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 خالصه طرح

 EPافزودنی تحمل فشار  محصولنام

  تن 600 طرحپیشنهاديظرفیت

 کاربردموارد

  ودر سیستم هیدرولیکافزایش تحمل فشار 

، جلوگیري از فرسایش سطوح در شرایط روانساز

 روانکاري مرزي و فشار باال

 روغن پایه، زینک دي بوتیل دي تیو کاربامات عمدهمصرفیاولیهمواد

  محصولمبودک

  نفر11 زاییاشتغال

  متر مربع2000 نیازموردزمین

 70 اداري

 500 تولیدي

 10 تاسیسات
 زیربنا 

 100 انبار

  تن در مجموع1250 میزان مصرف ساالنه مواد اصلی

 705 )متر مکعب(آب 

 میزان مصرف ساالنه انرژي 54000 )کیلووات ساعت(برق 

 60000 )مترمکعب(گاز 

  )دالر(ارزي 

 گذاري ثابت طرح سرمایه 5483,5 )میلیون ریال(ریالی 

 5483,5 )میلیون ریال(مجموع 

 ، کرمانشاه خوزستان، هرمزگان، بوشهرهاي استان محل پیشنهادي اجراي طرح
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 معرفی محصول-1

باال  جهت هایی چون افزودنی تحمل فشار حدي نیز موسوم است  که در صنعت به نام   EPافزودنی  

در . گـردد   هـا اسـتفاده مـی      هاي دنـده وگـریس     هاي موتور وروغن   بردن خاصیت تحمل فشار حدي در روغن      

بـا توجـه بـه      . رود  کـار مـی     فرموالسیون برخی تولیدات دیگر چون روانسازهاي صنعتی براي بهبود خواص به          

هـا و روانـسازها       تـدا روغـن   که این ماده افزودنی به روغن است جهت آشنایی با نحوه عملکرد آن بایـد اب                 این

 .معرفی گردند

 

  یهاي صنعت روغن

 :دنشو  از دو بخش کلی به شرح زیر تشکیل مییهاي صنعت  روغن

 :روغن پایه -الف

تولید شده (تیک یا سنت)  مشخصی از نفت خامهاي بدست آمده از برش(تواند معدنی  این بخش می  

  .باشد...)  و استرل، ول، پلی الکیلن، گلیکوگلیکلفا الفین، پلی آاز ترکیبات شیمیایی، همچون پلی 

هاي آلیفاتیـک و     اي از هیدروکربن   روغن پایه معدنی مانند دیگر ترکیبات نفتی شامل انواع گسترده         

ایـن میـان    در. آروماتیک است و این گستردگی شاید به بیش از هزاران ترکیب شیمیایی هیدروکربنی برسد    

lub cut ایـن محـصول   . آیـد  هاي برج تقطیر در خالء بدست مـی  است که از میانه برش خاصی از نفت خام

این واحدها شامل دو بخش     . شود سازي محسوب می   عنوان خوراك واحدهاي روغن    واحدهاي پاالیشگاهی، به  

) waxy paraffin( جداسازي با حالل مواد آروماتیکی توسط حالل فورفـورال و اسـتخراج مـواد پـارافینی    

د و مـواد    نشو مواد آروماتیکی باعث افت شاخص گرانروي می      .  اتیل کتون و تولوئن است     توسط مخلوط متیل  

 .د شدنپارافینی موجب صعود نقطه ریزش خواه

 :ها  مواد افزودنی یا افزودنی-ب

این مواد به طور مشخص براي ارتقاي کیفیت روانکار با توجه بـه وظـایف روانکـاري هـر محـصول                     

 : مواد عبارتند ازترین این مهم. اضافه می شود

 )detergent & dispersant(ها  کننده ها و معلق کننده پاك -
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 )antiwear & antirust( ضدسایش و ضدزنگ -

 )EP additive( باال برنده تحمل فشار -

 viscosity index improver &viscosity(  باال برنده شاخص ویسکوزیته واصالح کننده ویسکوزیته-

modifier( 

 )anti foam & defoamer(زدا  و کف ضد کف -

 )antioxidant(  ضد اکسیداسیون-

 )anti corrosion( ضد خوردگی -

 )pour point depressant(  پایین آورنده نقطه ریزش-

  امولسیفایر و بیوسایدها-

 

  روغن موتور بردکار

اصـطکاك و   هاي متحرك موتور، به حداقل رسـاندن         سازي قسمت  وظایف اصلی روغن موتور؛ روان    

فرسایش، کمک به کاهش حرارت و به خود گرفتن کثافات، ذرات معلق و رسوبات لجنی حاصـل از احتـراق                    

طور همزمان انجام دهد، یـک فرموالسـیون    پیچیده را به  وظایف  دلیل اینکه روغن موتور باید این        به. باشد می

 .حاوي مواد افزودنی مناسب مورد نیاز استشیمیایی پیچیده 

 

 ها روغنانواع 

 .شوند  نوع کلی تقسیم می3هاي موتور خودروها به  در حال حاضر روغن

 )ارگانیک ( مینرال : الف 

 سنتتیک: ب 

 ( Premium )نیمه سنتتیک: ج 

  مینرال-الف 

.شود کار برده می هدر خودروها بطور متداولی  به و هروغنی است که بر پایه نفت خام ساخته شد
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ک سنتتی-ب 

 شود  تولید می ها الفیناسیون یزکه از ترکیبات شیمیایی یا پلیمرروغنی است 

  نیمه سنتتیک-ج 

هاي سـنتتیک    این نوع روغن کیفیت روغن.است) ارگانیک  ( مخلوطی از روغن سنتتیک و مینرال       

و را ندارد اما در شرایط سخت نظیر دماهاي باال و یا بار زیاد عملکرد بهتري نسبت به نوع مینـرال داراسـت                       

 .هاست شود و قیمت آن نیز کمی بیشتر از مینرال ها مصرف می SUVها و بیشتر براي وانت

 

 :خصوصیات روغن موتور

 :هاي زیر باشد داراي ویژگیباید  یک روغن ،صنعتی مدرن روانکاريهاي نیازنمودن براي برآورده 

 پایداري حرارتی و پایداري در برابر اکسیداسیون-1

سازگاري با آب بندها-2

ها و یاتاقان ها در برابر سایش بیش از حد حافظت دندهم-3

 )EPهاي دنده  روغن( مقاومت در برابر دما و فشار باال-4

پاك کنندگی دنده و یاتاقان-5

خاصیت دي مولسیبلیتی-6

محافظت در برابر زنگ زدگی و خوردگی، خصوصاً براي فلزات زرد-7

خواص ضد کف-8

کننده روغن و مقایسه آنها با شـرایط عملکـردي           ات فنی تولید  بسیاري از این خواص کلیدي با بررسی اطالع       

 . حداقل که توسط موارد زیر تعیین شده، قابل شناسایی است

 :  بدون سربEPهاي دنده صنعتی   براي روغنUS-Steel 224مشخصات  -1

 .این مشخصات پایداري حرارتی و تحمل بار باال را تعریف می کنند
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2- AGMA 9005-DA:  

 و نیز شامل مشخصات فیزیکی و کارآیی حداقل براي US Steel 224شخصات بسیار شبیه این م

 .، مرکب و سنتتیک استR&Oهاي  روغن

3- Cincinnati Milacron P-34/P-35/P-59/P-63/P-74/P-76/P-77/P-78  

 .زدگی است این مشخصات شامل عملکرد حداقل براي پایداري حرارتی و محافظت در برابر زنگ

4- DIN 51517 Part 3 CLP  

هاي روغن دنده پایه معدنی شامل افزودنی  ویژگی. توسط انجمن استاندارد آلمان توسعه یافته است     

 .کند  را تعریف میEPزنگ، افزایش طول عمر و  هاي ضد

عالوه بر این مشخصات پایه، تعدادي آزمایش اضافی نیز براي مواردي که کارآیی بهینه مـورد نیـاز            

 .باشد  انجام می قابل،است

 

 خودروهاي دنده روغن

تعـویض راحـت  هاي دنده خودرو هستند که جهت  هاي صنعتی روغن ترین انواع روغن یکی از مهم

اصـطکاك و  اهشکـ و نیـز  خطر افتادن اجزاي تحـت فـشار    بهجلوگیري از ، خصوص در دماي پایین هدنده ب

دهنـده   عنـوان یکـی از عوامـل انتقـال          الیه مرزي به   در شرایط روانکاري  . گیرند  قرار می استفاده   مورد   سایش

هاي دنده  عالوه بر این روغن. دنکن زدگی سطح جلوگیري می  حرارت در نظر گرفته شده و از خوردگی و زنگ         

 .هستند هاي ضداکسیداسیون، ضد کف و دمولیسفایر حاوي افزودنی

نـد عـالوه بـر افزودنیهـاي مـذکور          گیر اي که در وسایل نقلیه مورد استفاده قرار می         هاي دنده  روغن

 .بخـشند  حاوي افزودنیهاي باال برنده شاخص گرانروي هستند که محدوده دماي عملیاتی آنها را وسعت مـی               

هـستند و   » مونوگریـد «اي   درجـه  هاي دنده صنعتی، جزو گروه روانکارهـاي تـک         تر بیشتر روغن   طور دقیق  به

ها بایـد طـوري انتخـاب شـوند تـا حتـی        این روغن. شود ویسکوزیته آنها بر اساس شرایط سیستم تعیین می    

ویـسکوزیته نبایـد آنقـدر بـاال        . ها جلوگیري کننـد    رسانی به آن   ها و آسیب   االمکان از ضربات وارده به دندانه     

به هنگام انتخاب گرید مناسـب بـراي        . انتخاب شود تا خود عامل افزایش گرما و افت نیرو در اثر تالطم شود             
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ایـن دمـا شـاخص     . ویسکوزیته روغن در دماي عملیات جعبـه دنـده در نظـر گرفتـه شـود               بایست    می روغن

مناسـب شـرایط خـودرو موجـب     انتخاب گرانـروي  .کننده قابلیت روغن براي ایجاد فیلم روانکار است تعیین

  وسـطح دنـده  کاهش اصطکاك داخلی، جریان مناسب روغن، جلـوگیري از سـایش، ممانعـت از داغ شـدن    

 . خواهد شدیحروانکاري صح

 :شوند ها فرموله می  مجموعه دندهیاساس انطباق با شرایط عملیات هاي دنده صنعتی بر روغن

هاي اکـسیداسیون   هاي بسته حاوي بازدارنده در شرایط عملیاتی سرعت باال و بار کم در جعبه دنده         -

 R&Oهاي   نطور معمول به آنها روغ     باشند که به   و زنگ زدگی، افزودنی ضد کف و ضد سایش می         

 .گویند می

فـسفر یـا   -هاي بسته افزودنیهاي گـوگرد  در جعبه دنده )سرعت کم، بار زیاد (در شرایط بار متناوب     -

اي محافظ از خط افتادگی سطوح تماس جلوگیري کـرده           مواد مشابه موجود در روغن با ایجاد الیه       

روغن دنده همچنـین    . دهد و در شرایط روانکاري مرزي قابلیت تحمل فشارهاي باال را به روغن می            

هـاي فلـزي و عوامـل        کننـده  فعال آورنده اصطکاك، ترکیبات ضد سایش، غیر      حاوي افزودنی پایین  

.کننده است که به مقدار مناسب در روغن وجود دارند معلق

طور معمول به روغنی نیاز دارند که از ترکیب روغـن           به» جنس برنز یا استیل    حلزونی با «هاي   دنده-

دار سنتزي تشکیل یافته و با ایجاد چسبندگی قابلیت          هاي چربی   درصد چربی یا روغن    3-10پایه با 

.کند حرکت صفحات تحت فشار باال را فراهم می

طورمعمول به روغنی با ویسکوزیته باال، قابلیت تحمل فشار باال و افزودنیهـاي              هاي باز به   چرخ دنده -

آنها اغلب حاوي عوامل ایجاد چسبندگی      .  دارند ضدسایش براي شرایط بار زیاد و سرعت پایین نیاز        

 .باشند بین چرخ دنده و سیال روانکار می

. شـوند  بندي مـی  هاي مختلفی بر اساس کاربرد و یا نوع مواد افزودنی طبقه  هاي دنده به شیوه     روغن

 :عبارتند ازروغن هاي دنده بندي  هاي طبقه ترین روش برخی از مهم

 )آمریکاانستیتو نفت( کیفیهاي  ویژگیاساس  بر -

 GL-3 GL-2 API GL-1  روغن دنده پارس مدوس -

 GL-4  روغن دنده پارس مدوس اي پی -
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 GL-5 روغن دنده پارس مدوس اي پی اس -

 )اتومبیلانجمن مهندسان( اساس گرانروي بر -

کند   می العاده زیاد و شرایط سخت کار      هایی که در فشار فوق     اس جهت انواع دنده    اي پی  روغن دنده 

هـایی   آالت سنگین راهسازي و کشاورزي و دنـده        ها و ماشین   ها و کامیون   ویژه جهت جعبه دنده اتومبیل     و به 

هاي حلزونی مایل و جعبه      همچنین براي چرخ دنده   این روعن    .شود مورد مصرف دارد    که هیپوئید نامیده می   

 تاین محـصوال . قابل عرضه است 140و90،80در سه گرید و شود ها توصیه می   ها و برخی از دیفرانسیل     دنده

  140SAEو  SAE 90  دوم اسـتاندارد تـصفیه    دنده  روغن  انواع. دنگرد لیتري ارائه می 208بندي  بسته در

 دوم استاندارد تـصفیه   دنده  روغن  انواع. شوند  عرضه می دالر300 هر تن   لیتري208  در بشکه  EP یا  ساده

 90 SAE  140وSAE  یا  ساده EP روغـن   انـواع . شـوند   عرضه می دالر315  هر تن   لیتري20  در چلیک  

 به  دالر350 هر تن   لیتري4-1  در ظروف EP یا  ساده  140SAEو  SAE 90  دوم استاندارد تصفیه  دنده

.رسند فروش می

 :رتند ازاند عبا هاي دنده که حاوي افزودنی مناسب براي تحمل فشار عملیاتی برخی از انواع روغن

 اتوماتیک روغن دنده -1

قابلیـت عـالی در انتقـال    مشخصات خاص روغن دنده اتوماتیک شـامل قابلیـت در انتقـال قـدرت    

 در هاي دنده اتوماتیـک  روغن .عالی استحرارت، مقاومت در برابر کف کردن، ممانعت از سایش و روانکاري

 خودروهـاي   وقدرت و جعبه فرمان هیدرولیکیهاي انتقال  سواري، سیستمجعبه دنده اتوماتیک خودروهاي

 . دارندها کاربرد سنگین مانند اتوبوس

  هیدرولیکدندهروغن  -2

 :هیدرولیک به شرح زیر است دنده روغنپارامترهاي مهم در انتخاب

 درجه حرارت عملکرد سیستم-

 تغییرات دماییدامنه-

 گرانروي توصیه شده-

 سازگاري با مواد تشکیل دهنده-

 مقاومت الیه روغن-
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 فشار و سرعت سیستم-

 :ازند هیدرولیک عبارتدنده هاي  اصلی روغنسه دسته 

1-  R &O ضد اکسیداسیون استکه داراي خواص ضد زنگ و. 

2-  AW که داراي خواص ضد سایش است. 

3-  HVI & AW شاخص گرانروي باال و خواص ضد سایش استکه داراي.

 

 اد افزودنیوظایف اصلی روغن و نقش مو

 :ترین وظایف یک روغن صنعتی در شرایط عملیاتی عبارتند از مهم 

 ) سایشمواد افزودنی باال برنده شاخص گرانروي و ضد (روانکاري و کاهش اصطکاك -1

) افزودنیهاي پاك کننده و معلق کننده (پاك کنندگی و معلق سازي -2

) افزودنیهاي ضد اکسیداسیون (انتقال حرارت -3

) افزودنیهاي ضد اکسیداسیون و ضد زنگ (زدگی  گی در برابر خوردگی و زنگباز دارند-4

 )کفدافزودنی ض ( از بین بردن کف-5

 بـاقی  در وضـعیت اولیـه  عالوه براین روغن . استتعدد دفعات روانکاري    متاسفانه الزمه انجام چنین وظایفی      

بدین ترتیب . دهد آیی خود را از دست می   نمانده و در شرایط کار در اثر اکسایش یا آلوده شدن به تدریج کار             

در شرایط دمـا و  خصوص  سیستم بهبازدهی  در درون اتاق حس شده و لرزش و صداي سیستمپس از مدتی    

 جهت جلوگیري از کاهش کارآیی و یا افزایش دوام و کیفیت روغن .نماید  افت محسوسی پیدا میفشار باالتر 

کـار رفتـه      پایـه بـه     نوع و مقدار مواد افزودنی به روغن      . فزوده شود هاي مناسبی به روغن ا      الزم است افزودنی  

بسته به نوع کـارکرد روغـن،       . ها دارد  دهنده  بر عملکرد و طول عمر انتقال     اي    قابل مالحظه  اثر    و بستگی دارد 

 .ستند هفشارتحمل  یا EPها مواد  یکی از این افزودنی. کند کار رفته در ساختار آن تغییر می هاي به افزودنی

 

 فشار روغن و عوامل مؤثر برآن

منظور کارکرد صحیح در سیستم هیدرولیک، روغن باید داراي محدوده فشار مناسبی بوده و نیـز     به

در صـورت بـروز هـر نـوع ایـراد در سیـستم مکـانیکی یـا                  . اي از فشار را تحمل نمایـد        بتواند دامنه گسترده  
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ز انجام واکنش با فلز سطح، اکسایش و آلـودگی بـا ذرات و              هیدرولیکی، انتخاب روغن با گرید نامناسب و نی       

باالخره اختالط با سوخت ممکن است میزان افزودنی تحمل فشار روغن کاهش یابد و یا این افزودنـی قـادر                    

 . نباشد تا فشار وارده بر سیستم را تحمل نماید

 

 :Extreme Pressure)(مواد باالبرنده تحمل فشار 

عبـارت دیگـر    کننده، ظرفیت تحمل بار آن و یـا بـه      یات عملکرد یک روان   ترین خصوص  یکی از مهم  

ایـن ظرفیـت تحمـل بـار     . ها اسـت   توانایی آن جهت جلوگیري و یا به حداقل رساندن سائیدگی دندانه دنده           

ـ  هـا، روانکارهـاي    کننده به این نوع روان   . شود بیشتر با استفاده از مواد افزودنی در روانکار تامین می          ده  باالیرن

 .شود گفته می EP  یافشارتحمل 

ها تحـت بارهـاي بـسیار        در شرایطی که دنده   . شوند  موجب افزایش طول عمر روغن می      EPعوامل

هاي ساده، مخروطی، حلزونـی و مـارپیچ         دنده  روغن.  ضروري است  EPهاي   بردن افزودنی  کار  زیاد هستند به  

ها خواص ضدسایش    این افزودنی .  یا فسفردار هستند   هاي سولفور، کلر و    با بارهاي خیلی زیاد، حاوي افزودنی     

 .کنند ي وسیعی از شرایط ایجاد می خوبی در محدوده و فشارپذیري بسیار

 

 EPهاي  فزودنینقش و نحوه عملکرد ا

 از جوش خوردگی موضعی سطوح فلزي با یکدیگر در اثر بـار زیـاد و در شـرایط                   EP هاي فزودنیا

شود، دماي موضعی بـاال      هنگامی که تماس بین فلز و فلز برقرار می        . کنند روانکاري الیه مرزي جلوگیري می    

 از ،مقـاوم اسـت  تـا حـدي    و با ایجاد فیلمی که      متصل شده   فلز سطح  ه ب EP فزودنیدر این حالت ا   . رود می

میـان  پیونـد   .شـود   مـی  جوش خوردگی بین سطوح ناصاف فلز جلوگیري کرده و مانع ساییده شـدن دندانـه   

 ایـن   ،درحالت روانکاري الیه مـرزي    . به دو صورت فیزیکی و یا شیمیایی است         با فلز سطح   EPاي  ه افزودنی

پیونـد برقـرار    ) که در اثر زبري سـطوح دمـاي موضـعی آنهـا بـاالتر رفتـه               ( ها   ها با سطح فلز دندانه     افزودنی

ک پایین بـوده     داراي نقطه ذوب اوتکتی    FeSxPyOzترکیب ساخته شده حاصل، با فرمول عمومی        . کنند می

این الیه به هنگام تماس، از فلز جدا شـده و مـانع از              . که نسبت به خود فلز از نرمی بیشتري برخوردار است         

هـاي   افزودنـی بدین ترتیب،   . شود  در نقاط تماس می    ها   ساییدگی و خراشیدگی سطوح دندانه     ،جوش خوردن 
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EP      آیـد،   وجـود مـی    ن و بارهاي ناگهـانی بـه       در هنگام روشن و خاموش کرد      ویژه  از تخریب سطح فلز که به

 .کند مقاومت می

 

 EPهاي  بندي روغن طبقه

انجمـن نفـت   ، (EP) هاي خودرو با سطوح مختلف از خواص فـشار پـذیر   منظور تفکیک روغنبه

اتوماتیک تهیه کرده اسـت کـه    دهنده قدرت غیر هاي انتقال ، پنج سري روانکار براي سیستم (API) امریکا

 ها به ترتیب خصوصیت فشارپذیري عبارتند از نامگذاري آن

APIGL-1 

APIGL-2 

APIGL-3 

APIGL-4 

APIGL-5

 باید داراي  کننده خودرو وجود دارد، رواندر مورد روانکارهاي مختلفی که در سیستم انتقال دهنده مکانیکی

 API التر نظیرسطوح کیفی بابه روانکارهاي با هاي مدرن  اتومبیل. دباشAPIGL-1 سطوح کیفی حداقل

GL-4 ،APIGL-5 دنـده تولیـد شـده توسـط      مـذکور، بـر روي ظـروف روغـن    سطوح کیفـی . نیاز دارند

 .شود سازندگان معتبر، درج می

 

 EPانواع ترکیبات 

 گوگرد فعال و بعـدها از ترکیبـات کلـردار تـشکیل              هاي سرب،   از پایه  EPهاي   در گذشته افزودنی  

هـاي حـاوي     جاي آن افزودنی   هاي سرب، محدود و به      استفاده از صابون    میالدي 1950از اواسط دهه  . شد می

 -هـا و ترکیـب گـوگرد    راتو فسفر، ب -هاي فعلی حاوي ترکیبات گوگرد     افزودنی. ندروي و فسفر جایگزین شد    

موجـب خـوردگی سـایر فلـزات غیرآهنـی و آلیاژهـاي مـسی                 هستند که در برابر گرما پایـدار بـوده و          روي

 .شوند نمی
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  حاوي گوگردEPهاي  نیافزود

 گوگرد فعال یا غیرفعال

. گوگرد فعال، توانایی انجام واکنش شیمیایی با سطوح فلزي را براي ایجاد سولفید فلزي دارا اسـت  

 .گوگرد غیرفعال چه در شرایط آزمایشگاهی و چه در شرایط عملیات، قابلیت تشکیل سولفید فلزي را نـدارد                 

م واکنش با سطح فلزي، به عوامل مختلفی ماننـد ترکیـب درصـد افزودنـی،          تمایل افزودنی گوگرددار به انجا    

گـوگرد  در حالت اکسایش منفی و      سولفیدها   . گوگرد در ترکیب بستگی دارد     یشاکساحالت  دماي واکنش و    

راحتـی بـه    توانند بـه  دما به اندازه کافی باال باشد میکه   در حالت اکسایش صفر هستند و در صورتی       عنصري

است و در ایـن حالـت اکـسایش    + 6 ها سولفاتاما حالت اکسایش گوگرد در  . ي فلزي تبدیل شوند   سولفیدها

 انتخاب فعال و یا غیرفعال .ندارد ترکیب با فلزات و تبدیل به سولفیدهاي فلزي  هب چندانی   گوگرد تمایل باال،  

 اسـتفاده بـراي   پـذیري ترکیـب و شـرایط آزمـایش مـورد      بودن گوگرد به عواملی از جملـه قابلیـت واکـنش          

 .ها بستگی دارد بندي افزودنی طبقه

) که در بیشتر مواقع به صورت سولفید وجـود دارنـد          (هاي پایه معدنی     ترکیبات گوگردي در روغن   

هاي پایه در شرایط انجام تـست خـوردگی مـس             و روغن  EPهاي   افزودنی. پایداري شیمیایی بیشتري دارند   

 مرزي که دماهاي موضعی باال است، هم مولکـول اسـیدهاي چـرب              غیرفعال هستند اما در شرایط روانکاري     

در . شـوند   فسفردار شکسته شده و به سولفیدهاي فلزي تبدیل می         - گوگرد EPهاي   گوگرددار و هم افزودنی   

 . هستنداین شرایط هر دو نوع افزودنی به طور معمول فعال 

تر نسبت به سایر     در دماهاي پایین  هاي معدنی گوگرددار و سایر ترکیبات بسیار فعال گوگرد           روغن

این در حالی است کـه ایـن ترکیبـات در           . کنند هاي محافظ فلز بهتري ایجاد می      هاي گوگرددار فیلم   افزودنی

عنوان یکی از فلزات اصلی موجود در آلیاژ وجود      مس به (برابر فلزات و آلیاژهاي فلزي خاص مانند فلزات زرد          

 . بسیار خورنده هستند) دارد

 ها یل تیوکارباماتآلک

 را دارا   EPافزودنـی   انواع مختلفی از مواد شیمیایی حـاوي گـوگرد قابلیـت اسـتفاده بـه عنـوان                  

ها ترکیباتی آلی فلزي هستند که کاربردهاي متنوعی در صنایع            تیو کاربامات   در این میان آلکیل دي    . هستند
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نئـوپرن و نیـز االسـتومرهایی کـه         -وتیـل هـاي بی    از این ترکیبات در فرموالسیون روکش کابل      . مختلف دارند 

هاي غیراشباع کمی هستند، بـه منظـور تـسریع در مرحلـه               قدرت ولکانیزاسیون ضعیفی دارند و حاوي گروه      

