 ١٣٧٧  يکشش يبرش يرويدراثرن يساختار يها چسب يخستگ ن خواصييزمون تعآروش -ها چسب  ٤٦٢٠

 

 يها يژگين وييتع يها برا انجام انواع آزمون يط و چگونگيمربوط به شرا يمل ياكثر استانداردها

نوع چسب سنگ وجود  يبرا يباشد و بطور خاص استاندارد خاص يرها ميها و درزگ انواع چسب مختلف

  ستندين ياستاندارد مل يها در داخل كشور دارا از انواع چسب ياريبس يندارد و حت

 مصرف محصول يها نهيزم يبررس .۱.۴

چ يدارد و ه يا ار فراوان و گستردهيروزمره كاربرد بس ياست كه در زندگ يچسب از جمله محصوالت

  :لياز قب يع مختلفين محصول در آن كاربرد ندارد، صناياز ا يافت كه نوعيتوان  يرا نم يصنعت

  يميپتروش �

  يخودروساز �

  يراه و ترابر �
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  يو بهداشت ييع غذايصنا �

  ينظام �

  آب و فاضالب، ييايع دريصنا �

  كيو الكترون مخابراتع برق، يصنا �

 يساختمان �

  يلوازم خانگ �

 يز نقش مهم و مؤثر آن، حجم مصرف بااليمختلف و ن يها دة چسب در حوزهبه جهت كاربرد گستر

مورد نظر و با توجه به  يو مصرف ينة كاريمتناسب با هر صنعت و هر زم. ز بدنبال داشته استيآن را ن

 يمنظور يتوان برا يهرچند م. د شده استيتول يمختلف و متنوع يها از، چسبيموردن يها يژگيو

ن كابرد يا ياز چسب كه برا ياستفاده از نوع خاص يچسب مختلف استفاده كرد ولخاص از چند نوع 

د چسب ياز موارد تول ياريكه در بسييتا جا. ن عملكرد را خواهد داشتيشده است، بهتر يخاص طراح

  .رديگ يانجام م يو متناسب با كاربرد مورد نظر و يبراساس سفارش مشتر

د يتول يساختمان يها تيمصرف در كارها و فعال يبرا يونمختلف و گوناگ يها ب، چسبين ترتيبد

ز يها ن ن نوع چسبياشاره كرد كه ا يكيو سرام يتوان به چسب سنگ، كاش يشده است كه از آن جمله م

زان مقاومت و يط و نور، نوع صنعت و ميمدت عمر، تماس با مح"از جمله  يبا توجه موارد مختلف

  .هستند ياديزتنوع  يدارا" رهيو غ ازيموردن يا و ضربه ياستحكام كشش

چسب . گردد يد و ارائه ميتول ينيآم يو هاردنر پل ياستر و اپوكس يپل يها نيچسب سنگ براساس رز

ک، ي، سراميها، کاش تيها، مرمرها، گران چسباندن همه انواع سنگ يتوان برا يم يسنگ را به راحت

ر يدر تعم يحت. رديمورد استفاده قرار گ يا افقيو  يره بصورت عموديو غ يبهداشت يها سيسرو

  .شود ين محصول استفاده ميبعنوان بتونه از اك سنگ يم يترما يو ها و اجزاء شکسته  ها، ترک سوراخ

ك از ير را در هر يمصرف ز يها نهين حوزه كاربردها و زميگر انواع چسب در ايچسب سنگ و د يبرا

  :ع ذكر شدة فوق متصور شديصنا

ره يو غ يبهداشت يها سيک، سروي، سراميها، کاش تيها، مرمرها، گران نواع سنگاندن همه اچسب �

 يا افقيو  يبصورت عمود

 )يافق-جهت نصب كف(ك يو سرام) يعمود-يواريجهت نصب د( يجهت چسباندن كاش �

 يها اندازهت نسبت يمناسب و رعا يها مان و استفاده از پركنندهيندر سياز با يبيبصورت پودر با ترك

  ذرات

  بعنوان بتونهك سنگ يم يترما يو ها و اجزاء شکسته  ها، ترک ر سوراخيتعم �

  نيروز ماش يش به صفحة فلزيسا يها چسباندن لقمه يبرا �
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 يساز گر در قطعهيكدياتصال قطعات به  �

  

  

  يعمود- يواريجهت نصب د - ١شکل 

  

  
  يافق-جهت نصب كف - ٢شکل 

 ياز هرگونه چرب يز، خشک و عاريد تمين صورت است كه سطوح باياده از چسب سنگ بداستفحوة ن

له يک ميگرم چسب اضافه نموده و توسط  ۱۰۰کننده را به هر  سخت ةگرم از ماد ۳تا  ۲. باشد يو آلودگ

ن يمخلوط ب. ديين مخلوط آغشته نمايرا که قرار است چسبانده شود با ا يسطح. دينازک با هم مخلوط کن

 .شود يخشک م" قه کاماليدق ۳۰چسب پس از . شود يط، سفت ميقه، بسته به درجه حرارت محيدق ۷تا  ۴

ابزار  يپس از خشک شدن از رو. نر قابل پاک شدن استيمخلوط قبل از خشک شدن، توسط استن و ت

  .قابل پاک شدن است يکيمکان يها تنها توسط حرارت دادن و سوزاندن و روش
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كه همچنان  يد تا زمانيكه از زمان تول ين معنيخ مصرف هستند بديتار يدارا يديتول يها چسبانواع 

خ انقضاء يكه تار است ينيو مع ك زمان مشخصيكند  ياستفاده و مصرف حفظ م يت خود را برايقابل

  :ن آن عبارتند استيدارد كه از جمله مهمتر يبستگ ياديچسب سنگ به عوامل ز

كه معموالً (ن مرغوب يدر صورت استفاده از رز. شود يد آن استفاده ميتول يبرااست كه  ينينوع رز �

) ر آلمان استين شركت بايمرغوب مورد استفاده در داخل، رز يها نياز رز يكياست و  يواردات

  .ن نامرغوب استفاده شودياست كه از رز يشتر از زمانيمدت ضمانت ب

 .شود يخ مصرف آن ميتارش يكه موجب افزا ييها ياستفاده از افزودن �

كه مدت زمان مصرف در تابستان كمتر و در زمستان يمورد استفاده، بطور ييط دمايط و شرايمح �

  .ابدي يش ميافزا

خ مصرف يباشد و با توجه به تار يماه م ۶د داخل در حدود يخ مصرف چسب سنگ توليتار يبطور كل

 يبراساس بازة زمان يكنند كه مدت گارانت يم يدكننده محصوالت خود را گارانتيتول يها ، شركتآن

  .شود ين مييرد چسب پس از مصرف تعز عملكيد و انقضاء آن و نيتول

. د و عرضة آن مطرح استيمهم تول يها سكياز ر يكي ك محصول بعنواني يخ مصرف برايوجود تار

رسد  يكننده م فتاً مصريفروش و نها كه محصول به دست خرده يد تا زمانيتول ين فاصلة زمانيبنابرا

چسب سنگ و محصوالت واردات و صادرات كه ن جهت است ياز ا. ت مناسب دارديريك مدياز به ين

 .شتر استيد و عرضة آن در داخل بيسك آن به مراتب از توليباشد و ر يمحدود م مشابه
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 ل اثرات آن بر مصرف محصوليه و تحلين و تجزيگزيجا يكاالها يبررس .۱.۵

و  يباالتر طراح يينه و بهبود عملكرد و كاراين با هدف كاهش هزيگزيت جاامروز محصوال يايدر دن

چسب سنگ و  .آورند يرقابت بوجود م يرا برا يديجد يازها و بازارهايگردند كه بدنبال آن ن يد ميتول

گر به شمار يكديب يرند، رقيگ يها كه در حوزة ساختمان و صنعت مورد استفاده قرار م گر انواع چسبيد

ها عبارتند  ن حوزهيها در ا مصرف اشاره شده در بخش قبل، انواع چسب يها نهيبا توجه به زم. نديآ يم

  :از

  چسب سنگ �

  يكاش يو پودر يريچسب خم �

  كيچسب سرام �

 ك سنگيماست �

  چسب بتن �

 يها يژگيو ياند اما با توجه به برخ د شدهيخاص تول يكاربردها يفوق برا يها ك از چسبيهر 

فوق هرچند ممكن  يها ك از چسبية هر يپا. رنديگ يز مورد استفاده قرار مير نگيكدي يمشترك به جا

كند، بلكه  ير نمييط مختلف ثابت است و تغيبا توجه به عوامل و شرا يگر متفاوت باشد وليكدياست با 

ر ييخاص تغ يژگيجاد ويا ير برايبات با توجه به عوامل متعدد زيزان تركيها و م يزان و نوع افزودنيم

  :كند يم

 )ا بلندمدتيمدت و  كوتاه(و استفاده  يمدت زمان نگهدار �

 مورد استفاده ييط دمايط و شرايمح �

 ستيط زيحفظ مح �

 بهتر يكششمقاومت استحكام و  �

  :چسب سنگ .۱.۵.۱

شناخته شده  يها ن نوع چسبيبهتردها ياپوکس. است يدياپوکس يها چسبچسب سنگ از جملة 

شود،  يمعمول استفاده مکه اغلب در حالت  ين اپوکسيرز. ارندن کاربرد را ديشتريهستند و ب يساختمان

با  آ فنل سيم از بيله واکنش نمک سديشود و بوس يده مينامآ  فنل سيل اتراز بيسريليگ يد معموالً

کننده استفاده  ک به عنوان عامل سختيفاتيک و آليآرومات يها نيآم. شود ين ساخته ميدريکلروه ياپ

چسبند  يم يسخت بخوب يها کيها و پالست کيشه، بتن، سراميبه چوب، فلزات، شها  ن چسبيا. شوند يم
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در  يشترين کاربرد بيبنابرا. ها مقاوم هستند ق، بازها و اکثر حالليرق يدهايها، آب، اس و در مقابل روغن

 .دارند يس و به سطوح فلزيخ يها ها و مکان سيدر سرو يلينيو يها چسباندن کفپوش

بر مقاومت آن  يريهوا و گذشت زمان تأث يسرما و گرما در آب دارد و يت خوبمقاومن محصول يا

 يگاه خاصيجا يمحسوس است که در مصارف صنعتز و نايآنقدر ناچر حجم چسب سنگ ييتغ. ندارد

ن يا. برند ين چسب بهره ميره از ايو غ يساز پر کردن منافذ قطعات و مدل يدا کرده و صنعتگران برايپ

کنندگان قادرند چسب سنگ را قبل از مصرف با  دارد و مصرف يخور و سنباده ياشکارت تريچسب قابل

  .از خود بدست آورندينبا رنگ مورد يرنگ مخلوط کرده تا چسب

از خود , محل اتصال, تين محصول نسبت به سنگ گرانيا پانزده برابر يبا توجه به استحكام كشش

ن يا يايگر مزاير در ظاهر سنگ از دييآب و عدم تغعدم جذب . تر خواهد بود سنگ به مراتب مستحكم

 ن چسب بعد از خشک شدنيتوانند به ا يل نميف مانند نفت و گازوئيضع ييها حالل. باشد يمحصول م

د توجه داشت يالبته با. مختلف استفاده کرد يها توان آن را در محل يم ين رو براحتيصدمه بزنند از ا

 يبرا شود و مقاومت در حالل صرفاً يم يباعث عدم چسبندگ چسب خوردن يها وجود حالل در محل

 .شده استچسب خشک 

. خواهد بوددر سنگ  يوند دائمينان خاطر نسبت به پين محصول موجب اطميا يدوام و طول عمر باال

ت باال، يت و شفافي، براقييايمينسبت به آب، رطوبت و مواد ش يريت نفوذپذيسهولت استفاده، خصوص

نازك  يها هين چسب سنگ كامالً بدون رنگ است و در اليهمچن. باشد ين محصول ميا ياياگر مزياز د 

  .ديه بنظر خواهد رسي، همانند سنگ اولم شدهيب سطح ترمين ترتيبه ا. باشد يت نميؤر قابل

  :چسب سنگ يها يژگياز جملة و

  .سرعت خشک شدن مناسب در سرما و گرما �

  ياز به هاردنر اضافيبدون ن �

  .يعال ييايميو ش يکيزيفمقاومت  �

  بودن ريپذ رنگ �

 يبدون نشت �

 ر رنگييبدون تغ �

 نشکن �

  

  



  های صنعتی استان قمشرکت شهرک
 عنوان گزارش

 

 
 

    چسب سنگسنجی مقدماتی توليد  گزارش امکان

  ۸۸-۱۳۲ -۰۳: كد گزارش يک: تعداد نسخ اول :ويرايش ۱۳۸۸ دی: تاريخ تهيه

 

