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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 

 طرح خالصه
 

 كورن فلكس)فرآوري ذرت ( نام محصول

  تن در سال600 ظرفيت پيشنهادي طرح (ظرفيت عملي)

 غذايي مطلوب براي صبحانه در تمام دنياست موارد كاربرد

 عصاره مالت – منو استئارات گليسرول – نمك – شكر –ذرت  مواد اوليه مصرفي عمده

  پرميكس ويتامين–اسانس موز 

  كارتن مقوايي– قوطي مقوايي –پالستيك بسته بندي 

  نفر29 اشتغال زايي 

  متر مربع7100 زمين مورد نياز 

 

 زير بنا

  متر مربع200 اداري

  متر مربع660 توليدي 

  متر مربع1044 انبار 

  متر مربع65 تاسيسات و ساير 

 

ميزان مصرف ساالنه 

 مواد اوليه اصلي

 7/1 و 4/2 – 5 – 2/2 – 14 – 1/11 – 5/95–  561به ترتيب  

 تن در سال

 20 و 80 – 400 – 1600 – 120 – 4/38

  هزار عدد در سال

 

 ميزان مصرفي

 ساالنه يوتيليتي

  متر مكعب3996 آب 

  مگا وات ساعت242 برق

  هزار متر مكعب5/441 گاز طبيعي 

  متر مكعب2/16 بنزين

 استان كرمان محل پيشنهادي اجراي طرح
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 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 

 بخش اول : معرفي محصول
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 )3- نام و كد محصوالت (آيسيك 1-1
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 - معرفي موارد مصرف و كاربرد1-6
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 - بررسي اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز1-8
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 
 طرح مورد بررسي تحت عنوان كلي «فرآوري ذرت» مي باشد. الزم به ذكر است كارخانه اي كه به منظور توليد و 

فرآوري مشتقات ذرت احداث مي گردد؛ مي تواند قابليت توليد روغن ذرت، گليتون نشاسته، اكسيد ذرت، خوراك دام 
و طيور، كنسرو و ساير مشتقات ذرت را داشته باشد. در طرح حاضر، به بررسي مطالعات پيش امكان سنجي كورن 

فلكس بعنوان يكي از محصوالت بدست آمده از فرآوري ذرت پرداخته شده است. دليل اين انتخاب كشش بازار داخل 
  مي باشد. –- كه از ميزان واردات آن مشخص است 

 

 محصول معرفي : اول بخش

 )3نام و كد محصول (آيسيك  -1-1
  الزم.خواهيم پرداخت اين محصول توليد بررسي به لذا كورن فلكس مي باشد. طرح اين در ما بررسي مورد محصول 

 ذيل جدول شرح به فوق آيسيك محصوالت صنايع، كدهاي وزارت در موجود اطالعات براساس كه است ذكر به

 :است
 

  مشخصات كد آيسيك محصول– 1جدول شماره 

 15311622 كورن فلكس
 واحد آمار وزارت صنايع و معادن (لوح فشرده)

 
هر محصول ويژگي ها و مشخصات خاصي دارد كه پيش از هر گونه بررسي فني و مالي طرح، الزم است اين   

 خصوصيات به درستي شناخته شوند.

كورن فلكس مي باشد. كورن فلكس عبارت است از ذرت پخته شده و به صورت ورقه  محصول توليدي اين واحد، 
 سانتيمتر  و به ضخامت يك ميلي متر تهيه مي شود. 3x2 كه به شكل ورقه قالبي به ابعاد هدرآمد

 
 شماره تعرفه گمركي -1-2

در داد و ستدهاي بين المللي جهت كد بندي كاالها در امر صادرت و واردات و تعيين حقوق گمركي و سود بازرگاني، بيشتر  
از دو نوع طبقه بندي استفاده مي شود. يكي از اين طبقه بندي ها نامگذاري بروكسل و ديگري طبقه بندي مركز استاندارد 

 تجارت بين المللي مي باشد. 
 روش طبقه بندي مورد استفاده در بازرگاني ايران، طبقه بندي بروكسل است كه بنا بر نياز و كاربرهاي خاص موجود، بعضاً 

 تقسيم بندي هاي بيشتري در زير تعرفه ها انجام گرفته است.
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

، شماره تعرفه گمركي، كد سيستم هماهنگ شده (زير تعرفه)، نوع كاال، حقوق گمركي، سود بازرگاني و 2در جدول شماره 
 شرايط ورود محصول درج گرديده است.

 

  مشخصات گمركي كاال– 2جدول شماره 

شماره 

 تعرفه

كد سيستم 
 هماهنگ شده

حقوق  نوع كاال
 ورودي

SUQ مالحظات 

فرآورده هاي غالت كه با عمل پف كردن يا  10/1904 00 04/19
 تفت دادن بدست آمده باشد

45 Kg  

 
 شرايط واردات -1-3
 متعلق گمركي حقوق و بازرگاني سود بازرگاني وزارت واردات شرايط و مقررات كتب در مندرج اطالعات اساس بر 

 .است نشده گرفته نظر در اوليه ماده اين ورود براي خاصي نوع شرايط هيچ و بوده درصد 45 آن به
 

 بررسي و ارائه استاندارد (ملي يا بين المللي) -1-4

كند؛ لذا نياز به يك استاندارد كلي  پيروي قواعد و ها استاندارد يكسري از بايد بازار در حضور براي محصولي هر آنجاييكه  از
 با مراجعه به فهرست استاندارد هاي ملي و جهاني، استانداري در مورد محصول يافت نگرديد.در اين زمينه مي باشد. 