خـصوص مـوارد داراي اسـتاندار اجبـاري      هاي التکس بـه   ها در آمیزه    کاربرد دیگر آن  . کنند  پخت استفاده می  

عنـوان    از ایـن ترکیبـات بـه   Dip Molding خانگی بـه روش  هاي کش عنوان مثال در تولید دست به. است

رود   االستومر مایع بوده و قالب درون مایع فرو مـی Dip Moldingدر روش . شود دهنده استفاده می شتاب

ولکانیزاسـیون  . دهنده الزامی اسـت  و لذا جهت تشکیل فیلم و تسریع در ولکانیزاسیون، استفاده از یک شتاب 

هـاي پلیمـري را بـه         ایـن قطعـات زنجیـره     . تر اسـت    هاي کوچک    به زنجیره  S8 حلقه   در واقع عمل شکستن   

کند و بدین ترتیـب، پیونـدهاي عرضـی حاصـل موجـب سـختی، دوام و مقاومـت بـاالي              یکدیگر متصل می  

بـا تعـداد کـم،    : کننده خـواص السـتیک اسـت    هاي گوگرد در این قطعات تعیین       تعداد اتم . شود  الستیک می 

مشخص شـده اسـت     . تر خواهد شد    تر و با تعداد گوگرد زیاد، الستیک حاصل منعطف          ختالستیک حاصل س  

اي  که عالوه بر عنصر گوگرد که براي انجام ولکانیزاسیون الزامی است، عنصر روي نیـز تـاثیر قابـل مالحظـه                 

در کلیـه  لـذا تقریبـاً   . کننـده را نیـز دارنـد    دهنده نقـش یـک فعـال     ترکیبات این عنصر عالوه بر شتاب     . دارد

 . شود ها استفاده می هاي ولکانیزاسیون گوگردي از آن فرموالسیون

هاي فیزیکـی و شـیمیایی و در          هاي آلکیلی تاثیر زیادي بر ویژگی       تغییر در فلز مرکزي و نوع گروه      

 .باشند برخی از مهمترین ترکیبات این خانواده به شرح ذیل می. ها دارد نتیجه کاربرد تیوکاربامات

 تیوکاربامات بوتیل دي زینک دي-1

جـرم  . باشد   می 2Zn[2NCS2(C4H9)] و به فرمول     2-23-136 برابر   CASاین ترکیب با شماره     

 :هاي  است و به نام474,12ملکولی آن، 

Zinc N,N-dibutyldithiocarbamat

Di-n-butyldithiocarbamic Acid Zinc Salt

Butasan
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Butazate

Butazin

Zinc bis(dibutylcarbamodithioato-S,S')

(T-۴)

Zinc bis(dibutyldithiocarbamate)

Butyl zimate

BZ

ZDBC

ZBC

 و وزن مخـصوص  C 100°پودر سفیدرنگی است که نقطـه ذوب آن    . رود   و غیره در صنایع مختلف بکار می      

واکـنش  از . هاي آلی محلول است سولفید و اغلب حالل در آب نامحلول و در بنزن، کربن دي       .  است 1,27آن  

شـود   بوتیل آمین با کربن دي سولفید در محلول آبی قلیایی نمک محلول در آب تولیـد مـی                 -nتراکمی دي   

 .شود اکسید روي به نمک نامحلول تبدیل می که در مرحله بعد با واکنش با دي

هـاي    دهنـده سـریع در رزیـن        عنـوان یـک شـتاب       بـه . این ترکیب تحت شرایط معمول پایدار است      

NR،SBR  ،IIR،EPDM عنـوان یـک    همچنـین بـه  . شود هاي طبیعی و مصنوعی استفاده می  و التکس

 .رود عنوان پایدارکننده در سیمان بکار می هاي پایه الستیک و نیز به آنتی اکسیدان در چسب

زا نیست اما تمـاس آن بـا پوسـت موجـب آسـیب و ایجـاد        از نقطه نظر ایمنی، این ترکیب سرطان   

 نـسبتاً  (LD50 > 5000 mg/kg)خریب پذیر اسـت و مقـدار دوز کـشنده آن    ت-زیست. کند حساسیت می

 موتاژن نیست. بزرگ است

تیوکاربامات متیل دي زینک دي-2
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 عرضـه  SDDهـایی چـون    این ترکیب بـا نـام  . تر است در مقایسه با مشابه بوتیل خود نسبتاً سمی     

 فراهم گردیده اما هنوز SPECه شرکت دانش فنی تولید این ترکیب در آزمایشگاه تحقیق و توسع    . گردد  می

 .گردد در ایران تولید نمی

تیوکاربامات اتیل دي زینک دي-3

تیوکاربامات بنزیل دي زینک دي-4

تیوکاربامات بنزیل دي نیکل دي-5

 . استفاده می شودNBCبه مقدار کم در تولید الستیک 

 ها تیوکاربامات آلکیل دي مولیبدن دي-6

امـا  . ندازه ترکیبات مشابه با فلز مرکزي روي اهمیـت صـنعتی ندارنـد            ها به ا    این دسته از کاربامات   

ـ توانند    میها    دهد که آن    تحقیقات آزمایشگاهی نشان می    دهنـده ضـریب    اکـسیدان و کـاهش     عنـوان آنتـی    هب

تـري نـسبت بـه     اکـسیدانی قـوي   کـم اثـر آنتـی   د و در مقادیرناصطکاك و سایش به روغن موتور اضافه گرد

 . دارند روي کارباماتدي تیو  آلکیل دي

 

 EP هاي دنده بررسی عملکرد گوگرد فعال در روغن

در کاربردهـاي   » خراشیدگی سطوح «یا   Scuffingبراي کاهش سایش و جلوگیري از بروز پدیده         

ایـن نـوع از     . شـود   اسـتفاده مـی    EPهاي دنده حاوي افزودنـی       موتوري و صنعتی در شرایط بار باال از روغن        

. شـوند  هایی که داراي گوگرد فعال ترکیب شده با فسفر هستند، فرموله می   ه، با افزودنی  هاي جدید دند   روغن

 .بخشد این افزودنی خواصی مانند پایداري حرارتی، ضد خوردگی و قابلیت تحمل بار باال را به روغن می

 هنگـام  در فعـال  ءاطمینان از میزان مشخص افزودنی موجود و نیز بررسی شرایط جز براي حصول   

ویـژه در مـورد       این امر بـه   .  از اهمیت باالیی برخوردار است     EPاي حاوي افزودنی     آنالیز روغن دنده   ستفاده،ا

 بـسییار  رود عملکـرد فعلـی و آنچـه کـه از آن انتظـار مـی      و مقایـسه  بررسی جهت کارکرده هاي دنده     روغن

رد کاربرد آنها و ابزارهاي ، موا EPهاي دنده حاوي     ین دلیل درك ماهیت شیمیایی روغن     هم  به. ضروري است 

 .آنالیزي مورد استفاده براي تعیین میزان افزودنی بسیار مهم است
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 دار بیــشتر EPهـاي   کننـده میـزان گـوگرد فعـال موجـود در روغـن دنـده        هـاي تعیـین   آزمـایش 

مانند ترکیـب درصـد عناصـر    (هاي آنالیز روغن، خواص فیزیکی یا شیمیایی و یا خواص کلی روانکار      آزمایش

اسـاس    روش آزمایش مختلف بـر     17 توانند از  ها می  عنوان مثال شیمیدان   به. کنند گیري می  را اندازه ) موجود

هاي محـدودي وجـود    اما آزمایش.  میزان کل گوگرد در سوخت یا روانکار را تعیین کنند  ASTMاستاندارد  

را صی را تعیین و تغییرات آنهـا  هاي مشخ ها میزان دقیق افزودنی توان توسط آن   طور مستقیم می   دارند که به  

 .نمودنسبت به زمان بررسی 

 

  گوگرددارEPهاي  گیري مستقیم افزودنی اندازه

روغـن  «منظور تعیین میزان گوگرد فعـال در یـک روانکـار      بهASTMD 1662از روش آزمایش 

 گوگرد بـا مـس فلـزي    گیري گوگرد، قبل و بعد از انجام واکنش        با اندازه این امر   . کنند  استفاده می » فلزکاري

گـراد در مجـاورت       درجه سـانتی   150نمونه در دماي   .شود  انجام می شود،    که منجر به حذف گوگرد فعال می      

گونه آثار لکه در میله  هیچ گیرد، به صورتی که در روغن نمونه در آزمایش  پودر مس قرار می   مقادیر اضافی از    

 .کند داده و سولفید مس تولید میگوگرد فعال با پودر مس واکنش . مسی مشاهده نشود

 بـه  تـوان  غیر مخرب است که می تکنیکی   FTIR  با تبدیل فوریه   سنجی مادون قرمز   طیفتکنیک  

توان بین    با استفاده از این روش می      چنین  هم. طور کمی تعیین کرد    روغن را به  هاي    فزودنیکمک آن میزان ا   

هـاي موجـود در یـک         انجـام داد و یـا آلـودگی        اي یک روغن نامعلوم و یک محصول مشخص آنالیز مقایـسه         

کـه در آن     اسـت    شـده اي    قدیمی و پرهزینـه   هاي   روش جایگزین آزمایش  این  . محصول نهایی را تعیین کرد    

اسـاس   بـر تکنیـک مـادون قرمـز       . گـشت   شدن سوخت و اکسیداسیون مواد در روغن تعیین می         میزان رقیق 

 5,2-17هـاي    طـول مـوج    در محـدوده     انرژي تابشی جذب  انتقاالت ارتعاشی و چرخشی در یک ماده در اثر          

گیـري کمـی برخـی     جهـت انـدازه  روش ایـن  از . اسـت  cm-1 4000-450 1  هـاي  میکرون و یـا فرکـانس  

تیـو فـسفات اسـتفاده شـده      آلکیـل دي  هاي روغن مانند هیدروکسی تولوئن بوتیله شده و زینک دي        افزودنی

جذب بیان شده و با غلظت نمونه در یک محدوده گسترده           میزان جذب انرژي تابشی به صورت شدت         .است

ابتدا میزان جـذب انـرژي تابـشی یـک نمونـه            . المبرت گویند -یر  رابطه خطی دارد که این رابطه را قانون بی        

گیـري شـده و بـه     استاندارد با غلظت مشخص تعیین شده و سپس جذب نمونه روغن حاوي افزودنی انـدازه           
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گیـري مـستقیم خطـاي        در برخی موارد ایـن روش انـدازه       . شود  نی تعیین می  کمک رابطه فوق، غلظت افزود    

هاي منحنی کالیبراسیون و یـا افـزایش اسـتاندارد صـورت          گیري به روش    زیادي را به همراه دارد و لذا اندازه       

 .گیرد می

نسبت به  سنجی مادون قرمز الزم است        تکنیک طیف  ا ب EPافزودنی  غلظت  کاهش  درصورت اثبات   

ماننـد  تکمیلی  هاي   آزمایشاقدام نمود و حتی در موارد حاد بهتر است          هاي آنالیز روغن     عداد و دوره  تنظیم ت 

مجاز اسـتفاده از روغـن   زمانی براي تنظیم محدوده غیره را  آنالیز تعداد ذرات و ، اتمی  جذب اسپکتروسکوپی

البتـه  . نجـام گـردد   قدرت ا تشخیص مشکالت مکانیکی موجود در جعبه دنده و یا سیستم انتقال            نیز  دنده و   

تواند فاکتوري براي تعیین میزان کاهش خاصـیت         تنهایی نمی  کاهش میزان افزودنی به   الزم به ذکر است که      

EP عنوان مثال ممکن است افزودنی       به.  باشدEP   گرما، اکسیژن و سـایر اجـزاء    مانند یشرایط عملیاتتحت

 .  در روانکار مشاهده شودEPچنان خواص  اما همموجود، تخریب و یا اکسیده شود 

 

 به روش غیرمستقیمگوگرددار  EPهاي  گیري افزودنی اندازه

گیـرد روش    صـورت مـی  ASTM D-130اسـاس روش اسـتاندارد    آزمایش خوردگی مس که بر

درصورتی قابل استفاده است کـه      این روش   . گیري میزان خوردگی فلز توسط روانکار است       اندازهغیرمستقیم  

  .دشاشته ب، در روانکار وجود نداباشده قابلیت خورندگی فلز مس را دارا ک دیگري همادEP بجز افزودنی 

دانستن این نکته مهم است که هیچ ارتباطی بین مثبت بودن واکنش در آزمایش خوردگی مس و                 

 .  روي روغن دنده وجود نداردEPمیزان تاثیر افزودنی 

 

 : آزمایش پایداري حرارتی

ارتی که شیوه جدید آزمـایش پایـداري حرارتـی انجـام شـده توسـط شـرکت        آزمایش پایداري حر  

Cincinnati Milacron “Cincinnati Milacron Thermal Stability Test-A ”  است بـرخالف

در ایـن شـیوه، روغـن    .  میزان خوردگی را به صورت کمی نشان می دهـد ASTM D-130روش آزمایش 

 168 گـراد و بـه مـدت        درجه سانتی  135 د تا دماي  نآن وجود دار  هاي آهنی و مسی در       موردنظر را که میله   
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عـالوه بـر    . گیرد ها از نظر تغییر رنگ مورد بررسی قرار می         در پایان آزمایش ظاهر میله    . کنند ساعت گرم می  

. شود این، تغییر در ویسکوزیته روغن، میزان لجن تشکیل شده در روغن و کاهش وزن میله مسی تعیین می                 

 .  کارنکرده مفید استEPظر بیشتر براي تشریح میزان خوردگی روغن دنده پروسه موردن

 

 :هاي سایش و اصطکاك آزمایش

انـد، بیـشتر در مـورد         آورده شـده   2 هـا در جـدول     هاي اصطکاك و سایش که برخی از آن        آزمایش

گیـر و    وقتها این آزمایش. شود  موجود در روغن کارنکرده و عملکرد مواد ضدسایش استفاده می          EPبررسی  

 و  EPاما در مورد بررسـی میـزان        . دنگیر پرهزینه بوده و در آنالیزهاي معمولی روغن مورد استفاده قرار نمی          

 در روغـن  EPخواص ضدسایش روغن کارکرده در شرایط بحرانی، براي تخمین ارتباط بین درصد افزودنـی               

 . ندیابند، مفید افزایش میهایی که در سیستم  کارکرده و خواص دیگر روغن و همچنین آالینده

 

 ): 3آیسیک (نام و کد محصول -1-1

 .این ماده تاکنون در ایران تولید نشده است و لذا فاقد کد آیسیک است

 

:شماره تعرفه گمرکی-1-2

طـور کلـی کلیـه مـواد      بـه . شوند مواد افزودنی تحمل فشار با شماره تعرفه گمرکی خاصی وارد نمی      

دهنده نیز تحت شـماره   مواد شتاب. گردند  وارد می 381190 تا   381119 هاي  افزودنی به روغن تحت شماره    

هاي تعرفه گمرکی یـاد شـده در    در جدول زیر واردات کلیه مواد تحت شماره. شوند   وارد می  381210تعرفه  

 . آمده است1382سال 
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 ارزش ریالی وزن نام کاال تعرفه

ارزش 

 دالري

600011600608014647هاي ضدخوردگی وردهآفر 381119

5989559936354575677ی ضدخوردگییشیمیا مواد381119

985742709352208342090افزودنی روغن موتور مواد381119

58863404E1,45026افزودنی بنزین موتور مواد381119 +1118311386

317601011727356127744افزودنی به روغن موتور مواد381119

37640823649537,8103996هاي ضدخوردگی وردهآرکیمیک ف381119

1482648039916060656مواد افزودنی به روغن موتور381119

20090574220146,672503 فرآورده ضد خوردگی3641کیمیک 381119

898070274002488729,8مواد شیمیایی ضد خوردگی فلزات381119

3250475081425999وباتی بازدارنده رسیشیمیا مواد381119

3900738127309320)فلومات (ی ضدخوردگی یشیمیا مواد381119

57415899680967113596افزودنی جهت ساخت روغن صنعتی مواد381119

1056802425411688306239)بازدارنده رسوبات(شیمیایی  مواد381119

niov19954876493634862516232763به عالمت  افزودنی بنزین موتور مواد381119

p3-ferrofos3900051274441364740)  5076 و 8551( شیمیایی مواد381119

24971022615616098997772931به عالمت شرکت نفت مواد افزودنی بنزین موتور381119

381119
 موادشیمیایی

),p3-8723 pwg 8723 p3-ferrocryi( 
575011024788613920

381119
تنسیوفیکس -تنسیوفیکس ال یکس (مواد شیمیایی 

 )بی زد
1886431539935339823

2192770014567488402نالکو381119
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24000404588895108برش پودر381119

1350003346038881422480آنتی فوم381119

3010699265858829ضدخوردگی381119

133920111527861931408181لوبریزول381119

238021707249,882741مکمل روغن381119

3922621283228562,23کوئینگ مواد381119

51299094383949261191716شیمیایی مواد381119

10654376362799,247521ضدخوردگی مواد381119

1065438594535848731ضدخورندگی مواد381119

1408246547223113وراکیمواد ضد خ381119

1202527522141434750فرآورده ضدخوردگی381119

2450559557607065,12اسپري ترك یاب جوش381119

1456061457321377598جایگزین سرب بنزین381119

59087319E1,47187افزودنی بنزین مواد381119 +1118584211

1681852755506866610افزودنی روغن موتور381119

1456061558239477725بنزین جایگزین سرب و381119

540011254476014210روانساز PC67دوالپیکس 381119

BPME092 1600039102887049372 مواد افزودنی381121

1686603222447169406874افزودنی به روغن مواد381121

4891082587606786727419277افزودنی روغن موتور مواد381121

1200002663770843336335ماده افزودنی روغن موتور381121

210061254601,27734اولیه جهت تولیدروغن مواد381121

3626001005688114126980,82ارتقادهنده ویسکوزیته روغن381121
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STP1323675760464مارك ه مکمل روغن گیربکس ب381121