 ۵۷از      ۱۷  :شماره صفحه  موسسه مشاوره و تحليل كسب و كار ايباكو

 

  كيچسب سرام .۱.۵.۲

  :ها عبارت است از  ن نوع چسبياز جملة ا

حمام، آشپزخانه و استخر  يبهداشت يها سيجهت سرو: )يدو جزئ(ك مخصوص يچسب سرام �

 .گردد ياستفاده م

 كيو سرام يجهت چسباندن كاش :يك پودريچسب سرام �

باشد  يمقاوم م شود و در مقابل رطوبت و آب کامالً يد ميمان توليس ةيبر پا يك پودريسرامچسب 

باعث  به آن خواهد داد و ضمناً ياديز يريپذ انعطاف قدرت يک پودريمواد موجود در چسب سرام

شود و پس از خشک شدن  يبا آب مخلوط م يبه راحت يک پودريچسب سرام. شود يشتر ميب يچسبندگ

خوب  يگر آن چسبندگيژه ديات وياز خصوص. دار و بادوام استي، سرما و گرما پا، رطوبتبر آبدر برا

مت ارزانتر يبه لحاظ ق است و ار آسان آني، کاهش بار مرده ساختمان و کاربرد بسيبه مصالح ساختمان

  .از چسب سنگ هستند

  :ر اشاره كرديتوان به موارد ز ياز جمله مصارف آن م

  يمانيک و سيموزا يسطوح سنگ يبر روک يچسباندن سرام �

  يسنگ يزهاينصب قرن �

  .اد دارديباال و مقاومت ز ياز به چسبندگيق که نيف و دقيظر يانجام کارها �

  سطوح ناهموار و مستحکم ير سازيز �

ک موجود دارد در حالت ير کار و سراميکامل به سطح ز يبستگ يک پودريزان مصرف چسب سراميم

در . شود يک مصرف ميلوگرم پودر چسب سراميک ۵/۳ يال ۵/۲ر مترمربع استاندارد سطح به ازاء ه

 يبرا يمان و خاك سنگ در مخلوطيمانند س يگريها از مواد د گر چسبيك و دياستفاده از چسب سرام

جهت استحكام  يبند بتن آبها با چسب  ب آنياز ترك يشود و حت يم استفاده ميضخ يها د مالتيتول

  .شود يشتر استفاده ميب
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 يكاش يو پودر يريچسب خم .۱.۵.۳

کننده بند آب ييايميبات شيو ترک يزه معدنيکرونيم ي، پودرهايمصنوع يمرهايپل ةين محصول بر پايا

 يپودر يكاشمواد موجود در چسب و باشد  يمقاوم م و در مقابل رطوبت و آب کامالًساخته شده است 

  .شود يشتر ميب يچسبندگباعث  به آن خواهد داد و ضمناً ياديز يريپذ انعطاف قدرت

ده يبرخوردار گرد يت فراوانيدر صنعت ساختمان از محبوب يد چسب کاشيشرفته توليپ يتکنولوژ

، کاهش وزن مصالح عيها عالوه بر نصب سر ها و برج در ساختمان ياست چون مصرف چسب کاش

  .گردد يز ميساختمان ن يداخل يش فضاي، باعث افزايمصرف

مان و ماسه نه تنها باعث وقفه در يها با استفاده از دوغاب س ساختمان کفک در يو سرام ينصب کاش

 يدهد بلکه از استحکام کمتر يش مياد افزايزان زيکار را به م يشود و زمان اجرا يات ميعمل ياجرا

ش يک و افزايمانده و باعث شکست سرام يها خال کير سراميشتر نقاط زيبرخوردار بوده و در ب

 ۴به فاصله  يوار، کاشيد يبر رو ينصب کاش يبرا يميقد يها در روش .گردد يم يداقتصا يها نهيهز

 ياديد که نه تنها مصالح زيگرد يمان پر ميها با دوغاب س وار قرار گرفته و پشت آنيمتر از ديسانت ۵ يال

ن روش چسب يکه در ايدر صورت. کرد ياطاق را اشغال م ياز فضا ياديد بلکه حجم زيگرد يمصرف م

آن  يبر رو يکاش يده و سپس در زمان کميوار پهن گرديد يبر رو يمتريليم ۵ يال ۴به ضخامت  ياشک

  .گردد ينصب م

  :باشد يمر يبصورت جدول ز يريو خم يپودر يچسب کاش ييايميو ش يکيزيمشخصات ف

  يپودر يچسب کاش ييايميو ش يکيزيمشخصات ف -٤جدول 

 يريخم رپود يکيزيحالت ف

 ديسف يخاکستر رنگ

 gr/cm3۳/۲ gr/cm3 ۴/۱  وزن مخصوص

PH ۱۱ ۷ 

 گراديدرجه سانت ۳۵ يال ۱۰ گراديدرجه سانت ۴۰ يال ۷ درجه حرارت زمان کار

  :ر اشاره كرديتوان به موارد ز ياز جمله مصارف آن م

  يميقد يکاش يرو يچسباندن کاش �

  يسنگا يو  ي، چوبيسطوح گچ يبر رو يچسباندن کاش �

  .است ي، انقباض و انبساط حجمها کشش يکه دارا يا سازه �

  .صاف دارند يش ساخته که سطحيپ يها بتن �

  .دارد ييباال يياز به وزن کمتر و سرعت اجرايکه ن يساختمان �
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 .باشد يكه در تماس با آب نم يها ك در مكانيو سرام يجهت چسباندن كاش �

، سنگ و يميقد ي، کاشي، بتنيمانيس يوارهايد يک بر رويو سرام يقابل استفاده جهت نصب کاش

  .باشد ينم يمير کار قديب و برداشتن سطح زيبه تخر يازيباشد و ن يگچ م يک و حتيموزائ

ک نصب شده يو سرام يت مقاومت کاشين خصوصيباشد که ا يم يخوب يريپذ ت انعطافيخاص يدارا

در برابر  ير مقاومت و استحکام خوبگيا به عبارت ديکند و  يشتر ميرا ب يواريهر نوع د يبر رو

  .دهد ياز خود نشان م) لرزش، نشست کردن، انقباض و انبساط(ساختمان  يها حرکت

ک داشته و يو سرام يپشت کاش يها يبرجستگ ير کار و چگونگيبه نوع ز يزان مصرف بستگيم

. تر از چسب سنگ هستندمت ارزانيبه لحاظ ق .باشد يمربع مهر متر يلوگرم برايک ۵/۱بطور معمول برابر 

 يتوان نگهدار يماه م ۶ط متعارف و بدور از رطوبت به مدت يدر شرا يريو خم يپودر يچسب کاش

  .نمود

 :ك سنگيماست .۱.۵.۴

 و يقدرت پرکنندگ .گر ندارديكديبا  يمت تفاوت چندانيهمان خواص چسب سنگ را دارد و به لحاظ ق

 ن محصول ازيد ايتول در صورت. باشد يک سنگ مياستم  بارز يها يژگيدها از ويدر انواع ش يت عاليفيک

 نور ر رنگ در مواجه باييا تغي يگونه جدا شدگ چيد هيجد يوهايادت مقاوم و استر يپل يها نين رزيبهتر

در محصول رخ نخواهد  ءبعد از اجرا گذشت زمان قبل و يط نامساعد طيشرا ريسا د و دما ويخورش

فرج  دن خلل ويبه سنگ داده و با پوشان يخاص ةجلو ت وينگ براقس ين محصول پس از اجرا رويا .داد

  .کند يجاد ميسنگ ا يکدست روي صاف و يآن سطح

محصول با سرعت  شود،ک استفاده يمخلوط کردن با ماست يهاردنر برا يشتريزان بيهر چه از م

 شوداستفاده مصرف  يهاردنر برا ياز مقدار ديبا يشود لذا به صورت تجرب يخشک و سفت م يشتريب

ن در زمان مناسب خشک و آماده ساب يک را داشته و همچنيماست ياجرا يبرا يکه کارگر فرصت کاف

مترمربع از  ۶تا  ۴دن يپوشان يک سنگ برايلو ماستيزان خلل و فرج سنگ هر کيبسته به م .خوردن گردد

ن محصول، استفاده از يا يدر نظر گرفته شده برا يکيزيات فيبا توجه به خصوص .باشد يم يسنگ کاف

شان را يسرعت عمل ا يجاد خستگيار آسان بوده و بدون ايکارگران بس يک سنگ برايمحصول ماست

  .برد يد باال ميدر تول

  )عيط مايمح(چسب بتن  .۱.۵.۵

 يميک پوسته از بتن قديم ضمن برداشتن يبتن قد يرو ،ديبتن جد يا اجرايم بتن و يترم يم برايقد در

ا طبله شدن يپوسته  ،يت باعث ترک خوردگيد که در نهايگرد يعمل م ،يبتنا ناهموار کردن سطح ي
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که با آب و رطوبت در  يبتن يها م سازهير و ترميتعم يامروزه برا يگردد ول يد مياز بتن جد ييها قسمت

ن يمأشود که عالوه بر ت ياستفاده م يا مالتيقرار دارند از بتن  يدائم يشيا تحت فشار سايتماس بوده و 

برخوردار  ياديز يو خمش يب فشاري، از ضريبا سطوح بتن يالزم و کاف يوستگيو پ يقدرت چسبندگ

گر باعث به يد ير موارد افزودنيژه به بتن و مالت و سايو يها نين عمل با افزودن رزيکه ا. باشد يم

  .گردد يالذکر م ات فوقيوجود آمدن خصوص

ن يت ايخصوص. باشد يم يقاومت به ضربه عالم و يكيمقاومت مكان يچسبندگ ين محصول دارايا

ن يمهمتر از يكيب ين ترتيبه ا. ت پخت داردير آب، قابليدر ز يحت ط مرطوب ويمح ماده آن است كه در

 و ين درزبنديهمچن. باشد يد ميه جديبتن به ال يميقد ةين محصول، اتصال دادن اليا يكاربردها

  .باشد ين محصول ميا يكاربردها گريد مخازن از منابع و يريگ ينشت

با آب و  يساخته شده است و به آسان يمصنوع يها نياست که از رز يمريپل يچسب بتن استحکام

  :گردد ير در بتن ميز يها تيواکنش داده و باعث بوجود آمدن قابل يمان بتنيس

ش يافزا يا د را به مقدار قابل مالحظهيم و بتن جدين بتن قديب يوستگيو پ يقدرت چسبندگ �

  .دهد يم

  .برد يرا تا حد مطلوب باال م يبتن يشيو سا يمقاومت فشار �

  .کند يحفظ م يآب را در بتن کاهش داده و دوام آن را در مقابل مواد زائد خارج يريزان نفوذپذيم �

  .گردد يش مقاومت بتن ميکند که باعث افزا يد ميتول يبا بتن، مخلوط همگن و روان �

  .سازد يخبندان مقاوم مي يها کليسطح بتن را در مقابل س �

 .باشد يلوگرم ميک ۳ يال ۵/۱متر،  يسانت ۱هر مترمربع به ضخامت  يزان مصرف چسب به ازايم

  .شوند يگراد نگهداريدرجه سانت ۲۵ يال ۱۰ يهمواره در ظروف در بسته در دما يستيبتن با يها چسب

  :سه شده استيقاگر ميكديبا  ية اپوكسيبر پا يها از چسب يات برخير خصوصيدر جدول ز
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 ياپوكس يها از چسب يسه خواص برخيمقا -٥جدول 

 ×: اندك  ××: متوسط  ×××: اد يز ××××: اد يار زيبس

 نام مواد
استحكام 

 يكيمكان

مقاومت 

 ييايميش

مقاومت 

 يكيالكتر

مقاومت 

 يحرارت
 يچسبندگ

مقاومت 

 به ضرب

انعطاف 

 يريپذ

 يرينفوذپذ

 يورلترخيو ف

سرعت 

 پخت
 غلظت

 اديز × × × ×× ×××× ×××× ×××× ×× ×××× يچسب حرارت

 اديز ×× × × × ××× ×× ××× ××× × قيچسب عا

 اندك × ×××× ×××× ×××× ××× × ×× ×× ×× چسب آرام

 اندك ×× ×××× ××× ××× ×××× ×× ××× ××× ×××× چسب پراستحكام

 متوسط ×× ×× × × ×× ×× ××× ××× ×××× لردار پراستحكاميف

 متوسط ××× × × × ××× ×××× ×× ×××× ××× اهيچسب س

 متوسط ×××× ××× ×× ×× ××× ×× ×× ×× ××× قهيدق٢٠ن يرز

 نسبتاًكم ×××× ×× ×× ×× ××× ×× ×× ×× ×××× قهيدق٣٠ن يرز

 اندك ××× × ×× ×× ××× ×× ×× ×× ×× چسب رفلكتور

 متوسط × × ×× ××× ×××× ×× ×× ××× ×××× عيط مايچسب مح

 اندك × ××× ×× ×××× ×××× ××× ××× ×× ×××× كيچسب سنگ و سرام

 امروز يايك كاال در دنيت استراتژياهم .۱.۶

ر و صمغ درختان به يچون ق يم، از مواديدر قد. ج بوده استيساخت و مصرف چسب از گذشته را