 

 بررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول -1-5
 250 ريال براي هر بسته 10000برابر با   داخليكورن فلكس حاصله، قيمت اطالعات و شده انجام هاي بررسي با 

 ميالدي است؛ به صورت 2005 كه مربوط به سال FAOدر سايت طبق آخرين آمار موجود  آن جهاني قيمت و گرمي 
 زير است. 
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 
  قيمت جهاني بر اساس (دالر/تن)– 1نمودار شماره 

 
 FAOمآخذ: سايت سازمان جهاني غذا 

 
 موارد مصرف و كاربرد -1-6

 اين محصول به عنوان غذاي مكمل كودكان، صبحانه يا عصرانه و معموالًبه همراه شير مصرف مي شود. نحوه 
مصرف به اين صورت است كه مقداري از كورن فلكس را درون يك ظرف ريخته و روي آن مقداري شير مي ريزند 

و به صورت مخلوط مصرف مي نمايند. علت اين مسئله اين است كه ذرت تعدادي از پروتئين هاي ضروري براي 
بدن انسان را دارا نمي باشد كه در شير موجود است؛ بنابراين جهت تكميل پروتئين هاي ضروري بدن، كورن فلكس 

را به همراه شير مصرف مي نمايند. عالوه بر اين مسئله اين محصول از نظر طعم اگر به همراه شير مصرف شود؛  
 خوش خوراك تر وبهتر مي باشد.

 

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

- به عنوان صبحانه و غذاي وسط روز؛ كه هر 2- به عنوان تنقالت 1كورن فلكس عموماً به دو منظور استفاده ميشود:   
كدام از اين دو منظور داراي كاالهاي قابل جانشين زيادي است؛ ولي اگر منظور از مصرف، استفاده از يك منبع غذايي 
گياهي سرشار از ويتامين و پروتئين  باشد؛ در بين غذاهاي آماده و تنقالت، كورن فلكس بهترين غذاي حاوي اين مواد 

 مغذي است و كاالي مشابهي با اين كيفيت يافت نمي شود.
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
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 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز -1-8
 با توجه به رشد روز افزون جمعيت و نياز هر چه بيشتر به مواد غذايي، خصوصاً مواد غذايي كه نياز به آماده كردن 
ندارد؛ روز به روز متقاضي چنين كاالهايي افزايش مي يابد. همچنين با توجه به اين مسئله كه كورن فلكس بيشتر به 

مصرف غذايي كودكان و نوجوانان مي رسد و با عنايت به اين موضوع كه جمعيت كشور ايران را عموماً قشر جوان و 
 كودكان تشكيل مي دهند؛ مصرف اين كاال تضمين شده است.

 همچنين در كشور هايي كه زمان يك پارامتر مهم در زندگي است؛ استفاده از چنين غذاهايي به عنوان صبحانه و يا 
 غذاي ميان وعده رواج بسيار دارد و اكنون كورن فلكس نيز بدين منظور استفاده مي گردد.

  

 كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده -1-9
0F«غذايي كه از غالت توليد شده باشد و با شير بعنوان صبحانه مصرف شود» كنندگان توليد  عمده

 2007در سال  �
مقادير توليد را در كشورهاي  باشند. نمودار صفحه بعد، مي اتبوپي، چاد، اتريش، تايلند و فرانسه ميالدي كشورهاي
  نشان مي دهد. 2007مختلف در سال 

 
 

  ميالدي 2007 ميزان توليد در كشورهاي مختلف جهان در سال – 1نمودار شماره 

 
 FAOمآخذ: آمار سايت 
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
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 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 در نمودار زير نشان داده شده اند. همان طور كه مالحظه مي شود؛ 2005كشورهاي عمده وارد كننده ذرت نيز در سال  
  بوده اند.2005كشورهاي تايلند، پرتغال، چين و اريتره، چهار كشور عمده وارد كننده اين محصول در سال 

 

  براساس تن2005 كشورهاي عمده وارد كننده در سال – 2نمودار شماره 

 
 FAOمآخذ: آمار سايت 

 

 شرايط صادرات -1-10
 بعد از بررسي هاي بعمل آمده، شرايط خاصي براي صادرات محصول مورد نظر يافت نشد.
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 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 

 بخش دوم : وضعيت عرضه و تقاضا
 

 رئوس مطالب
 
 - بررسي طرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون2-1
 
 - بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طرح هاي توسعه در دست اجرا2-2
 
 - بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تاكنون2-3
 
 - بررسي روند مصرف از آغاز برنامه2-4
 
 - بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم توسعه تاكنون و امكان توسعه آن2-5
 
 - بررسي نياز به محصول با الويت صادرات تا پايان برنامه چهارم2-6
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 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 بخش دوم : وضعيت عرضه و تقاضا

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

 با استناد به اطالعات موجود در وزارت صنايع و معادن در حال حاضر يك واحد فعال توليدي به منظور توليد كورن 
   فلكس در كشور موجود مي باشد.

 

  واحد فعال توليدي كورن فلكس (بر حسب تن)– 3جدول شماره 

 تاريخ بهره داري اسميظرفيت  ظرفيت عملي شهرستان نام استان نام واحد رديف

 11/03/84 324 324 همدان همدان كيوان 1
 مآخذ: واحد آمار وزارت صنايع معادن (لوح فشرده)  

 

  بنابراين روند توليد كورن فلكس در كشور طبق جدول ذيل ارائه مي گردد.

  جدول ميزان توليد كورن فلكس (بر حسب تن)– 4جدول شماره 

 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 سال

 324 324 324 0 0 0 0 توليد واقعي
 

 بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا -2-2
 واحد صنعتي، مجوز ساخت كارخانه توليد كورن فلكس را اخذ نموده اند كه در اين واحدها، هيچ 6در حال حاضر  

 5گونه پيشرفتي به چشم نمي خورد. مشخصات واحدهاي مذكور به تفكيك استان و شهر محل استقرار جدول شماره 
 آمده است.