1832030501226738512افزودنی روغن پاالیشگاه مواد381121

ABRO1504163778526مارك ه مکمل روغن گیربکس ب381121

3582059377298774971افزودنی روغن روان کننده مواد381121

lz52355304287021443,836240افزودنی به روغن موتور 381121

P1000043126028424871591268 6213وتور مارك افزودنی روغن م مواد381121

INFENEUMSV150720037920325047879 روغن موتور افزودنی مجاز381121

1774029878383937725افزودنی روغن پاالیشگاه کننده مواد  روغن روان381121

1880365068944609موتور هاي صنعتی و ماده افزودنی جهت ساختن روغن381121

47520993512509125443ال زد381121

381121100 TEB3060398304585029

73600930884346117536انفینیوم381121

5375640001639528426207011 ال زد381121

9331784002660774840335956 ال زد381121

1760054223282868464افزودنی مواد381121

1638027903127335231شیمیایی دموا381121

4102573273988192518افزودنی روغن381121

1620037045181946774روغن افزودنی381121

3200044439262256110افزودنی روغن مواد381121

950401990226515251291آ4981ال زد -ادتیو381121

1600054730079069104افزودنی روغن بنزین381121

898501482856720187229افزودنی روغن موتور381121

VANLUBE446403235449000408516 622افزودنی 381121



 EPافزودنی  هاي صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرك

 استان کرمانشاههاي صنعتی شرکت شهرك

٢١

ppd1464022675143528630هاي روغن  افزودنی381121

P621379374690355783561140856افزودنی روغن موتور  مواد381129

P80700092293031301165316 6213ور افزودنی روغن موت مواد381129

1152002879103202363523)افزودنی به روغن  مواد(اینفونیوم 381129

P62135881926773638933855257نام ه ب افزودنی روغن موتور مواد381129

BRB-339C1800048018873560630افزودنی به روغن موتور مواد381129

P621374934287246793371101601نام ه نی روغن موتور بافزود مواد381129

C93401000001164949055147090مارك ه ب افزودنی روغن موتور مواد381129

P621279724195917851561211084مارك ه ب افزودنی روغن موتور مواد381129

2916358676164529هاي موتور و صنعتی افزودنی روغن مواد381129

SAP1500SP705775,681839055471033321نام ه ب افزودنی روغن موتور مواد381129

HITEC92291000001063919255134333مارك ه ب افزودنی روغن موتور مواد381129

1500SP SAP1981672282097817288144نام ه ب افزودنی روغن موتور مواد381129

HITEC1000001063792068134317 9229نام ه موتور بافزودنی روغن  مواد381129

HITEC2740862910824696367528 9229مارك ه ب افزودنی روغن موتور مواد381129

SP 1500 SAP946450,4108782062751373511مارك ه ب افزودنی روغن موتور مواد381129

381129
له یک ف- P6212یک فله  مواد افزودنی روغن موتور

C9340
70000081189015601025114

5950168768751,521309 011سپ 381129

9002641413333,51رنگ روغن381129

2780016563496920914روغن موتور381129

05510560925555491116863فیرکول 381129

1440010413520113148مواد شیمیایی381129



 EPافزودنی  هاي صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرك

 استان کرمانشاههاي صنعتی شرکت شهرك

٢٢

1920028768527136323,8افزودنی روغن381129

475489802856184اسپري سیلیکون381129

1664018835660523782 3425اینفنیوم 381129

5322246765713869854257مواد افزودنی روغن381129

119827153104,44افزودنی روغن ادوم381129

1373852391301135301931,8افزودنی روغن موتور381129

ancolamol6085808044697174956436آنگالمول 381129

3200044425464956092,76مواد افزودنی روغن موتور381129

936001517684818191626,87مواد افزودنی به روغن ال زد381129

612751114092942140668هیدرولیک افزودنی روغن موتور381129

1600056505329671345روغن ادتیومواد افزودنی به 381129

1728004324206293545986انفینیوم مواد افزودنی به روغن381129

PAO 44032055978766470680مواد افزودنی به روغن 381190

510018637352023532 )322لوبد ( مواد شیمیایی 381190

124852981281590376424ها مواد شیمیایی افزودنی سایر381190

550151057731907اسپري مخصوص شستشوي سیلندر381190

704002189115652276403مواد شیمیایی343اریتوهایتک 381190

32000892497729112689 مواد افزودنی به روغنوادتی381190

1776562852247144360132هایتیک مواد افزودنی روغن381190

610022361100128234)ضد خوردگی (یایی شیم مواد381190

pao62448003443346951434766مواد افزودنی دوراسین 381190

1861055460133,27افزودنی بنزین تمیزکننده و381190

912001513331635191077 مواد افزودنی2515ام ایکس 381190



 EPافزودنی  هاي صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرك

 استان کرمانشاههاي صنعتی شرکت شهرك

٢٣

3175069508187387762مواد افزودنی به روغن موتور381190

shy20104104004831647310610056مواد شیمیایی ادتیو 381190

5800451370205699موادشیمیایی براي تصفیه آب381190

mx43331360026282214633185مواد افزودنی به روغن 381190

410325021177437513148666مواد شیمیایی ادتیوهایتک 381190

1520027617820634871)مواد شیمیایی ( mx 5546ادیتو 381190

742256063983233هاي ضد خوردگی فلزات وردهآفر381190

HITEC2400003333408701420885 8448مواد افزودنی روغن 381190

LZ7749B(720001567878578197964تیو دا(مواد شیمیایی 381190

002391802793602777352728شلویس  002وي -انیفنیوم اس 381190

04921600046377874658558ادتیوهایتک -مواد شیمیایی 381190

10851576801859010106234723 مواد شیمیایی لوبد381190

ti-120c124000931922185117667ضدخوردگی  مواد381190

42900998472626126069روغن موتور افزودنی مجاز381190

ndopolh-210054000802100109101275ان دي پول 381190

viscoplex1120002012916839254156مواد افزودنی 381190

1744003459367272436789مواد افزودنی روغن صنعتی381190

45050998085736126021مواد افزودنی روغن موتور381190

106hy912001149361050145121 تیودمواد شیمیایی ا381190

880141156429551965رسوب زدا ضدخوردگی و مواد381190

1400030329684038295ویسکوپالکس مواد افزودنی381190

pa02-pa091051441611482706203470پلی آلفاالفین 381190

4200056316349071107)پلی آلفاالفین ( 6پی آاو381190



 EPافزودنی  هاي صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرك

 استان کرمانشاههاي صنعتی شرکت شهرك

٢٤

662401631564483206006مواد شیمیایی 506برلو ادتیو381190

1520027617870634871مواد شیمیایی mx5546ادیتو 381190

ABRO3292466181405886اسپري استارت به مارك 381190

879s46800910756089114994مواد افزودنی هایتک 381190

1400027515028534741مواد افزودنی بروغن موتور381190

72081958041035)ضدکف (مواد شیمیایی فوم 381190

1516103061087829386502)ضدخوردگی (شیمیایی  مواد381190

1645901959105223247362مواد شیمیایی1085 لوبد ادتیو381190

32426850843838107430)مواد شیمیایی (lz5375 ادیتو381190

46800874105577110367دنی به روغنال زدمواد افزو381190

1100024680822631163)افزودنی براي روغن موتور( GS14ادتیو381190

56000983341627124159مواد افزودنی پائین آورنده نقطه ریزش381190

28800956430717120761هاي روان کننده مواد افزودنی به روغن381190

767702352432852297024کردن سیاالت مخصوص روانمواد افزودنی 381190

3610059868848075592)ایزوتانک (مواد شیمیایی معرف بنزین 381190

30008167312110312هاي صنعتی سیلیکون مواد افزودنی باروغن381190

84483200046390210058573هایتک  مواد افزودنی به روغن موتور381190

SP SAP(4000005290932237668047 1500ارتیو (واد افزودنی روغن م381190

10851643701915357058241838 لوبد ادتیو مواد افزودنی روغن موتور381190

P.A.S3000003813306840481478 1500مواد افزودنی به روغن موتور 381190

viscopex-1-3161400026729568233749 مواد افزودنی روغن موتور381190

4043800018745572723669ام ایکس  مواد افزودنی به روغن موتور381190

800000107062560001351800)مواد افزودنی به روغن  (SAP1500SPادتیو 381190



 EPافزودنی  هاي صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرك

 استان کرمانشاههاي صنعتی شرکت شهرك

٢٥

1044807462817735942275مواد افزودنی به روغن 200اینفینوم اس وي 381190

84484800075079313694797-9227) هایتک ( به روغن مواد افزودنی381190

viscoplex1400027046241434149 316-1 مواد افزونی به روغن موتور381190

1760053797409867926بشکه08معادل  )343(هایتک  یک دستگاه کانتینر381190

P.A.S2000002542841820321066 1500به مارك  مواد افزودنی به روغن موتور381190

1376045576821757546کننده پی آاو هاي روان مواد افزودنی به روغن381190

700263701153330)مایعات همانند هاي معدنی یا به روغن( ها افزودنی381190

1580024090221030417تی سی ایگات 24ایگات ایو افزودنی به روغن موتور381190

1440025119345231716,34ت دپرنپورپی 5پتروپی پی دي   به روغن موتورافزودنی381190

3200044162375555760,58)مواد شیمیایی  7229(هایتک  ادتیو381190

3120048408823761122,25)مواد شیمیایی  9360(هایتک  ادتیو381190

480001390142842175523)مواد شیمیایی (0492هایتک  ادتیو381190

1800059703501375383)مواد شیمیایی (0875هایتک  ادتیو381190

540001789568750225956)مواد شیمیایی ( 5780هایتک  ادیتو381190

c9340988001217377360153709افزودنی به روغن انیفنیم 381190

PA06,PA04816001134902396143296مواد افزودنی به روغن 381190

1664021941770527704مواد افزودنی به روغن اینفینیوم381190

rc920032000930660270117508ادتین  مواد شیمیایی ادتیو381190

Dorf51234000702903958875مواد شیمیایی ضدخوردگی 381190

1003022971583129005مواد افزودنی به روغن کراف لوکستر381190

3040003942689012497814مواد افزودنی به روغنی 8448هایتک 381190

1260034329622043345)مواد شیمیایی ( 4206پتروتاك  ادتیو381190

8801936001842520983232642مواد افزودنی به روغن هایتک 381190



 EPافزودنی  هاي صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرك

 استان کرمانشاههاي صنعتی شرکت شهرك

٢٦

55664461400563,31 چسب اسپري و افزودنی روغن و بنزین381190

148821047489326575مواد شیمیایی عالمت ملی نفت ایران381190

1600023476148229642)8448هایتک (مواد افزودنی به روغن 381190

1265653913192798494090کردن سیاالت مواد افزودنی جهت روان381190

SAP1500SP3000003804819300480406مواد افزودنی روغن موتور 381190

57212019647277068759693هایتک  مواد افزودنی روغن موتور381190

320013423179216948)حفاري  در(بازدارنده خورندگی  مواد381190

3200045893115257946)مواد افزودنی به روغن ( 8448هایتک 381190

28031600050411535463651ادیکم 381190

1382552711181109342321آ1894 ال زد381190

20001080024158136730503فلوتک 381190

34481360037488877147334 کروپور381190

300011645865414704مواد ضد کف381190

0639936001452377124183381هایتک 381190

85431120001732358136218732هایتک 381190

93731520023600229229798هایتک 381190

879s46800909217593114800هایتک 381190

93601404002172135426274259هایتک 381190

2500206138022603جوشکاري پودر381190

630001719974356217168پتروتک ادیتو381190

lz53751624042197478453280تیودا381190

96741648020061485725330کرتریت 381190

3000450914105693,36محلول ریوان381190



 EPافزودنی  هاي صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرك

 استان کرمانشاههاي صنعتی شرکت شهرك

٢٧

2015224445006879561238مواد افزودنی381190

21495779262809,498391مواد شیمیایی381190

434401435048574181193)014(هایتک 381190

381190mobiladg-36132960970205784122501

40230400794781007100351لوبد ادتیو381190

612624001833557770231510لوبد ادتیو381190

68084996601073اسپري استارت381190

381190pa061120001501445672189576

2994004959550365626206هایتک381190

2000333970204216,8رئوتان381190

4532053930500468094کرتریت381190

1440045653809857644کروکرم381190

340001016621323128361دودیکور381190

880148000973253874122886 الوا381190

100021574799227241ایرگاگور381190

360001908222434240937ایفینیوم381190

24408017922843722630 سروکلر381190

1231401439620470181770دلوب ادتیو381190

37061375952,57749رنگ ادیتیو381190

391902936770580370804اینفونیوم381190

1900668987368447اینفینیوم381190

834340800923562300116611 کرپور381190

0141013603354939995423604هایتک 381190



 EPافزودنی  هاي صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرك

 استان کرمانشاههاي صنعتی شرکت شهرك

٢٨

3431760053810264167942هایتک 381190

566272001404898636177386هایتک 381190

6651360067972769485824هایتک 381190

3431056003104899144392033هایتک 381190

56000982044118123995ویسکوپلکس381190

352001083410450136794ماتیک ادتیو381190

es561,em31541600036482095246063 ادتیو381190

1696024125099830461تی سی 42ایگات اییو381190

3185054922627269347مواد افزودنی روغن381190

1585182769638897349701,23افزودنی روغن موتور381190

742010102398057051292905مواد افزودنی به روغن381190

3625075478613095301اولیه ضدخورندگی مواد381190

TI366C240001012310955127817ضدخوردگی  مواد381190

254700001215672700153494-1وسیکوپلکس  ادتیو381190

2512800057767818072939-8ویسکوپلکس  ادتیو381190

568123588117329783نفتی هاي مواد افزودنی381190

1568049017507761891زودنیمواد اف 9331 ال زد381190

20013060938771162118532-اینفینیوم اس دي 381190

1840030195197738125خوراکی هاي ضد فرآورده381190

62111404738541,351103خوردگی هاي ضد فرآورده381190

3694506497112399820343مواد افزودنی به روغن381190

1000491950546123246281خوردگی یایی ضدمواد شیم381190

188661269910935,95انفجار شیمیایی ضد مواد381190



 EPافزودنی  هاي صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرك

 استان کرمانشاههاي صنعتی شرکت شهرك

٢٩

2375735393391223680983,66خوردگی شیمیایی ضد مواد381190

SR-11231440039803871750257خوردگی  ضد مواد381190

sr-112328800797603444100708خوردگی  ضد مواد381190

36205225842591,24دهنده کف و شتاب ضد مواد381190

92700410340,96دهنده شتاب کف و ضد مواد381190

898501781993611224999افزودنی روغن381190

25154560076284740096319ام ایکس 381190

43331360027623924634879ام ایکس 381190

5000733491049261محلول رئوتان381190

371001185302888149659مواد شیمیایی381190

1712953677541536464336خوردگی ضد مواد381190

10851436901696911757214257 لوبو ادتیو381190

lz4981a47520920965565116284ال زد 381190

1500252021003182خوردگی مواد ضد381190

576020420985025784چسبندگی ضد وادم381190

1696026359521533282 روغن پایه ادتیو381190

2862155127664448647435مواد افزودنی روغن381190

256560001016891688128395-1ویسکوپکلس 381190

4800068156395486056افزونی روغن مواد381190

1216001450368084183127کننده روغن روان381190

633601255161815158480بشکه فلزي ال زد381190

SV261201912736601241507 -002انفینوم 381190

92273200046529060058749هایتک  ویتدا381190



 EPافزودنی  هاي صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرك

 استان کرمانشاههاي صنعتی شرکت شهرك

٣٠

93603120049614702062645هایتک  ادتیو381190

5780360001193280704150667هایتک  ادتیو381190

114312159669115353کف اولیه ضد مواد381190

209077496919,59785مواد ضد خوردگی381190

108582150957272495120868لوبد  ادتیو381190

2000057553353372668)دهنده  شتاب(مواد شیمیایی 381210

300010331988313045)کننده  تسریع( )dog(پرکاست 381210

400140736374,417770کننده  افزودنی به رنگ تسریع381210

423515133000019107رنوزین-ولکالنت -اولترازیل 381210

200010599465913383سولفاسان کننده کائوچو تسریع381210

T0M0Q(3000035693430045067(تسریع کننده الستیک 381210

2043268591413ورتاندهنده براي پلی ا شتاب381210

2000047503836259980)کننده  تسریع(مواد شیمیایی 381210

DPG(4000768713999706(مواد شیمیایی دي پی جی 381210

1250029678034237472جی0ال 0آر0ان 0104ولکانوکس 381210

20009187068611600سانتوگراد کننده کائوچو تسریع381210

T396010175851712848ولکاسیت  کننده کائوچو تسریع381210

t610017930530322640ولکاسیت  کننده کائوچو تسریع381210

20014748146,371862اولیه شیمیایی استراکتول مواد381210

2000047397411059845)مواد شیمیایی (دهنده  شتاب381210

D/E4C900017988087622712کننده ولکاسیت  تسریع381210

984517280648821819مواد شیمیایی تی ام تی دي381210

1880066718077584240کننده مواد شیمیایی تسریع381210
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٣١

16300817099440103169پرکاسیت دهنده کائوچو شتاب381210

594001839453953232254کننده ولکانیزاسیون تسریع381210

zdc3594036392125245950زددي سی -کننده  ریعتس381210

900015197608819189)استابالیزر(کننده  تسریع381210

1200026459834233409اي جی سی/زد-ولکالیت سی 381210

1200025111351331706سی-اي جی -ولکاسیت سی زد381210

770037025080046749کننده شیمیایی تسریع مواد381210

290441405048343177405سازي مواد شیمیایی الستیک381210

1929926114424380772023کننده مواد شیمیایی تسریع381210

5000774932809785مواد شیمیایی ام بی تی اس381210

640019855140825070ولکاسیت و-9مواد شیمیایی 381210

800013898539017549هاي ولکانیزاسیون  کننده یعتسر پخت الستیک از مواد381210

1500036073752945548هاي ولکانیزاسیون کننده تسریع پخت الستیک از مواد381210

1100021383318326999کننده الستیک موادپخت–کننده ولکانیزاسیون  تسریع381210

2000041834816952822)مصرف تایرسازي  آنتی اکسیدان مورد(موادشیمیایی 381210

24009269000011703وافزودنی کائوچ کننده و تسریع مواد شیمیایی میکسلند381210

1716014435562218227پی وي سی پالستیسایزر–روغن پارافین -نمک پایه 381210

1000021627404227307آنتی اکسیدانت و )کننده  تسریع(ولکانیزاسیون 381210

pvi vulkasilslkg-vulkalentg840035072000044283مواد شیمیایی 381210

500001251685075158041)پایدارکننده -کننده  تسریع(مواد شیمیایی 381210

PILNOXTBO-PILNOX132000037688588047587کننده الستیک  تسریع381210

mbt merkapto540013948330217612 و tbbs nzlegcمواد شیمیایی 381210

czlegc vulkacit1500041817500352800 و dlegcمواد شیمیایی 381210
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٣٢

vulkacit-moz.lg1200371895844696  مواد شیمیایی الستیک381210

vulkacitdm/mgmbts,tmtd1020019215900024263مواد شیمیایی 381210

VULKACIT-D.EGC,CZ.EGC2200070152505588576 مواد شیمیایی381210

1667642197088109کننده پخت الستیک وتسریع سایز پالستی381210

1980050768466964102کننده تسریع )ولکالیت (شیمیایی  مواد381210

480001267911634160090)پایدارکننده  تسریع و(مواد شیمیایی 381210

900038769864748952)کننده  عتسری( سور اکسی و تارد اکسی381210

DPG)D.EGC VULKACIT400012324591215561(مواد شیمیایی 381210

2000023592113529788)پخت الستیک  مواد( تیورام و سی زد381210

4900071105929489781کننده ولکانیزاسیون الستیک تسریع381210

FOSROC4301656000209کننده بتن به مارك  نرم مواد381210

dptt216017028009321500پرکاسیت  تسریع کننده کائوچو381210

230027687098034958دهنده اولیه شیمیایی شتاب مواد381210

MBTS-DM(2200031704810040031(کننده الستیک  تسریع381210

cz16200839708938106024ولکاسیت  کننده کائوچو تسریع381210

1023002761742699348705مواد شیمیایی جهت الستیک سازي381210

MOZ.LG VULKACIT24008189745210341مواد شیمیایی 381210

1000021468900027107 موادپخت پالستیک381210

1200032427072040943جهت الستیک سازي381210

nobs(1750040254298150826( اکسلریتور381210

DPG.GRS400011682483714751پرکاسیت 381210

45250796729611100597موادپخت الستیک381210

1786754682876333591271مواد شیمیایی381210
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2000525781196639 ماده شیمیایی381210

tdec150584553847381رنوگران 381210

400272116453436انتی استاتیک381210

dpg50009867143012459 اکسلریتور381210

2432061432504377566آنتی اکسیدان381210

3182059478242575098موادشیمیایی381210

1906704986751394629641مواد شیمیایی381210

eps150012273168215496رنوگران 381210

70408290291310468 استرینت فنل381210

dpg500017366814521928پرکاسیت 381210

380001006059205127028 استابالیزر381210

3000615025357765دوالپیکیس381210

225016028706020238دازلین پی381210

CZ2000042020732553056اورسیل 381210

1250029795120937620 ولکانوکس381210

50009075759211459  اسسی بی381210

3000070613714789159 ولکانکس381210

1573004085512326515848,53ولکاسیت381210

36000934284348117965ولگاسیت381210

100225390002846دسمودور381210

2400048253868160927اکسپنوز381210

2483462977572279517پرکاسیت381210

550016153163020395اکسیل381210
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٣٤

vulkunox(1200031955706840348(مواد شیمیایی 381210

2084368701065اکتور کننده کائوچو تسریع381210

381210(CBS ) EGLC CZ VULKACIT1200031834500040195

40000928128599117188)ولکانکس (موادشیمیایی 381210

1980058542722673918)ولکایست (د شیمیایی موا381210

736001864337940235397)ولکاسیت (مواد شیمیایی 381210

accitard(1000507589996409(مواد شیمیایی 381210

575274926783471کننده کائوچو تسریع مواد381210

1000016356890020653کننده پخت الستیک تسریع381210

1200018670248923574)رنوزین (مواد شیمیایی 381210

vulkanox2000025923158032731مواد شیمیایی 381210

1200026282183233185دهنده پخت الستیک شتاب381210

tca40212257482680 کننده کائوچو تسریع381210

2400044927957356727مواد شیمیایی سی بی اس381210

400001120388855141463ولکاسیت(مواد شیمیایی 381210

e1200034122703343084اکسیمل واکسیمل 381210

TDQ5000515354406507مواد شیمیایی 381210

MBTS2000038185435348214مواد شیمیایی 381210

315025705779632457شتاب دهنده کائوچو381210

1380051844009965460 الستیکشتاب دهنده381210

400011557024014592اولیه شیمیایی مواد381210

MOR(2000060396453076258(مواد شیمیایی 381210

0544010201032412880پی دي -پرکادوکس 381210



 EPافزودنی  هاي صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرك

 استان کرمانشاههاي صنعتی شرکت شهرك

٣٥

867701813697352229002 کننده کائوچو تسریع381210

1500442974125593مواد شیمیایی رناسیت381210

1279553962307037500292مواد شیمیایی الستیک381210

831038643653048792شیمیایی الستیک مواد381210

1000017332239021884سی/ولکاسیت تیورام 381210

6009147480011550مواد شیمیایی الستیک381210

420014055034817746مواد شیمیایی ولکاسیت381210

 

 :شرایط واردات-1-3

شـرایط  . شـودو ممنوعیـت واردات نـدارد         یکی از موادي است که در ایران تولید نمی         EPافزودنی  

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

ریافتی از واردات و نیز     حقوق ورودي که شامل حقوق گمرکی، مالیات، انواع عوارض و سایر وجوه د            

 قانون اصالح موادي از قانون سوم توسعه اقتـصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی               2سود بازرگانی است، طبق ماده      

 .ارزش گمرکی کاال تعیین گردیده است%  4جمهوري اسالمی ایران برابر 

 

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

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

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

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

، یـک بروشـور اسـتاندارد تحـت عنـوان روانکـاري             )AGMA(اتحادیه سازندگان دنده در آمریکا      

بندي روانکارها، کاربردهاي  در این بروشور طبقه. کند منتشر می) AGMA 9005-D94(هاي صنعتی  دنده

انـد    طراحی شدهAGMAهاي صنعتی که مطابق با اصول توصیه شده        عمومی و روش سرویس کردن دنده     

 .است EPهاي دنده  ه در این بروشور، روغن معرفی شدهاي روغنیکی از . شود  ارائه می
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٣٦

AGMA هاي    روغنEP             را با یک عدد تک رقمـی بـا پـسوند EP   از EP2    تـا EP9     معـادل بـا 

هـاي   هـاي بـا انـدازه و سـرعت      براي دندهEPهاي دنده  روغن. شناسد  میISO1500 تا  ISO68گریدهاي  

 . داراي کارآیی مناسبی هستندF 121 تا 5F گسترهمتنوع در 

 .جدول زیر فهرست استانداردهاي کشوري و نیز برخی از استانداردهاي جهانی آمده استدر 

 

 EP فهرست استانداردهاي تدوین شده در ارتباط با افزودنی -3جدول 

 شرح شماره استاندارد ردیف

1 ASTM D ٢۵٠٩ 

2 ASTM D ٢۵٩۶

3 ASTM D خوردگی نوار مسی١٣٠

4 ASTM D ١۶۶فعالیت گوگرد٢

5 ASTM D ۶۶۵خوردگی استیل 

6 ASTM D ١۴دمولسیبیلیتی٠١ 

7 ASTM D ٢٧٨٣ 

8 ASTM D ۴١٧٢ 

9 ASTM D ٣٢٣٣ 

10 ASTM D نقطه اشتعال٩٢ 

11 ASTM D ٩٧۴عدد اسیدي 

12 ASTM D ١۵رنگ٠٠ 

13 ASTM D ٩۴تعیین اکسیداسیون روغن٣ 

14 ASTM D بروکفیلد(پایین اندازه گیري ویسکوزیته در دماي ٢٩٨٣( 

15 ASTM D 1298تعیین دانسیته با هیدرومتر

16 SMS 2256اندازه گیري کل فلزات روغن

17 SMS 1729اندازه گیري در صد کلسیم

18 SMS 2732اندازه گیري درصد روي
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٣٧

19 TSM ٣٧١/٨۵اندازه گیري قابلیت فیلتر شدن روغن 

20 AGMA ٩٠٠۵-D٩۴بندي روانکارها طبقه

21 API GL

22 FDR-٢١ CFR ٢٠١٠-١٧٨

23 FDR-٢١ CFR ٢-١٧٧۶٠٠

24 FDR-٢١ CFR ١٢١٠-١٧٧

25 FDR-٢١ CFR ١٧۵-٣٠٠

26 FDR-٢١ CFR ١٧۵-١٠۵

27 DIN ۵١ خوردگی استیل۵٨۵

28 DIN ۵١  دمولسیبیلیتی۵٩٩

29 DIN ۵١  خوردگی نوار مسی٧۵٩

30 T-١۴دانه بندي 

31 T-مولیبدندرصد١٠٨٢  

32 T-٣۶۵درصد روي 

33 T-١۶درصد سرب٩ 

34 T-٢۶۵گرانروي 

35 T-١٨٨۴دانسیته 

36 AA-درصد مولیبدن٣ 

37 AA-١٧۶درصد مولیبدن 

38 AA-درصد بیسموت١٧٩ 

39 AA-١۶درصد روي 

40 AA-۴درصد انتیموان 

41 AA-١۴درصد انتیموان٧ 

42 AA-۶درصد سرب 

43 EA-ددرصد گوگر١ 
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٣٨

44 EA-درصد گوگرد و نیتروژن٢ 

هاي روغن دنده ساده ویژگی 2975 45

 صنعتیهاي روغن دنده  ویژگی 2974 46

 تعیین خوردگی نوار مسی 336 47

 )EP(هاي گریس پایه لیتیم با خاصیت تحمل فشار باال  ویژگی 5611 48

 تعیین درصد عنصر فلزي به روش جذب اتمی3281 49

 سیال دنده اتوماتیک-هاي روان کننده ویژگی 5814 50

ویژگی هاي روان کننده هاروغن موتور بنزین دوزمانه6639 51

 و روش هاي آزمون روغن پایه با شاخص گرانروي باال ویژگی ها3299 52

ویژگی هاي روغن توربین3049 53

ویژگی و روش هاي آزمون روغن تراش2773 54

55 584
ي آزمون روغن موتورهاي بنزینی و دیزلی سبک ویژگی ها و روش ها

DEF STAN 91-43-1در سطح کیفیت 

56 585
ویژگی ها و روش هاي آزمون روغن موتورهاي بنزینی و دیزلی سبک 

MIL-L-2104Bغیرسوپر شارژ در سطح کیفیت 

57 604
ویژگی ها و روش هاي آزمون روغن موتورهاي درون سوز دیزلی 

MIL-L-4104Cر سطح کیفیت سنگین و سوپر شارژ د

58 1343
ویژگی ها و روش هاي آزمون روغن موتور براي موتورهاي درون سوز 

MIL-L-45199Bدیزلی سنگین و سوپرشارژ در سطح کیفیت 

59 1343
ویژگی ها و روش هاي آزمون روغن موتورهاي درون سوز بنزینی و 

MIL-L-46152Aدیزلی و سوپرشارژ سبک در سطح کیفیت 

ویژگی هاي روغن موتورهاي ثابت گازسوز3088 60

VI.40 ° C ،100 ° Cاندازه گیري ویسکوزیته 195-340 61

تعیین نقطه ریزش201 62

تعیین نقطه اشتعال باز198 63

تعیین نقطه اشتعال بسته1175 64

تعیین رنگ فرآورده هاي نفتی203 65

اندازه گیري عدد قلیائیت کل2772 66
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٣٩

اندازه گیري عدد اسیدي کل199 67

اندازه گیري درصد خاکستر2940 68

تعیین دمولسیبلتی روغن3169 69

اندازه گیري آب و رسوب در روغن ها3121 70

)رمزباتم(اندازه گیري کربن باقیمانده 200 71

اندازه گیري تمایل ایجاد کف196 72

اندازه گیري نقطه آنیلین2942 73

اندازه گیري خاکستر سولفاته194 74

اندازه گیري درصد آب به روش کارل فیشر154 75

)35-)-5((تعیین گرانروي ظاهري در دماي 5512 76

تعیین افت تبخیر روغن ها3780 77

تعیین خاصیت ضد رنگ زدگی در حضور آب3349 78

RIاندازه گیري ضریب شکست 2933 79

اري برشیاندازه گیري پاید6148 80

 پنتان و تولوئنnاندازه گیري مواد نامحلول در 3089 81

 کننده روش تمکین  در گریس و روانEPگیري خواص فشار زیاد  اندازه 3111 82

 کننده هاي روان  در روغنEPگیري خواص  اندازه 3172 83

  گلوله4کننده روش  هاي روان  در روغنEPگیري خواص  اندازه 3310 84

85 3313 
سولفید  محتوي دي) EP(هاي گریس با خاصیت تحمل فشار باال  ویژگی

 مولیبدن

EPکننده  هاي روان گیري پایداري در برابر اکسیداسیون در روغن اندازه 3048 86

 کننده هاي روان  در گریسEPگیري خواص  اندازه 3170 87
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: محصولبررسی و اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی-1-5

 ریال در نوسان است که باید به 60000 تا50000 بین EPافزودنی در حال حاضر قیمت هر لیتر      

 تولیـد   EPافزودنـی   قیمت تمام شـده هـر کیلـو         . آن کرایه حمل از کارخانه به محل مصرف را اضافه نمود          

لیـد و بـسته بنـدي       هـاي تو    شود که شامل قیمت تمام شده مواد اولیه و هزینه            ریال برآورد می   30000شده

 .است

 مانند هر محصول شیمیایی دیگر به عوامل مختلفـی          EPافزودنی  هزینه تولید و قیمت تمام شده       

 :برخی از مهمترین این عوامل عبارتند از. وابسته است

دهد که  برآورد محاسباتی عوامل موثر در قیمت تمام شده محصول نشان می      :  قیمت تمام شده مواد اولیه     -1

قیمت تمام شـده را بـه خـود اختـصاص         % 80 سهمی حدود    EPافزودنی  د اولیه الزم براي تولید      قیمت موا 

به همـین دلیـل    . مربوط به زینک دي بوتیل دي تیوکاربامات است       % 90از این میان سهمی معادل      . دهد  می

 . استEPهاي تولید افزودنی  در هزینهترین عامل  قیمت مواد اولیه مهم

کار رفتـه در      اگرچه نوع تجهیزات و تکنولوژي به     : EPافزودنی  ت بکار رفته در تولید       تکنولوژي و تجهیزا   -2

یک فرآیند تولید عالوه بر تاثیر روي سرمایه ثابت تولید، روي بازده و کیفیت محصول و میزان ضایعات و در                    

 EPند تولیـد افزودنـی   کار رفته در فرآی اما تجهیزات و تکنولوژي به   . گذارد  نتیجه، بر هزینه تمام شده اثر می      

هاي تولیـد بـه ازاء یـک واحـد تولیـد شـامل                بسیار ساده و در حد اختالط فیزیکی مواد اولیه است و هزینه           

خـصوص قیمـت مـواد اولیـه بـسیار نـاچیز و قابـل         ها و غیره در مقایسه با سایر عوامل بـه    استهالك دستگاه 

 .نظر کردن است صرف

مزد پرسنل خط تولیـد و پرسـنل غیـر مولـد، در میـزان سـرمایه در                  حقوق و دست  :  هزینه نیروي انسانی   -3

 نیروي EPدر طرح تولید افزودنی . هاي متغیر تولید و در نتیجه در قیمت تمام شده اثر دارد        گردش و هزینه  

 .دهد هاي تولید را به خود اختصاص می از کل هزینه% 5انسانی سهمی حدود 

دلیل سرشـکن شـدن برخـی         ظرفیت تولید تا حد ظرفیت اسمی، به       طور کلی با افزایش     به:  ظرفیت تولید  -4

در این طرح با تغییر ظرفیت تولیـد قیمـت          . کند  هاي تولید، قیمت تمام شده محصول کاهش پیدا می          هزینه