و  يوانيمنشاء ح ها ن قرن نوزدهم چسبيدر تمام قرون گذشته و همچن. کردند يعنوان چسب استفاده م

، مريپلک ساخته شده در صنعت يسنتت يها ش چسبيدايج با پياز قرن نوزدهم بتدر .اند داشته ياهيا گي

در  يصنعت چسب به صورت گسترده ا. از صحنه خارج شده است يوانيو ح ياهيو گ يسنت يها چسب

ها استفاده  ل مدرن ساخت بشر وجود دارد که از چسب در آنيوسا يباشد و تعداد محدود يحال رشد م

  .نشده است

 يها مانيشامل استفاده از س يحتن مطلب، يا. ها اصالح گردد له چسبيتواند بوس يامکانات بشر م

. باشد ياستخوان م يک در جراحيليوند آکلريپ يها مانيو س يدر دندانپزشک  UVسخت شده توسط

 يبرا يجاد چسبندگيوسته شوند، بلکه در ايچسبانده و بهم پ يستيکه با يمواد يتنها برا ها نه چسب

در مواد  يانيو وجوه م يکار ل بتونهي، وساير سطوح پوششيها و سا ، رنگريل جوهر تحرياز قب يمواد
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 يها ضرور کياف در پالستيا الي  شهيو ش يکيالست يرهايا بافت پارچه، در تايل فوالد ياز قب يبيترک

  .هستند

ژه يخود را بطور و يبوجود آمده است و جا ياز ويشرفت بشر و احساس نيز بدنبال پيچسب سنگ ن

ن يدر ا يك و كاشيچون چسب سرام يگريدر بخش ساختمان باز كرده است، هرچند محصوالت د

از  يكيات چسب سنگ، همچنان يها و خصوص يژگيو يل برتريرد اما بدليگ يحوزه مورد استفاده قرار م

  .رود يبه شمار م ها ن چسبيتر پرمصرف

ش سرعت و كاهش يدر كشور و لزوم افزا يكيو سرام يسنگ ير نماهايش چشمگيامروزه با افزا

ش يازپ شين محصول بياز به اي، نيادار- يو تجار يمسكون ياه وساز واحدها و مجتمع نه در ساختيهز

 يبرا يدكنندگان داخل در رقابت جديم و توليشود كه شاهد رشد مصرف آن در داخل هست ياحساس م

شتر شناخته يگذرد و ب ين محصول در كشور ميهرچه از عمر ا. عرضة محصوالت خود قرار دارند

كه محصوالت  ييها ن جهت است كه شركتيرد از ايگ يقرار مشتر مورد توجه يز بيت آن نيفيشود ك يم

ن يا يمابق يها اند و شركت ار خود گرفتهيكنند كامالً بازار را در اخت يد ميت توليفيمرغوب و با ك

  .رسانند يگر محصوالت خود به فروش ميمحصول را در كنار د

 كننده محصول دكننده و مصرفيعمده تول يكشورها .۱.۷

ار يبس يها ندارد لذا شركت ييباال يگذار هياز به حجم سرمايا نيده و يچيند پيفرا كيد چسب سنگ يتول

 ي، كشورهايغرب يدر منطقة اروپا. كنند يت مياز كشورها فعال ياريدر سرتاسر جهان و در بس ياديز

ر يدكنندة چسب سنگ و سايتول ين كشورهاين از بزرگتريا، كشور چيا و در منطقة آسيتاليآلمان و ا

بخش  ينيچ يها از شركت ياريهنكل و پوفاس از آلمان و بس يها شركت. ها هستند واع چسبان

 يها ذكر شركت يدكننده حتيتول يها ل كثرت شركتيبدل. ار دارندياز بازار جهان را در اخت يتوجه قابل

شده دكنندة چسب سنگ ذكر يبزرگ تول  ر تنها نام چند شركتيدر جدول ز. ستين يز امر ممكنيبزرگ ن

  :است

  دكنندة چسب سنگيبزرگ تول  چند شركت -٦جدول 

  مكان شركت  دكنندهيشركت تول

Henkel Germany 

Pufas Germany 

LATICRETE International, Inc. USA 

Repow Share Co., Ltd. China 
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Repow ( Jiangsu ) Co. China 

Jieyang Li Tai Industrial Co., Ltd. China 

Taizhou Luqiao Jinmei Decorative Material Factory China 

Guangzhou Master Building Material Ltd. China 

Shenzhen Kingkonree Sci-Tech Company Limited China 

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

Zhe jiang repow share co., ltd China 
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 ت عرضه و تقاضايوضع .٢

  د از آغاز برنامه اوليو روند تول يبردار ت بهرهيظرف يبررس .۲.۱

شكسـته شـده اسـت در     يرقم ۸دات محصوالت تا كد يها و تول تيفعال و معادنع يدر آمار وزارت صنا

و ع يها در آمار وزارت صنا تيوجود دارد لذا فعال يرقم ۴ها تا كد  تين فعاليا ISIC يبند كه در طبقه يحال

 يرهـا يهـا و درزگ  ن آمـار انـواع چسـب   يـ در ا. شده است يبند طبقه يتر قيشتر و دقيات بيبا جزئ معادن

 يرقم ۸ك كد يشده است و به هر يبند ها طبقه دهندة آن لية تشكيها و پا براساس نوع و جنس آن يديتول

 .ز وجـود دارد يـ رها نيها و درزگ بعنوان انواع چسب يكير تفكيالبته بخش غ. اختصاص داده است يخاص

  .ن محصوالت استياز ا يا رندة خانوادهين آمار در برگيدر ا يرقم ۶كد 

فعـال   يديها واحد تول آن يع و معادن برايكه در آمار وزارت صنا ييايميو ش يسنتز يها انواع چسب

  :شده است عبارت است از يمعرف

  ع و معادنيدر آمار وزارت صنا ييايميو ش يسنتز يها انواع چسب -٧جدول 

  يكد صنعت  نوع چسب  يكد صنعت  نوع چسب

  ۲۴۲۹۱۳۲۳  يچسب صحاف  ۲۴۲۹۱۳۱۰  يائيميانواع چسب از موادش

  ۲۴۲۹۱۳۲۴  كيچسب سرام  ۲۴۲۹۱۳۱۱  )نئوپان چسب( ديفرمالدئ اوره عيما چسب

  ۲۴۲۹۱۳۱۲  ديفرمالدئ پودر اوره چسب
  كائوچو هيپا چسب

  )فلز به كيالست چسباندن جهت(
۲۴۲۹۱۳۲۵  

  ۲۴۲۹۱۳۲۶  يريپنچرگ چسب  ۲۴۲۹۱۳۱۳  اورتان يپل چسب

  ۲۴۲۹۱۳۲۷  بتون چسب  ۲۴۲۹۱۳۱۴  يس يو يپ چسب

  ۲۴۲۹۱۳۲۸  يكاش يچسب پودر  ۲۴۲۹۱۳۱۵  ديفرمالدئ فنل چسب

  ۲۴۲۹۱۳۲۹  يكاش يريچسب خم  ۲۴۲۹۱۳۱۶  )دوقلو( ياپوكس چسب

  ۲۴۲۹۱۳۳۱  يگر ختهير چهيماه چسب  ۲۴۲۹۱۳۱۷  )كيلياكر( يا قطره چسب

  ۲۴۲۹۱۳۳۲  چسب كارتن  ۲۴۲۹۱۳۱۸  )يوكفاش يسراج( ينئوپرن چسب

  ۲۴۲۹۱۳۳۴  چسب موكت  ۲۴۲۹۱۳۱۹  )ملت هات( گرماذوب چسب

  ۲۴۲۹۱۳۳۵  ديآم يچسب پل  ۲۴۲۹۱۳۲۰  انواع چسب

  ۲۴۲۹۱۳۳۸  نتيچسب الم  ۲۴۲۹۱۳۲۱  چسب چوب

  ۲۴۲۹۱۳۳۹  استر ين پليرز چسب از  ۲۴۲۹۱۳۲۲  چسب آهن
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 ۳۰۰ش از يكـه بـه بـ   ياد بـوده بطور يار زيها در كشور بس د انواع چسبيتول يفعال برا يتعداد واحدها

ب يـ بـه ترت  يكاش يريو خم يمحصوالت چسب پودر يان براين ميرسد كه از ا يواحد كوچك و بزرگ م

  .كنند يت ميتن در سال فعال ۴۸۰۰و  ۳۶۵۰ يها تيواحد با مجموع ظرف ۱۰و  ۵

شـركت   ۹حـدود   ۱۳۸۸باشد و تا تابسـتان   يم ۲۴۲۹۱۳۳۳ يرقم ۸كد  يآمار دارا نيچسب سنگ در ا

ر يدكنندة چسب سنگ به همراه سايشركت تول ۹ن ير اياند كه در جدول ز دهين آمار به ثبت رسيفعال در ا

  :مشخصات آورده شده است

  مشخصاتر يدكنندة چسب سنگ به همراه سايتول يواحدها -٨جدول 

  مكان  يبردار سال بهره  )تن(يت اسميظرف  نام شركت  فيرد

  كرج  ١٣٧٣  ٩٠  پارس ساب  ١

  تهران  ١٣٨٥  ٩٠  ك جنوبيچسب و الست  ٢

  تهران  ١٣٧٨  ١٠٠  يغفار ييايميع شيصنا  ٣

  ير  ١٣٦٣  ١٠٠٠  )كاسابيم(يعجم يصفرعل  ٤

  سمنان  ١٣٨٨  ١٥٠  فرد نژاد يريخط احمد و كاظم  ٥

  قم  ١٣٨٦  ٢٠٠  قتيحق يسنگبر -تا سابيب  ٦

  ساوه  ١٣٨٣  ٥٤٠٠  ايل پاياص  ٧

  جانيدل  ١٣٨٢  ٧٥٠  )يمين رحيغالمحس(جانيسنگ دل شيسا  ٨

  زيمهر  ١٣٧٨  ٤٤٠  زدي يش آرايسا  ٩

  --  --  ٨٤٢٠  مجموع

  .د چسب سنگ استيتول يع و معادن برايشده در آمار صنا يفعال معرف ين واحدها، واحدهايا

ش رقابـت  يل افزايبدل زدي يش آرايساو  ك جنوبيچسب و الست ياه فوق، شركت يها ن شركتياز ب

انـد و در برنامـة شـركت     د خود را متوقف كـرده يمت مناسب توليت و با قيفيمحصول با ك ييو عدم توانا

  .ن محصول قرار نداشته استيا فرد نژاد يريخط احمد و كاظمو  ايپا لياص

 يل برخين دليبه همكنند،  يد نميك نوع محصول تولي دكنندة چسب معموالًيتول يها كه شركت يياز آنجا

ن آمـار  يـ ع و معادن قرار ندارنـد و در ا ين بخش از آمار صنايدكنندة چسب سنگ در ايتول يها از شركت

عـالوه بـر انـواع چسـب،      يكـه حتـ   انـد  هـا و محصـوالت ثبـت شـده     گر چسـب يدكنندة انواع ديبعنوان تول

انجام شده بر  يبا بررس. كنند يد ميز تولير نيو درزگ انواع بتونه، شيانواع پولاز جمله  يگريمحصوالت د

دكننـدة چسـب سـنگ در كشـور در حـال      يتول يهـا  ة شركتيدكنندة انواع چسب، كليتول يها شركت يرو

  :اند ر آورده شدهيحاضر در جدول ز
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  دكنندة چسب سنگ در كشوريتول يها ة شركتيكل -٩جدول 