  ليست طرحهاي جديد و در حال توسعه توليد كننده كورن فلكس– 5جدول شماره 

 درصد پيشرفت  ظرفيت اسمي (تن) محل احداث نام واحد رديف

 0 1200 تهران كيميا خوش 1

 0 3000 تهران محمدرضا شاه بخشي 2

 0 1500 تهران وحيد و حميد نادري 3

 0 800 قزوين زرين لين پارس 4

 0 3000 كرمانشاه ايليا ذرت سبز 5

 0 3000 همدان صنايع غذايي هانه هگمتانه 6
 مآخذ: آمار وزارت صنايع و معادن (لوح فشرده)
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 پيش بيني عرضه 

 باشند؛ اكنون مي كورن فلكس توليد جديد واحد هاي فعال و طرح هاي به مربوط كه فوق جداول به توجه با 

 پرداخت.  خواهيم 90 الي 86 سالهاي طي نظر مورد محصول عرضه ميزان بيني به پيش
 

  پيش بيني تاريخ بهره برداري از طرح هاي در دست احداث– 6جدول شماره 

 درصد پيشرفت سال بهره برداري رديف

 75 – 99 87سال اول :  1

 50 – 74 88سال دوم :  2

 25 – 49 89سال سوم :  3

 0 - 24 90سال چهارم :  4
 

 با توجه به مطالب فوق، ميزان عرضه داخلي محصول مطابق با جدول ذيل پيش بيني مي گردد.

  پيش بيني عرضه داخلي واحدهاي توليد كورن فلكس بر حسب تن– 7جدول شماره 

 1391 1390 1389 1388 1387 سال

 12824 12824 324 324 324 ظرفيت توليد 
 

 بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تاكنون -2-3
تعرفه مورد  واردات ارزش و مقدار واردات و صادرات به مربوط مدارك و اسناد در مندرج اطالعات به توجه  با

 :ذيل است شرح به بررسي
 

 1380 مقدار و ارزش واردات تعرفه مورد نظر در سال – 8جدول شماره 

 واحد ارزش دالري ارزش ريالي مقدار كشور شرح تعرفه كد

فرآورده هاي غالت كه با عمل پف  1904 10
يا تفت دادن بدست  (swelling)كردن 

 آمده باشد

امارات 
 متحده عربي

8944 18177232 10357 Kg 

 Kg 10357 18177232 8944 جمع
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 

 1381 مقدار و ارزش واردات تعرفه مورد نظر در سال – 9جدول شماره 

ارزش  ارزش ريالي مقدار كشور شرح تعرفه كد
 دالري

 واحد

فرآورده هاي غالت كه با عمل پف  1904 10
يا تفت دادن  (swelling)كردن 

 بدست آمده باشد

امارات 
 متحده عربي

15967 131194819 16564 Kg 

فرآورده هاي غالت كه با عمل پف  1904 10
يا تفت دادن  (swelling)كردن 

 بدست آمده باشد

 Kg 12537 99293915 11093 انگلستان

 Kg 29101 230488734 27060 جمع

 
 

 1382 مقدار و ارزش واردات تعرفه مورد نظر در سال – 10جدول شماره 

ارزش  ارزش ريالي مقدار كشور شرح تعرفه كد
 دالري

 واحد

فرآورده هاي غالت كه با عمل پف  1904 10
يا تفت دادن  (swelling)كردن 

 بدست آمده باشد

امارات 
 متحده عربي

34342 355564715 44894 Kg 

فرآورده هاي غالت كه با عمل پف  1904 10
يا تفت دادن  (swelling)كردن 

 بدست آمده باشد

 Kg 54824 434205940 8250 دانمارك

فرآورده هاي غالت كه با عمل پف  1904 10
يا تفت دادن  (swelling)كردن 

 بدست آمده باشد

 Kg 112198 888606150 18750 هلند

 Kg 211916 1678376805 61342 جمع
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 

 1383 مقدار و ارزش واردات تعرفه مورد نظر در سال – 11جدول شماره 

ارزش  ارزش ريالي مقدار كشور شرح تعرفه كد
 دالري

 واحد

فرآورده هاي غالت كه با عمل پف  1904 1000
يا تفت دادن  (swelling)كردن 

 بدست آمده باشد

 Kg 4907 41709809 4800 آلمان

فرآورده هاي غالت كه با عمل پف  1904 1000
يا تفت دادن  (swelling)كردن 

 بدست آمده باشد

امارات 
 متحده عربي

84906 889410145 104636 Kg 

فرآورده هاي غالت كه با عمل پف  1904 1000
يا تفت دادن  (swelling)كردن 

 بدست آمده باشد

 Kg 36144 307229723 28562 انگلستان

فرآورده هاي غالت كه با عمل پف  1904 1000
يا تفت دادن  (swelling)كردن 

 بدست آمده باشد

 Kg 3368 28632000 432 فرانسه

 Kg 149055 1266981677 118700 جمع

 
 

 

 1384 مقدار و ارزش واردات تعرفه مورد نظر در سال – 12جدول شماره 

ارزش  ارزش ريالي مقدار كشور شرح تعرفه كد
 دالري

 واحد

فرآورده هاي غالت كه با عمل پف  1904 1000
يا تفت دادن  (swelling)كردن 

 بدست آمده باشد

 Kg 81261 731543010 62699 آلمان

فرآورده هاي غالت كه با عمل پف  1904 1000
يا تفت دادن  (swelling)كردن 

 بدست آمده باشد

امارات 
 متحده عربي

31550 324435350 35706 Kg 
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

فرآورده هاي غالت كه با عمل پف  1904 1000
يا تفت دادن  (swelling)كردن 

 بدست آمده باشد

 Kg 65140 586661987 58500 انگلستان

فرآورده هاي غالت كه با عمل پف  1904 1000
يا تفت دادن  (swelling)كردن 

 بدست آمده باشد

 Kg 7975 72536940 8982 ايتاليا

فرآورده هاي غالت كه با عمل پف  1904 1000
يا تفت دادن  (swelling)كردن 

 بدست آمده باشد

 Kg 1046 9410000 133 كانادا

فرآورده هاي غالت كه با عمل پف  1904 1000
يا تفت دادن  (swelling)كردن 

 بدست آمده باشد

 Kg 261 2322479 990 مالزي

 Kg 191389 1726909766 162854 جمع

 
 