 .یابد تمام شده هر واحد محصول به شرح ذیل تغییر می
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 )ریال( قیمت هر کیلو  )تن(ظرفیت تولید  ردیف

1 0,5 46749 

2 1 35750 

3 1,5 32083 

4 2 30250 

5 2,5 29150 

6 3 28417 

7 3,5 27893 

8 4 27500 

 

 تن 2دهد که کمترین مقدار بهینه تولید در ظرفیت        رسم نمودار قیمت تمام شده به ظرفیت تولید نشان می         

 .نظر کردن است ها بسیار ناچیز و قابل صرف در روز است و از این مقدار به بعد کاهش هزینه
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هاي احداث، قیمت زمین، نرخ کارگر، سهولت دسترسـی بـه        محل احداث با توجه به هزینه     :  محل احداث  -5

گـردد و در میـزان    منابع اولیه و بازارهاي مصرف و نیز برخی عوامل سیاسی فرهنگی و جغرافیایی تعیین می        

هاي  ل حاکی از آن است که هزینه قیمت مواد اولیه و محصو   تر  بررسی دقیق . قیمت تمام شده اثر بارزي دارد     

از %  10حمل و نقل مواد اولیه به محل تولید و یا هزینه انتقال محصول بـه محـل مـصرف سـهمی حـدود                         

تـرین عامـل در انتخـاب محـل      لـذا مهـم  . دهد هزینه تمام شده براي هر واحد تولید را به خود اختصاص می          

گـردد و      یکی از مواد اولیه از خارج از کشور وارد مـی           احداث نزدیکی به مواد اولیه و یا محصول است و چون          

 .هاي جنوبی بهترین گزینه براي احداث این واحد هستند روغن پایه نیز فرآورده پاالیشگاهی است، استان

 

 :توضیح موارد مصرف و کاربرد-1-6

عمـده مـصرف آن در تولیـد روغـن دنـده و              . عموما در صنعت روانکاري کاربرد دارد      EPافزودنی  

 .گریس میباشد و ن موتورروغ

 

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

هـاي الکیلـی ترکیـب آلـی      توان با تغییر فلز یا گروه  البته می .  جایگزین صنعتی ندارد   EPافزودنی  

 .تري بر حسب تقاضا رسید فلزي به خصوصیات مطلوب

 

 :اهمیت استراتژیک کاال در دنیاي امروز-1-8

گردد تا در نحـوه اسـتفاده از          انرژي یکی از مسایل استراتژیک در دنیا است و همین امر موجب می            

یکی از موارد صرفه جویی انرژي استفاده . آن تجدید نظر اساسی بعمل آید و از هدر رفتن آن جلوگیري شود    

 .از روانکار مناسب میباشد
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 :کننده محصول کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف-1-9

 هستند و تولیدکننده و در عین حال        EPافزودنی  غلب کشورهاي صنعتی داراي تکنولوژي تولید       ا

در ایـن میـان کـشور امریکـا تولیـد کننـده انحـصاري برخـی از         . آیند شمار می کننده این محصول به   مصرف

ـ        هاي کاربامات الزم براي تولید این محصول است و لذا اصلی            نمک ه شـمار  ترین صادرکننده ایـن محـصول ب

کـه ایـن کـشور       طـوري   در دهه گذشته نرخ تولید این محصول در چین بسیار شتاب گرفته است بـه              . آید  می

 .توانسته است بازار این محصول را در بسیاري از کشورها به خود اختصاص دهد

 

 :شرایط صادرات-1-10

ت کاال ، صادرا27/12/1379طبق قانون معافیت صادرات کاال و خدمات از پرداخت عوارض مصوب 

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

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

همچنین صادرات این محـصول     . نمایند کاالهاي و خدمات صادراتی عوارض اخذ نمایند و یا مجوز اخذ صادر           

 .گردد شامل جایزه صادراتی نیز می

وضعیت عرضه و تقاضا-2

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

را   این محصول تاکنون در ایران نشده است و تاکنون هیچ واحدي از وزارت صنایع مجوز تولیـد آن                 

بنابراین با توجه به میـزان نیـاز، تاسـیس چنـد واحـد در زمینـه تولیـد آن از توجیـه                       . دریافت ننموده است  

 .اقتصادي باالیی برخوردار است

 

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

این محصول تاکنون در ایران تولید نشده است و تاکنون هیچ واحدي از وزارت صنایع مجوز تولید                 

 .را دریافت ننموده است آن
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 84 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال -2-3

هـاي    انـواع افزودنـی   . متاسفانه آمار دقیقی از میزان واردات افزودنی تخمل فشار در دسـت نیـست             

ارد  و 381190 تـا    381119هـاي     بـا تعرفـه   کننـده و حتـی برخـی مـواد دیگـر              روغن و گریس و مواد روان     

رسـند    دهنده نیز به مصرف می      با توجه به اینکه این مواد در صنعت الستیک به عنوان مواد شتاب            . گردند  می

شوند، آمار دقیق مصرف و میزان واردات آن تنها به کمـک           وارد می  381210و این نوع مواد با شماره تعرفه        

 .گیرد ز کشور چین صورت می عمده این واردات ا.پذیر است کننده امکان شناسایی واحدهاي مصرف

  بررسی روند مصرف از آغاز برنامه-2-4

هاي صنعتی و گریس از آغاز برنامه سـوم تـاکنون، رونـد     با گسترش واحدهاي صنعتی تولید روغن     

زیرا در حال حاضر این باور در اذهـان عمـومی بـارور             .  افزایش چشمگیري داشته است    EPافزودنی  مصرف  

تـوان کـارآیی بـاالتري را در سیـستم            هاي مناسب به روغن موتور می       دن افزودنی شده است که با اضافه نمو     

از طرفی ایـن  . یابد گیري افزایش می مکانیکی و الکترونیکی خودرو مشاهده نمود و عمر قطعات به نحو چشم          

پذیر ملـی  دهند و از این راه منابع تجدیدنا ها نیاز به تعویض مداوم و سریع روغن موتور را کاهش می    افزودنی

متاسفانه در حال حاضر آمار دقیقی از مصرف ایـن مـاده در صـنایع کـشور                 . گیرد  کمتر مورد آسیب قرار می    

 لیتـر   100هاي داخل کشور فقط ماهیانه       توان گفت اگر هر یک از کامیون        طور تقریبی می    اما به . وجود ندارد 

افزودنـی  این مقدار از مصرف   . رد نیاز است  روغن موتور استفاده کنند، مقدار بسیار زیادي از این محصول مو          

EP      کننده است و در کلیه واحـدهاي صـنعتی داراي سیـستم هیـدرولیک                در تنها یکی از واحدهاي مصرف

 EPافزودنـی  کننـده   شود با افزایش واحدهاي مصرف بینی می توان پیش می.  مورد مصرف دارد EPافزودنی  

 .جدید ناپذیر در کشور، نیاز به این محصول بیش از پیش گرددتا پایان برنامه و رشد فرهنگ مصرف منابع ت

 

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

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

هاي اولیـه تولیـد نـاچیز         ها و ظرفیت     را حداقل در سال    از طرفی بازارهاي بالقوه داخلی حجم صادرات      . ندارد

 .نگاه خواهد داشت



 EPافزودنی  هاي صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرك

 استان کرمانشاههاي صنعتی شرکت شهرك

٤٥

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

هـاي   ترین بازار مصرف ایـن محـصول بـه عنـوان افزاینـده تخمـل فـشار حـدي در سیـستم             عمده

تولید روغـن و گـریس      را فقط در      میزان مصرف آن  اگر  . ها است   هاي صنعتی و گریس     هیدرولیک مانند روغن  

 خواهیم دید که مقدار قابل توجهی از این محصول مصرف خواهـد         ،خودروهاي کشور در نظر بگیریم    مصرفی  

 واحد مشابه در کشور نیازهاي فعلی را        3با توجه به خط تولید در نظر گرفته شده در این طرح، حداقل              . شد

 . تامین خواهند کرد

هاي تولید و عرضه محصول مالی تکنولوژي و روشبررسی اج-3

فلوچارت زیـر شـماي کلـی یـک پروسـه تولیـد سـاده ایـن              . شود  این محصول در ایران تولید نمی     

دهد که روش تولید عمومی این محصول در اغلب کشورهاي صـنعتی اسـت و فقـط در                محصول را نشان می   

 .ها با یکدیگر متفاوتند جزییات خاص این روش

. اي نیازمنـد اسـت      شود، تولید این محصول به تجهیـزات سـاده           که در فلوچارت دیده می     همانطور

گیرد و پس از مدت زمـان مناسـب، وارد سیـستم              اختالط روغن پایه و ماده موثره در یک همزن صورت می          

 1:1تیوکاربامات است که به نـسبت      بوتیل دي   الزم به ذکر است که ماده موثره زینک دي        .بسته بندي میشود  

قیمت جهانی هر کیلو از ماده مـوثره        . شود بندي می   لیتري بسته  208هاي   در روغن پایه حل شده ودر بشکه      

بنابراین قیمت مواد اولیه مورد نیـاز  . باشد  ریال می5000 برابر SN 500 ریال وهر کیلو روغن پایه 40000

هـاي اداري، حقـوق،     قبیـل هزینـه  هـاي تولیـد از    ریال که اگر هزینه22500براي تولید یک کیلو محصول       

 تن در روز قیمت تمـام شـده هـر کیلـو از ایـن                2استهالك و غیره را به آن اضافه نماییم، در ظرفیت تولید            

 . ریال خواهد بود30000محصول حدود 



 EPافزودنی  هاي صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرك

 استان کرمانشاههاي صنعتی شرکت شهرك

٤٦

 

 

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

 یک فرآیند اختالط ساده اسـت کـه در تقریبـاً تمـامی کـشورهاي          EPافزودنی  ي تولید   فرآیندها

اي که موجب بروز نقاط ضـعف   لذا تفاوت عمده. کند صنعتی مشابه است و فقط در جزییات خاصی تغییر می     

 .یا قوت عمده بین این واحدها شود، وجود ندارد

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي-5

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

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

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

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

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

راي تولید در نظر گرفته     همین دلیل بهتر است یک ظرفیت بهینه ب        به. ایران توام با ریسک بسیار باالیی است      

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

 .شده براي تولید سایر محصوالت استفاده گردد

با توجه به تجهیزات خط تولید و مدت زمان ماند در هر یک از تجهیـزات، بـراي هـر خـط تولیـد                        

 .شود بینی می  تن در هر ماه پیش50 در هر شیفت و بنابراین EPافزودنی   تن2امکان تولید 

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

روغن پایه

همزن
ماده موثره

بسته 

بندي



 EPافزودنی  هاي صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرك

 استان کرمانشاههاي صنعتی شرکت شهرك

٤٧

 

  تجهیزات الزم در خط تولید و آزمایشگاه-5جدول 

 )میلیون ریال(قیمت کل  تعداد نام دستگاه ردیف

 300 3  تنی10میکسر  1

 150 2  تنی30ره مخازن ذخی 2

 100 1  لیتري208دستگاه پر کن بشکه  3

 80 1 جرثقیل سقفی 4

 180 3 پمپ 5

 100 لوازم آزمایشگاه 6

 910  جمع کل 

 

 

  کل فضاي سرپوشیده مورد نیاز-6جدول 

 قسمت ردیف
 متراژ

 )متر مربع(

هزینه واحد 

 )هزار ریال(

 هزینه

 )میلیون ریال(

 200 2000 100 انبار  1

 210 3000 70 ساختمان اداري 2

 50 2500 20 آزمایشگاه 3

 20 2000 10 تاسیسات 4

 1000 2000 500 سالن تولید  7

 1480  700 جمع 
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 استان کرمانشاههاي صنعتی شرکت شهرك

٤٨

 سازي  هاي زمین و محوطه  هزینه-7جدول 

 قسمت ردیف
 متراژ

 )متر مربع(

 هزینه واحد

 )هزار ریال(

 هزینه

 )میلیون ریال(

 600 300 2000 زمین 1

 40 20 2000 خاکبرداري و تسطیح 2

 67,5 250 270 دیوارکشی 3

 37,5 150 250 فضاي سبز و خیابان کشی 4

 745   جمع 

 

 هاي تاسیسات آب، برق و سوخت و غیره  هزینه-8جدول 

 قسمت ردیف
 هزینه

 )میلیون ریال(

 400 کشی کابلانشعاب، ترانس،  ، حق  تابلو سیستم توزیع برق-تاسیسات برق شامل کنتور  1

 200 کشی   لوله- انشعاب-تاسیسات آب شامل کنتور 2

 100  پیجینگ–تلفن  3

 100 تجهیزات ایمنی 4

 200  حرارتی-تاسیسات برودتی 5

 500 سیستم تهویه هوا 6

 100 کشی  لوله-تاسیسات سوخت شامل تانک ذخیره  8

 1600 جمع 

 

 هاي وسایط نقلیه  هزینه-9جدول 

 )میلیون ریال( هزینه تعداد قسمت ردیف

 100 1 وانت نیسان 1

 

 



 EPافزودنی  هاي صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرك
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٤٩

  کارگاهی- هزینه تجهیزات اداري-10جدول 

 شرح ردیف
 هزینه

 )میلیون ریال(

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

 50 ابزارآالت کارگاهی 2

 150 جمع 

 

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

 

  جدول سرمایه ثابت-11جدول 

 شرح ردیف
 هزینه

 )میلیون ریال(

 910 5جدول  1

 1480 6جدول  2

 745 7جدول  3

 1600 8جدول  4

 9100جدول  5

 10150جدول  6

 498,5 )ها کل هزینه% 10(بینی نشده  متفرقه و پیش 7

 5483,5 جمع 

   

 

هاي تولید به شرح مندرج در   را بر اساس قیمت تمام شده مواد اولیه و هزینهثابت و متغیر جاريهاي  هزینه

 ، یک شیفت EPافزودنی در تولید % 100بدین منظور با فرض بازده . توان برآورد نمود جداول ذیل می

 مقدار و هزینه EPدنی افزوبراي تولید این میزان .  تن تولید کند2کاري در روز قادر خواهد بود تا روزانه 

  روز کاري در هر ماه، مطابق جدول زیر است25مواد اولیه الزم براي 
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٥٠

 

  برآورد هزینه مواد اولیه جهت یک ماه کار-12جدول 

 شرح ردیف
 مقدار مورد نیاز

 )تن (

 هزینه واحد

 )میلیون ریال(

 هزینه

 )میلیون ریال(

1 Zinc dibutyl dithiocarbamate 25 40 1000 

 125 5 25روغن پایه 2

 1125   جمع 

 

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

 تعداد شرح ردیف
 حقوق ماهیانه

 )میلیون ریال(

 5 1 مدیرعامل 1

 3 1 حسابدار 2

 3 1 راننده 3

 3 1 منشی 4

 2 1سرایدار 5

 11  حق بیمه-پاداش سالیانه 6

 27 5 جمع 

 

 

  برآورد حقوق و دستمزد ماهانه پرسنل خط تولید-14جدول 

 )میلیون ریال( حقوق ماهیانه تعداد شرح ردیف

 4 1 مدیر تولید 1

 9 3 کارگر ماهر 2

 5 2 کارگر ساده 3

 12  حق بیمه-پاداش سالیانه 4

 30 6 جمع 
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٥١

 

  برآورد هزینه هاي ماهانه سوخت و انرژي-15جدول 

 همصرف ماهان واحد شرح ردیف
 هزینه واحد

 )ریال(

 هزینه کل

 )میلیون ریال(

 5,9 1300 4500 کیلووات ساعت برق 1

 0,2 1500 100 متر مکعب آب مصرفی 2

 3,5 700 5000 متر مکعب گاز 3

 0,05 100 500 لیتربنزین 4

 9,6    جمع 

 

 

 هاي ماهانه استهالك و تعمیر و نگهداري  برآورد هزینه-16جدول 

 تعمیر و نگهداري استهالك ماهانه

 شرح ردیف
  کلارزش

 درصد )میلیون ریال(
 مبلغ

 )میلیون ریال(
 درصد

 مبلغ

 )میلیون ریال(

 جمع

 )میلیون ریال(

 14,8 2,5 2 12,3 10 1480 ساختمان 1

 22,7 6,7 5 16 12 1600 تاسیسات 2

 2,5 0,8 10 1,7 20 100 وسایط نقلیه 3

 11,4 3,8 5 7,6 10 910 آالت و تجهیزات ماشین 4

 3,8 1,3 10 2,5 20 150 تجهیزات اداري 5

 55,1 15,1  40,1  4240 جمع 

 

فروش در % 1هاي اداري و فروش به میزان        ، هزینه 16 الی   12هاي موضوعی جداول      عالوه بر هزینه  

کـل  % 10،  بینـی نـشده     هاي پیش  گذاري نیز، هزینه   به منظور باال بردن اطمینان سرمایه     . شود  نظر گرفته می  

 .شود ها در نظر گرفته می هزینه
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٥٢

 هاي ماهانه ثابت و متغیر تولید   جدول هزینه-17جدول 

 هزینه متغیر هزینه ثابت

 شرح ردیف
 هزینه

 درصد )میلیون ریال(
 مبلغ

 )میلیون ریال(
 درصد

 مبلغ

 )میلیون ریال(

 1125 100 0 0 1125 )12جدول (مواد اولیه  1

 17,3 30 40,3 70 58 )14-13جداول (حقوق  2

 7,6 80 1,9 20 9,6 )15جدول (سوخت  3

 44,1 80 11 20 55,1 )16جدول (تعمیرات و استهالك  4

 0 0 11 100 11 )دو در هزار سرمایه ثابت(بیمه کارخانه  5

 18 100   18 هزینه هاي اداري و فروش 6

 121,2 95 6,4 5 127,6 بینی نشده پیش 7

 1333,2  70,6  1403,7 جمع 

 

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

 

  برآورد سرمایه در گردش-18جدول 

 شرح ردیف
 هزینه

 )میلیون ریال(

 1403,7 )17جدول (هاي ماهانه  هزینه 1

 842,2 ) پانزده روز کاري(سرمایه در گردش  2

 

 

 برداري هاي قبل از بهره  برآورد هزینه-19جدول 

 )میلیون ریال(هزینه  شرح ردیف

 50 تهیه طرح و نقشه 1

 10 اخذ مجوز تاسیس و سایر مجوزها 2

 47,6 حقوق نگهبانان در مدت سازندگی 3

 315 ) روز مواد اولیه و سایر اقالم7معادل (اندازي آزمایشی  راه 4

 422,6 جمع 
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٥٣

  برآورد کل سرمایه مورد نیاز-20جدول 

 هزینه شرح ردیف

 )میلیون ریال(

 5483,5 11گذاري ثابت جدول  سرمایه 1

 422,6 19برداري جدول   هاي قبل از بهره هزینه 2

 842,2 18سرمایه در گردش جدول  3

 6748,3 جمع 

 

 

آمد ماهانه به شرح ذیل  تولید شود، میزان تولید و درEP تن افزودنی 2اگر فرض کنیم در هر روز 

 .خواهد بود

 

 

 EP میزان تولید روزانه و ماهانه افزودنی -21جدول 

 شرح ردیف
 تولید کل

 )تن(

 قیمت فروش واحد

 )میلیون ریال (

 درآمد کل

 )میلیون ریال(

 EP 2 45 90تولید روزانه افزودنی  1

 EP 50 45 2250تولید ماهانه افزودنی  2

 

 . میلیون ریال خواهد بود27000یک سال کاري، این میزان درآمد براي 

 میلیون ریال برآورد    1403,7 برابر   17جدول  هاي ماهانه ثابت و متغیر تولید طبق          از طرفی، هزینه  

هـاي   عنـوان هزینـه   هـا بـه   کل هزینـه % 10گذاري،  شده است که در آن به منظور باال بردن اطمینان سرمایه 

 میلیون ریال با شرایط  5000همچنین اقساط ماهانه وام به مبلغ       . استبینی نشده، در نظر گرفته شده         پیش

 .شود بهره بانکی به صورت زیر محاسبه می% 12 ساله و با 5

1525      )میلیون ریال(سود بانکی 
2400

61125000



 

108/8    )میلیون ریال( میزان اقساط 
60

15255000
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٥٤

خـالص  نادر نتیجـه سـود      .  میلیون ریال خواهـد بـود      1512,5بر  بنابراین کل هزینه هاي ماهانه برا     

هـاي مختلـف و سـایر کـسورات بـه              با در نظر گرفتن مالیات     . میلیون ریال خواهد بود    737,5فروش ماهانه   

 میلیـون ریـال در      3450 خواهد بود که این مقدار برابـر         287,5فروش، سود خالص ماهانه برابر      % 20میزان  

سر در میـزان     نقطه سربه  و    سال خواهد بود   دو ماه یعنی    24 در این شرایط      سرمایه زمان برگشت . سال است 

 .استدر ماه  EPافزودنی  تن 34تولید حدود 

 

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

اولیـه پایـه ایـن طـرح     مـاده  . کلیه تجهیزات مورد نیاز این طرح در داخل کشور قابل تهیه هستند   

هـا    دهنده از خانواده کاربامات     تیوکاربامات است که متاسفانه مانند سایر ترکیبات شتاب         زینک دي بوتیل دي   

محل تامین این مـواد بـه   . روغن پایه به عنوان حالل از تولیدات داخلی است   . شود  از خارج از کشور تهیه می     

 .باشد شرح ذیل می

 محل تامین ماده

Zinc dibutyl dithiocarbamate چین، آمریکا، مالزي 

 بندر امام، اراك، اصفهان روغن پایه

 

پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

هاي احداث، قیمـت زمـین، نـرخ          محل احداث واحد تولیدي بر اساس عوامل مختلفی مانند هزینه         

امل سیاسی فرهنگی و جغرافیـایی      کارگر، سهولت دسترسی به منابع اولیه و بازارهاي مصرف و نیز برخی عو            

 .گردد و به نحو بارزي در میزان قیمت تمام شده اثر بارزي دارد تعیین می

هاي دولتی در  با توجه به سیاست. هزینه احداث واحد خود تابعی از قیمت مصالح، نرخ کارگر است    

توان بطور    می. واهد بود سازي قیمت مصالح، هزینه احداث به نرخ حمل و نقل مصالح وابسته خ              زمینه یکسان 

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

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

 .استاز کل سرمایه موزد نیاز % 5هاي مختلف کمتر از  استان
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بـه منظـور تـشویق    . هـاي مختلـف اسـت    هـاي دولتـی در اسـتان        نرخ زمین نیز تابعی از سیاسـت      

هاي تشویقی از جمله واگذاري زمین  ها سیاست هاي تولیدي، در برخی استان  گذاران و دارندگان طرح     سرمایه

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

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

سرمایه کل مورد نیاز است و بنابراین اختالف هزینه خرید     % 8قیمت در نظر گرفته شده براي زمین کمتر از          

سرمایه مورد نیـاز از  حتی اگر کل . از کل سرمایه مورد نیاز طرح بوده و قابل اغماض است % 1زمین کمتر از    

طریق وام تامین گردد و میزان وام دریافتی تابع متغیر سرمایه کل در نظر گرفته شود، با حذف نـرخ زمـین،      

 میلیـون ریـال تغییـر       13هاي ماهانه تولید به میـزان تنهـا           میزان اقساط پرداختی ماهانه و در نتیجه هزینه       

 .ن استنظر کرد کند و بنابراین قیمت زمین قابل صرف می

هـاي حمـل و واردات آن تـا     نرخ هر کیلو ماده موثره الزم براي طرح با در نظر گرفتن کلیه هزینـه     

هاي جنوبی محل  با توجه به اینکه کرایه حمل از استان   .  ریال در نظر گرفته شده است      40000محل احداث   

هزینه بارگیري ماده مـوثره     .  ریال در هر کیلو است     1000هاي مرکزي و تهران حدود        بارگیري کاال تا استان   

هاي الزم را به خود اختـصاص         کل هزینه % 3,5 میلیون ریال است که به تنهایی سهمی نزدیک به           50حدود  

. گـذارد   هاي تمام شده تولید اثر می       اي مشابه، هزینه حمل و نقل روغن پایه نیز روي هزینه            به شیوه . دهد  می

خانه باید عمدتاً بر اساس نزدیکی بـه منـابع اولیـه و یـا در                رسد محل احداث کار     به همین جهت به نظر می     

 .میان مسیر تولید تا مصرف انتخاب شود

 استان هرمزگان-1

استان خوزستان-2

استان بوشهر-3

استان کرمانشاه-4

وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال-8

 نفـر   11 اشـتغال    در ایـن طـرح    . نیروي انسانی و تعداد اشتغال طرح به میزان تولید وابسته اسـت           

.  آمده است14 و 13ها در جداول  گردد که فهرست آن بینی می پرسنل پیش
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٥٦

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

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

 . باشد هاي مصرفی می  تکنولوژي و نیز سرانهیک بر اساس نوع تجهیزات و

  آب-الف

آب مورد نیاز واحد شامل خط تولید، تاسیسات، مصارف آشـامیدنی و بهداشـتی و آبیـاري فـضاي                  

 لیتـر در روز تعیـین       150آب مورد نیاز مصارف آشامیدنی و بهداشتی بر اساس سرانه هر نفـر              . شود  سبز می 

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

  متر مکعب در روز مطابق جدول زیر است2,5حدود 

 

 )متر مکعب در روز(میزان  نوع مصرف

 - آب در خط تولید

 1,65 آب آشامیدنی

 0,3 آبیاري فضاي سبز

 0,2 شستشو تجهیزات

 0,2 متفرقه

 2,35 جمع

  

  برق-ب

هاي خط تولید بـه بـرق    ترین تاسیسات هر واحد صنعتی برق است زیرا تقریباً کلیه دستگاه        اسیاس

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

 25برق مورد نیاز تاسیسات نیز حدود       .  کیلووات در روز است    100برق مورد نیاز خط تولید حدود       

کنندگان اصلی   مصرف. برق روشنایی تخمینی از مساحت ساختمان است      . شود  بینی می   یلووات در روز پیش   ک

 .اند برق در جدول زیر مشخص شده
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 )کیلووات ساعت(میزان مصرف روزانه  نوع مصرف

 100 خط تولید

 25 تاسیسات

 15 انبار

 15 ساختمان اداري

 15 روشنایی

 10 سرمایش

 180 جمع

 

 خت سو-ب

مـوارد مـصرف در ایـن واحـد شـامل گرمـایش             . سوخت منبع تامین انرژي واحـد صـنعتی اسـت         

 .شود بینی می  متر مکعب گاز در روز پیش25 متر مربع، 100ساختمان اداري به ازاء هر 

هـاي پیـشنهادي بـدلیل       براي تامین انرژي در اشکال مختلف و نیز خطوط مخابراتی در کلیه محل             

 .شود بینی نمی گونه مشکلی پیش بزرگ هیچنزدیکی به شهرهاي 

هاي اقتصادي و بازرگانی  وضعیت حمایت-10

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

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

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

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

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

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

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

ارشناسی عملکـرد دسـتگاه     آالت صنعتی کاهش دهد و یا با صالحدید و ک           هاي گمرکی را براي ماشین      تعرفه
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هـایی در     مـشابه چنـین مـشوق     . هاي گمرکی را عودت دهد      وارداتی در یک مدت زمانی پس از نصب، تعرفه        

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

 

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

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

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

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

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

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

 :دریافت است

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

 .گردد محاسبه می

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

.شود محاسبه می% 75ضریب 

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

.گردند محاسبه می% 70تسهیالت ریالی با ضریب 

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

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

.باشد می% 3صورت ثابت  به

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

. سال است8سرمایه حداکثر 

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

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

.باشند می

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

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

.برخوردارند

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


		نام محصول

		افزودنی تحمل فشار EP



		ظرفيت پيشنهادي طرح

		600 تن 



		موارد كاربرد

		افزایش تحمل فشار در سیستم هیدرولیک و روانساز، جلوگیری از فرسایش سطوح در شرایط روانکاری مرزی و فشار بالا



		مواد اوليه مصرفي عمده

		زینک دی بوتیل دی تیو کاربامات، روغن پایه



		كمبود محصول

		



		اشتغال زايي

		11 نفر



		زمين مورد نياز

		2000 متر مربع



		زيربنا 

		اداري

		70



		

		توليدي

		500



		

		تاسيسات

		10



		

		انبار

		100



		ميزان مصرف سالانه مواد اصلي

		1250 تن در مجموع



		ميزان مصرف سالانه انرژي

		آب (متر مكعب)

		705



		

		برق (كيلووات ساعت)

		54000



		

		گاز (مترمكعب)

		60000





		سرمايهگذاري ثابت طرح

		ارزي (دلار)

		



		

		ريالي (ميليون ريال)

		5483.5



		

		مجموع (ميليون ريال)

		5483.5



		محل پيشنهادي اجراي طرح

		استانهای خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه





1- معرفي محصول


افزودنی EP كه در صنعت به نامهايي چون افزودنی تحمل فشار حدی نيز موسوم است جهت بالا بردن خاصیت تحمل فشار حدی در روغنهای موتور وروغنهای دنده وگریسها استفاده میگردد. در فرمولاسيون برخي توليدات ديگر چون روانسازهاي صنعتي براي بهبود خواص بهكار ميرود. با توجه به اینکه این ماده افزودنی به روغن است جهت آشنایی با نحوه عملکرد آن باید ابتدا روغنها و روانسازها معرفی گردند.