  تيحوزة فعال  نام شركت  فيرد
  * يت اسميظرف

  )تن(
  مكان

  جانيدل  ٧٥٠  و سنباده يشيسا يها د سنگيتول  جانيش سنگ دليسا  ١

  و سنباده يشيسا يها د سنگيتول  كاسابيم  ٢

١٠٠٠ **  

  تهران

  تهران  و سنباده يشيسا يها د سنگيتول  كايمل  ٣

  تهران  و سنباده يشيسا يها د سنگيتول  انيسا  ٤

  قم  ٢٠٠  و سنباده يشيسا يها د سنگيتول  سابتا يب  ٥

  كرج  ٩٠  و سنباده يشيسا يها د سنگيتول  پارس ساب  ٦

  تهران  ١٠٠  ها انواع چسب  يغفار ييايميع شيصنا  ٧

  كرج  --   ها انواع چسب  يراز  ٨

  تهران  --   ها انواع چسب  جالسنج  ٩

  تهران  --   ها انواع چسب  ع چسب انسجام و استحكاميصنا  ١٠

  .د چسب سنگ استيتول يارائه شده فقط برا ياسمت يظرف  *

  .اند ك شركت بودهيگذشته در تن مربوط به هر سه شركت است كه  ١٠٠٠ت يظرف  **

: شـوند  يم مـ يدكنندگان چسب سنگ به دو دسـته تقسـ  يشود تول يهمانطور كه از جدول فوق مشاهده م

هـا ارائـة    كنند و هدف آن يد ميا تولره ريو غ ي، ساختمانيصنعت يها كه انواع چسب ييك دسته واحدهاي

و  يشـ يسا يهـا  دكننـدة سـنگ  يهسـتند كـه تول   ييدسـتة دوم واحـدها  . ها در بازار است ة انواع چسبيكل

ان يـ خـود، از م  يهستند كه بـا توجـه حـوزة كـار     يسنگ يها و بتونه يرات و لوازم سنگبريسنباده، تجه

كننـد و   يد مـ يـ ن محصـول را تول يـ تـر ا  يخصصـ لـذا بطـور ت  . كنند يد ميها تنها چسب سنگ را تول چسب

  .تر شده است شتر شناختهيها در بازار ب ن شركتيمحصول چسب سنگ ا

ت يـ ز فعاليـ ت نيـ ش از ظرفيبـ  يهـا حتـ   ن شـركت يـ دكننـده، ا يتول يها ل كم بودن شركتيدر گذشته بدل

اسـتفاده   يران حـوزه، هـر شـركت بـ    يـ اد در ايـ ز يها ل وجود شركتياند اما در حال حاضر بدل كرده يم

قبـل  % ۲۰ها بـه   د چسب سنگ شركتيكند و لذا تول يد ميتول يت خود محصوالت متنوعياز ظرف يحداكثر

 )ا عدم دانشيو  يميزات قديتجه(ت يفيد محصول با كيتول ييها كه توانا از شركت يافته است و برخيكاهش 

  .اند ن محصول را متوقف كردهيد ايرا ندارند تول

خود  يغاتيتبل يبراساس استراتژ ين محصول متفاوت و متنوع است و هر شركتيا يها يبند نوع بسته

 يمحصوالت خـود را طراحـ   يبند شتر و از همه مهمتر نحوة استفاده و كاربرد آن، بستهيب يرگذاريو تأث

: ز است بعنـوان مثـال  ين يوزن مختلف يمتفاوت دارا يبند با توجه به بسته يكنند و محصول هر شركت يم

و شـركت   يگرمـ  ۱۰۰۰و  ۵۰۰، ۲۵۰ يهـا  بـه وزن  يفلـز  يهـا  ين محصـول را در قـوط  يـ ا يت رازشرك
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 يبـرا و  يگرمـ  ۸۰۰و  يگرمـ  ۴۰۰ ،يگرمـ  ۲۲۰، يگرمـ  ۸۰ يهـا  وزنبـه   يفلـز  يهـا  يقـوط  درجالسنج 

  .كنند يد ميتول ييلويک ۲۸۰ يها در بشکه يمصارف صنعت

  

  

  

چسب  ييايميع شيمحصول صنا  يمحصول شركت راز  

  انسجام و استحكام

  محصول شركت جالسنج

  

د يتول يبرا ده در چند سال گذشتهيرس يبردار به بهره يت واحدهايمجموع ظرفر روند يدر شكل ز

 ياعداد نشان داده شده رو( :ن نشان داده شده استيگزيذكر شده در بخش محصوالت جا يها انواع چسب

  )واحدهاست يبردار بهره يها نمودار سال

  
  ده در چند سال گذشتهيرس يبردار به بهره يت واحدهايروند مجموع ظرف –٣شکل 
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  موجود يآالت واحدها نيسازنده ماش يها ، نام كشورها و شركتيسطح تكنولوژ .۲.۲

د توسط شركت طراحان ين خط توليوجود ندارد كه ا يا دهيچيزات پيد چسب سنگ تجهيتول يبرا

 يشيسا يها د سنگيها كه در حوزة تول از شركت يو ساخته شده است و برخ يندگان كشور طراحيسا

ها معموالً از  دكنندة انواع چسبيتول يها شركت يبرند ول يزات بهره مين تجهيكنند از ا يت ميفعال

  .اند وارد نموده آلمانكنند كه اكثراً از كشور  يشرفته استفاده ميزات نسبتاً مجهز و پيتجه

كار  يخارج ياز كشورها ين آن حتيست كه تأمين ين محصول به حديد ايتول يسطح تكنولوژ

ن آن را آسان يد ارزان و نسبتاً مناسب، تأميو خط تول ينيچ يها اد شركتيباشد، وجود تعداد ز يدشوار

  .نموده است

ن ياز ا يكيشود كه  يها ساخته م گر انواع چسبيد چسب سنگ و ديز خط توليدر داخل كشور ن

  .ارس است ندگانيساا، شركت ه شركت

  د و در دست اجرايجد يها ت طرحيوضع يبررس .۲.۳

 يهـا  طـرح  يبـرا  ياديـ ار زيبس يع و معادن، مجوزهاياز وزارت صنا يهمواره در اطالعات استخراج

در مراحل مختلف اجـرا متوقـف    يل مختلفين مجوزها بدالياز ا ياريكه بس يشود در حال يافت ميمختلف 

 يبـرا  ياديـ ار زيبس يمجوزها. د نبوده استيها تول از طرح يبرخ يز اخذ مجوز برامانده است و هدف ا

ن مجوزهـا  يـ ها با گذشت چند سال از ا از آن يها مشاهده شده است كه تنها بخش اندك د انواع چسبيتول

  .شوند يمتوقف م يز با مواجه شدن با مشكالت متعدديها ن ن طرحياند كه ا شرفت بودهيپ يدارا

و  يچسب سنگ، چسب بتون، چسب پـودر  يبرا يت اسمير تعداد مجوزها و مجموع ظرفيز در جدول

  :ان شده استيانجام شده ب يبند با توجه به طبقه كيو چسب سرام يكاش يريخم

  ها از انواع چسب يبرخ يبرا يت اسميتعداد مجوزها و مجموع ظرف - ١٠جدول 

  تعداد واحد  رينوع درزگ
 يت اسميموع ظرفمج

  )تن(

 يتعداد مجوزها

 *مهم 

 درصد

  ت كلياز ظرف

  %٩.٥  ٣  ٥٧٧٠  ١٨  چسب سنگ

  %١٨.٥  ٤  ٢٧٦٨٠  ٢٢  يكاش يچسب پودر
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  %٧.٧  ٤  ١٨١٥٠  ٢٣  يكاش يريچسب خم

  %١  ١  ٣٢٧٧٠  ١٥  كيچسب سرام

  %٥  ٣  ١١٥٠٠  ٢٢  چسب بتون

  %٩  ١٧  ٩٥٨٧٠  ۱۰۰  مجموع

  .اند بوده يمحسوسشرفت يپ ين مجوز اخذ شده، دارايخ آخرياست كه با توجه به تار ييمنظور واحدها *

را  ير اقداماتيد چسب سنگ تنها سه واحد ذكر شده در جدول زيتول يمجوز گرفته شده برا ۱۸ن ياز ب

از انجام يموردن يها ن و ساختمانيزم يساز ه و آمادهيزات و تهيد تجهيخر يل انجام مذاكرات براياز قب

  .اند داده

  ها از انواع چسب يبرخ يبرا يت اسميتعداد مجوزها و مجموع ظرف - ١١جدول 

 مكان شرفتيدرصد پ  سال اخذ مجوز  )تن(يت اسميظرف  نام طرح  فيرد

  كاشمر  ٤١  ٠٥/٨٦  ٢٩٠  م محسن زادهيابراه  ١

  جانيدل  %٠  ٠٢/٨٨  ٢٠٠  انيرانيترانه گستر ايمد  ٢

  زدي  %٢٣  ٠٥/٨٦  ٢٥٠  زدي سنگندگان صنعت يسا  ٣

  --  --  --  ٧٤٠  مجموع

كنند  يد نميك نوع از آن را توليدكنندة چسب، تنها يتول ياز واحدها يهمانطور كه قبالً اشاره شد گروه

رند را يگ يكه در گروه رنگ قرار م يگرياز محصوالت د يها و برخ از چسب يها تنوع دات آنيبلكه تول

ن حوزه، چند بار نام واحد يك واحد با اخذ مجوز در چنديكه ن مشاهده شده است يرد بنابرايگ يدر بر م

دا يد چسب سنگ اختصاص پيت اضافه شده بطور كامل به تولين ظرفيلذا ممكن است ا. ذكر شده است

  .شود يد ميز توليها ن از چسب يگريها نوع د نكند و معموالً در كنار آن
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  روند واردات و صادرات محصول يبررس .۲.۴

از  شتريب ن محصوليواردات و صادرات ا باشد ينم ييك شمارة تعرفة مجزاي يچسب سنگ دارا

ن يقبل انجام گرفته است و عالوه بر ا يها ذكر شده در بخش يو كدها ۳۵۰۶۱۰۰۰كد تعرفة  قيطر

به  يتعرفه وجود دارند كه با توجه به دسترس ين شمارهايز در اين يگريمحصول، محصوالت د

ر يلذا در جداول ز. صادرات و واردات چسب سنگ قابل محاسبه است گمرك، حجم يكياطالعات تفك

  :تعرفة اشاره شده آورده شده است يها ن محصول در شمارهيصادرات و واردات مجموع ا

  روند واردات چسب سنگ در چند سال گذشته –١٢جدول 

  يارزش دالر  ياليارزش ر  )لوگرميك(وزن   سال

۱۳۸۴  ١٣,٧٢٤ ١٢٤,٠١١,٧٥٧ ٨,٤٤٣ 

۱۳۸۵  ١٣,٠٣٥ ١١٩,٦٢٨,٥٠٨ ١٨,٥٢٥ 

۱۳۸۶  ٣٧,٠٤٤ ٣٣٤,٧٢٧,٤٥٩ ٢٢,٧٨٩ 

۱۳۸۷  ١٧,٣٦٥ ١٥٩,٣٧٥,٥٢٤ ٢٤,٦٨٠ 

  

  
  روند واردات چسب سنگ در چند سال گذشته - ٤شکل 

ت يفيه است كه كن صورت گرفتيژه چيه و آلمان و بويترك ين حجم كم واردات اكثراً از كشورهايا

توجه در داخل سبب وجود  د قابليرغم توليعل يها نسبت به محصوالت داخل تر آن نييمت پايمناسب و ق

  .ن محصول استيا يماهه برا ۶خ مصرف يل وجود تارين واردات شده است و كم بودن واردات بدليا
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  تهروند صادرات چسب سنگ در چند سال گذش –١٣جدول 

  يارزش دالر  ياليارزش ر  )لوگرميك( وزن  سال

۱۳۸۴  ٢٣,١١٧ ٢٠٨,٧٥٥,٠٢٥ ١٥,٨٩٩ 

۱۳۸۵  ١٠,٨٦٩ ٩٩,٤٥٤,٨٦٩ ٥,٢٩٩ 

۱۳۸۶  ١٢,٧٢٢ ١١٤,٨٨٨,١٣٦ ٨,٧٥٠ 

۱۳۸۷  ١٣,٤٢٥ ١٢٢,٨٤٠,٥٥٨ ٦,٥٤٥ 

  

  
  روند صادرات چسب سنگ در چند سال گذشته - ٥شکل 

خزر صورت  ياية دريحاش يافغانستان، عراق و كشورها يكثراً به كشورهان حجم كم صادرات ايا

خ يز ادامه خواهد داشت كه علت آن عالوه بر تارينده نين روند رو به كاهش است و در آيگرفته است كه ا

ن محصول را تحت يگر است كه صادرات ايد يمصرف آن، وجود محصوالت مرغوب و ارزانتر كشورها

  .استر قرار داده يتأث

ن امر يز است كه علت ايار ناچيد داخل بسيسه با تولين حجم از واردات و صادرات در مقايا

در واردات . هاست خ مصرف آنيشدن تار ين نوع محصوالت به جهت منقضير بودن ايپذ سكير

رسد،  يفروش م ن محصول به دست خردهيكه ا يشود تا زمان يكه سفارش داده م يمحصول از زمان