 1385 مقدار و ارزش واردات تعرفه مورد نظر در سال – 13جدول شماره 

ارزش  ارزش ريالي مقدار كشور شرح تعرفه كد
 دالري

 واحد

فرآورده هاي غالت كه با عمل پف  1904 1000
يا تفت دادن  (swelling)كردن 

 بدست آمده باشد

 Kg 105684 974187011 54364 آلمان

فرآورده هاي غالت كه با عمل پف  1904 1000
يا تفت دادن  (swelling)كردن 

 بدست آمده باشد

امارات 
 متحده عربي

122651 1252458654 136027 Kg 

فرآورده هاي غالت كه با عمل پف  1904 1000
يا تفت دادن  (swelling)كردن 

 بدست آمده باشد

 Kg 84088 771887903 67931 انگلستان

فرآورده هاي غالت كه با عمل پف  1904 1000
يا تفت دادن  (swelling)كردن 

 Kg 911 8404886 878 لهستان
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 بدست آمده باشد

فرآورده هاي غالت كه با عمل پف  1904 1000
يا تفت دادن  (swelling)كردن 

 بدست آمده باشد

 Kg 18796 173432130 12027 مصر

فرآورده هاي غالت كه با عمل پف  1904 1000
يا تفت دادن  (swelling)كردن 

 بدست آمده باشد

 Kg 48603 445156270 104000 هلند

 Kg 394109 3625526854 361851 جمع

 مآخذ: سايت نقطه تجاري ايران
 

داراي روند صعودي بوده است؛ به  كشور داخل به تعرفه اين واردات كه گردد مي مشاهده فوق اطالعات به توجه با 
البته تاكيد مجدد بر اين نكته ضروري مي  مي باشد. 84  بيش از دو برابر سال 85طوري كه ميزان وزني واردات سال 

درنمودارهاي صفحه بعد نمايد كه ميزان واردات براي تعرفه مورد نظر است؛ نه محصول مورد نظر يعني كورن فلكس. 
 نمايش داده شده تا روند آن 85 تا 80به ترتيب ميزان وزني، ارزش ريالي و ارزش دالري واردات تعرفه طي سالهاي 

 مشخص شود.

  بر حسب كيلوگرم85 تا 80 ميزان وزني واردات تعرفه مورد نظر طي سالهاي – 3نمودار شماره 
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 
 

 85 تا 80 ارزش ريالي واردات تعرفه مورد نظر طي سالهاي – 4نمودار شماره 

 
 

 85 تا 80 ارزش دالري واردات تعرفه مورد نظر طي سالهاي – 5نمودار شماره 

 
 

 بررسي روند مصرف از آغاز برنامه -2-4
 در اين خصوص اطالعات مناسبي در دست نيست.

 
 بررسي روند صادرات از آغاز برنامه سوم تاكنون -2-5
با بررسي آمار و ارقام وزارت بازرگاني، مشاهده مي شود كه صادرات اين تعرفه به طرز چشمگيري در حال افزايش  

 البته الزم به ذكر است  صادرات تعرفه را ثبت كرده ايم.84 با افزايش بيش از هفت برابر سال 85است. بطوريكه در سال 
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

يا تفت دادن بدست آمده باشد؛ مي  (swelling)فرآورده هاي غالت كه با عمل پف كردن كه اين تعرفه شامل تمام 
 شود. بنابراين نمي توان با يقين هم در مورد ميزان واردات و هم در مورد صادرات آن به طور دقيق اظهار نظر كرد.

 
  روند صادرات تعرفه مورد نظر– 6نمودار شماره 

 
 
 
 بررسي نياز به محصول با الويت صادرات تا پايان برنامه چهارم -2-6
با توجه به استقرار كشورهاي استقالل يافته شمال ايران مي توان برنامه هاي توسعه كارخانه را با عنايت به بازار  

مصرف خارجي و صادرات نيز مد نظر قرار داد. محصول طرح حاضر در صورت دارا بودن كيفيت باال و دارا بودن 

شرايط استاندار مي تواند در بازار هاي اروپا نيز داراي مشتري باشد؛ چرا كه با توجه به ارزان بودن نيروي انساني در 

 كشور مي توان محصولي توليد كرد كه از نظر كيفيت و قيمت، بازار اروپا را تغذيه نماييد .
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 

 بخش سوم : مطالعات فني و تكنولوژيكي
 

 رئوس مطالب
 

 - بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه آن با ديگر كشورها3-1

 
 - بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي همراه با برآورد حجم سرمايه ثابت مورد نياز3-2

 
 - ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز ساليانه، محل تامين و قيمت ارزي و ريالي آن3-3

 
 - پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح3-4

 
 - وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال3-5

 
 - بررسي و تعيين ميزان آب، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي3-6

 
 - وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني3-7

 
 - تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد3-8
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 بخش سوم : مطالعات فني و تكنولوژيكي

بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه آن با ديگر  -3-1

 كشورها

 مقدمه 
طراحي و احداث صنايع نيازمند شناخت مباني تئوري و برخورداري از ديدگاه هاي تجربي و عملي متناسب با  

 شرايط اقتصادي و فرهنگي حاكم و دانش فني موجود جامعه به منظور نيل به اهداف توليد مي باشد.