روغنهاي صنعتی 

روغنهاي صنعتی از دو بخش كلي به شرح زير تشكيل ميشوند:

الف- روغن پايه:

اين بخش ميتواند معدني (بدست آمده از برشهای مشخصي از نفت خام) يا سنتتیک (توليد شده از تركيبات شيميايي، همچون پلي آلفا الفين، پلي گليكول، پلي الكيلن، گليكول، استر و ...) باشد. 


روغن پايه معدني مانند ديگر تركيبات نفتي شامل انواع گستردهاي از هيدروكربنهاي آليفاتيك و آروماتيك است و اين گستردگي شايد به بيش از هزاران تركيب شيميايي هيدروكربني برسد. در اين ميان lub cut برش خاصي از نفت خام است كه از ميانههاي برج تقطير در خلاء بدست ميآيد. اين محصول واحدهاي پالايشگاهي، بهعنوان خوراك واحدهاي روغنسازي محسوب ميشود. اين واحدها شامل دو بخش جداسازي با حلال مواد آروماتيكي توسط حلال فورفورال و استخراج مواد پارافيني (waxy paraffin) توسط مخلوط متيل اتيل كتون و تولوئن است. مواد آروماتيكي باعث افت شاخص گرانروي ميشوند و مواد پارافيني موجب صعود نقطه ريزش خواهند شد.


ب- مواد افزودني يا افزودنیها:

اين مواد به طور مشخص براي ارتقاي كيفيت روانكار با توجه به وظايف روانكاري هر محصول اضافه مي شود. مهمترین این مواد عبارتند از:


- پاككنندهها و معلقكنندهها (detergent & dispersant)

- ضدسايش و ضدزنگ (antiwear & antirust)

- بالا برنده تحمل فشار (EP additive)

- بالا برنده شاخص ويسكوزيته واصلاح كننده ويسكوزيته (viscosity index improver &viscosity modifier)

- ضد كف و كفزدا (anti foam & defoamer)

- ضد اكسيداسيون (antioxidant)

- ضد خوردگي (anti corrosion)

- پايين آورنده نقطه ريزش (pour point depressant)

- امولسيفاير و بيوسايدها

کاربرد روغن موتور 

وظايف اصلي روغن موتور؛ روانسازي قسمتهاي متحرک موتور، به حداقل رساندن اصطکاک و فرسايش، کمک به کاهش حرارت و به خود گرفتن کثافات، ذرات معلق و رسوبات لجني حاصل از احتراق ميباشد. بهدليل اينکه روغن موتور بايد اين وظایف پيچيده را بهطور همزمان انجام دهد، يک فرمولاسيون شيميايي پيچيده حاوی مواد افزودنی مناسب مورد نیاز است.

انواع روغنها

در حال حاضر روغنهاي موتور خودروها به ۳ نوع کلي تقسيم ميشوند.


الف : مينرال ( ارگانيک )

ب : سنتتيک

ج : نيمه سنتتيک( Premium ) 

الف - مينرال

روغني است که بر پايه نفت خام ساخته شده و بهطور متداولی در خودروها بهکار برده ميشود.

ب - سنتتيک

روغني است که از ترکيبات شيميايي يا پليمریزاسيون الفینها توليد ميشود 

ج - نيمه سنتتيک

مخلوطي از روغن سنتتيک و مينرال ( ارگانيک ) است. اين نوع روغن کيفيت روغنهاي سنتتيک را ندارد اما در شرايط سخت نظير دماهاي بالا و يا بار زياد عملکرد بهتري نسبت به نوع مينرال داراست و بيشتر براي وانتها و SUV ها مصرف ميشود و قيمت آن نيز کمي بيشتر از مينرالهاست.

خصوصيات روغن موتور:


براي برآورده نمودن نيازهای روانكاري صنعتي مدرن، يك روغن باید داراي ويژگيهاي زير باشد:

1- پايداري حرارتي و پايداري در برابر اكسيداسيون

2- سازگاري با آب بندها

3- محافظت دندهها و ياتاقان ها در برابر سايش بيش از حد

4- مقاومت در برابر دما و فشار بالا (روغنهاي دنده EP )

5- پاك كنندگي دنده و ياتاقان

6- خاصيت دي مولسيبليتي

7- محافظت در برابر زنگ زدگي و خوردگي، خصوصاً براي فلزات زرد

8- خواص ضد كف

بسياري از اين خواص كليدي با بررسي اطلاعات فني توليدكننده روغن و مقايسه آنها با شرايط عملكردي حداقل كه توسط موارد زير تعيين شده، قابل شناسايي است. 

1- مشخصات US-Steel 224 براي روغنهاي دنده صنعتي EP بدون سرب: 

اين مشخصات پايداري حرارتي و تحمل بار بالا را تعريف مي كنند.

2- AGMA 9005-DA :

اين مشخصات بسيار شبيه US Steel 224 و نيز شامل مشخصات فيزيكي و كارآيي حداقل براي روغنهاي R&O، مركب و سنتتيك است.

3- Cincinnati Milacron P-34/P-35/P-59/P-63/P-74/P-76/P-77/P-78 

اين مشخصات شامل عملكرد حداقل براي پايداري حرارتي و محافظت در برابر زنگزدگي است.

4- DIN 51517 Part 3 CLP 

توسط انجمن استاندارد آلمان توسعه يافته است. ويژگيهاي روغن دنده پايه معدني شامل افزودني هاي ضدزنگ، افزايش طول عمر و EP را تعريف ميكند.

علاوه بر اين مشخصات پايه، تعدادي آزمايش اضافي نيز براي مواردي كه كارآيي بهينه مورد نياز است، قابل انجام ميباشد.


روغنهاي دنده خودرو

یکی از مهمترین انواع روغنهای صنعتی روغنهای دنده خودرو هستند که جهت تعويض راحت دنده بهخصوص در دماي پايين، جلوگيري از بهخطر افتادن اجزاي تحت فشار و نیز كاهش اصطكاك و سايش مورد استفاده قرار میگیرند. در شرايط روانكاري لايه مرزي بهعنوان يكي از عوامل انتقالدهنده حرارت در نظر گرفته شده و از خوردگي و زنگزدگي سطح جلوگيري ميكنند. علاوه بر اين روغنهاي دنده حاوي افزودنیهاي ضداكسيداسيون، ضد كف و دموليسفاير هستند.

روغنهاي دندهاي كه در وسايل نقليه مورد استفاده قرار ميگيرند علاوه بر افزودنیهاي مذكور حاوي افزودنیهاي بالا برنده شاخص گرانروي هستند كه محدوده دماي عملياتي آنها را وسعت ميبخشند. بهطور دقيقتر بيشتر روغنهاي دنده صنعتي، جزو گروه روانكارهاي تكدرجهاي «مونوگريد» هستند و ويسكوزيته آنها بر اساس شرايط سيستم تعيين ميشود. اين روغنها بايد طوري انتخاب شوند تا حتي الامكان از ضربات وارده به دندانهها و آسيبرساني به آنها جلوگيري كنند. ويسكوزيته نبايد آنقدر بالا انتخاب شود تا خود عامل افزايش گرما و افت نيرو در اثر تلاطم شود. به هنگام انتخاب گريد مناسب براي روغن میبايست ويسكوزيته روغن در دماي عمليات جعبه دنده در نظر گرفته شود. اين دما شاخص تعيينكننده قابليت روغن براي ايجاد فيلم روانكار است. انتخاب گرانروي مناسب شرایط خودرو موجب كاهش اصطكاك داخلي، جريان مناسب روغن، جلوگيري از سايش، ممانعت از داغ شدن سطح دنده و روانكاري صحيح خواهد شد.


روغنهاي دنده صنعتي بر اساس انطباق با شرايط عملياتی مجموعه دندهها فرموله ميشوند:

· در شرايط عملياتي سرعت بالا و بار كم در جعبه دندههاي بسته حاوي بازدارندههاي اكسيداسيون و زنگ زدگي، افزودنی ضد كف و ضد سايش ميباشند كه بهطور معمول به آنها روغنهاي R&O ميگويند.

· در شرايط بار متناوب (سرعت كم، بار زياد) در جعبه دندههاي بسته افزودنیهاي گوگرد-فسفر يا مواد مشابه موجود در روغن با ايجاد لايهاي محافظ از خط افتادگي سطوح تماس جلوگيري كرده و در شرايط روانكاري مرزي قابليت تحمل فشارهاي بالا را به روغن ميدهد. روغن دنده همچنين حاوي افزودنی پايينآورنده اصطكاك، تركيبات ضد سايش، غير فعالكنندههاي فلزي و عوامل معلقكننده است كه به مقدار مناسب در روغن وجود دارند.

· دندههاي «حلزوني با جنس برنز يا استيل» بهطور معمول به روغني نياز دارند كه از تركيب روغن پايه با10-3 درصد چربي يا روغنهاي چربيدار سنتزي تشكيل يافته و با ايجاد چسبندگي قابليت حركت صفحات تحت فشار بالا را فراهم ميكند.

· چرخ دندههاي باز بهطورمعمول به روغني با ويسكوزيته بالا، قابليت تحمل فشار بالا و افزودنیهاي ضدسايش براي شرايط بار زياد و سرعت پايين نياز دارند. آنها اغلب حاوي عوامل ايجاد چسبندگي بين چرخ دنده و سيال روانكار ميباشند.


روغنهای دنده به شیوههای مختلفی بر اساس کاربرد و یا نوع مواد افزودنی طبقهبندی میشوند. برخی از مهمترین روشهای طبقهبندی روغن هاي دنده عبارتند از:


- بر اساس ویژگیهای كيفي (انستيتو نفت آمريكا)

- روغن دنده پارس مدوس  GL-3 GL-2 API GL-1

- روغن دنده پارس مدوس اي پي  GL-4

- روغن دنده پارس مدوس اي پي اس GL-5

- بر اساس گرانروي (انجمن مهندسان اتومبيل)

روغن دندهای پیاس جهت انواع دندههایی که در فشار فوقالعاده زیاد و شرایط سخت کار میکند و بهویژه جهت جعبه دنده اتومبیلها و کامیونها و ماشینآلات سنگین راهسازی و کشاورزی و دندههایی که هیپوئید نامیده میشود مورد مصرف دارد. این روعن همچنین برای چرخ دندههای حلزونی مایل و جعبه دندهها و برخی از دیفرانسیلها توصیه میشود و در سه گرید90،80و140 قابل عرضه است. این محصولات در بستهبندی 208 لیتری ارائه میگردند. انواع روغن دنده استاندارد تصفيه دوم 90 SAE و 140SAE  ساده يا EP  در بشكه 208 ليتري هر تن300 دلار عرضه میشوند. انواع روغن دنده استاندارد تصفيه دوم 90 SAE و 140SAE  ساده يا EP در چليك 20 ليتري هر تن 315 دلار عرضه میشوند. انواع روغن دنده استاندارد تصفيه دوم 90 SAE و 140SAE  ساده يا EP در ظروف 1-4 ليتري هر تن350 دلار به فروش میرسند.

برخی از انواع روغنهای دنده که حاوی افزودنی مناسب برای تحمل فشار عملیاتیاند عبارتند از:


1- روغن دنده اتوماتيك

مشخصات خاص روغن دنده اتوماتيك شامل قابليت در انتقال قدرت قابليت عالي در انتقال حرارت، مقاومت در برابر كف كردن، ممانعت از سايش و روانكاري عالي است. روغنهاي دنده اتوماتيك در جعبه دنده اتوماتيك خودروهاي سواري، سيستمهاي انتقال قدرت و جعبه فرمان هيدروليكي و خودروهاي سنگين مانند اتوبوسها كاربرد دارند.


2- روغن دنده هيدروليك

پارامترهاي مهم در انتخاب روغن دنده هيدروليك به شرح زير است:

- درجه حرارت عملكرد سيستم

- دامنه تغييرات دمايي

- گرانروي توصيه شده

- سازگاري با مواد تشكيل دهنده

- مقاومت لايه روغن

- فشار و سرعت سيستم

سه دسته اصلي روغنهاي دنده هيدروليك عبارتند از:

1-  R &O كه داراي خواص ضد زنگ و ضد اكسيداسيون است.


2-  AW كه داراي خواص ضد سايش است.


3-  HVI & AW كه داراي شاخص گرانروي بالا و خواص ضد سايش است.


وظايف اصلي روغن و نقش مواد افزودني


مهمترین وظایف یک روغن صنعتی در شرایط عملیاتی عبارتند از:


1- روانكاري و كاهش اصطكاك ( مواد افزودني بالا برنده شاخص گرانروي و ضد سايش )

2- پاك كنندگي و معلق سازي ( افزودنیهاي پاك كننده و معلق كننده )

3- انتقال حرارت ( افزودنیهاي ضد اكسيداسيون )

4- باز دارندگي در برابر خوردگي و زنگزدگي ( افزودنیهاي ضد اكسيداسيون و ضد زنگ (

5- از بين بردن كف ( افزودني ضدكف )

متاسفانه لازمه انجام چنین وظایفی تعدد دفعات روانكاري است. علاوه براین روغن در وضعيت اوليه باقی نمانده و در شرایط کار در اثر اکسایش یا آلوده شدن به تدریج کارآیی خود را از دست میدهد. بدین ترتیب پس از مدتی لرزش و صداي سيستم در درون اتاق حس شده و بازدهي سیستم بهخصوص در شرايط دما و فشار بالاتر افت محسوسی پیدا مینماید. جهت جلوگیری از کاهش کارآیی و یا افزایش دوام و کیفیت روغن لازم است افزودنیهای مناسبی به روغن افزوده شود. نوع و مقدار مواد افزودني به روغن پايه بهکار رفته بستگي دارد و اثر قابل ملاحظهای بر عملکرد و طول عمر انتقالدهندهها دارد. بسته به نوع کارکرد روغن، افزودنيهاي بهکار رفته در ساختار آن تغيير ميکند. یکی از این افزودنیها مواد EP یا تحمل فشار هستند.


فشار روغن و عوامل مؤثر برآن

بهمنظور کارکرد صحیح در سیستم هیدرولیک، روغن باید دارای محدوده فشار مناسبی بوده و نیز بتواند دامنه گستردهای از فشار را تحمل نماید. در صورت بروز هر نوع ایراد در سیستم مکانیکی یا هیدرولیکی، انتخاب روغن با گرید نامناسب و نیز انجام واکنش با فلز سطح، اکسایش و آلودگی با ذرات و بالاخره اختلاط با سوخت ممکن است میزان افزودنی تحمل فشار روغن کاهش یابد و یا این افزودنی قادر نباشد تا فشار وارده بر سیستم را تحمل نماید. 


مواد بالابرنده تحمل فشار ((Extreme Pressure:


يكي از مهمترين خصوصيات عملكرد يك روانكننده، ظرفيت تحمل بار آن و يا بهعبارت ديگر توانايي آن جهت جلوگيري و يا به حداقل رساندن سائيدگي دندانه دندهها است. اين ظرفيت تحمل بار بيشتر با استفاده از مواد افزودني در روانكار تامين ميشود. به اين نوع روانكنندهها، روانكارهاي بالایرنده تحمل فشار یا EP گفته ميشود.


عواملEP موجب افزايش طول عمر روغن ميشوند. در شرايطي که دندهها تحت بارهاي بسيار زياد هستند بهکار بردن افزودنيهای EP ضروري است. روغندندههاي ساده، مخروطي، حلزوني و مارپيچ با بارهاي خيلي زياد، حاوي افزودنيهاي سولفور، کلر و یا فسفردار هستند. اين افزودنيها خواص ضدسايش و فشارپذيري بسيارخوبي در محدودهي وسيعي از شرايط ايجاد میکنند.

نقش و نحوه عملكرد افزودنیهاي EP

افزودنیهای EP از جوش خوردگي موضعي سطوح فلزي با يكديگر در اثر بار زياد و در شرايط روانكاري لايه مرزي جلوگيري ميكنند. هنگامي كه تماس بين فلز و فلز برقرار ميشود، دماي موضعي بالا ميرود. در اين حالت افزودنی EP به فلز سطح متصل شده و با ايجاد فيلمي كه تا حدی مقاوم است، از جوش خوردگي بين سطوح ناصاف فلز جلوگيري كرده و مانع ساييده شدن دندانه ميشود. پيوند میان افزودنیهاي EP با فلز سطح به دو صورت فيزيكي و يا شيميايي است. درحالت روانكاري لايه مرزي، اين افزودنیها با سطح فلز دندانهها ( كه در اثر زبري سطوح دماي موضعي آنها بالاتر رفته) پيوند برقرار ميكنند. تركيب ساخته شده حاصل، با فرمول عمومي FeSxPyOz داراي نقطه ذوب اوتكتيك پايين بوده كه نسبت به خود فلز از نرمي بيشتري برخوردار است. اين لايه به هنگام تماس، از فلز جدا شده و مانع از جوش خوردن، ساييدگي و خراشيدگي سطوح دندانهها در نقاط تماس ميشود. بدین ترتیب، افزودنيهاي EP از تخریب سطح فلز که بهویژه در هنگام روشن و خاموش كردن و بارهاي ناگهاني بهوجود ميآيد، مقاومت ميكند.

طبقهبندي روغنهاي EP

به منظور تفكيك روغنهاي خودرو با سطوح مختلف از خواص فشار پذير (EP)، انجمن نفت امريكا (API) ، پنج سري روانكار براي سيستمهاي انتقالدهنده قدرت غير اتوماتيك تهيه كرده است كه نامگذاري آنها به ترتيب خصوصيت فشارپذيري عبارتند از

APIGL-1

APIGL-2

APIGL-3

APIGL-4

APIGL-5


در مورد روانكارهاي مختلفي كه در سيستم انتقال دهنده مكانيكي خودرو وجود دارد، روانکننده بايد داراي سطوح كيفي حداقل APIGL-1 باشد. اتومبيلهاي مدرن به روانکارهای با سطوح كيفي بالاتر نظير API GL-4، APIGL-5  نياز دارند. سطوح كيفي مذكور، بر روي ظروف روغندنده توليد شده توسط سازندگان معتبر، درج ميشود.


انواع ترکیبات EP

در گذشته افزودنیهاي EP از پايههاي سرب، گوگرد فعال و بعدها از تركيبات كلردار تشكيل ميشد. از اواسط دهه1950 ميلادي استفاده از صابونهاي سرب، محدود و بهجاي آن افزودنیهاي حاوي روي و فسفر جايگزين شدند. افزودنیهاي فعلي حاوي تركيبات گوگرد- فسفر، بوراتها و تركيب گوگرد- روی هستند كه در برابر گرما پايدار بوده و موجب خوردگي ساير فلزات غيرآهني و آلياژهاي مسي نميشوند.

افزودنیهای EP حاوی گوگرد


گوگرد فعال يا غيرفعال

گوگرد فعال، توانايي انجام واكنش شيميايي با سطوح فلزي را براي ايجاد سولفيد فلزي دارا است. گوگرد غيرفعال چه در شرايط آزمايشگاهي و چه در شرايط عمليات، قابليت تشكيل سولفيد فلزي را ندارد. تمايل افزودنی گوگرددار به انجام واكنش با سطح فلزي، به عوامل مختلفي مانند تركيب درصد افزودنی، دماي واكنش و حالت اكسایش گوگرد در تركيب بستگي دارد. سولفيدها در حالت اکسایش منفی و گوگرد عنصري در حالت اکسایش صفر هستند و در صورتیکه دما به اندازه كافي بالا باشد ميتوانند بهراحتي به سولفيدهاي فلزي تبديل شوند. اما حالت اکسایش گوگرد در سولفاتها 6+ است و در این حالت اکسایش بالا، گوگرد تمايل چندانی به تركيب با فلزات و تبديل به سولفيدهاي فلزي ندارد. انتخاب فعال و يا غيرفعال بودن گوگرد به عواملي از جمله قابليت واكنشپذيري تركيب و شرايط آزمايش مورد استفاده براي طبقهبندي افزودنیها بستگي دارد.


تركيبات گوگردي در روغنهاي پايه معدني (كه در بيشتر مواقع به صورت سولفيد وجود دارند) پايداري شيميايي بيشتري دارند. افزودنیهاي EP و روغنهاي پايه در شرايط انجام تست خوردگي مس غيرفعال هستند اما در شرايط روانكاري مرزي كه دماهاي موضعي بالا است، هم مولكول اسيدهاي چرب گوگرددار و هم افزودنیهاي EP گوگرد- فسفردار شكسته شده و به سولفيدهاي فلزي تبديل ميشوند. در اين شرايط هر دو نوع افزودنی به طور معمول فعال هستند. 

روغنهاي معدني گوگرددار و ساير تركيبات بسيار فعال گوگرد در دماهاي پايينتر نسبت به ساير افزودنیهاي گوگرددار فيلمهاي محافظ فلز بهتري ايجاد ميكنند. اين در حالي است كه اين تركيبات در برابر فلزات و آلياژهاي فلزي خاص مانند فلزات زرد (مس بهعنوان يكي از فلزات اصلي موجود در آلياژ وجود دارد) بسيار خورنده هستند. 

آلکیل تیوکارباماتها


انواع مختلفی از مواد شیمیایی حاوی گوگرد قابلیت استفاده به عنوان افزودنی EP را دارا هستند. در این میان آلکیل دیتیو کارباماتها ترکیباتی آلی فلزی هستند که کاربردهای متنوعی در صنایع مختلف دارند. از این ترکیبات در فرمولاسیون روکش کابلهای بیوتیل-نئوپرن و نیز الاستومرهایی که قدرت ولکانیزاسیون ضعیفی دارند و حاوی گروههای غیراشباع کمی هستند، به منظور تسریع در مرحله پخت استفاده میکنند. کاربرد دیگر آنها در آمیزههای لاتکس بهخصوص موارد دارای استاندار اجباری است. بهعنوان مثال در تولید دستکشهای خانگی به روش Dip Molding از این ترکیبات بهعنوان شتابدهنده استفاده میشود. در روش Dip Molding الاستومر مایع بوده و قالب درون مایع فرو میرود و لذا جهت تشکیل فیلم و تسریع در ولکانیزاسیون، استفاده از یک شتابدهنده الزامی است. ولکانیزاسیون در واقع عمل شکستن حلقه S8 به زنجیرههای کوچکتر است. این قطعات زنجیرههای پلیمری را به یکدیگر متصل میکند و بدین ترتیب، پیوندهای عرضی حاصل موجب سختی، دوام و مقاومت بالای لاستیک میشود. تعداد اتمهای گوگرد در این قطعات تعیینکننده خواص لاستیک است: با تعداد کم، لاستیک حاصل سختتر و با تعداد گوگرد زیاد، لاستیک حاصل منعطفتر خواهد شد. مشخص شده است که علاوه بر عنصر گوگرد که برای انجام ولکانیزاسیون الزامی است، عنصر روی نیز تاثیر قابل ملاحظهای دارد. ترکیبات این عنصر علاوه بر شتابدهنده نقش یک فعالکننده را نیز دارند. لذا تقریباً در کلیه فرمولاسیونهای ولکانیزاسیون گوگردی از آنها استفاده میشود. 