مصرف آن است  يش از مدت زمان مجاز برايط بيشرا يدر بعض ياست كه حت يقابل توجه مدت زمان

ز با ين حجم از واردات و صادرات نيرسد كه ا ين بنظر ميبنابرا. باشد يگر محصول قابل استفاده نميو د

  .مشخص انجام گرفته است يهدف و مقصد
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ها  م هستند و هرچند كه رشد آنه يها باً در اندازهيزان واردات و صادرات چسب سنگ تقريم

ن ييپا ياز مصرفيكنندگان داخل كه معموالً ن ك از مصرفيهر . ز استيتوجه است اما حجم آن ناچ قابل

با محصوالت  يت مناسب و قابل رقابتيفيك يداخل كه دارا يدياز را از محصوالت تولين نيدارند، ا

دكنندگان داخل با توجه به بازار مصرف خوب يتول ك ازي چيز هين يكنند و از طرف ين مياست، تأم يخارج

ن نوع يكنندگان منطقه، اصالً به فكر صادرات ا به مصرف يو مناسب در داخل و مشكالت دسترس

  .ستنديمحصوالت ن

ن محصول داشته يبر نحوة عرضة ا يمير مستقين محصول كه تأثيا يخ انقضاء برايلذا با توجه به تار

تن  ۵۰تن و صادرات آن از  ۱۰۰گردد كه واردات محصول از  يم ينيب شيپ كنندة آن ز نوع مصرفيو ن

دات يباً بطور كامل از تولين نوع محصوالت تقرياز كشور به ايتوان گفت كه ن ين ميبنابرا. تجاوز نكند

  .گردد ين ميداخل تأم

 محصول يو جهان يد داخليمت توليق يبررس .۲.۵

حجم واردات و صادرات محصول . ميده يرار مق يمت چسب سنگ را از چند منظر مورد بررسيق

 يو صادرات يمت محصول وارداتين وجود قيباشد با ا يار اندك ميد آن در داخل بسينسبت به حجم تول

  :ر نشان داده شده استيدر چند سال گذشته در جدول ز

  )لوگرميدالر بر ك(در چند سال گذشته يو صادرات يمت چسب سنگ وارداتيق - ١٤جدول 

  )الير(ارزش دالر   يمت وارداتيق  يمت صادراتيق  سال

۱۳۸۴  ۳ - ۱  ۲ – ۰.۸  ۹۱۰۰ - ۸۹۵۰  

۱۳۸۵  ۴.۸ – ۰.۸  ۱.۷ – ۰.۷  ۹۲۰۰ – ۹۱۶۰  

۱۳۸۶  ۳.۵ – ۱.۱  ۲ - ۰.۸۵  ۹۳۰۰ - ۹۲۵۰  

۱۳۸۷  ۴ – ۱  ۲.۲ – ۱.۱  ۹۹۰۰ - ۹۱۰۰  

با چسب سنگ دارند در  يمشابه يها يژگيو ايها كه كاربرد و  انواع چسب يو واردات يمت صادراتيق

  :ر نشان داده شده استيجدول ز

  )لوگرميدالر بر ك(ها انواع چسب يو واردات يمت صادراتيق - ١٥جدول 

  نام محصول
  يمت وارداتيق  يمت صادراتيق

١٣٨٥ ١٣٨٤ ١٣٨٥ ١٣٨٤ 
 --  --  ۰.۹ ۰.۹  يريخم - يچسب كاش

 --  --  ۰.۲۷ -  ۰.۴۸ ۰.۲۵  يرپود - يچسب كاش

 ۱.۳ - ۳ ۱ - ۳ ۱.۲ ۰.۸ -  ۱.۱  يچسب صنعت
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 --  ۳ - ۵ --  --   يچسب ساختمان

 --  ۰.۴۲ --  --   كيچسب سرام

  .ا صادرات آن محصول استيل عدم وجود واردات و يها بدل متيق يعدم وجود برخ

از  يد نوعيدر تول يركتار متفاوت است و هر شيبس يداخل يها شركت يديتول يها ت انواع چسبيفيك

نامرغوب  ين و حتييار پاين شركت بسيگر ايد يها ت چسبيفيكه ك يچسب شناخته شده است در حال

 يشود كه دارا يد ميتول سابكايجالسنج و م يها در بازار، چسب سنگ مرغوب توسط شركت. است

 يها ز چسبين يفاز طر. است يو غفار يراز يها شركت يديباالتر نسبت به چسب سنگ تول يمتيق

نسبت  يت باالتريفيك يدارا يشركت غفار يكون حرارتيليس يها و چسب يشركت راز PVCو  يا قطره

  .ها است ر شركتيبه سا

كه  ۱۳۸۷مت محصوالت شركت جالسنج در سال يگر، قيد يها مت چسب سنگ و چسبيسة قيمقا يبرا

  :است ر نشان داده شدهيهستند در جدول ز يمشابه يكاربردها يدارا

  ١٣٨٧گر شركت جالسنج در سال يد يها مت چسب سنگ و چسبيق - ١٦جدول 

  يبند نوع بسته  رنگ  )الير(مت يق  )گرم(وزن   نام محصول

 يفلز يقوط کرم ۴۶۰۰۰ ۹۰۰  )كوارت(چسب سنگ

 يفلز يقوط کرم ۲۵۷۰۰ ۴۵۰  )كوارت مين(چسب سنگ

 يفلز يقوط مکر ۱۳۲۰۰ ۲۲۰  )كوارت ربع(چسب سنگ

 وبيت يطوس ۴۳۰۰ ۱۸ يچسب دوقلو معمول

 وبيت بدون رنگ ۶۳۵۰ ۱۵ چسب دوقلو شفاف

 يفلز يقوط زرد کمرنگ ۱۸۴۰۰۰ ۱۰۰۰  يس ۷۹۷ يصنعت يچسب اپوکس

 يفلز يقوط يطوس ۹۲۰۰۰ ۱۰۰۰  اف ۷۹۷ يصنعت يچسب اپوکس

 يفلز يقوط --  ۳۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰  يس ۷۰۶ يصنعت يچسب اپوکس

 يفلز يقوط --  ۱۶۰۰۰۰ ۱۰۰۰  اف ۷۰۶ يصنعت يچسب اپوکس

 يفلز يقوط يطوس ۲۲۵۰۰۰ ۱۰۰۰  يس اف ۷۰۶ يصنعت يچسب اپوکس

  --   --   ۲۴۰۰۰  ۱۰۰۰  ك سنگيماست

- ۲۵۰۰۰مت تمام شدة چسب سنگ در حدود يق يدكنندگان داخليبنابر اطالعات بدست آمده از تول

كنندگان  ار مصرفيدر اخت الير ۳۵۰۰۰مت ياست كه پس از گذشتن از چند دست با حداقل ق الير ۲۰۰۰۰

در كشور با توجه به  يديسنگ تول يها مت انواع چسبيق ۱۳۸۸سال در حال حاضر در . رديگ يقرار م

  .قرار دارند الير ۳۰۰۰۰ – ۶۰۰۰۰ن يها ب ت آنيفيك
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آن  ن نوعيكا بعنوان بهتريلو چسب سنگ شركت ميك كيم و يمت ربع، نيبعنوان نمونه در حال حاضر ق

بصورت  يك و كاشيمت چسب سراميو ق الير ۴۷۰۰۰و  ۲۴۰۰۰، ۱۲۰۰۰ب در حدود ي، به ترتدر بازار

  .است الير ۳۷۰۰۰در حدود  ييلويك ۴ يها گالن

ها  كه در شكليالعاده است بطور ن محصوالت فوقياد در جهان، تنوع ايار زيبس يها با توجه به شركت

نشان داده  يخارج يها ر چند نمونه محصول شركتيجدول ز در. شود يد ميتول يمختلف يها و اندازه

  :شده است

  يخارج يها مت چند نمونه محصول شركتيق - ١٧جدول 

  شكل محصول  نام محصول  )لوگرميك(وزن   )دالر(مت يق

۴۵  ۵  Acrylic Flowing Stone Adhesive  

  

۷۳  ۳  Stone Adhesive Epoxy  

 

۳۸  ۵  Rapid Stone Adhesive Mini Jar  
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  روند مصرف  يبررس .۲.۶

از زمان باستان و قبل از اختراع و عمل  يو حت نه دارديريران سابقه ديدر کشور ا يساز صنعت چسب

ن استفاده يشتريدر گذشته ب .شده است يبه عنوان چسب استفاده م ياهيگ يها ن از سمغيرز يآور

دارد و  يا ار گستردهيامروزه صنعت چسب استفاده بس لکن. بود يع چوبيچسب مربوط به چوب و صنا

مصارف  يبرا يعموم يها ها نوع چسب مصارف مخصوص و ده يهزاران نوع چسب مخصوص برا

د آن ين محصوالت توليا يش روز افزون تقاضا برايل افزايکن بدليل. شود يدر بازار عرضه م يعموم

  .باشد يبرخوردار م يخوب يه اقتصاديامروزه از توج

باً به شكل يدكنندة كمتر، بازار تقريل تعداد توليقبل اشاره شد در گذشته بدل يها همانطور كه در بخش

 يكردند و بنا بر اطالعات واحدها يت ميشتر فعاليب يت و حتيها با تمام ظرف بود و شركت يانحصار

كه در يدر صورت. ه استبود) تن در سال ۱۰۰۰حدود ( تن در روز ۳د در حدود يتر حجم تول يميقد يديتول

ن يد ايش رقابت به ندرت از تولين محصول و افزايدكنندة ايتول يها ش شركتيحال حاضر با افزا

شتر به سمت يها ب ل عدم كشش بازار شركتيها كاسته شده است و بدل ك از شركتيمحصول توسط هر

  .افته استيكاهش  ر روزم تن دينها به كمتر از  د شركتيكه تولياند بطور آورده يتنوع محصول رو

 ين محصول دارايد ايها، در مجموع تول ك از شركتين محصول توسط هر يد ايبا وجود كاهش تول

د يزان توليدكننده در گذشته و در حال حاضر، ميبوده است، با توجه به تعداد تول يك روند رو به رشدي

ده است و با توجه به يال رستن در س ۱۸۰۰ك يتن در سال به نزد ۸۰۰-۱۰۰۰ن محصول از حدود يا

در سال  تن ۱۵۰۰- ۱۸۰۰ن محصول را در حدود يتوان مصرف ا ين محصول ميواردات و صادرات كم ا

گر يد يها د چسبياد است كه به توليدكنندة انواع چسب زيتول يها شركت يت اسميالبته ظرف. ن زديتخم

 ييدكننده حداكثر توانايتول يها كتة شرين محصول كليش مصرف اياختصاص داده شده است اما با افزا

  .تن در سال دارند ۲۵۰۰در حدود  د چسب سنگ رايتول

 يواحد يوجود رقابت در بازار، ورود را برا. ستيد آن نيكننده تول هين محصول توجين بازار ايبنابرا

نده يآنانه در يب توان در حالت خوش يسازد اما در صورت ارائة محصول قابل رقابت م يد دشوار ميجد

  .آن در نظر گرفت يدر سال را برا تن ۲۰۰-۳۰۰ يبيحجم تقر
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  ان برنامه پنجميت صادرات تا پاياز به محصول با اولوين يبررس .۲.۷

  :كم بودن آن اشاره شد كه عبارتند از يل اصلين محصول دو دليدر بخش واردات و صادرات ا

د به ين مدت بايكه در فاصلة ا ين معنيماه است بد ۶معموالً در حدود  محصول يبرا خ مصرفيتار �

  .مصرف برسد

 .تر نييپا يمتيبا ق يت حتيفيمرغوب و با ك يوجود محصوالت خارج �

دكنندة چسب سنگ هستند و يا خود تولين محصول دارند يا يبرا يكه بازار مصرف مناسب ييكشورها

. كل نموده استمش يرانيا يها شركت يرقابت در آن بازار را برا يل حضور محصوالت خارجيا بدلي

مختلف جهان عرصه  ين در بازارهايژه آلمان و چيبو يصنعت يمعروف از كشورها يها حضور شركت

  .ها تنگ كرده است و محصوالت آن يرانيا يها حضور شركت يرا برا

مناسب،  يابيت و بازاريرير است كه با مديپذ ن صورت امكانيمختلف تنها بد يصادرات به كشورها

د به موقع يگرفته و با تول يمت رقابتيت و قيفيارشات مختلف مصرف با ارائة كم سفيبطور مستق

توان بازار  ينصورت ميدر ا. قرار دهند كنندگان ار مصرفين زمان در اختيمحصول، آن را در كمتر

  .ستير نيپذ ز امكانيزان صادرات نيم يبيتقر ين حتييصادرات متصور شد اما تع يرا برا يمناسب