 بررسي امكان احداث واحد از حيث نحوه تامين مواد اوليه، تعيين ميزان سرمايه گذاري، تطابق تكنولوژي 
صنعت مورد نظر با ميزان تخصص ها و مهارت هاي بالقوه و بالفعل موجود در كشور و ... مطالعات هماهنگ و 

چند جانبه اقتصادي، فني، اقليمي و جغرافيايي را ايجاب مي نمايد. مطالعات فني ايجاد صنايع، مجموعه اي از 
تحقيقات در خصوص ماهيت مواد و محصوالت، شناخت فرآيندهاي مختلف توليد و تكنولوژي هاي موجود و 
بررسي سيستم ها، تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز مي باشد. اين بررسي ها در راستاي نيل به هدف توسعه، 
توليد و افزايش كيفيت محصوالت توليدي صورت مي گيرد كه با بهبود بافت فني واحدهاي جديد التاسيس در 

 داخل كشور، پاسخگويي به نباز بازار و رقابت با ساير توليد كنندگان جهان را امكان پذير مي سازد. 
 در بررسي هاي فني ابتدا روشهاي مختلف توليد محصول مورد مطالعه قرار مي گيرد و پس از بررسي هاي الزم 

 مناسبترين تكنولوژي كه با فرهنگ كاري و توانائي هاي بالقوه صنعت تناسب داشته باشد؛ انتخاب مي گردد.
 با انتخاب مناسبترين روش توليد هر محصول، مي توان دستگاه ها و تجهيزات مورد نياز را بر اساس فرآيند 

 منتخب، انتخاب نمود.
 در اين فصل، عالوه بر تشريح فرآيند، كنترل كيفيت واحد توليدي شرح داده خواهد شد. سپس ظرفيت و 

برنامه توليد براساس بررسي بازار تعيين مي گردد و بر اين اساس كاربرد و ميزان مواد اوليه مورد نياز و تعداد و 
نحوه عملكرد دستگاههاي موجود در خط توليد شرح داده خواهد شد و پس از تعيين طرح استقرار ماشين 

آالت و جريان مواد، تاسيسات زير بنايي مورد نياز جهت انجام و ادامه فعاليتهاي توليدي واحد مورد بررسي 
قرار مي گيرند. در ادامه بر اساس اصول مهندسي صنايع، نيروي انساني مورد نياز و مساحت بخش هاي 

مختلف محاسبه مي گردد و سپس نقشه جانمايي ساختمانهاي توليدي، اداري، رفاهي بهداشتي و خدمات 
 ترسيم مي گردد. در خاتمه اين فصل نيز زمان بندي طرح مورد توجه قرار گرفته است.

 ارائه روش هاي مختلف توليد 

 با عنايت به اين موضوع كه ماده اوليه تهيه كورن فلكس صرفاً ذرت مي باشد و فرآيند توليد فقط از يك روش 
تبعيت مي كند؛ لذا روش توليد كورن فلكس فقط به يك صورت انجام مي شود و روش هاي مختلفي براي آن 
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 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

متصور نيست. تنها تفاوتي كه ممكن است در تهيه كورن فلكس وجود داشته باشد؛ تفاوت در نوع فرآيند و 
 استفاده از دستگاه ه هاي با ظرفيت باالتر يا پايين تر و درك كل تفاوت در سطح اتوماسيون مي باشد.

 همان طور كه ذكر شد؛ روش كلي توليد كورن فلكس در كليه كارخانجات توليد اين محصول در دنيا يكسان و 
 شامل مراحل زير است:

 

  فلو شيت توليد كورن فلكس– 7نمودار شماره 

 
 

 تشريح جامع فرآيند توليد 

 توليد كورن فلكس شامل دو مرحله است:

 ) آماده سازي دانه هاي ذرت 1
 ) تبديل دانه هاي ذرت به كورن فلكس 2

 قبل از تشريح فرآيند توليد، الزم است نحوه ورود ماده اوليه اصلي كارخانه (ذرت) به داخل واحد توليدي تشريح 
 كيلوگرمي خريداري مي گردد و در انبار مخصوص ذرت نگهداري مي شود. پس از آماده 50گردد. ذرت داخل گوني 

نمودن دانه ذرت كه عبارت از بوجاري و پوست گيري و تبديل به بلغور مي باشد؛ بلغور آماده را داخل سيلوهاي 
 مخصوص اين كار مي ريزند تا براي مراحل بعد و توليد كورن فلكس آماده گردد.
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 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 آماده سازي دانه هاي ذرت و تهيه بلغور به شرح زير است:
 ) بوجاري 1

 دانه هاي ذرت در طي مراحل برداشت و دان كردن و حمل و نقل حاوي مقاديري ناخالصي از قبيل كاه و كلش و 
شن و دانه هاي بذور علف هاي هرز مي باشد كه قبل از مراحل توليد الزم است اين مواد اضافي از دانه هاي ذرت 

جدا شوند. لذا از دستگاه بوجاري استفاده مي شود. اين دستگاه كاه و كلشن و ذرات شن و ماسه و ساير مواد اضافي 
 را از دانه ذرت جدا كرده و ذرت خالص به دست مي آيد. 

 
 ) رطوبت دهي 2

 در اين مرحله ذرت هاي پاك شده، وارد يك مارپيچ مي شوند كه مجهز به نازل هاي بخار مي باشد. پوسته دانه بر 
 اثر جذب رطوبت نرم شده و آماده پوست گيري توسط دستگاه پوست گير، مي شود.

 
 ) پوست گيري و جوانه گيري 3

 دانه هاي مرطوب شده در اين قسمت توسط دستگاه پوست گير به آساني پوست گيري شده و در قسمت ديگر 
 دستگاه دانه ذرت به سه قسمت تقسيم شده و جوانه از آن جدا مي شود و دانه ذرت به صورت بلغور در مي آيد.