تغییر در فلز مرکزی و نوع گروههای آلکیلی تاثیر زیادی بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی و در نتیجه کاربرد تیوکارباماتها دارد. برخی از مهمترین ترکیبات این خانواده به شرح ذیل میباشند.


1- زینک دیبوتیل دیتیوکاربامات




این ترکیب با شماره CAS برابر 136-23-2 و به فرمول [(C4H9)2NCS2]2Zn میباشد. جرم ملکولی آن، 474.12 است و به نامهای:


Zinc N,N-dibutyldithiocarbamat


Di-n-butyldithiocarbamic Acid Zinc Salt


Butasan


Butazate


Butazin


Zinc bis(dibutylcarbamodithioato-S,S')


(T-4)


Zinc bis(dibutyldithiocarbamate)


Butyl zimate


BZ


ZDBC


ZBC


 و غیره در صنایع مختلف بکار میرود. پودر سفیدرنگی است که نقطه ذوب آن °C 100 و وزن مخصوص آن 1.27 است. در آب نامحلول و در بنزن، کربن دیسولفید و اغلب حلالهای آلی محلول است. از واکنش تراکمی دی n-بوتیل آمین با کربن دی سولفید در محلول آبی قلیایی نمک محلول در آب تولید میشود که در مرحله بعد با واکنش با دیاکسید روی به نمک نامحلول تبدیل میشود.

این ترکیب تحت شرایط معمول پایدار است. بهعنوان یک شتابدهنده سریع در رزینهای NR،SBR ، IIR،EPDM  و لاتکسهای طبیعی و مصنوعی استفاده میشود. همچنین بهعنوان یک آنتی اکسیدان در چسبهای پایه لاستیک و نیز بهعنوان پایدارکننده در سیمان بکار میرود.


از نقطه نظر ایمنی، این ترکیب سرطانزا نیست اما تماس آن با پوست موجب آسیب و ایجاد حساسیت میکند. زیست-تخریب پذیر است و مقدار دوز کشنده آن (LD50 > 5000 mg/kg) نسبتاً بزرگ است. موتاژن نیست


2- زینک دیمتیل دیتیوکاربامات



در مقایسه با مشابه بوتیل خود نسبتاً سمیتر است. این ترکیب با نامهایی چون SDD عرضه میگردد. دانش فنی تولید این ترکیب در آزمایشگاه تحقیق و توسعه شرکت SPEC فراهم گردیده اما هنوز در ایران تولید نمیگردد.


3- زینک دیاتیل دیتیوکاربامات

4- زینک دیبنزیل دیتیوکاربامات

5- نیکل دیبنزیل دیتیوکاربامات

به مقدار کم در تولید لاستیک NBC استفاده می شود.


6- مولیبدن دیآلکیل دیتیوکارباماتها

این دسته از کارباماتها به اندازه ترکیبات مشابه با فلز مرکزی روی اهمیت صنعتی ندارند. اما تحقیقات آزمایشگاهی نشان میدهد که آنها ميتوانند بهعنوان آنتياکسيدان و کاهشدهنده ضريب اصطکاک و سايش به روغن موتور اضافه گردند و در مقادير کم اثر آنتياکسيداني قويتري نسبت به ديآلكيلدي تيو کاربامات روي دارند. 

بررسي عملكرد گوگرد فعال در روغنهاي دنده EP

براي كاهش سايش و جلوگيري از بروز پديده Scuffing یا «خراشيدگي سطوح» در كاربردهاي موتوري و صنعتي در شرايط بار بالا از روغنهاي دنده حاوي افزودنی EP استفاده ميشود. اين نوع از روغنهاي جديد دنده، با افزودنیهايي كه داراي گوگرد فعال تركيب شده با فسفر هستند، فرموله ميشوند. اين افزودنی خواصي مانند پايداري حرارتي، ضد خوردگي و قابليت تحمل بار بالا را به روغن ميبخشد.

برای حصول اطمينان از ميزان مشخص افزودنی موجود و نيز بررسي شرايط جزء فعال در هنگام استفاده، آناليز روغن دندهاي حاوي افزودنی EP از اهميت بالايي برخوردار است. این امر بهویژه در مورد روغنهای دنده كاركرده جهت بررسي و مقایسه عملكرد فعلي و آنچه كه از آن انتظار ميرود بسییار ضروری است. بههمين دليل درك ماهيت شيميايي روغنهاي دنده حاوي EP، موارد كاربرد آنها و ابزارهاي آناليزي مورد استفاده براي تعيين ميزان افزودنی بسيار مهم است.


آزمايشهاي تعيينكننده ميزان گوگرد فعال موجود در روغن دندههاي EP دار بيشتر آزمايشهاي آناليز روغن، خواص فيزيكي يا شيميايي و يا خواص كلي روانكار (مانند تركيب درصد عناصر موجود) را اندازهگيري ميكنند. بهعنوان مثال شيميدانها ميتوانند از 17 روش آزمايش مختلف بر اساس استاندارد ASTM ميزان كل گوگرد در سوخت يا روانكار را تعيين كنند. اما آزمايشهاي محدودي وجود دارند كه بهطور مستقيم ميتوان توسط آنها ميزان دقيق افزودنیهاي مشخصي را تعيين و تغييرات آنها را نسبت به زمان بررسي نمود.


اندازهگيري مستقيم افزودنیهاي EP گوگرددار


از روش آزمايش ASTMD 1662 بهمنظور تعيين ميزان گوگرد فعال در يك روانكار «روغن فلزكاري» استفاده میکنند. این امر با اندازهگيري گوگرد، قبل و بعد از انجام واكنش گوگرد با مس فلزي كه منجر به حذف گوگرد فعال ميشود، انجام میشود. نمونه در دماي150 درجه سانتيگراد در مجاورت مقادیر اضافی از پودر مس قرار ميگيرد، به صورتي كه در روغن نمونه در آزمايش هيچگونه آثار لكه در ميله مسي مشاهده نشود. گوگرد فعال با پودر مس واكنش داده و سولفيد مس توليد ميكند.

تکنیک طيفسنجي مادون قرمز با تبدیل فوریه FTIR تکنیکی غير مخرب است كه ميتوان به كمك آن ميزان افزودنیهای روغن را بهطور كمي تعيين كرد. همچنین با استفاده از اين روش ميتوان بين يك روغن نامعلوم و يك محصول مشخص آناليز مقايسهاي انجام داد و يا آلودگيهاي موجود در يك محصول نهايي را تعيين كرد. این روش جايگزين آزمايشهاي قدیمی و پرهزینهای شده است كه در آن ميزان رقيقشدن سوخت و اكسيداسيون مواد در روغن تعيين ميگشت. تکنیک مادون قرمز بر اساس انتقالات ارتعاشی و چرخشی در یک ماده در اثر جذب انرژي تابشي در محدوده طول موجهاي 17-5.2 ميكرون و يا فركانسهاي  cm-1 4000-450 1 است. از این روش جهت اندازهگیری کمی برخی افزودنیهای روغن مانند هیدروکسی تولوئن بوتیله شده و زینک دیآلکیل دیتیو فسفات استفاده شده است. میزان جذب انرژی تابشی به صورت شدت جذب بیان شده و با غلظت نمونه در یک محدوده گسترده رابطه خطی دارد که این رابطه را قانون بییر-لامبرت گویند. ابتدا میزان جذب انرژی تابشی یک نمونه استاندارد با غلظت مشخص تعیین شده و سپس جذب نمونه روغن حاوی افزودنی اندازهگیری شده و به کمک رابطه فوق، غلظت افزودنی تعیین میشود. در برخی موارد این روش اندازهگیری مستقیم خطای زیادی را به همراه دارد و لذا اندازهگیری به روشهای منحنی کالیبراسیون و یا افزایش استاندارد صورت میگیرد.


درصورت اثبات كاهش غلظت افزودنی EP با تکنیک طیفسنجی مادون قرمز لازم است نسبت به تنظيم تعداد و دورههاي آناليز روغن اقدام نمود و حتی در موارد حاد بهتر است آزمايشهاي تکمیلی مانند اسپكتروسكوپي جذب اتمي، آناليز تعداد ذرات و غیره را براي تنظيم محدوده زمانی مجاز استفاده از روغن دنده و نیز تشخيص مشكلات مكانيكي موجود در جعبه دنده و يا سيستم انتقال قدرت انجام گردد. البته لازم به ذکر است که كاهش ميزان افزودنی بهتنهايي نميتواند فاكتوري براي تعيين ميزان كاهش خاصيت EP باشد. بهعنوان مثال ممكن است افزودنی EP تحت شرايط عملياتی مانند گرما، اکسیژن و سایر اجزاء موجود، تخریب و یا اکسیده شود اما همچنان خواص EP در روانكار مشاهده شود. 

اندازهگيري افزودنیهاي EP گوگرددار به روش غيرمستقيم

آزمايش خوردگي مس كه بر اساس روش استاندارد ASTM D-130 صورت ميگيرد روش غیرمستقیم اندازهگيري ميزان خوردگي فلز توسط روانكار است. اين روش درصورتی قابل استفاده است که بجز افزودنی  EPماده ديگري که قابليت خورندگي فلز مس را دارا باشد، در روانكار وجود نداشته باشد. 

دانستن اين نكته مهم است كه هيچ ارتباطي بين مثبت بودن واكنش در آزمايش خوردگي مس و ميزان تاثير افزودنی EP روي روغن دنده وجود ندارد. 

آزمايش پايداري حرارتي: 

آزمايش پايداري حرارتي كه شيوه جديد آزمايش پايداري حرارتي انجام شده توسط شركت Cincinnati Milacron “Cincinnati Milacron Thermal Stability Test-A” است برخلاف روش آزمايش ASTM D-130 ميزان خوردگي را به صورت كمي نشان مي دهد. در اين شيوه، روغن موردنظر را كه ميلههاي آهني و مسي در آن وجود دارند تا دماي 135 درجه سانتيگراد و به مدت 168 ساعت گرم ميكنند. در پايان آزمايش ظاهر ميلهها از نظر تغيير رنگ مورد بررسي قرار ميگيرد. علاوه بر اين، تغيير در ويسكوزيته روغن، ميزان لجن تشكيل شده در روغن و كاهش وزن ميله مسي تعيين ميشود. پروسه موردنظر بيشتر براي تشريح ميزان خوردگي روغن دنده EP كارنكرده مفيد است. 

آزمايشهاي سايش و اصطكاك:

آزمايشهاي اصطكاك و سايش كه برخي از آنها در جدول 2 آورده شدهاند، بيشتر در مورد بررسي EP موجود در روغن كارنكرده و عملكرد مواد ضدسايش استفاده ميشود. اين آزمايشها وقتگير و پرهزينه بوده و در آناليزهاي معمولي روغن مورد استفاده قرار نميگيرند. اما در مورد بررسي ميزان EP و خواص ضدسايش روغن كاركرده در شرايط بحراني، براي تخمين ارتباط بين درصد افزودنی EP در روغن كاركرده و خواص ديگر روغن و همچنين آلايندههايي كه در سيستم افزايش مييابند، مفيدند. 

1-1- نام و كد محصول (آيسيك 3): 


این ماده تاکنون در ایران تولید نشده است و لذا فاقد کد آیسیک است.


1-2- شماره تعرفه گمركي:

مواد افزودنی تحمل فشار با شماره تعرفه گمرکی خاصی وارد نمیشوند. بهطور کلی کلیه مواد افزودنی به روغن تحت شمارههای 381119 تا 381190 وارد میگردند. مواد شتابدهنده نیز تحت شماره تعرفه 381210 وارد میشوند. در جدول زیر واردات کلیه مواد تحت شمارههای تعرفه گمرکی یاد شده در سال 1382 آمده است.


		تعرفه

		نام کالا

		وزن

		ارزش ریالی

		ارزش دلاری



		381119

		فرآوردههاي ضدخوردگي

		6000

		116006080

		14647



		381119

		مواد شيميایي ضدخوردگي

		59895

		599363545

		75677



		381119

		مواد افزودني روغن موتور

		98574

		2709352208

		342090



		381119

		مواد افزودني بنزين موتور

		58863404

		1.45026E+11

		18311386



		381119

		مواد افزودني به روغن موتور

		31760

		1011727356

		127744



		381119

		كيميك فرآوردههاي ضدخوردگي

		37640

		823649537.8

		103996



		381119

		مواد افزودني به روغن موتور

		14826

		480399160

		60656



		381119

		كيميك 3641 فرآورده ضد خوردگي

		20090

		574220146.6

		72503



		381119

		مواد شيميايي ضد خوردگي فلزات

		8980

		702740024

		88729.8



		381119

		مواد شيميایي بازدارنده رسوبات

		3250

		47508142

		5999



		381119

		مواد شيميایي ضدخوردگي (فلومات )

		3900

		73812730

		9320



		381119

		مواد افزودني جهت ساخت روغن صنعتي

		57415

		899680967

		113596



		381119

		مواد شیمیایی (بازدارنده رسوبات)

		105680

		2425411688

		306239



		381119

		مواد افزودني بنزين موتور به علامت niov

		19954876

		49363486251

		6232763



		381119

		مواد شيميايي (8551 و 5076  (p3-ferrofos

		39000

		512744413

		64740



		381119

		مواد افزودني بنزين موتور به علامت شركت نفت

		24971022

		61561609899

		7772931



		381119

		موادشيميايي

(,p3-8723 pwg 8723 p3-ferrocryi )

		5750

		110247886

		13920



		381119

		مواد شیمیایی (تنسيوفيكس ال يكس -تنسيوفيكس بي زد)

		18864

		315399353

		39823



		381119

		نالكو

		21927

		700145674

		88402



		381119

		پودر برش

		24000

		40458889

		5108



		381119

		آنتي فوم

		135000

		3346038881

		422480



		381119

		ضدخوردگي

		3010

		69926585

		8829



		381119

		لوبريزول

		133920

		11152786193

		1408181



		381119

		مكمل روغن

		2380

		21707249.88

		2741



		381119

		مواد كوئينگ

		39

		226212832

		28562.23



		381119

		مواد شیمیایی

		512990

		9438394926

		1191716



		381119

		مواد ضدخوردگي

		10654

		376362799.2

		47521



		381119

		مواد ضدخورندگي

		10654

		385945358

		48731



		381119

		مواد ضد خوراكي

		1408

		24654722

		3113



		381119

		فرآورده ضدخوردگي

		12025

		275221414

		34750



		381119

		اسپري ترك ياب جوش

		2450

		55955760

		7065.12



		381119

		جايگزين سرب بنزين

		14560

		614573213

		77598



		381119

		مواد افزودني بنزين

		59087319

		1.47187E+11

		18584211



		381119

		افزودني روغن موتور

		16818

		527555068

		66610



		381119

		جايگزين سرب و بنزين

		14560

		615582394

		77725



		381119

		دولاپيكس PC67 روانساز

		5400

		112544760

		14210



		381121

		مواد افزودني BPME092

		16000

		391028870

		49372



		381121

		مواد افزودني به روغن

		168660

		3222447169

		406874



		381121

		مواد افزودني روغن موتور

		4891082

		58760678672

		7419277



		381121

		ماده افزودني روغن موتور

		120000

		2663770843

		336335



		381121

		مواد اوليه جهت توليدروغن

		2100

		61254601.2

		7734



		381121

		ارتقادهنده ويسكوزيته روغن

		362600

		1005688114

		126980.82



		381121

		مكمل روغن گيربكس به مارك STP

		132

		3675760

		464



		381121

		مواد افزودني روغن پالايشگاه

		18320

		305012267

		38512



		381121

		مكمل روغن گيربكس به مارك ABRO

		150

		4163778

		526



		381121

		مواد افزودني روغن روان كننده

		35820

		593772987

		74971



		381121

		افزودني به روغن موتور lz5235

		5304

		287021443.8

		36240



		381121

		مواد افزودني روغن موتور مارك 6213 P

		1000043

		12602842487

		1591268



		381121

		افزودني مجاز روغن موتور INFENEUMSV150

		7200

		379203250

		47879



		381121

		روغن روانكننده مواد افزودني روغن پالايشگاه

		17740

		298783839

		37725



		381121

		ماده افزودني جهت ساختن روغنهاي صنعتي و موتور

		1880

		36506894

		4609



		381121

		ال زد

		47520

		993512509

		125443



		381121

		100 TEB

		3060

		39830458

		5029



		381121

		انفينيوم

		73600

		930884346

		117536



		381121

		ال زد 5375

		64000

		1639528426

		207011



		381121

		ال زد 9331

		78400

		2660774840

		335956



		381121

		مواد افزودني

		17600

		542232828

		68464



		381121

		مواد شیمیایی

		16380

		279031273

		35231



		381121

		افزودني روغن

		41025

		732739881

		92518



		381121

		روغن افزودني

		16200

		370451819

		46774



		381121

		مواد افزودني روغن

		32000

		444392622

		56110



		381121

		ادتيو-ال زد 4981آ

		95040

		1990226515

		251291



		381121

		افزودني روغن بنزين

		16000

		547300790

		69104



		381121

		افزودني روغن موتور

		89850

		1482856720

		187229



		381121

		افزودني 622 VANLUBE

		44640

		3235449000

		408516



		381121

		افزودنيهاي روغن ppd

		14640

		226751435

		28630



		381129

		مواد افزودني روغن موتور P6213

		793746

		9035578356

		1140856



		381129

		مواد افزودني روغن موتور 6213 P

		807000

		9229303130

		1165316



		381129

		اينفونيوم (مواد افزودني به روغن )

		115200

		2879103202

		363523



		381129

		مواد افزودني روغن موتور به نام P6213

		588192

		6773638933

		855257



		381129

		مواد افزودني به روغن موتورBRB-339C

		18000

		480188735

		60630



		381129

		مواد افزودني روغن موتور به نام P6213

		749342

		8724679337

		1101601



		381129

		مواد افزودني روغن موتور به مارك C9340

		100000

		1164949055

		147090



		381129

		مواد افزودني روغن موتور به مارك P6212

		797241

		9591785156

		1211084



		381129

		مواد افزودني روغنهاي موتور و صنعتي

		2916

		35867616

		4529



		381129

		مواد افزودني روغن موتور به نام SAP1500SP

		705775.6

		8183905547

		1033321



		381129

		مواد افزودني روغن موتور به مارك HITEC9229

		100000

		1063919255

		134333



		381129

		مواد افزودني روغن موتور به نام 1500SP SAP

		198167

		2282097817

		288144



		381129

		مواد افزودني روغن موتور به نام 9229 HITEC

		100000

		1063792068

		134317



		381129

		مواد افزودني روغن موتور به مارك 9229 HITEC

		274086

		2910824696

		367528



		381129

		مواد افزودني روغن موتور به مارك SP 1500 SAP

		946450.4

		10878206275

		1373511



		381129

		مواد افزودني روغن موتور يك فله P6212 -يك فله C9340

		700000

		8118901560

		1025114



		381129

		سپ 011

		5950

		168768751.5

		21309



		381129

		رنگ روغن

		900

		2641413

		333.51



		381129

		روغن موتور

		27800

		165634969

		20914



		381129

		فيركول 055

		10560

		925555491

		116863



		381129

		مواد شیمیایی

		14400

		104135201

		13148



		381129

		افزودني روغن

		19200

		287685271

		36323.8



		381129

		اسپري سيليكون

		475

		48980285

		6184



		381129

		اينفنيوم 3425

		16640

		188356605

		23782



		381129

		مواد افزودني روغن

		532224

		6765713869

		854257



		381129

		مواد افزودني روغن

		119

		827153

		104.44



		381129

		افزودني روغن موتور

		137385

		2391301135

		301931.8



		381129

		آنگلامول ancolamol6085

		8080

		446971749

		56436



		381129

		مواد افزودني روغن موتور

		32000

		444254649

		56092.76



		381129

		ال زد مواد افزودني به روغن

		93600

		1517684818

		191626.87



		381129

		افزودني روغن موتور هيدروليك

		61275

		1114092942

		140668



		381129

		مواد افزودني به روغن ادتيو

		16000

		565053296

		71345



		381129

		انفينيوم مواد افزودني به روغن

		172800

		4324206293

		545986



		381190

		مواد افزودني به روغن PAO 4

		40320

		559787664

		70680



		381190

		مواد شیمیایی ( لوبد 322 )

		5100

		186373520

		23532



		381190

		ساير مواد شیمیایی افزودنيها

		12485

		2981281590

		376424



		381190

		اسپري مخصوص شستشوي سيلندر

		550

		15105773

		1907



		381190

		اريتوهايتك 343مواد شیمیایی

		70400

		2189115652

		276403



		381190

		ادتيو مواد افزودني به روغن

		32000

		892497729

		112689



		381190

		هايتيك مواد افزودني روغن

		177656

		2852247144

		360132



		381190

		مواد شيميايي (ضد خوردگي )

		6100

		223611001

		28234



		381190

		مواد افزودني دوراسين pao6

		244800

		3443346951

		434766



		381190

		تميزكننده و افزودني بنزين

		186

		1055460

		133.27



		381190

		ام ايكس 2515 مواد افزودني

		91200

		1513331635

		191077



		381190

		مواد افزودني به روغن موتور

		31750

		695081873

		87762



		381190

		مواد شیمیایی ادتيو shy2010

		410400

		4831647310

		610056



		381190

		موادشيميايي براي تصفيه آب

		5800

		45137020

		5699



		381190

		مواد افزودني به روغن mx4333

		13600

		262822146

		33185



		381190

		مواد شیمیایی ادتيوهايتك 410

		32502

		1177437513

		148666



		381190

		اديتو 5546 mx (مواد شیمیایی )

		15200

		276178206

		34871



		381190

		فرآوردههاي ضد خوردگي فلزات

		742

		25606398

		3233



		381190

		مواد افزودني روغن 8448 HITEC

		240000

		3333408701

		420885



		381190

		مواد شیمیایی (ادتيو LZ7749B)

		72000

		1567878578

		197964



		381190

		انيفنيوم اس -وي 002 شلويس 002

		39180

		2793602777

		352728



		381190

		مواد شیمیایی -ادتيوهايتك 0492

		16000

		463778746

		58558



		381190

		مواد شیمیایی لوبد 1085

		157680

		1859010106

		234723



		381190

		مواد ضدخوردگي ti-120c1

		24000

		931922185

		117667



		381190

		افزودني مجاز روغن موتور

		42900

		998472626

		126069



		381190

		ان دي پول ndopolh-2100

		54000

		802100109

		101275



		381190

		مواد افزودني viscoplex

		112000

		2012916839

		254156



		381190

		مواد افزودني روغن صنعتي

		174400

		3459367272

		436789



		381190

		مواد افزودني روغن موتور

		45050

		998085736

		126021



		381190

		مواد شیمیایی ادتيو 106hy

		91200

		1149361050

		145121



		381190

		مواد ضدخوردگي و رسوب زدا

		8801

		411564295

		51965



		381190

		ويسكوپلاكس مواد افزودني

		14000

		303296840

		38295



		381190

		پلي آلفاالفين pa02-pa09

		105144

		1611482706

		203470



		381190

		پي آاو6 (پلي آلفاالفين )

		42000

		563163490

		71107



		381190

		ادتيو لوبر506 مواد شیمیایی

		66240

		1631564483

		206006



		381190

		اديتو mx5546 مواد شیمیایی

		15200

		276178706

		34871



		381190

		اسپري استارت به مارك ABRO

		3292

		46618140

		5886



		381190

		مواد افزودني هايتك 879s

		46800

		910756089

		114994



		381190

		مواد افزودني بروغن موتور

		14000

		275150285

		34741



		381190

		مواد شیمیایی فوم (ضدكف )

		720

		8195804

		1035



		381190

		مواد شيميايي (ضدخوردگي )

		151610

		3061087829

		386502



		381190

		ادتيو لوبد 1085مواد شیمیایی

		164590

		1959105223

		247362



		381190

		اديتو lz5375 (مواد شیمیایی)

		32426

		850843838

		107430



		381190

		ال زدمواد افزودني به روغن

		46800

		874105577

		110367



		381190

		ادتيوGS14 (افزودني براي روغن موتور)

		11000

		246808226

		31163



		381190

		مواد افزودني پائين آورنده نقطه ريزش

		56000

		983341627

		124159



		381190

		مواد افزودني به روغنهاي روان كننده

		28800

		956430717

		120761



		381190

		مواد افزودني مخصوص روانكردن سيالات

		76770

		2352432852

		297024



		381190

		مواد شیمیایی معرف بنزين (ايزوتانك )

		36100

		598688480

		75592



		381190

		مواد افزودني باروغنهاي صنعتي سيليكون

		3000

		81673121

		10312



		381190

		مواد افزودني به روغن موتور هايتك 8448

		32000

		463902100

		58573



		381190

		مواد افزودني روغن (ارتيو 1500 SP SAP)

		400000

		5290932237

		668047



		381190

		مواد افزودني روغن موتور ادتيو لوبد 1085

		164370

		1915357058

		241838



		381190

		مواد افزودني به روغن موتور 1500 P.A.S

		300000

		3813306840

		481478



		381190

		مواد افزودني روغن موتور viscopex-1-316

		14000

		267295682

		33749



		381190

		مواد افزودني به روغن موتور ام ايكس 4043

		8000

		187455727

		23669



		381190

		ادتيو SAP1500SP (مواد افزودني به روغن )

		800000

		10706256000

		1351800



		381190

		اينفينوم اس وي 200 مواد افزودني به روغن

		104480

		7462817735

		942275



		381190

		مواد افزودني به روغن (هايتك ) 9227-8448

		48000

		750793136

		94797



		381190

		مواد افزوني به روغن موتور 1-316 viscoplex

		14000

		270462414

		34149



		381190

		يك دستگاه كانتينر هايتك (343) معادل 08بشكه

		17600

		537974098

		67926



		381190

		مواد افزودني به روغن موتور به مارك 1500 P.A.S

		200000

		2542841820

		321066



		381190

		مواد افزودني به روغنهاي روانكننده پي آاو

		13760

		455768217

		57546



		381190

		افزودنيها (به روغنهاي معدني يا مايعات همانند)