  طرح ياجرا يه مناسب براشنهاد منطقيپ .٣

رگذار يتواند تأث يم ياديطرح پارامترها و عوامل ز يساز ادهياجرا و پ ين منطقة مناسب براييدر تع

ن يمهمتراز  يكي. دارد يآن بستگ يها يو خروج يها به نوع طرح و نوع ورود ت آنيباشد كه اهم

ن، وجود يزم ةنيهز. باشد يه ميلطرح وجود منابع مواد او يدر انتخاب محل مناسب برا هاپارامتر

کاال، در  يحمل و نقل اصل يرهايبه مس يکيو عوارض، نزد ياتيمال يها في، تخفيکيزيف يها رساختيز

ه ين مواد اوليبه منابع تام يکيمصرف، نزد يبه بازارها يکيمتخصص، نزد يانسان يرويدسترس بودن ن

  .روند يل احداث طرح به شمار مرگذار در انتخاب محياز جمله عوامل مختلف تاث... و 

باشد  يم.... زات شامل آب، برق، گاز،ين تجهيا. است يجانب يزات خدماتيگر وجود تجهيد ياز پارامترها

تواند  يت احداث طرح ميدر سا ين امکاناتيوجود چن. شود ينام برده م Utilityعنوان  که از آنها به

مت تمام شده يبه کاهش ق يگذار هيثابت سرما يها نهيش داده و با کاهش هزيطرح را افزا يسرعت اجرا

ن پارامتر در يت طرح ايمنجر شود كه با توجه به ماه يت رقابتيش مزيو افزا يديمحصول تول

  .قرار دارد يبعد يها تياولو
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 ييدكنندة داخل در شهرهايتول يها استر است كه شركت يپل يها نين محصول رزيا يه اصليمادة اول

از خارج، محل  ين آن از داخل و حتين ماده و تأميبوشهر مستقر هستند و حمل آسان ان و يچون ورام

به  يبودن محصول، دسترس يياما با توجه به نها. دهد ير قرار مين واحد را كمتر تحت تأثياستقرار ا

كه  يتيطرح در موقع يريقرارگ. برخوردار است ييت بااليونقل از اهم حمل يها انهيا پايبازار مصرف و 

 يهمانطور كه در بخش واحدها. دارد ييت آن نقش بسزايك به مناطق بزرگ مصرف باشد در موفقينزد

شود كه  يشنهاد ميلذا پ. ا اطراف آن مستقر هستنديها در تهران و  دكننده مشاهده شد كه اكثر شركتيتول

  .رديا اصفهان قرار گيتهران، مشهد و  يشهرها از كالن يكي يكين واحد در نزديا

  ديجد يدر مورد احداث واحدها يشنهاد نهائيو پ يبند جمع .٤

د يتول يموجود برا يها سكيت بازار در داخل و ريز وضعيحجم واردات و صادرات و ن يبا بررس

دكننده يتول يها در بازار وجود ندارد و شركت يشود كه در حال حاضر خالًا يچسب سنگ، استنباط م

ش خواهد يز افزايد نينده تولين محصول در آيكنند و با رشد مصرف ا يت ميت خود فعاليتر از ظرف نييپا

رسد كه به  يست و بنظر ميد چسب سنگ نيها تول ت آنيدكننده در داخل تنها فعاليتول يها شركت. افتي

كنند و  يد ميز توليگر نيد يها زات انواع چسبين تجهياز ا يل با برخين دلير نباشد به هميپذ هيتوج ييتنها

  .دهند يانجام م يگريد يها تيعالا في

ن واحد يا يدر سال برا تن ۳۰۰ت يبا توجه به مصرف داخل و صادرات همانطور كه اشاره شد ظرف

د انواع يبا تول يك واحديگردد  يشنهاد ميپ ين بازار كامالً رقابتيشود اما با توجه به هم يدر نظر گرفته م

  .جاد گردديو ا يد مورد بررسيتول ندين محصول به لحاظ فرايمرتبط با ا يها چسب
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  يمعرف .١

ا ير، گرد يع، خميروند و به صورت ماين دو سطح بکار مياتصال ب يهستند که برا يمواد ها چسب

 يه نازکيافته است که الي، دو سطح جامد به هم اتصال يک اتصال چسبي. شوند يه خشک مصرف ميال

است که در آن  يده ايک چسب پديگر توسط يکديدو جسم به  يچسبندگ. شود يب را شامل مک چسياز 

ا جذب يو  ين سطحيب يروهايمثال ن يبرا يکيزيق جذب فيابنده ممکن است از طريسطوح اتصال 

مواد چسبنده را با . ابنديگر اتصال يکديبه  يدروژنيوند هي، پيي، القايواندروالس يروهايمثل ن ييايميش

ا دوام آنها يوند دادن و يوند پس از خشک شدن، سرعت پي، استحکام پيرجه چسباندن، چسبندگد

  . کنند يمشخص م

  يطبقه بند .۱.۱

ن شده ياز تدويز بسته به نين يمختلف يها يدر بازار موجود است و دسته بند ياديز يچسب ها

ن ها طبقه ين اياز پرکاربردتر يکي .م کرديها اشاره خواه ين دسته بندينجا به چند نمونه از ايدر ا. است

 يعيطب ين اساس ابتدا چسبها به دو مجموعه کليبر ا. آنهاست يه اصليچسب ها براساس منشاء پا يبند

  . شود يم ميتقس يو سنتز

   يعيطب يچسب ها .۱.۱.۱

البته در . هستند که عموما در گذشته مورد استفاده بوده اند يمواد يعيطب يمجموعه چسب ها

 ياهيو گ يواني، حير شاخه شامل معدنين مجموعه به سه زيا. ز کاربرد دارنديوزه نز امرين يموارد

  .مان فسفات بوده استيکات و  سيليم سيعموما شامل سد يمعدن يچسب ها.  شود يم ميتقس

ن چسب ها بر يعمده ا. ديآ يوانات بدست ميعموما از پوست، استخوان و خون ح يوانيح يچسب ها

 يچسب ها. موجود در پوست و استخوان است بوده اند يعيمر طبيپل يکه نوع ه استحصال کوالگنيپا

 يه ميته ينيب زمين بوده اند و از گندم، ذرت، سيه نشاسته و مشتقات آن مانند دکستريز بر پاين ياهيگ

  . شده است
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   يمصنوع يچسب ها .۱.۱.۲

استفاده قرار گرفته ستم ابداع و مورد يهستند که عموما در قرن ب يمواد يعيطب يمجموعه چسب ها

ک ير شاخه شامل ترموپالستين مجموعه به چهار زيا. ز کاربرد دارنديز امروزه نين يالبته در موارد. اند

  .  شود يم مياژها تقسيها، ترموست ها، االستومر ها  و آل

ت آنها يماه. کند ينم يرييک در زمان خشک شدن تغيترموپالست يچسب ها ييايميات شيخصوص

د يط بار شديجاد شده را در شراياتصال ا يستيکند و نبايها را در مقابل تحمل بار محدود مکاربرد آن

ل ينيو يل استال ، پلينيو يد ، پليل کلراينيو يمانند پل يه موادين گروه از چسب ها بر پايا. بکار برد

  .شوند يد ميترات توليمانند استات و ن ياستات و مشتقات سلولز

ن اعمال يکنند که در ح يجاد ميرا ا يها، انواع ترموست چسب ها اتصاالت کيبر خالف ترموپالست

 يدر برابر خزش از خود نشان م يترموست مقاومت خوب ين هايرز. شوند يحرارت ذوب و حل نم

ن نوع يمقاومت ا. باشند يد ميتحت بار شد يريجهت به کارگ ياز چسبها ساختمان ياريبس يدهند و مبنا

 ييايميش يط هاير گرما، سرما، تشعشع، رطوبت و محينظ يطيط سخت محيراچسب ها در برابر ش

ر ياستر غ ين پلي، رز ياپوکس  ين هايمانند رز يه موادين گروه از چسب ها بر پايا. ار خوب استيبس

  . شوند يد ميتول يفنول ين هاياشباع و رز

ارتعاش در  يکه مقدار يدهستند لذا در موار ييباال يت ارتعاشيخاص يدارا ياالستومر يچسب ها

ن گروه از چسب ها بر يا .شود ين دسته استفاده ميالزم است از ا يا حتيده شده مجاز و يقطعه چسب

  . شوند يد ميکون توليليکلروپرن و س يورتان، پلي يمانند پل يه مواديپا

است مانند  يه متفاوت از سه گروه قبليا سه پاياز  دو  يباتيقت شامل ترکياژ ها در حقيگروه آل

  .ياپوکس -ليتريو ن ياپوکس -کيفنول

  .نشان داده شده است ين طبقه بندير خالصه ايدر نمودار ز
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  چسب يهاهيپا ياگرام کليد - ٦شکل 

از  ينجا به تعداديکه در ا. شونديم يبندمختلف طبقه يهاوهيها به شطور که گفته شد چسبهمان

  .ميکنيآنها اشاره م

  يبر اساس شکل ظاهر .۱.۱.۳

  .شود يم مير تقسيچسب ها بر اساس شکل به صورت ز

  عيما يچسب ها �

  يريخم يچسب ها �

  لم گونهينوار چسب ها و ف �

  يپودر يچسب ها �

مصارف  يو برا يگرم ۸۰۰ – يگرم ۴۰۰ – يگرم ۲۲۰ – يگرم ۸۰ يچسب سنگ در بسته ها

چسباندن انواع  ياست و برا يسنگ دو جزئچسب . گردد يد ميتول ييلويک ۲۸۰ يدر بشکه ها يصنعت

پر کردن منافذ ساختمان و  ين برايره مناسب است و همچنيچوب و غ – يعيو طب يمصنوع يسنگها

  .کاربرد دارد ييمرطوب مثل حمام و دستشو يمحل ها

 يآب دارد و سرما و گرمابرابر در  يگردد مقاومت خوب يد مياستر تول يچون چسب سنگ از نوع پل

ز و نا محسوس است ير حجم چسب سنگ آنقدر ناچييتغ. بر مقاومت آن ندارد يريو گذشت زمان تاثهوا 

 يپر کردن منافذ قطعات و مدل ساز يدا کرده و صنعتگران برايپ يگاه خاصيجا يکه در مصارف صنعت

دارد و مصرف    يو سنباده خور يت تراشکارين چسب قابليا. برند ين چسب بهره ميره از ايو غ
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از خود يبا رنگ مورد ن يندگان قادرند چسب سنگ را قبل از مصرف با رنگ مخلوط کرده تا چسبکن

گر يکديد قطعات را به يتوانين چسب ميد با هميکن يقطعه ساز  که با چسب سنگيدر صورت. بدست آورند

صدمه   ن چسب بعد از خشک شدنيتوانند به ا يل نميف مانند نفت و گازوئيضع ييحاللها. د يمتصل کن

د توجه داشت وجود يالبته با. مختلف استفاده کرد يتوان آن را در محل ها يم ين رو براحتيبزنند از ا

چسب  يشود و مقاومت در حالل صرفا برا يم يچسب خوردن باعث عدم چسبندگ يحالل در محل ها

  .خشک شده است

  کاربرد .۱.۲

، يت ها، کاشيگران ا، مرمرها،چسباندن همه انواع سنگ ه يتواند برا يم ين محصول به راحتيا

 ين محصول ميترکها و اجزاء شکسته از ا ر سوراخها،يدر تعم. رديره مورد استفاده قرار گيک و غيسرام

  .توان استفاده کرد

  ها يژگيو .۱.۲.۱

 يبدون نشت �

 ر رنگييبدون تغ �

 نشکن �

 قابل رنگ شدن �

 يو سرب يستيبدون مواد آز �

  قه مصرفيطر .۱.۲.۲

  .باشد يو آلودگ يرگونه چرباز ه يز، خشک و عاريد تميسطوح با

له نازک با هم يک ميگرم چسب اضافه نموده و توسط  ۱۰۰گرم از ماده سخت کننده را به هر  ۳تا  ۲

 ۷تا  ۴ن يمخلوط ب. ديين مخلوط آغشته نمايرا که قرار است چسبانده شود با ا يسطح. ديمخلوط کن

 يخشک م" قه کاماليدق ۳۰چسب پس از . شود يط، سفت ميقه، بسته به درجه حرارت محيدق

 يپس از خشک شدن از رو. نر قابل پاک شدن استيمخلوط قبل از خشک شدن، توسط استن و ت.شود

  .قابل پاک شدن است يکيمکان يابزار تنها توسط حرارت دادن و سوزاندن و روشها
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  ديتول يتکنولوژ .٢

  ونيفرموالس .۲.۱

ن يداشته و بنابرا يمختلف يها يژگيون خواص و ويچسب ها هماهنگ با نوع و درصد اجزاء فرموالس