 
 ) خشك كردن4

 بعد از دستگاه پوست گير و جوانه گير دستگاه خشك كردن قرار گرفته است. كار اين دستگاه اين است كه رطوبت 
موجود در بلغور و مخلوط پوست و جوانه را مي گيرد. هدف از گرفتن رطوبت، جدا سازي پوسته و جوانه و بلغور 

مي باشد كه در صورت وجود رطوبت، اين موارد به هم مي چسبد. لذا از دستگاه خشك كن استفاده مي شود تا 
نيروي چسبندگي بين ذرات كه بر اثر رطوبت به وجود آمده از بين برود و در مرحله بعد كه دستگاه جدا كننده قرار 

گرفته، ذرات به آساني از يكديگر جدا مي شوند. دستگاه خشك كن يك تونل مجهز به فن دمنده هواي داغ مي باشد 
 كه رطوبت موجود در ذرات را جدا مي نمايد.

 
 ) جدا كردن پوست و دانه 5

  در دستگاه جدا كننده، دانه هاي ذرت از پوسته و جوانه همراه آن جدا مي گردد. 
 دستگاه جدا كننده بر اساس جرم حجمي ذرات عمل كرده و هر كدام از ذرات دانه، پوسته، جوانه را از يك لوله 
خروجي خارج مي نمايد. در اين قسمت بلغور خالص بدست آمده و آماده مراحل توليد كورن فلكس مي باشد. 

  كيلو گرم در ساعت مي باشد.400ظرفيت اين دستگاه 
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 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

مراحل فوق الذكر مراحل آماده سازي ذرت مي باشد كه در سالن جداگانه انجام مي شود و محصول نهايي اين سالن 
 تن ذخيره مي گردد. بلغور ذخيره شده در سيلو به تدريج وارد سالن توليد كورن 10در دو سيلو به ظرفيت هر كدام 

فلكس شده و مراحل توليد كورن فلكس را پشت سر مي گذارد. در زير ادامه خط توليد از سيلو به دستگاه هاي توليد 
 كورن فلكس ذكر مي گردد.

  
 ) پخت ذرت 6

 بلغور از داخل سيلو توسط باالبر وارد سالن توليد شده؛ ابتدا برروي يك الك اتوماتيك ريخته؛ ذرات ريز و 
 گرم 280 كيلو گرم بوده و حدود 300غيرقابل استفاده آن جدا شده و بقيه داخل ديگ مي ريزد. ظرفيت ديگ پخت 

ذرت به عالوه مقداري مواد اضافي از قبيل شكر، قند انورت، عصاره مالت، گليسرومونو استائارت كه در يك مخزن 
درجه 125 نازل بخار مستقيم را با دماي 4جداگانه تهيه شده به ذرات اضافه مي شود. ديگ پخت مجهز به 

 بار به داخل ذرت ترزيق مي كند. ديگ پخت چرخان بوده و ذرت ها در حال چرخيدن در 1/5سانتيگراد و فشار 
تماس مستقيم بخار و حرارت قرار مي گيرند. مدت زمان ماندن ذرت داخل ديگ بخار با توجه به واريته هاي 

  دقيقه به طول مي انجامد. 70-130مختلف آن متفاوت بوده و بين 
 پس از طي شدن مدت زمان الزم از دريچه ديگ پخت تخليه شده و توسط يك تسمه نقاله به قسمت بعد روانه مي 

 گردد.
 
 ) خشك كن بلغور پخته شده 7

 ذرت پخته شده وارد يك دستگاه خشك كن دوار مي شود. اين خشك كن مجهز به پرده هاي به همزن ذرت مي باشد 
و همچنين مجهز به ونتيالتور تخليه هوا و رطوبت و دمنده هواي گرم مي باشد. هواي گرم توسط يك مبدل حرارتي 

 % تقليل مي يابد.26% به 32كه توسط بخار گرم مي شود؛ تامين مي گردد. رطوبت ذرت در اين قسمت از 
 
 ) سيلو كردن بلغور8

 20% وارد يك سيلوي چهار قسمتي مي شود كه در آن جا حدود 26 بلغورهاي ذرت پس از رسيدن به رطوبت 
ساعت مي ماند. در طي اين مدت واكنش هاي آنزيمي به روي دانه ها انجام شده و رطوبت تا عمق دانه به صورت 

 يا رسيدگي مي رسد و Ripening  ساعت دانه ها به نقطه 20يكنواخت در مي آيد. پس از سپري شدن مدت زمان 
 آماده براي انجام مراحل بعدي مي گردد.
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 ) بخار دادن 9
 ساعت وارد يك لوله مجهز به يك مارپيچ مي شوند كه در آن بخار 20 دانه هاي ذرت بلغور شده، پس از طي زمان 

به صورت غير مستقيم و مستقيم جريان دارد. هدف از انجام اين مرحله آماده كردن دانه هاي بلغور ذرت براي 
 سانتيگراد 50مراحل بعدي مي باشد. اين عمل به منظور گرم كردن بدنه مارپيچ مي باشد. دماي اين مارپيچ حدود 

 مي باشد.
 

 ) تعديل دما 10
 مي شود كه Tempering Band ذرت هاي خروجي از مارپيچ بخار وارد يك دستگاه به نام باند تعديل دما يا  

شامل يك تسمه مي باشد. اين لوله مجهز به نازل هاي بخار براي تزريق مستقيم بخار براي گرم كرن بدنه مارپيچ مي 
  سانتيگراد مي باشد.50باشد. دماي اين مارپيچ حدود 

 

 ) ورقه كردن ذرت 11
 مي گردد. در اين Roller ذرت ها توسط يك باالبر نورد دستگاه نورديا Tempering Band پس از خروج  

 Flakeدستگاه دانه هاي بلغور ذرت در اثر فشار وارده توسط دو غلطك به صورت مسطح درآمده و به شكل ورقه يا 
در مي آيد. دستگاه نورد يا رولر شامل دو غلطك مي باشد كه دانه هاي بلغور در ميان اين غلطك قرار گرفته و تحت 