		700

		26370115

		3330



		381190

		افزودني به روغن موتور ايگات ايو24 تي سي ايگات

		15800

		240902210

		30417



		381190

		افزودني به روغن موتور پتروپي پي دي 5 پورپينت دپر

		14400

		251193452

		31716.34



		381190

		ادتيو هايتك (7229 مواد شیمیایی )

		32000

		441623755

		55760.58



		381190

		ادتيو هايتك (9360 مواد شیمیایی )

		31200

		484088237

		61122.25



		381190

		ادتيو هايتك 0492(مواد شیمیایی )

		48000

		1390142842

		175523



		381190

		ادتيو هايتك 0875(مواد شیمیایی )

		18000

		597035013

		75383



		381190

		اديتو هايتك 5780 (مواد شیمیایی )

		54000

		1789568750

		225956



		381190

		افزودني به روغن انيفنيم c9340

		98800

		1217377360

		153709



		381190

		مواد افزودني به روغن PA06,PA04

		81600

		1134902396

		143296



		381190

		مواد افزودني به روغن اينفينيوم

		16640

		219417705

		27704



		381190

		مواد شیمیایی ادتيو ادتين rc9200

		32000

		930660270

		117508



		381190

		مواد شیمیایی ضدخوردگي Dorf5123

		4000

		70290395

		8875



		381190

		كراف لوكستر مواد افزودني به روغن

		10030

		229715831

		29005



		381190

		هايتك 8448 مواد افزودني به روغني

		304000

		3942689012

		497814



		381190

		ادتيو پتروتاك 4206 (مواد شیمیایی )

		12600

		343296220

		43345



		381190

		مواد افزودني به روغن هايتك 8801

		93600

		1842520983

		232642



		381190

		چسب اسپري و افزودني روغن و بنزين

		5566

		4461400

		563.31



		381190

		مواد شیمیایی علامت ملي نفت ايران

		1488

		210474893

		26575



		381190

		مواد افزودني به روغن (هايتك 8448)

		16000

		234761482

		29642



		381190

		مواد افزودني جهت روانكردن سيالات

		126565

		3913192798

		494090



		381190

		مواد افزودني روغن موتور SAP1500SP

		300000

		3804819300

		480406



		381190

		مواد افزودني روغن موتور هايتك 5721

		20196

		472770687

		59693



		381190

		مواد بازدارنده خورندگي (در حفاري )

		3200

		134231792

		16948



		381190

		هايتك 8448 (مواد افزودني به روغن )

		32000

		458931152

		57946



		381190

		اديكم 2803

		16000

		504115354

		63651



		381190

		ال زد 1894آ

		138255

		2711181109

		342321



		381190

		فلوتك 2000

		10800

		241581367

		30503



		381190

		كروپور 3448

		13600

		374888771

		47334



		381190

		مواد ضد كف

		3000

		116458654

		14704



		381190

		هايتك 0639

		93600

		1452377124

		183381



		381190

		هايتك 8543

		112000

		1732358136

		218732



		381190

		هايتك 9373

		15200

		236002292

		29798



		381190

		هايتك 879s

		46800

		909217593

		114800



		381190

		هايتك 9360

		140400

		2172135426

		274259



		381190

		پودر جوشكاري

		2500

		20613802

		2603



		381190

		اديتو پتروتك

		63000

		1719974356

		217168



		381190

		ادتيوlz5375 

		16240

		421974784

		53280



		381190

		كرتريت 9674

		16480

		200614857

		25330



		381190

		محلول ريوان

		3000

		45091410

		5693.36



		381190

		مواد افزودني

		201522

		4445006879

		561238



		381190

		مواد شیمیایی

		21495

		779262809.4

		98391



		381190

		هايتك (014)

		43440

		1435048574

		181193



		381190

		mobiladg-361

		32960

		970205784

		122501



		381190

		ادتيو لوبد402

		30400

		794781007

		100351



		381190

		ادتيو لوبد612

		62400

		1833557770

		231510



		381190

		اسپري استارت

		680

		8499660

		1073



		381190

		pa06

		112000

		1501445672

		189576



		381190

		هايتك

		299400

		4959550365

		626206



		381190

		رئوتان

		2000

		33397020

		4216.8



		381190

		كرتريت

		45320

		539305004

		68094



		381190

		كروكرم

		14400

		456538098

		57644



		381190

		دوديكور

		34000

		1016621323

		128361



		381190

		الوا 8801

		48000

		973253874

		122886



		381190

		ايرگاگور

		1000

		215747992

		27241



		381190

		ايفينيوم

		36000

		1908222434

		240937



		381190

		سروكلر 24

		4080

		179228437

		22630



		381190

		ادتيو لوبد

		123140

		1439620470

		181770



		381190

		اديتيو رنگ

		370

		61375952.5

		7749



		381190

		اينفونيوم

		39190

		2936770580

		370804



		381190

		اينفينيوم

		1900

		66898736

		8447



		381190

		كرپور 8343

		40800

		923562300

		116611



		381190

		هايتك 014

		101360

		3354939995

		423604



		381190

		هايتك 343

		17600

		538102641

		67942



		381190

		هايتك 566

		27200

		1404898636

		177386



		381190

		هايتك 665

		13600

		679727694

		85824



		381190

		هايتك 343

		105600

		3104899144

		392033



		381190

		ويسكوپلكس

		56000

		982044118

		123995



		381190

		ادتيو ماتيك

		35200

		1083410450

		136794



		381190

		ادتيو es561,em3154

		16000

		364820952

		46063



		381190

		ايگات اييو42 تي سي

		16960

		241250998

		30461



		381190

		مواد افزودني روغن

		31850

		549226272

		69347



		381190

		افزودني روغن موتور

		158518

		2769638897

		349701.23



		381190

		مواد افزودني به روغن

		742010

		10239805705

		1292905



		381190

		مواد اوليه ضدخورندگي

		36250

		754786130

		95301



		381190

		مواد ضدخوردگي TI366C

		24000

		1012310955

		127817



		381190

		ادتيو وسيكوپلكس 1-254

		70000

		1215672700

		153494



		381190

		ادتيو ويسكوپلكس 8-251

		28000

		577678180

		72939



		381190

		افزودنيهاي مواد نفتي

		5681

		235881173

		29783



		381190

		ال زد 9331 مواد افزودني

		15680

		490175077

		61891



		381190

		اينفينيوم اس دي -200

		13060

		938771162

		118532



		381190

		فرآوردههاي ضد خوراكي

		18400

		301951977

		38125



		381190

		فرآوردههاي ضد خوردگي

		62111

		404738541.3

		51103



		381190

		مواد افزودني به روغن

		369450

		6497112399

		820343



		381190

		مواد شیمیایی ضد خوردگي

		100049

		1950546123

		246281



		381190

		مواد شيميايي ضد انفجار

		18

		86612699

		10935.95



		381190

		مواد شيميايي ضد خوردگي

		237573

		5393391223

		680983.66



		381190

		مواد ضد خوردگي SR-1123

		14400

		398038717

		50257



		381190

		مواد ضد خوردگي sr-1123

		28800

		797603444

		100708



		381190

		مواد ضد كف و شتابدهنده

		36

		20522584

		2591.24



		381190

		مواد ضد كف و شتابدهنده

		9

		2700410

		340.96



		381190

		افزودني روغن

		89850

		1781993611

		224999



		381190

		ام ايكس 2515

		45600

		762847400

		96319



		381190

		ام ايكس 4333

		13600

		276239246

		34879



		381190

		محلول رئوتان

		5000

		73349104

		9261



		381190

		مواد شیمیایی

		37100

		1185302888

		149659



		381190

		مواد ضد خوردگي

		171295

		3677541536

		464336



		381190

		ادتيو لوبو 1085

		143690

		1696911757

		214257



		381190

		ال زد lz4981a

		47520

		920965565

		116284



		381190

		مواد ضد خوردگي

		1500

		25202100

		3182



		381190

		مواد ضد چسبندگي

		5760

		204209850

		25784



		381190

		ادتيو روغن پايه

		16960

		263595215

		33282



		381190

		مواد افزودني روغن

		286215

		5127664448

		647435



		381190

		ويسكوپكلس 1-256

		56000

		1016891688

		128395



		381190

		مواد افزوني روغن

		48000

		681563954

		86056



		381190

		روانكننده روغن

		121600

		1450368084

		183127



		381190

		بشكه فلزي ال زد

		63360

		1255161815

		158480



		381190

		انفينوم 002- SV

		26120

		1912736601

		241507



		381190

		ادتیو هايتك 9227

		32000

		465290600

		58749



		381190

		ادتيو هايتك 9360

		31200

		496147020

		62645



		381190

		ادتيو هايتك 5780

		36000

		1193280704

		150667



		381190

		مواد اوليه ضد كف

		1143

		121596691

		15353



		381190

		مواد ضد خوردگي

		2090

		77496919.5

		9785



		381190

		ادتيو لوبد 1085

		82150

		957272495

		120868



		381210

		مواد شیمیایی (شتابدهنده )

		20000

		575533533

		72668



		381210

		پركاست (dog) (تسريعكننده )

		3000

		103319883

		13045



		381210

		افزودني به رنگ تسريعكننده

		400

		140736374.4

		17770



		381210

		اولترازيل -ولكالنت -رنوزين

		4235

		151330000

		19107



		381210

		تسريعكننده كائوچو سولفاسان

		2000

		105994659

		13383



		381210

		تسريع كننده لاستيك (T0M0Q)

		30000

		356934300

		45067



		381210

		شتابدهنده براي پلي اورتان

		204

		3268591

		413



		381210

		مواد شیمیایی (تسريعكننده )

		20000

		475038362

		59980



		381210

		مواد شیمیایی دي پي جي (DPG)

		4000

		76871399

		9706



		381210

		ولكانوكس 0104ان 0آر0ال 0جي

		12500

		296780342

		37472



		381210

		تسريعكننده كائوچو سانتوگراد

		2000

		91870686

		11600



		381210

		تسريعكننده كائوچو ولكاسيت T

		3960

		101758517

		12848



		381210

		تسريعكننده كائوچو ولكاسيت t

		6100

		179305303

		22640



		381210

		مواد اوليه شیمیایی استراكتول

		200

		14748146.37

		1862



		381210

		شتابدهنده (مواد شیمیایی )

		20000

		473974110

		59845



		381210

		تسريعكننده ولكاسيت D/E4C

		9000

		179880876

		22712



		381210

		مواد شیمیایی تي ام تي دي

		9845

		172806488

		21819



		381210

		مواد شیمیایی تسريعكننده

		18800

		667180775

		84240



		381210

		شتابدهنده كائوچو پركاسيت

		16300

		817099440

		103169



		381210

		تسريعكننده ولكانيزاسيون

		59400

		1839453953

		232254



		381210

		تسريعكننده -زددي سي zdc

		35940

		363921252

		45950



		381210

		تسريعكننده (استابلايزر)

		9000

		151976088

		19189



		381210

		ولكاليت سي -زد/اي جي سي

		12000

		264598342

		33409



		381210

		ولكاسيت سي زد-اي جي -سي

		12000

		251113513

		31706



		381210

		مواد شيميايي تسريعكننده

		7700

		370250800

		46749



		381210

		مواد شیمیایی لاستيكسازي

		29044

		1405048343

		177405



		381210

		مواد شیمیایی تسريعكننده

		192992

		6114424380

		772023



		381210

		مواد شیمیایی ام بي تي اس

		5000

		77493280

		9785



		381210

		مواد شیمیایی 9-ولكاسيت و

		6400

		198551408

		25070



		381210

		مواد پخت لاستيك از تسريعكنندههاي ولكانيزاسيون 

		8000

		138985390

		17549



		381210

		مواد پخت لاستيك از تسريعكنندههاي ولكانيزاسيون

		15000

		360737529

		45548



		381210

		تسريعكننده ولكانيزاسيون –موادپختكننده لاستيك

		11000

		213833183

		26999



		381210

		موادشيميايي (آنتي اكسيدان مورد مصرف تايرسازي )

		20000

		418348169

		52822



		381210

		مواد شیمیایی ميكسلند تسريعكننده و افزودني كائوچو

		2400

		92690000

		11703



		381210

		نمك پايه -روغن پارافين –پلاستيسايزر پي وي سي

		17160

		144355622

		18227



		381210

		ولكانيزاسيون (تسريعكننده ) و آنتي اكسيدانت

		10000

		216274042

		27307



		381210

		مواد شیمیایی pvi vulkasilslkg-vulkalentg

		8400

		350720000

		44283



		381210

		مواد شیمیایی (تسريعكننده -پايداركننده )

		50000

		1251685075

		158041



		381210

		تسريعكننده لاستيك PILNOXTBO-PILNOX13

		20000

		376885880

		47587



		381210

		مواد شیمیایی tbbs nzlegc و mbt merkapto

		5400

		139483302

		17612



		381210

		مواد شیمیایی dlegc و czlegc vulkacit

		15000

		418175003

		52800



		381210

		مواد شیمیایی لاستيك  vulkacit-moz.lg

		1200

		37189584

		4696



		381210

		مواد شیمیایی vulkacitdm/mgmbts,tmtd

		10200

		192159000

		24263



		381210

		مواد شیمیایی VULKACIT-D.EGC,CZ.EGC

		22000

		701525055

		88576



		381210

		پلاستيسايز وتسريعكننده پخت لاستيك

		1667

		64219708

		8109



		381210

		مواد شيميايي (ولكاليت ) تسريعكننده

		19800

		507684669

		64102



		381210

		مواد شیمیایی (تسريع و پايداركننده )

		48000

		1267911634

		160090



		381210

		اكسيتارد و اكسيسور (تسريعكننده )

		9000

		387698647

		48952



		381210

		مواد شیمیایی (DPG)D.EGC VULKACIT

		4000

		123245912

		15561



		381210

		تيورام و سي زد (مواد پخت لاستيك )

		20000

		235921135

		29788



		381210

		تسريعكننده ولكانيزاسيون لاستيك

		49000

		711059294

		89781



		381210

		مواد نرمكننده بتن به مارك FOSROC

		430

		1656000

		209



		381210

		تسريع كننده كائوچو پركاسيت dptt

		2160

		170280093

		21500



		381210

		مواد اوليه شیمیایی شتابدهنده

		2300

		276870980

		34958



		381210

		تسريعكننده لاستيك (MBTS-DM)

		22000

		317048100

		40031



		381210

		تسريعكننده كائوچو ولكاسيت cz

		16200

		839708938

		106024



		381210

		مواد شیمیایی جهت لاستيك سازي

		102300

		2761742699

		348705



		381210

		مواد شیمیایی MOZ.LG VULKACIT

		2400

		81897452

		10341



		381210

		موادپخت پلاستيك

		10000

		214689000

		27107



		381210

		جهت لاستيك سازي

		12000

		324270720

		40943



		381210

		اكسلريتور (nobs)

		17500

		402542981

		50826



		381210

		پركاسيت DPG.GRS

		4000

		116824837

		14751



		381210

		موادپخت لاستيك

		45250

		796729611

		100597



		381210

		مواد شیمیایی

		178675

		4682876333

		591271



		381210

		ماده شیمیایی

		2000

		52578119

		6639



		381210

		رنوگران tdec

		150

		58455384

		7381



		381210

		انتي استاتيك

		400

		27211645

		3436



		381210

		اكسلريتور dpg

		5000

		98671430

		12459



		381210

		آنتي اكسيدان

		24320

		614325043

		77566



		381210

		موادشيميايي

		31820

		594782425

		75098



		381210

		مواد شیمیایی

		190670

		4986751394

		629641



		381210

		رنوگران eps

		1500

		122731682

		15496



		381210

		استرينت فنل

		7040

		82902913

		10468



		381210

		پركاسيت dpg

		5000

		173668145

		21928



		381210

		استابلايزر

		38000

		1006059205

		127028



		381210

		دولاپيكيس

		3000

		61502535

		7765



		381210

		دازلين پي

		2250

		160287060

		20238



		381210

		اورسيل CZ

		20000

		420207325

		53056



		381210

		ولكانوكس

		12500

		297951209

		37620



		381210

		سي بي اس

		5000

		90757592

		11459



		381210

		ولكانكس

		30000

		706137147

		89159



		381210

		ولكاسيت

		157300

		4085512326

		515848.53



		381210

		ولگاسيت

		36000

		934284348

		117965



		381210

		دسمودور

		100

		22539000

		2846



		381210

		اكسپنوز

		24000

		482538681

		60927



		381210

		پركاسيت

		24834

		629775722

		79517



		381210

		اكسيل

		5500

		161531630

		20395



		381210

		مواد شیمیایی (vulkunox)

		12000

		319557068

		40348



		381210

		تسريعكننده كائوچو اكتور

		20

		8436870

		1065



		381210

		(CBS ) EGLC CZ VULKACIT

		12000

		318345000

		40195



		381210

		موادشيميايي (ولكانكس )

		40000

		928128599

		117188



		381210

		مواد شیمیایی (ولكايست )

		19800

		585427226

		73918



		381210

		مواد شیمیایی (ولكاسيت )

		73600

		1864337940

		235397



		381210

		مواد شیمیایی (accitard)

		1000

		50758999

		6409



		381210

		مواد تسريعكننده كائوچو

		575

		27492678

		3471



		381210

		تسريعكننده پخت لاستيك

		10000

		163568900

		20653



		381210

		مواد شیمیایی (رنوزين )

		12000

		186702489

		23574



		381210

		مواد شیمیایی vulkanox

		20000

		259231580

		32731



		381210

		شتابدهنده پخت لاستيك

		12000

		262821832

		33185



		381210

		تسريعكننده كائوچو tca

		40

		21225748

		2680



		381210

		مواد شیمیایی سي بي اس

		24000

		449279573

		56727



		381210

		مواد شیمیایی (ولكاسيت

		40000

		1120388855

		141463



		381210

		اكسيمل واكسيمل e

		12000

		341227033

		43084



		381210

		مواد شیمیایی TDQ

		5000

		51535440

		6507



		381210

		مواد شیمیایی MBTS

		20000

		381854353

		48214



		381210

		شتاب دهنده كائوچو

		3150

		257057796

		32457



		381210

		شتاب دهنده لاستيك

		13800

		518440099

		65460



		381210

		مواد اوليه شیمیایی

		4000

		115570240

		14592



		381210

		مواد شیمیایی (MOR)

		20000

		603964530

		76258



		381210

		پركادوكس -پي دي 05

		440

		102010324

		12880



		381210

		تسريعكننده كائوچو

		86770

		1813697352

		229002



		381210

		مواد شیمیایی رناسيت

		1500

		44297412

		5593



		381210

		مواد شیمیایی لاستيك

		127955

		3962307037

		500292



		381210

		مواد شيميايي لاستيك

		8310

		386436530

		48792



		381210

		ولكاسيت تيورام /سي

		10000

		173322390

		21884



		381210

		مواد شیمیایی لاستيك

		600

		91474800

		11550



		381210

		مواد شیمیایی ولكاسيت

		4200

		140550348

		17746





1-3- شرايط واردات:


افزودنی EP يكي از موادي است كه در ايران توليد نمیشودو ممنوعيت واردات ندارد. شرايط واردات اين محصول مطابق قانون واردات مواد شيميايي است و از لحاظ ميزان محدوديتي ندارد.


حقوق ورودي كه شامل حقوق گمركي، ماليات، انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي از واردات و نيز سود بازرگاني است، طبق ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران برابر 4%  ارزش گمركي كالا تعيين گرديده است.


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

در كليه كشورهاي جهان اعم از واردكننده و يا صادركننده محصولات شيميايي، استانداردهاي مختلفي جهت بررسي كيفيت كالا، روش تهيه، روش بستهبندي و غيره تدوين شده است. تدوين اين استانداردها در ايران طبق قانون بر عهده موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است. 


اتحاديه سازندگان دنده در آمريكا (AGMA)، يك بروشور استاندارد تحت عنوان روانكاري دندههاي صنعتي (AGMA 9005-D94) منتشر ميكند. در اين بروشور طبقهبندي روانكارها، كاربردهاي عمومي و روش سرويس كردن دندههاي صنعتي كه مطابق با اصول توصيه شده AGMA طراحي شدهاند ارائه ميشود. یکی از روغنهای معرفي شده در اين بروشور، روغنهاي دنده EP است.


AGMA روغنهاي EP را با يك عدد تك رقمي با پسوند EP از EP2 تا EP9 معادل با گريدهاي ISO68 تا ISO1500 ميشناسد. روغنهاي دنده EP براي دندههاي با اندازه و سرعتهاي متنوع در گستره 5F تا 121 Fداراي كارآيي مناسبي هستند. 


در جدول زير فهرست استانداردهاي كشوري و نيز برخي از استانداردهاي جهاني آمده است.


		جدول 3- فهرست استانداردهاي تدوين شده در ارتباط با افزودنی EP



		رديف

		شماره استاندارد

		شرح



		1

		ASTM D 2509

		



		2

		ASTM D 2596

		



		3

		ASTM D 130

		خوردگی نوار مسی



		4

		ASTM D 1662

		فعالیت گوگرد



		5

		ASTM D 665

		خوردگی استیل



		6

		ASTM D 1401

		دمولسیبیلیتی



		7

		ASTM D 2783

		



		8

		ASTM D 4172

		



		9

		ASTM D 3233

		



		10

		ASTM D 92

		نقطه اشتعال



		11

		ASTM D 974

		عدد اسیدی



		12

		ASTM D 1500

		رنگ



		13

		ASTM D 943

		تعیین اکسیداسیون روغن



		14

		ASTM D 2983

		اندازه گیری ویسکوزیته در دمای پایین (بروکفیلد)



		15

		ASTM D 1298

		تعیین دانسیته با هیدرومتر



		16

		SMS 2256

		اندازه گیری کل فلزات روغن



		17

		SMS 1729

		اندازه گیری در صد کلسیم



		18

		SMS 2732

		اندازه گیری درصد روی



		19

		TSM 371/85

		اندازه گیری قابلیت فیلتر شدن روغن



		20

		AGMA 9005-D94

		طبقهبندي روانكارها



		21

		API GL

		



		22

		FDR-21 CFR 178-2010

		



		23

		FDR-21 CFR 177-2600

		



		24

		FDR-21 CFR 177-1210

		



		25

		FDR-21 CFR 175-300

		



		26

		FDR-21 CFR 175-105

		



		27

		DIN 51 585

		خوردگی استیل



		28

		DIN 51 599

		دمولسیبیلیتی



		29

		DIN 51 759

		خوردگی نوار مسی



		30

		T-14

		دانه بندی



		31

		T-1082

		درصد مولیبدن



		32

		T-365

		درصد روی



		33

		T-169

		درصد سرب



		34

		T-265

		گرانروی



		35

		T-1884

		دانسیته



		36

		AA-3

		درصد مولیبدن



		37

		AA-176

		درصد مولیبدن



		38

		AA-179

		درصد بیسموت



		39

		AA-16

		درصد روی



		40

		AA-4

		درصد انتیموان



		41

		AA-147

		درصد انتیموان



		42

		AA-6

		درصد سرب



		43

		EA-1

		درصد گوگرد



		44

		EA-2

		درصد گوگرد و نیتروژن



		45

		2975

		ویژگیهای روغن دنده ساده



		46

		2974

		ویژگیهای روغن دنده صنعتی



		47

		336

		تعیین خوردگی نوار مسی



		48

		5611

		ویژگیهای گریس پایه لیتیم با خاصیت تحمل فشار بالا (EP)



		49

		3281

		تعیین درصد عنصر فلزی به روش جذب اتمی



		50

		5814

		ویژگی های روان کننده - سیال دنده اتوماتیک



		51

		6639

		ویژگی های روان کننده هاروغن موتور بنزین دوزمانه



		52

		3299

		ویژگی ها  و روش های آزمون روغن پایه با شاخص گرانروی بالا



		53

		3049

		ویژگی های روغن توربین



		54

		2773

		ویژگی و روش های آزمون روغن تراش



		55

		584

		ویژگی ها و روش های آزمون روغن موتورهای بنزینی و دیزلی سبک در سطح کیفیت DEF STAN 91-43-1



		56

		585

		ویژگی ها و روش های آزمون روغن موتورهای بنزینی و دیزلی سبک غیرسوپر شارژ در سطح کیفیت MIL-L-2104B



		57

		604

		ویژگی ها و روش های آزمون روغن موتورهای درون سوز دیزلی سنگین و سوپر شارژ در سطح کیفیت MIL-L-4104C



		58

		1343

		ویژگی ها و روش های آزمون روغن موتور برای موتورهای درون سوز دیزلی سنگین و سوپرشارژ در سطح کیفیت MIL-L-45199B



		59

		1343

		ویژگی ها و روش های آزمون روغن موتورهای درون سوز بنزینی و دیزلی و سوپرشارژ سبک در سطح کیفیت MIL-L-46152A



		60

		3088

		ویژگی های روغن موتورهای ثابت گازسوز



		61

		195-340

		اندازه گیری ویسکوزیته VI.40 ° C، 100 ° C



		62

		201

		تعیین نقطه ریزش



		63

		198

		تعیین نقطه اشتعال باز



		64

		1175

		تعیین نقطه اشتعال بسته



		65

		203

		تعیین رنگ فرآورده های نفتی



		66

		2772

		اندازه گیری عدد قلیائیت کل



		67

		199

		اندازه گیری عدد اسیدی کل



		68

		2940

		اندازه گیری درصد خاکستر



		69

		3169

		تعیین دمولسیبلتی روغن



		70

		3121

		اندازه گیری آب و رسوب در روغن ها



		71

		200

		اندازه گیری کربن باقیمانده (رمزباتم)



		72

		196

		اندازه گیری تمایل ایجاد کف



		73

		2942

		اندازه گیری نقطه آنیلین



		74

		194

		اندازه گیری خاکستر سولفاته



		75

		154

		اندازه گیری درصد آب به روش کارل فیشر



		76

		5512

		تعیین گرانروی ظاهری در دمای ((٥-)-٣٥)



		77

		3780

		تعیین افت تبخیر روغن ها



		78

		3349

		تعیین خاصیت ضد رنگ زدگی در حضور آب



		79

		2933

		اندازه گیری ضریب شکست RI



		80

		6148

		اندازه گیری پایداری برشی



		81

		3089

		اندازه گیری مواد نامحلول در n پنتان و تولوئن



		82

		3111

		اندازهگیری خواص فشار زیاد EP در گریس و روانکننده روش تمکین



		83

		3172

		اندازهگیری خواص EP در روغنهای روانکننده



		84

		3310

		اندازهگیری خواص EP در روغنهای روانکننده روش 4 گلوله



		85

		3313

		ویژگیهای گریس با خاصیت تحمل فشار بالا (EP) محتوی دیسولفید مولیبدن



		86

		3048

		اندازهگیری پایداری در برابر اکسیداسیون در روغنهای روانکننده EP



		87

		3170

		اندازهگیری خواص EP در گریسهای روانکننده





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

در حال حاضر قيمت هر لیتر افزودنی EP بين 50000 تا60000 ريال در نوسان است كه بايد به آن كرايه حمل از کارخانه به محل مصرف را اضافه نمود. قيمت تمام شده هر کیلو افزودنی EP تولید شده30000 ريال برآورد ميشود كه شامل قيمت تمام شده مواد اوليه و هزينههاي توليد و بسته بندی است.