ع يرات مشخصات چسب ها و سييل محدوده تغين دليبه هم. شوند يم يطبقه بند يمختلف يدر گروه ها

  .ارائه شده است يمتفاوت يانواع مختلف آنها استاندارد ها يبوده و برا

به  يژه ايت ويصاست که هر کدام از آنها جهت بهبود خا يمختلف ياجزا يون چسبها دارايفرموالس

به طور . ر خواهد آمد در همه انواع چسب ها وجود ندارديکه در ز يهمه موارد. شوند يب اضافه ميترت

 يستم چسبيک سيل دهنده ياجزا تشک يبطور کل. باشند يا حالل نميپرکننده و  يمثال همه چسب ها دارا

  .باشد ير ميبه شرح ز

  هيپا نيرز .۲.۱.۱

  . باشد يدو سطح مورد نظر به هم م يچسبندگ يل اصليشده و دلون محسوب ين جزء فرموالسيمهمتر

 يدارا ياپوکس يچسب ها يبه عبارت. باشد يز ميه و نوع چسب نين جزء مشخص کننده پايمعموال ا

  .شوند ين نام شناخته مياست به ا يه در آنها اپوکسين پايهستند اما چون رز ياجزاء مختلف

  )ترموست يمخصوص چسب ها(هاردنر .۲.۱.۲

 يچسب ها. شدن چسب عهده دار است يشبکه ا يرا در واکنش پخت و به عبارت يماده نقش اصل نيا

. ه در جزء اول و هاردنر در جزء دوم استين پايکه در بازار موجود است در واقع شامل رز يدو جزئ

ر رد که منجيگ ين دو جزء صورت مين ايب ييايمين دو جزء در زمان مصرف واکنش شيدر اثر اختالط ا

ون ين واکنش در فرموالسيدن به ايسرعت بخش يموارد برا يدر بعض. شود يبه خشک شدن چسب م

  .گردد يست اضافه ميبه نام کاتال يمواد

  حالل .۲.۱.۳

ته چسب باعث سهولت يسکوزيشود تا با کاهش و يون اضافه ميموارد حالل به فرموالس يدر بعض

شود از دسته مواد  ياستفاده م يسنتز يان حالل ها که عموما در چسب هيا. استفاده از آن گردد

در زمان . نه حاصل شوديت بهيفيشود تا ک ياز حالل ها استفاده م ياز مخلوط يگاه. است يآل ييايميش

  . شود ير باعث خشک شدن چسب ميز در اثر تبخيپخت ن
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  ق کنندهيرق .۲.۱.۴

. گردد يچسب م ييشود و بافث سهولت کارا ين به آن اضافه ميته رزيسکوزيکاهش و ين مواد برايا

ن در واکنش پخت شرکت يشوند بلکه با رز ير نمين مواد بر خالف حالل ها در زمان پخت چسب تبخيا

  . شوند يچسب م يريب است که باعث خشک شدن و شکل گين ترتيکنند و به ا يم

  لريف .۲.۱.۵

بهبود  چسب را ييگردد تا خواص نهايون اضافه ميهستند که به فرموالس يعيطب يمعموال مواد معدن

مانند  يلر ها خواصيبا افزودن ف. شود يز ميمت تمام شده محصول نيدر ضمن باعث کاهش ق. دهد

 يدر چسب ها کنترل م يو مقاومت حرارت ي، جمع شدگييت گرماي، هدايکيت الکتري، هدايانبساط حرارت

  .شود

  ت کنندهيا تقويحامل  .۲.۱.۶

به . باشند يک کاغذ و پارچه مينس پالستلم گونه هستند و از جيا فين مواد به شکل جامد مشبک يا

  . لن هستنديپروپ ياز جنس پل ين حامليچن يدارا ينوار يعنوان مثال چسب ها

  هايگر افزودنيد .۲.۱.۷

متفاوت اما کم  يزان هايز در مين يگريون چسب مواد ديعالوه بر موارد ذکر شده در فرموالس

مانند نرم کننده ها، شتاب دهنده . هد شدخواص به دلخواه خوا يشود که باعث بهبود بعض يافزوده م

  .گريمواد د ياريدانت ها، سورفاکتانت ها و بسياکس يها، بازدارنده، مقاوم کننده ها، آنت

دهند و  يون چسبها را نشان مياجزاء فرموالس يبات فوق به طور کليهمان طور که ذکر شد ترک

  . دباش يشامل تمام اجزاء ذکر شده نم يستم چسبيک سيالزوما 

  د چسب سنگيند توليشرح فرا .۲.۲

و به صورت  يفلز يدر راکتور ييمايند شين فراياست ا ييمايند شيک فرايد چسب سنگ يند توليفرا

 ين چسب از نوع ترموست است و همان طور که در مقدمه آمد چسب هايا. رديگ يوسته صورت ميناپ

در چسب سنگ هاردنر مورد نظر . هدد يل ميبوده و جزء دوم را هاردنر تشک يترموست معموال دو جزئ

مخصوص  يده و در بسته بنديد چسب آن را به صورت عمده خريکه کارخانه تول ديل پر اكسايبنزوئ
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ل يگرم بنزوئ ۴تا  ۲جز اول به مقدار  كصد گرميهر  يبه ازا .رساند يخود به همراه جزء اول به فروش م

  . شود يقرار داده م يهر صد گرم در بسته بند يزاگرم به ا ۵از است لذا معموال حداقل يند يپر اكسا

ن جا به يشود لذا در ا يد ميق تنها جزء اول توليد چسب سنگ در حقيب در کارخانه تولين ترتيبه ا 

  . م پرداختيد جزء اول چسب سنگ خواهيند توليشرح فرا

 silica(کا يليومد سيف يشود به همراه نوع يم ير اشباع که در مخازن نگه دارياستر غ ين پليابتدا رز

fumed (مانند يتجار يکه با نامها)aerosil ( ا يو)cab-o-sil (ين مقدار اندکيشود و همچن يشناخته م 

ل مجهز به همزن وارد کرده و ير فرموله شده در راکتور استنلس استيس کننده را بر اساس مقاديخ

د را به محلول اضافه کرده و ياکسا يدوم يتانيسپس پودر ت. شود يقه همزده ميمحلول به مدت ده دق

م را به محلول اضافه يزه شده کربنات کلسيکرونيدر انتها پودر م. شود يقه همزده ميدق ۵مجددا به مدت 

رن يش از اندازه محلول از مونومر استايسکوز بودن بيشود در صورت و يقه همزده ميدق ۱۵کرده و تا 

پس از اتمام واکنش و انجام .  شود يحلول استفاده مته و افزودن آن به ميسکوزيم ويتنظ يبرا

جزء اول و  يبسته ها. شود يخته ميمورد نظر جزء اول ر يمحلول در بسته بند يفيشات کنترل کيآزما

زان مواد ير ميدر جدول ز .شود يک مجموعه به انبار و سپس به مراکز فروش منتقل ميدوم به صورت 

  .ر شده استد چسب سنگ ذکيتول ياز برايمورد ن

  د چسب سنگيتول ياز برايمواد مورد ن - ١٨جدول 

  جزء اول

  زانيم  ينام تجار  نوع ماده

  يدرصد وزن PA116  :30-33  ر اشباعياستر غ ين پليرز

 aerosol 200  كايليومد سيف
cab-o-sil M-5  

۰.۵-۰.۷  

  درصد ۳-۲   دياكسا يوم ديتانيت

  ۰.۳   س كنندهيخ يافزودن

  درصد ۷۰-۶۵ ۱۰۰۰تا  ۸۰۰مش   ميكربنات كلس

  ازنيبر حسب    رن منومرياستا

  جزء دوم

  perkadox BT50  ديل پر اكسايبنزوئ
BP 50 

هر  يگرم به ازا ۴تا  ۲

  جز اول كصد گرمي
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  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

  زات يتجه ن آالت وياشم - ١٩جدول 

 عدادت  زاتيتجه نام  فيرد

 ٤ هيمواد اول يمخازن نگه دار ١

 ١ يراکتور اصل ٢

 ٤ مپ هاپ ٣

 ١ جزء دوم يمخزن نگهدار ٤

 ١ ن ين رزيدستگاه توز ٥

 ١ جزء اول يپر کن و بسته بند ٦

 ١ جزء دوم يپر کن و بسته بند ٧

زات شامل يعالوه بر خود تجه يه گزارينه سرمايهز ينديفرا – ييايع شميد توجه داشت که در صنايبا

  .شود يمربوطه را شامل م يله کشزات و لويد، و نصب تجهيواحد تول ي، طراحيدانش فن

  يانرژ سوخت و زان مصرفيم - ٢٠جدول 

 واحد شرح فيرد

 يبازامصرف 

 تن محصول

 ٥٠ لووات ساعتيك يبرق مصرف ١

 ۱۰ متر مكعب يآب مصرف  ٢
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  مقدمه .١

كه  يمال يها يطرح ابتدا الزم است بررس ياقتصاد يها و شاخص يزان سوددهين مييبه منظور تع

، يدار رات و نگهيه، تعميمواد اول يها نهي، هزيا هيسرما يها نهيكل هز(ها  نهيمشتمل بر برآورد هز

ان، گردش وجوه يز جداول سود و. است، انجام شود يم جداول ماليو تنظ) كارخانه و استهالك يباالسر

ه و يتجز. گردند يل ميها به صورت هماهنگ تكم ين بررسيا در يآت يها سال و ترازنامه طرح در ينقد

ت يطرح، وضع يمهم برا يمال يها نسبت ين برخييد كه با تعينما يجاب ميطرح ا يت ماليل وضعيتحل

و  ين اطالعات برآورد ماليت طرح مشخص شود و بر اساس ايو مطلوب يطرح از نقطه نظر سودآور يكل

طرح انجام  يصورت گرفته محاسبات فن يفن يبراساس برآوردها ن فصليدر ا .رديصورت گ ياقتصاد

  .شود يانه طرح محاسبه ميشود و سود سال يم ينيب شير طرح پيثابت و متغ يها نهيشده است و هز

  ه در گردش و برآورد آنياطالعات مربوط به سرما .٢

از يگردش مورد ندر  ي هيمربوط به سرما يها نهيانجام شده هز ين بخش براساس محاسبات فنيدر ا

 ينيب شيپ...) ا ويمه، مزايحقوق، ب ( يانسان يرويو ن  ...)سوخت و  آب، برق،( يانرژ  ه،يواحد، شامل مواد اول

  .گردد يم

 واحد ي برآورد فروش ساالنه .۲.۱

است  يمتنوع يمختلف و كاربردها يها ها و اندازه تنوع در طرح ين محصول داراينكه ايبا توجه به ا

مختلف گرفته شده از بازار متوسط  يها متيلذا با توجه به ق. آن دشوار است يبرا يبتمت ثاين قييتع

  ١.گردد يدر محاسبات منظور م لوگرميبر ك الير ۲۲۰۰۰مت فروش يق

  

  

                                                
 
 

  ١ ال در نظر گرفته شده استري ۱۲۵۰۰ريال و قيمت تبديل يورو برابر  ۹۴۰۰در محاسبات اقتصادي قيمت تبديل دالر برابر 
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  طرح يديمت مواد توليت و قيظرف - ٢١جدول 

  هر واحد فروشمت يق  انهيت ساليظرف  واحد  محصوالت
  )لوگرمكيال بر ير(

  يت اسميد بر اساس ظرفيارزش تول
  )اليون ريليم(

  ۶۶۰۰  ۲۲۰۰۰  ۳۰۰.۰۰۰  كيلوگرم چسب سنگ

ن يهمچن. شود يد در نظر گرفته ميسال اول تول يه در ابتدايخالص سرما يمحاسبه ارزش فعل يمبنا

  .محاسبه شده است يبردار سال بهره ۱۵ يبرا يمال يها تمام مولفه

 از واحديوراك مورد نزان و ارزش خيبرآورد م .۲.۲

هر  ين جدول مواد مصرفيدر ا. شود ير آورده ميبصورت جدول ز يمواد مصرف ي ساالنه ي نهيهز

  .ك آورده شده استيك از واحدها به تفكي

  يمصرف ي هيمواد اول ي نهيهز –٢٢جدول 

 از واحديمورد ن يو مواد جانب يزان و ارزش انرژيبرآورد م .۲.۳

 يبراساس اطالعات فن. از واحد در سال محاسبه شده استيو برق مورد ن آب ي  نهير هزيدر جدول ز

ر يك به صورت زين واحد به تفكيدات ايتول يبرق برا يو انرژ يزان مصرف مواد جانبيبدست آمده، م