فشار به صورت ورقه در مي آيد. اين دو غلطك به علت اين كه مرتباً در حال فشار آوردن بوده و داراي اصطكاك 
زيادي نيز مي باشند و گرماي زيادي نيز توليد مي نمايد  و اين گرما براي توليد مضر مي باشد. لذا دستگاه نورد مجهز 
به لوله كشي آب سرد مي باشد كه توسط پيلر دستگاه تامين مي گردد. پس از خروج بلغور از دستگاه رولر دانه ها به 

  در مي آيد.Flakeصورت ورقه يا 
 

 ) تست كردن 12
) توليد شده وارد Flake آخرين مرحله توليد كورن فلكس، مرحله تست كردن مي باشد كه در آن ورقه هاي (

 درجه سانتيگراد حرارت مي بيند. اين دستگاه شامل يك استوانه چرخان 360دستگاه تست شده و در آنجا در حدود 
مي باشد كه مرتباً در حال چرخيدن و هم زدن فليكها مي باشد. حرارت مورد نياز دستگاه توسط سوختن گاز طبيعي 
توليد شده و فليكها را به اصطالح تست مي كند. پس از طي شدن مرحله تست كورن فلكس هاي توليد شده از يك 

 متصل است؛ بيرون مي آيد. در دهانه خروجي استوانه يك نازل Tosterاستوانه چرخان فلزي ديگر كه به دستگاه 
تعبيه شده كه مواد معطر و طعم دهنده را بر روي كورن فلكس ها اسپري مي نمايد. اين مواد معطر عبارتند از اسانس 

 ويتامين نيز به اين مخلوط اضافه 7موز يا نارگيل، شكر، نمك و عصاره مالت. همچنين يك پرميكس ويتامين شامل 
 مي گردد. اين مواد با آب مخلوط شده و روي كورن فلكس ها اسپري مي گردد. 
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 پس از اضافه كردن محصول طعم دهنده - به علت اين كه رطوبت كورن فلكس باال مي رود - در مرحله بعدي وارد 
 يك خشك كن مي گردد.

 
 ) رطوبت گيري13

 همان طور كه ذكر شد - براي رساندن رطوبت به مقدار مطلوب در كورن فلكس به كار برده مي – اين خشك كن 
شود و عبارت است از يك خشك كن تونلي ساده كه حرارت آن از طريق يك المنت برقي ايجاد شده و رطوبت 

 % مي رساند.30محصول را در نهايت به 
 

 ) بسته بندي 14
 250 كورن فلكس هاي توليد شده توسط يك باالبر وارد دستگاه بسته بندي شده و در كيسه هاي پالستيكي به حجم 

 گرم بسته بندي شده و آماده قرار گرفتن در قوطي مي شوند. دستگاه بسته بندي مورد نظر از نوع اتوماتيك 500و 
 500 گرمي و يك عدد براي بسته بندي بسته هاي 250بوده و از اين دستگاه دو عدد براي بسته بندي بسته هاي 

 گرمي استفاده مي گردد.
 

 ) بسته بندي در قوطي 15
بسته بندي شده و  38x50x50و  24x32x50 كيسه هاي محتواي كورن فلكس در نهايت در كارتن هايي به ابعاد 

روانه انبار مي شود. بسته بندي اين مرحله توسط كارگر انجام شده و در انبار جهت خروج از كارخانه نگهداري مي 
 شود.

 

 بررسي ايستگاه ها و شيوه هاي كنترل كيفيت 

 رشد و تكامل صنايع جهان تا حدود زيادي مرهون رقابت بين واحد هاي صنعتي مي باشد. در اين راستا هر واحد 
صنعتي با افزيش كيفيت محصوالت خود، سعي در كسب سهم بيشتري از بازار دارد و اين روند به مرور زمان باعث 

بهبود كيفيت محصوالت و در نتيجه رشد كيفي جوامع صنعتي شده است. كنترل كيفيت جهت تعيين صحت عمل 
توليد، مطابق مشخصات فني تعيين شده، براي محصول انجام مي گيرد. اين عمليات سبب مي گردد تا ضمن 

جلوگيري از توليد محصوالت معيوب، از هدر رفتن سرمايه ها جلوگيري به عمل آمده؛ قيمت تمام شده محصول 
 كاهش يابد. به طور كلي اهداف كنترل كيفيت را مي توان به صورت زير خالصه كرد:

 حفظ معيارهاي تعيين شده
 تشخيص و بهبود انحرافات در فرآيند توليد
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 تشخيص و بهبود محصوالت خارج از معيار 
 ارزيابي كارايي افراد و واحدها

 
 به عبارت ديگر مي توان گفت كنترل كيفيت عبارتست از اطمينان از تهيه و توليد كاال و خدمات، بر طبق معيارهاي 
تعيين شده و بازرسي به عنوان يكي از اجزاء جدايي ناپذير كنترل كيفيت به منظور شناخت عيوب و تهيه اطالعات 

مورد نياز براي سيستم كنترل كيفي كه در همه واحد هاي صنعتي انجام مي گيرد. مراحل بازرسي كلي با توجه به 
 وضعيت هر صنعت به ترتيب ذيل مي باشند:

 - در مرحله تحويل مواد اوليه  1
 - در مرحله آغاز توليد2
 - قبل از آغاز عمليات پر هزينه3
 - قبل از شروع عمليات غير قابل بازگشت4
 - پيش از آغاز عملياتي كه سبب پوشيده شدن عيوب مي گردد5
 - در مرحله پاياني كار6

 
 در اين واحد با توجه به ويژگي هاي اين صنعت، هر يك از مراحل ضروري كنترل ماده اوليه: ذرت هاي خريداري 

شده بايد خشك، رسيده و بدون فضوالت جوندگان و باقي مانده آثار حشرات باشد. همچنين كليه مواد اوليه ديگر از 
 جمله شكر، نمك، عصاره مالت و غيره بايد داراي شرايط الزم - كه توسط مسئول فني واحد اعمال مي شود - باشد. 