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


1- قيمت تمام شده مواد اوليه: برآورد محاسباتی عوامل موثر در قیمت تمام شده محصول نشان میدهد که قيمت مواد اولیه لازم برای تولید افزودنی EP سهمی حدود 80% قیمت تمام شده را به خود اختصاص میدهد. از این میان سهمی معادل 90% مربوط به زینک دی بوتیل دی تیوکاربامات است. به همین دلیل قيمت مواد اولیه مهمترین عامل در هزينههاي توليد افزودنی EP است.


2- تكنولوژي و تجهيزات بكار رفته در توليد افزودنی EP: اگرچه نوع تجهيزات و تكنولوژي بهكار رفته در یک فرآیند تولید علاوه بر تاثیر روی سرمايه ثابت توليد، روی بازده و كيفيت محصول و ميزان ضايعات و در نتیجه، بر هزينه تمام شده اثر ميگذارد. اما تجهيزات و تكنولوژي بهكار رفته در فرآیند تولید افزودنی EP بسیار ساده و در حد اختلاط فیزیکی مواد اولیه است و هزینههای تولید به ازاء یک واحد تولید شامل استهلاک دستگاهها و غیره در مقایسه با سایر عوامل بهخصوص قیمت مواد اولیه بسیار ناچیز و قابل صرفنظر کردن است.


3- هزينه نيروي انساني: حقوق و دستمزد پرسنل خط توليد و پرسنل غير مولد، در ميزان سرمايه در گردش و هزينههاي متغير توليد و در نتيجه در قيمت تمام شده اثر دارد. در طرح تولید افزودنی EP نیروی انسانی سهمی حدود 5% از کل هزینههای تولید را به خود اختصاص میدهد.


4- ظرفيت توليد: بهطور كلي با افزايش ظرفيت توليد تا حد ظرفيت اسمي، بهدليل سرشكن شدن برخي هزينههاي توليد، قيمت تمام شده محصول كاهش پيدا ميكند. در این طرح با تغییر ظرفیت تولید قیمت تمام شده هر واحد محصول به شرح ذیل تغییر مییابد.


		ردیف

		ظرفیت تولید (تن)

		قیمت هر کیلو ( ریال)



		1

		0.5

		46749



		2

		1

		35750



		3

		1.5

		32083



		4

		2

		30250



		5

		2.5

		29150



		6

		3

		28417



		7

		3.5

		27893



		8

		4

		27500





رسم نمودار قیمت تمام شده به ظرفیت تولید نشان میدهد که کمترین مقدار بهینه تولید در ظرفیت 2 تن در روز است و از این مقدار به بعد کاهش هزینهها بسیار ناچیز و قابل صرفنظر کردن است.
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5- محل احداث: محل احداث با توجه به هزينههاي احداث، قيمت زمين، نرخ كارگر، سهولت دسترسي به منابع اوليه و بازارهاي مصرف و نيز برخي عوامل سياسي فرهنگي و جغرافيايي تعيين ميگردد و در ميزان قيمت تمام شده اثر بارزي دارد. بررسی دقیقتر قیمت مواد اولیه و محصول حاکی از آن است که هزینههای حمل و نقل مواد اولیه به محل تولید و یا هزینه انتقال محصول به محل مصرف سهمی حدود 10%  از هزینه تمام شده برای هر واحد تولید را به خود اختصاص میدهد. لذا مهمترین عامل در انتخاب محل احداث نزدیکی به مواد اولیه و یا محصول است و چون یکی از مواد اولیه از خارج از کشور وارد میگردد و روغن پایه نیز فرآورده پالایشگاهی است، استانهای جنوبی بهترین گزینه برای احداث این واحد هستند.


1-6- توضيح موارد مصرف و كاربرد:


افزودنی EP عموما در صنعت روانکاری کاربرد دارد. عمده مصرف آن در تولید روغن دنده و روغن موتور و گریس میباشد.


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


افزودنی EP جايگزين صنعتي ندارد. البته ميتوان با تغییر فلز یا گروههای الکیلی ترکیب آلی فلزی به خصوصیات مطلوبتری بر حسب تقاضا رسید.


1-8- اهميت استراتژيك كالا در دنياي امروز:


انرژی يكي از مسایل استراتژیک در دنیا است و همين امر موجب ميگردد تا در نحوه استفاده از آن تجديد نظر اساسي بعمل آيد و از هدر رفتن آن جلوگیری شود. یکی از موارد صرفه جویی انرژی استفاده از روانکار مناسب میباشد.


1-9- كشورهاي عمده توليدكننده و مصرفكننده محصول:


اغلب كشورهاي صنعتي داراي تكنولوژي تولید افزودنی EP هستند و توليدكننده و در عين حال مصرفكننده اين محصول بهشمار ميآيند. در اين ميان كشور امریکا تولید کننده انحصاری برخی از نمکهای کاربامات لازم برای تولید این محصول است و لذا اصليترين صادركننده اين محصول به شمار ميآيد. در دهه گذشته نرخ تولید این محصول در چین بسیار شتاب گرفته است بهطوریکه این کشور توانسته است بازار این محصول را در بسیاری از کشورها به خود اختصاص دهد.


1-10- شرايط صادرات:


طبق قانون معافيت صادرات كالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب 27/12/1379، صادرات كالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف ميباشند و هيچيك از وزارتخانهها، نهادها، دستگاههاي اجرايي، شهرداريها و شوراهاي محلي كه طبق قوانين و مقررات، حق وضع و اخذ عوارض دارند، مجاز نيستند از كالاهاي و خدمات صادراتي عوارض اخذ نمايند و يا مجوز اخذ صادر نمايند.همچنین صادرات این محصول شامل جایزه صادراتی نیز میگردد.


2- وضعيت عرضه و تقاضا

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


اين محصول تاكنون در ايران نشده است و تاكنون هيچ واحدي از وزارت صنايع مجوز توليد آنرا دريافت ننموده است. بنابراين با توجه به ميزان نیاز، تاسيس چند واحد در زمينه توليد آن از توجيه اقتصادي بالايي برخوردار است.


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


اين محصول تاكنون در ايران توليد نشده است و تاكنون هيچ واحدي از وزارت صنايع مجوز توليد آنرا دريافت ننموده است.


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


متاسفانه آمار دقیقی از میزان واردات افزودنی تخمل فشار در دست نیست. انواع افزودنیهای روغن و گریس و مواد روانکننده و حتی برخی مواد دیگر با تعرفههای 381119 تا 381190 وارد میگردند. با توجه به اینکه این مواد در صنعت لاستیک به عنوان مواد شتابدهنده نیز به مصرف میرسند و این نوع مواد با شماره تعرفه 381210 وارد میشوند، آمار دقیق مصرف و میزان واردات آن تنها به کمک شناسایی واحدهای مصرفکننده امکانپذیر است. عمده اين واردات از كشور چين صورت ميگيرد.


2-4- بررسي روند مصرف از آغاز برنامه


با گسترش واحدهاي صنعتي توليد روغنهاي صنعتي و گریس از آغاز برنامه سوم تاكنون، روند مصرف افزودنی EP افزايش چشمگيري داشته است. زیرا در حال حاضر این باور در اذهان عمومی بارور شده است که با اضافه نمودن افزودنیهای مناسب به روغن موتور میتوان کارآیی بالاتری را در سیستم مکانیکی و الکترونیکی خودرو مشاهده نمود و عمر قطعات به نحو چشمگیری افزایش مییابد. از طرفی این افزودنیها نیاز به تعویض مداوم و سریع روغن موتور را کاهش میدهند و از این راه منابع تجدیدناپذیر ملی کمتر مورد آسیب قرار میگیرد. متاسفانه در حال حاضر آمار دقيقي از مصرف اين ماده در صنايع كشور وجود ندارد. اما بهطور تقريبي ميتوان گفت اگر هر يك از کامیونهای داخل کشور فقط ماهیانه 100 لیتر روغن موتور استفاده کنند، مقدار بسیار زیادی از این محصول مورد نیاز است. اين مقدار از مصرف افزودنی EP در تنها يكي از واحدهای مصرفكننده است و در کلیه واحدهای صنعتی دارای سیستم هیدرولیک افزودنی EP مورد مصرف دارد. میتوان پيشبيني ميشود با افزايش واحدهاي مصرفكننده افزودنی EP تا پايان برنامه و رشد فرهنگ مصرف منابع تجديد ناپذير در كشور، نياز به اين محصول بيش از پيش گردد.


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

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


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

عمدهترين بازار مصرف اين محصول به عنوان افزاینده تخمل فشار حدی در سیستمهای هیدرولیک مانند روغنهای صنعتی و گریسها است. اگر ميزان مصرف آنرا فقط در تولید روغن و گریس مصرفی خودروهای کشور در نظر بگيريم، خواهيم ديد كه مقدار قابل توجهی از این محصول مصرف خواهد شد. با توجه به خط توليد در نظر گرفته شده در اين طرح، حداقل 3 واحد مشابه در كشور نيازهاي فعلي را تامين خواهند كرد. 


3- بررسي اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول

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


همانطور كه در فلوچارت ديده ميشود، توليد اين محصول به تجهيزات سادهاي نيازمند است. اختلاط روغن پایه و ماده موثره در يك همزن صورت ميگيرد و پس از مدت زمان مناسب، وارد سیستم بسته بندی میشود.لازم به ذکر است که ماده موثره زینک دیبوتیل دیتیوکاربامات است که به نسبت 1:1 در روغن پایه حل شده ودر بشکههای 208 لیتری بستهبندی میشود. قیمت جهانی هر کیلو از ماده موثره 40000 ریال وهر کیلو روغن پایه SN 500 برابر 5000 ریال میباشد. بنابراین قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید یک کیلو محصول  22500 ریال که اگر هزینههای تولید از قبیل هزینههای اداری، حقوق، استهلاک و غیره را به آن اضافه نماییم، در ظرفیت تولید 2 تن در روز قیمت تمام شده هر کیلو از این محصول حدود 30000 ریال خواهد بود.





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

فرآيندهاي تولید افزودنی EP یک فرآیند اختلاط ساده است که در تقريباً تمامي كشورهاي صنعتي مشابه است و فقط در جزييات خاصي تغيير ميكند. لذا تفاوت عمدهاي كه موجب بروز نقاط ضعف يا قوت عمده بين اين واحدها شود، وجود ندارد.


5- بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي

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


با توجه به تجهيزات خط توليد و مدت زمان ماند در هر يك از تجهيزات، براي هر خط توليد امكان توليد 2 تن افزودنی EP در هر شیفت و بنابراین 50 تن در هر ماه پيشبيني ميشود.


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


		جدول 5- تجهيزات لازم در خط توليد و آزمايشگاه



		رديف

		نام دستگاه

		تعداد

		قيمت كل (ميليون ريال)



		1

		میکسر 10 تنی

		3

		300



		2

		مخازن ذخیره 30 تنی

		2

		150



		3

		دستگاه پر کن بشکه 208 لیتری

		1

		100



		4

		جرثقیل سقفی

		1

		80



		5

		پمپ

		3

		180



		6

		لوازم آزمایشگاه

		

		100



		

		جمع کل

		

		910





		جدول 6- كل فضاي سرپوشيده مورد نياز



		رديف

		قسمت

		متراژ


(متر مربع)

		هزينه واحد (هزار ريال)

		هزينه


(ميليون ريال)



		1

		انبار 

		100

		2000

		200



		2

		ساختمان اداري

		70

		3000

		210



		3

		آزمايشگاه

		20

		2500

		50



		4

		تاسيسات

		10

		2000

		20



		7

		سالن توليد 

		500

		2000

		1000



		

		جمع

		700

		

		1480





		جدول 7- هزينههاي زمين و محوطهسازي 



		رديف

		قسمت

		متراژ


(متر مربع)

		هزينه واحد


(هزار ريال)

		هزينه


(ميليون ريال)



		1

		زمين

		2000

		300

		600



		2

		خاكبرداري و تسطيح

		2000

		20

		40



		3

		ديواركشي

		270

		250

		67.5



		4

		فضاي سبز و خيابان كشي

		250

		150

		37.5



		

		جمع

		

		

		745





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



		رديف

		قسمت

		هزينه


(ميليون ريال)



		1

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

		400



		2

		تاسيسات آب شامل كنتور- انشعاب- لولهكشي 

		200



		3

		تلفن – پيجينگ

		100



		4

		تجهيزات ايمني

		100



		5

		تاسيسات برودتي- حرارتي

		200



		6

		سيستم تهويه هوا

		500



		8

		تاسيسات سوخت شامل تانك ذخيره - لولهكشي

		100



		

		جمع

		1600





		جدول 9- هزينههاي وسايط نقليه



		رديف

		قسمت

		تعداد

		هزينه (ميليون ريال)



		1

		وانت نيسان

		1

		100





		جدول 10- هزينه تجهيزات اداري- كارگاهي



		رديف

		شرح

		هزينه


(ميليون ريال)



		1

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

		100



		2

		ابزارآلات كارگاهي

		50



		

		جمع

		150





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


		جدول 11- جدول سرمايه ثابت



		رديف

		شرح

		هزينه


(ميليون ريال)



		1

		جدول 5

		910



		2

		جدول 6

		1480



		3

		جدول 7

		745



		4

		جدول 8

		1600



		5

		جدول 9

		100



		6

		جدول 10

		150



		7

		متفرقه و پيشبيني نشده (10% كل هزينهها)

		498.5



		

		جمع

		5483.5



		

		

		





هزينههاي ثابت و متغير جاري را بر اساس قيمت تمام شده مواد اوليه و هزينههاي توليد به شرح مندرج در جداول ذيل ميتوان برآورد نمود. بدين منظور با فرض بازده 100% در توليد افزودنی EP ، یک شيفت كاري در روز قادر خواهد بود تا روزانه 2 تن تولید کند. براي توليد اين ميزان افزودنی EP مقدار و هزينه مواد اوليه لازم براي 25 روز كاري در هر ماه، مطابق جدول زير است


		جدول 12- برآورد هزينه مواد اوليه جهت يك ماه كار



		رديف

		شرح

		مقدار مورد نياز


 (تن)

		هزينه واحد


(ميليون ريال)

		هزينه


(ميليون ريال)



		1

		Zinc dibutyl dithiocarbamate

		25

		40

		1000



		2

		روغن پایه

		25

		5

		125



		

		جمع

		

		

		1125





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



		رديف

		شرح

		تعداد

		حقوق ماهيانه


(ميليون ريال)



		1

		مديرعامل

		1

		5



		2

		حسابدار

		1

		3



		3

		راننده

		1

		3



		4

		منشي

		1

		3



		5

		سرايدار

		1

		2



		6

		پاداش ساليانه- حق بيمه

		

		11



		

		جمع

		5

		27





		جدول 14- برآورد حقوق و دستمزد ماهانه پرسنل خط توليد



		رديف

		شرح

		تعداد

		حقوق ماهيانه (ميليون ريال)



		1

		مدير توليد

		1

		4



		2

		كارگر ماهر

		3

		9



		3

		كارگر ساده

		2

		5



		4

		پاداش ساليانه- حق بيمه

		

		12



		

		جمع

		6

		30





		جدول 15- برآورد هزينه هاي ماهانه سوخت و انرژي



		رديف

		شرح

		واحد

		مصرف ماهانه

		هزينه واحد


(ريال)

		هزينه كل


(ميليون ريال)



		1

		برق

		كيلووات ساعت

		4500

		1300

		5.9



		2

		آب مصرفي

		متر مكعب

		100

		1500

		0.2



		3

		گاز

		متر مکعب

		5000

		700

		3.5



		4

		بنزين

		ليتر

		500

		100

		0.05



		

		جمع

		

		

		

		9.6





		جدول 16- برآورد هزينههاي ماهانه استهلاك و تعمير و نگهداري



		رديف

		شرح

		ارزش كل


(ميليون ريال)

		استهلاك ماهانه

		تعمير و نگهداري

		جمع


(ميليون ريال)



		

		

		

		درصد

		مبلغ


(ميليون ريال)

		درصد

		مبلغ


(ميليون ريال)

		



		1

		ساختمان

		1480

		10

		12.3

		2

		2.5

		14.8



		2

		تاسيسات

		1600

		12

		16

		5

		6.7

		22.7



		3

		وسايط نقليه

		100

		20

		1.7

		10

		0.8

		2.5



		4

		ماشينآلات و تجهيزات

		910

		10

		7.6

		5

		3.8

		11.4



		5

		تجهيزات اداري

		150

		20

		2.5

		10

		1.3

		3.8



		

		جمع

		4240

		

		40.1

		

		15.1

		55.1





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


		جدول 17- جدول هزينههاي ماهانه ثابت و متغير توليد 



		رديف

		شرح

		هزينه


(ميليون ريال)

		هزينه ثابت

		هزينه متغير



		

		

		

		درصد

		مبلغ


(ميليون ريال)

		درصد

		مبلغ


(ميليون ريال)



		1

		مواد اوليه (جدول 12)

		1125

		0

		0

		100

		1125



		2

		حقوق (جداول 13-14)

		58

		70

		40.3

		30

		17.3



		3

		سوخت (جدول 15)

		9.6

		20

		1.9

		80

		7.6



		4

		تعميرات و استهلاك (جدول 16)

		55.1

		20

		11

		80

		44.1



		5

		بيمه كارخانه (دو در هزار سرمايه ثابت)

		11

		100

		11

		0

		0



		6

		هزينه هاي اداري و فروش

		18

		

		

		100

		18



		7

		پيشبيني نشده

		127.6

		5

		6.4

		95

		121.2



		

		جمع

		1403.7

		

		70.6

		

		1333.2





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


		جدول 18- برآورد سرمايه در گردش



		رديف

		شرح

		هزينه


(ميليون ريال)



		1

		هزينههاي ماهانه (جدول 17)

		1403.7



		2

		سرمايه در گردش (پانزده روز كاري) 

		842.2





		جدول 19- برآورد هزينههاي قبل از بهرهبرداري



		رديف

		شرح

		هزينه (ميليون ريال)



		1

		تهيه طرح و نقشه

		50



		2

		اخذ مجوز تاسيس و ساير مجوزها

		10



		3

		حقوق نگهبانان در مدت سازندگي

		47.6



		4

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

		315



		

		جمع

		422.6





		جدول 20- برآورد كل سرمايه مورد نياز



		رديف

		شرح

		هزينه


(ميليون ريال)



		1

		سرمايهگذاري ثابت جدول 11

		5483.5



		2

		هزينههاي قبل از بهرهبرداري جدول 19

		422.6



		3

		سرمايه در گردش جدول 18

		842.2



		

		جمع

		6748.3





اگر فرض كنيم در هر روز 2 تن افزودنی EP توليد شود، ميزان توليد و درآمد ماهانه به شرح ذيل خواهد بود.


		جدول 21- ميزان توليد روزانه و ماهانه افزودنی EP



		رديف

		شرح

		توليد كل


(تن)

		قيمت فروش واحد


 (ميليون ريال)

		درآمد كل


(ميليون ريال)



		1

		توليد روزانه افزودنی EP

		2

		45

		90



		2

		توليد ماهانه افزودنی EP

		50

		45

		2250





اين ميزان درآمد براي يك سال كاري، 27000 ميليون ريال خواهد بود.


از طرفي، هزينههاي ماهانه ثابت و متغير توليد طبق جدول 17 برابر 1403.7 ميليون ريال برآورد شده است كه در آن به منظور بالا بردن اطمينان سرمايهگذاري، 10% كل هزينهها بهعنوان هزينههاي پيشبيني نشده، در نظر گرفته شده است. همچنين اقساط ماهانه وام به مبلغ 5000 ميليون ريال با شرايط 5 ساله و با 12% بهره بانكي به صورت زير محاسبه ميشود.


سود بانكي (ميليون ريال)




 

1525


2400


61


12


5000


=


´


´




ميزان اقساط ( ميليون ريال)





108/8


60


1525


5000


=


+




بنابراين كل هزينه هاي ماهانه برابر 1512.5 ميليون ريال خواهد بود. در نتيجه سود ناخالص فروش ماهانه 737.5 ميليون ريال خواهد بود. با در نظر گرفتن مالیاتهای مختلف و سایر کسورات به میزان 20% فروش، سود خالص ماهانه برابر 287.5 خواهد بود که این مقدار برابر 3450 میلیون ریال در سال است. زمان برگشت سرمايه در این شرایط 24 ماه يعني دو سال خواهد بود و نقطه سربهسر در ميزان توليد حدود 34 تن افزودنی EP در ماه است.

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

کلیه تجهيزات مورد نياز اين طرح در داخل كشور قابل تهيه هستند. ماده اوليه پایه این طرح زینک دی بوتیل دیتیوکاربامات است که متاسفانه مانند سایر ترکیبات شتابدهنده از خانواده کارباماتها از خارج از کشور تهیه میشود. روغن پایه به عنوان حلال از تولیدات داخلی است. محل تامین اين مواد به شرح ذيل ميباشد.


		ماده

		محل تامين



		Zinc dibutyl dithiocarbamate

		چین، آمریکا، مالزی



		روغن پایه

		بندر امام، اراک، اصفهان





7- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح

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


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


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


نرخ زمين پيشبيني شده در اين طرح ميانگيني از نرخهاي موجود در استانهاي كشور است. قیمت در نظر گرفته شده برای زمین کمتر از 8% سرمایه کل مورد نیاز است و بنابراين اختلاف هزينه خريد زمين کمتر از 1% از كل سرمايه مورد نياز طرح بوده و قابل اغماض است. حتی اگر کل سرمایه مورد نیاز از طریق وام تامین گردد و ميزان وام دريافتي تابع متغير سرمايه كل در نظر گرفته شود، با حذف نرخ زمين، ميزان اقساط پرداختي ماهانه و در نتيجه هزينههاي ماهانه توليد به ميزان تنها 13 ميليون ريال تغيير ميكند و بنابراين قيمت زمين قابل صرفنظر كردن است.


نرخ هر كيلو ماده موثره لازم براي طرح با در نظر گرفتن کلیه هزینههای حمل و واردات آن تا محل احداث 40000 ريال در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه كرايه حمل از استانهای جنوبی محل بارگیری کالا تا استانهای مرکزی و تهران حدود 1000 ريال در هر کیلو است. هزینه بارگیری ماده موثره حدود 50 میلیون ریال است که به تنهایی سهمي نزديك به 3.5% كل هزينههاي لازم را به خود اختصاص ميدهد. به شيوهاي مشابه، هزینه حمل و نقل روغن پایه نیز روی هزینههای تمام شده تولید اثر میگذارد. به همین جهت به نظر ميرسد محل احداث كارخانه بايد عمدتاً بر اساس نزديكي به منابع اوليه و یا در میان مسیر تولید تا مصرف انتخاب شود.


1- استان هرمزگان


2- استان خوزستان

3- استان بوشهر

4- استان کرمانشاه

8- وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال

نيروي انساني و تعداد اشتغال طرح به ميزان توليد وابسته است. در اين طرح اشتغال 11 نفر پرسنل پيشبيني ميگردد كه فهرست آنها در جداول 13 و 14 آمده است. 

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


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


الف- آب


آب مورد نياز واحد شامل خط توليد، تاسيسات، مصارف آشاميدني و بهداشتي و آبياري فضاي سبز ميشود. آب مورد نياز مصارف آشاميدني و بهداشتي بر اساس سرانه هر نفر 150 ليتر در روز تعيين ميشود. آب مورد نياز براي آبياري نيز به ازاء هر متر مربع 1.5 ليتر در روز تعيين ميگردد. كل مصارف آب حدود 2.5 متر مكعب در روز مطابق جدول زير است


		نوع مصرف

		ميزان (متر مكعب در روز)



		آب در خط توليد

		-



		آب آشاميدني

		1.65



		آبياري فضاي سبز

		0.3



		شستشو تجهيزات

		0.2



		متفرقه

		0.2



		جمع

		2.35





ب- برق


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


برق مورد نياز خط توليد حدود 100 كيلووات در روز است. برق مورد نياز تاسيسات نيز حدود 25 كيلووات در روز پيشبيني ميشود. برق روشنايي تخميني از مساحت ساختمان است. مصرفكنندگان اصلي برق در جدول زير مشخص شدهاند.


		نوع مصرف

		ميزان مصرف روزانه (كيلووات ساعت)



		خط توليد

		100



		تاسيسات

		25



		انبار

		15



		ساختمان اداري

		15



		روشنايي

		15



		سرمايش

		10



		جمع

		180





ب- سوخت


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



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


10- وضعيت حمايتهاي اقتصادي و بازرگاني 

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


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


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

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


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


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


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

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

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

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

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

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

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

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


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


1- با توجه به نبود واحد توليدكننده و ميزان تقاضاي بالا، احداث حداقل 3 واحد از اولويت بالايي برخوردار است.
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