  .است

  يمصرف ي ماده  يديمحصول تول
  انهيارزش سال  ده واحيمت پايق  مقدار مصرف ساالنه

  هزار دالر  اليون ريليم  دالر  الير  مقدار  واحد

 چسب سنگ

  -- ۱۳۵۰  -- ۱۵۰۰۰ ۹۰۰۰۰  كيلوگرم  ر اشباعياستر غ ين پليرز

  -- ۸.۴  -- ۴۰۰۰ ۲۱۰۰  كيلوگرم  كايليومد سيف

  -- ۶۳  -- ۷۰۰۰ ۹۰۰۰  كيلوگرم  دياكسا يوم ديتانيت

  -- ۱۸  -- ۲۰۰۰۰ ۹۰۰  كيلوگرم  س كنندهيخ يافزودن

  -- ۷۸  -- ۴۰۰ ۱۹۵۰۰۰  كيلوگرم  ميكربنات كلس

  -- ۷۲  -- ۸۰۰۰ ۹۰۰۰  كيلوگرم  ديل پر اكسايبنزوئ

 ۵۵.۶ )باال ينه هايهز%  ۳.۵(ر مذكور يه غير مواد اوليسا

 ۱۶۴۵  )اليون ريليم( مجموع
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  ير مصرف ساالنه آب و برق و مواد جانبيمقاد–٢٣جدول 

  انهيمصرف سال  احدو  يمصرف ي ماده  يديتول محصول
  نه واحديهز
  )الير(

  نه كليهز
  )اليون ريليم(

  چسب سنگ
 ۳.۹ ۲۶۰  ۱۵۰۰۰ ساعت كيلووات برق مصرفي

 ۷.۵ ۲۵۰۰ ۳۰۰۰ متر مكعب آب مصرفي

  ۱۱.۴  مجموع

مصرف برق  يها ر و در نظر گرفتن زماني، با استفاده از جداول توانينه برق مصرفيمحاسبه هز يبرا

  .نه برق محاسبه شده استيهز يبار انيو م ي، كم باريدر بازه پربار

  يانسان يروينه خدمات نيهز .۲.۴

محاسبه دستمزد افراد  يمبنا. ن قسمت محاسبه شده استياز در طرح در ايمود ن يانسان يرويتعداد ن

ركنان، ر حقوق، دستمزد كارگران، كايدر جدول ز. باشد يمتداول م يارهايمختلف مشغول در طرح مع

 يدر نظرگرفته برا ي انهيحقوق ماه. اند آورده شده ير و نگهبانيو تعم ي، نگهداريو بازرگان يمال

  .تراز است هم يديتول يپرداخت شده به كاركنان واحدها يكاركنان براساس عرف حقوق واقع

  از واحديمورد ن يانسان يرويتعداد ن - ٢٤جدول 

 حقوق ماهيانه شيفت/ دتعدا شرح رديف

  ساليانه يجمع حقوق و مزايا

 )ميليون ريال-ماه ١٤( 

 140 ١٠٠٠٠ ١ مدير عامل ١

 98 ٧٠٠٠ ١ اداري -مدير امور مالي ٢

 91 ٦٥٠٠ ١ مدير فروش ٣

 63 ٤٥٠٠ ١ کارشناس امور مالي و اداري ٤

 126 ٤٥٠٠ ٢ كارشناس فروش و خريد ٥

 70 ٢٥٠٠ ٢ منشي ٦

 126 ٣٠٠٠ ٣ نگهباني ٧

 70 ٢٥٠٠ ٢ خدمات  ٨

 91 ٦٥٠٠ ١ مدير توليد ٩

 126 ٤٥٠٠ ٢ )توليدي(كارشناس  ١٠

 147 ٣٥٠٠ ٣ )توليدي(تكنيسين  ١١
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 245 ٣٥٠٠ ٥ )توليدي(كارگرماهر  ١٢

 210 ٣٠٠٠ ٥ )توليدي(كارگر ساده  ١٣

 112 ٤٠٠٠ ٢ آزمايشگاه ١٤

 ١٤(جمع حقوق ساليانه  ١٥ تعداد كاركنان توليد

 )ميليون ريال-ماه
١٧١٥ 

 ١٦ تعدادكاركنان غير توليد

 ٣٩٤.٥ )ميليون ريال) (درصد٢٣(بيمه و مزايا 

 ٢١٠٩.٥ )ميليون ريال(مجموع حقوق و مزايا 

 ه درگردشياجزا و محاسبه سرما يبند جمع .۲.۵

ر ياز به صورت زيرد نمو يانسان يرويو ن يه، انرژيزان مواد اوليه در گردش طرح براساس ميسرما

  . گردد يبرآورد م

 ه در گردش طرحيسرما - ٢٥جدول 

  روز  نوع  فيرد

  ۳۰  تمام شده يكاال  يافتنيدر يهاحساب

  انبار
  ۳۰  يداخل مواد خام

  ۱۰  تمام شده يکاالها

  يپرداختن يهاحساب

  ۳۰  حقوق و دستمزد

  ۶۰  يانرژ

  ۳۰  هيمواد اول

 از مجتمعيثابت مورد ن يگذار هيرمازان سيم .٣

نسبتاً  يتياست كه ماه يصنعت يمتعلق به واحدها يها ييآن گروه از دارا  ثابت، ي هيمنظور از سرما

 يفروش نگهدار يشركت و نه برا يات جاريدارند و به منظور استفاده در زمان عمل يميا دايثابت 

، ييربنايسات زيد، تأسيزات خط توليها و تجه اهثابت دستگ ي هيدهنده سرما ليتشك ياجزا. شوند يم
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را ... و يبردار قبل از بهره يها نهيهز  ،يه و لوازم اداريه، اثاثيط نقلين، ساختمان و محوطه، وسايزم

  . توان نام برد يم

  ديزات خط توليآالت و تجهنينه ماشيهز .۳.۱

  .باشد ير ميول زجدد بر اساس يزات به کار رفته در خط توليآالت و تجهنينه ماشيهز

  دياز توليمورد نزات يوتجه اتيعمل - ٢٦جدول 

 عدادت  زاتيتجهات  و يعملنام  فيرد
  نه واحديهز

 )اليرهزار(

  نه كليهز

 )اليون ريليم(

 ٥٠٠ ٥٠٠٠٠٠   يليتفص يطراح ١

 ١٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠ ١ ديزات توليتجه ٢

 ٢٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ١  يدانش فن ٣

 ٢٠٠ ٢٠٠٠٠٠  حمل و ينصب و راه اندازنه يهز ١٠

 ١٩٠٠ جمع

  ل حمل و نقليو وسا يه عمومينه وسائط نقليهز .۳.۲

  .ده استير ذکر گرديه در جدول زيز مجموع مربوط به کل وسائط نقليفهرست، تعداد، و ن

  و حمل و نقل يه عموميل نقلينه وسايهز - ٢٧جدول 

  لک يبها

 )اليون ريليم(

  واحد يبها

 )اليون ريليم(
 لهينوع وس تعداد

 وانت ۱ ۸۰ ۸۰

  يسوار  ۱ ۱۲۰ ۱۲۰

  يتن ۲فتراک يل  ۱  ۱۵۰  ۱۵۰

 هيوسائط نقل ياز برايمورد ن يه گذاريجمع سرما ٣٥٠
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  يه ادارينه لوازم و اثاثيهز .۳.۳

در  يه و لوازم اداريه اثاثيال بابت تهيون ريليم ٥٠٠، يدين واحد توليا يبا توجه به حجم امور ادار

   .شودينظر گرفته م

  و ساختمان ين، محوطه سازيزم يها نهيهز .۳.۴

  .ر آمده استيدر جدول ز چسب سنگد يطرح تول ياجرا ياز براين مورد نيها و زم برآورد ساختمان

  يساز ن و محوطهيزم يها نهيهز - ٢٨جدول 

 رحشـــــ 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 كشيحصار ۳

 ۸۳ ۲۵۰۰۰۰ ۳۳۰ كشي فضاي سبز، خيابان ۴

 ۵۶۵ جمع

  يتمان سازساخ يها نهيهز –٢٩جدول 

 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 دارينگهباني وسراي ۶

 ۱۷۷۲.۵ جمع

. مترمربع خواهد شد ۱۷۵۰از برابر ين مورد نيمساحت زم  از،يمورد ن يساختمان يبا توجه به فضا

محل احداث طرح محاسبه  يها متيو ساخت ساختمان براساس ق يمحوطه ساز  ن،يد زمينه خريهز

  .شود يال پرداخت مير ۲۵۰.۰۰۰بلغ هر مترمربع آن، م ين، به ازاين زميد ايخر يبرا. ده استيگرد
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  ه ثابتياجزا و برآورد سرما يبند جمع .۳.۵

. ر برآورد شده استيز ياقالم فوق به صورت كل ين طرح برايثابت انجام شده در ا يگذار هيكل سرما

  .شود يسال درنظر گرفته م ۱، يديشركت تول يانداز كل دوره ساخت و راه

  ثابت طرح يها نهيوع هزمجم - ٣٠جدول 

  )ميليون ريال(مبلغ كل  شرح  رديف

 ٤٣٧.٥ زمين  ١

 ١٩٠٠ سازي و ساختمان محوطه  ٢

 ٣٥٠ وسايط نقليه  ٤

 ١٩٠٠ آالت وتجهيزات ماشين  ٥

 ٥٠٠ تجهيزات اداري و كارگاهي  ٦

 ٤٤ بيني نشده پيش متفرقه و  ٧

 ١٤٣ برداري هاي قبل از بهره هزينه  ٨

 ٥٢٧٤.٥  مجموع

  يدار ر و نگهيمربوط به استهالك، تعم يها نهيهز .٤

مربوط به استهالك به  يها نهيهز ۲۷/۱۱/۱۳۸۰م مصوب يمستق يها اتيقانون مال ۱۵۱طبق ماده 

  .اهد بودر خويصورت ز

 نه استهالكيهز - ٣١جدول 

 استهالك

 ثابت ييدارا

 )سال/درصد(نرخ   نرخ قراضه

 يساز محوطهو ساختمان   ۸% ۱۰%

 )١فيرد- ١٩گروه(زاتيآالت و تجه نيماش سال ٦ ۱۰%

  )٧فيرد-١گروه(يزات كارگاهيتجه  ۱۰% ۱۰%

 )١٤فيرد- ٣٩گروه (ساتيتاس سال١٠ ۱۰%

 هيل نقليوسا ۲۵% ۱۰%

 يه و لوازم ادارياثاث سال ١٠ ۱۰%

  ه شده استيطرح ارا يات مالير فرضير سايدر جدول ز
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  طرح يات ماليفرض - ٣٢جدول 

  )اتيسال معاف از مال ۱۰(% ۲۵  ات بر درآمديزان ماليم

  مت فروشيق% ۲  و فروش يابينه بازاريهز

  يگذارهيزان کل سرمايم% ۰.۵  ساتيمة ساالنه تاسينة بيهز

  سال ۱  مدت زمان احداث کارخانه

  %۷۵  يبردار در سال اول بهره يبردار زان بهرهيم

  %۹۰  يبردار در سال دوم بهره يبردار زان بهرهيم

  %۱۰۰  آخر يال سومدر سال  يبردار زان بهرهيم

  سال ۱۶  يطول دورة مطالعات اقتصاد

  روز ۳۰۰  در سال يکار يتعداد روزها

  ديسال اول تول يابتدا  خالص يمبدأ محاسبة ارزش فعل

  

ن يتأم يزان، براين مياز ا. ال استيون ريليم ٥٢٧٥ يدين واحد توليثابت ا يگذارهيحجم کل سرما

كال به   قسط شش ماهه، ١٠با بازپرداخت در % ١٢با نرخ بهره  يدولت يهااز از وام بانكيه مورد نيسرما

پرداخت  ياست و در قالب عقد مشاركت مدن ٣٠به  ٧٠ن وام به نسبت يا. شوديسال، استفاده م ٥مدت 

  .شوديم
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 يابيج ارزينتا .٥

مه يج به همراه ضمين نتايات اير آورده شده است كه جزئيبصورت ز Comfarبرنامه  يجراا باج، ينتا

  .ارائه شده است

  ساخت واحد يبرا يابيج ارزينتا - ٣٣جدول 

 )اليون ريليم( يگذار هيحجم كل سرما ۵۲۷۴.۵

 )اليون ريليم() NPV(خالص  يارزش فعل  ۱۶۸۷۳

 هيكل سرما -) IRR(ه يشت سرمانرخ بازگ % ۴۳.۱۹

 يه نقديسرما -) IRR(ه ينرخ بازگشت سرما % ۶۱.۴۴

 )يبردار از آغاز بهره(ه يبازگشت كل سرما ي دوره سال ۲
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