 كنترل كيفيت حين توليد: كنترل كيفيت حين توليد عموماً شامل كنترل دستگاه هاي خط توليد مي باشد كه در مورد 
هر دستگاه، كنترل، با توجه به محصول آن دستگاه انجام انجام مي شود. به عنوان مثال كنترل رطوبت ذرت خروجي 
از مارپيچ بخار يا كنترل قند قند جذب شده بعد از خروج از ديگ و غيره؛ كه اين عمل توسط مسئول آزمايشگاه در 

 مورد هر دستگاه انجام مي گردد.
 كنترل كيفيت محصول: كنترل كيفيت محصول نيز توسط كارشناس آزمايشگاه انجام مي گيرد. اين عمل در پايان خط 

توليد و در مورد مشخصات شيميايي، فيزيكي و ميكروبي انجام مي شود. در مورد كنترل فيزيكي آزمايشاتي از اين 
قبيل تعيين در صد رطوبت نهايي محصول، درصد رطوبت نهايي محصول و كنترل اندازه هر دانه كورن فلكس انجام 

 مي شود.
 
 سازندگان ماشين آالت 

Jian Saibainu و Jian Darin  معروف ترين سازندگان ماشين آالت خط فرآوري ذرت و كورن فلكس 
 هستند كه هر دو در كشور چين قرار دارند.
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 تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم به شكل اجمالي در فرآيند توليد محصول-  3-2
همان طور كه ذكر شد؛ فرآيند توليد كورن فلكس در دو بخش آماده سازي دانه هاي ذرت و تيديل دانه هاي ذرت 
به كورن فلكس صورت مي پذيرد كه واحدهاي توليدي از اين روش براي توليد كورن فلكس استفاده مي كنند و 

 روش ديگري براي توليد آن وجود ندارد.
 

 بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي -3-3

 انتخاب ظرفيت و برنامه توليد مناسب براي واحدهاي صنعتي عالوه بر بهره برداري بهينه از سرمايه گذاري انجام شده، 
عاملي در جهت كسب بيشترين سود ممكن خواهد بود. نظر به اينكه احداث واحد هاي صنعتي مستلزم سرمايه گذاري 

اوليه اي است كه در بعضي موارد تقريباً ثابت است؛ انتخاب ظرفيت هاي خيلي كم مي تواند سود آوري طرح را غير 
ممكن سازد. عالوه بر آن، در صنايع كوچك، انتخاب ظرفيت هاي باال، سرمايه گذار را مجبور به تامين سرمايه زيادي مي 

كند كه در آن صورت واحد مورد نظر از چار چوب مطالعات صنايع كوچك و احداث آن فراتر مي رود. لذا در اين بخش 
با توجه به بررسي بازار، شناخت كانون هاي مصرف، نياز هاي داخلي، امكان صادرات و ...، ظرفيت طرح با تقابل سود 

آوري ظرفيت هاي باال و محدوديت هاي صنايع كوچك و نيازهاي مصرفي تعيين مي گردد. با در نظر گرفتن موارد فوق 
 تن در 600 گرمي، جمعاً 500 بسته كورن فلكس 400000 گرمي و 250 بسته كورن فلكس 1600000ظرفيت اين طرح 

 سال برآورد مي گردد.

 بديهي است كه اكثر صنايع در سالهاي اوليه احداث، داراي مشكالت فني داخلي، مشكالت بازاريابي و ورود به صحنه 
رقابت مي باشند. بنابرين راه اندازي طرح با ظرفيت اسمي غير ممكن مي باشد. بر اين اساس، توليد پيشنهادي براي پنج 

% ظرفيت شروع شده، در سال دوم به 75سال اول راه اندازي به اين صورت مي باشد كه راه اندازي طرح در سال اول با 
 % ظرفيت مي رسد و از سال سوم به بعد با ظرفيت اسمي به توليد خواهد پرداخت. 85

 باال بردن هزينه هاي متغيير توليد، مشكالت ناشي از مديريت واحدهاي چند شيفت و مشكالت فرهنگي- اجتماعي ناشي 
از كوچك بودن واحدهاي توليدي مواردي هستند كه در تمايل به كاهش شيفت هاي كاري موثرند.از سوي ديگر تمايل به 

استفاده بيشتر از سرمايه گذاري انجام شده، توانايي افزايش ظرفيت با سرمايه گذاري ثابت، مشكالت ناشي از عملكرد 
ناپيوسته خط توليد، زمان هاي تلف شده در راه اندازي خط توليد از جمله مواردي هستند كه در افزايش شيفت هاي 

كاري دخيل مي باشند. در اين واحد با در نظر گرفتن چنين مواردي، يك شيفت كاري هشت ساعته در روز منظور مي 
 ) هفت ونيم ساعت مي باشد. allowancesگردد. زمان مفيد كار در هر شيفت كاري با توجه به بيكاريهاي مجاز (

 تعداد روزهاي كار كرد در سال با توجه به تعطيالت رسمي و تعطيالت فصلي رايج در اين صنعت دويست و هفتاد روز 
 در نظر گرفته مي شود.
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 دستگاه ها و تجهيزات خط توليد 

 به كار گيري ماشين آالت و دستگاه مناسب از اساسي ترين اركان طراحي واحدهاي صنعتي مي باشد؛ چرا كه 
انتخاب ماشين آالت مناسب مي تواند در بهبود كيفيت محصول و بهينه سازي سرمايه گذاري نقش موثري داشته 
باشد. در اين بخش با توجه به نيازهاي فني طرح، ماشين آالت مناسب انتخاب خواهد شد. همچنين با توجه به 

توانائي هاي صنعتي كارخانجات ماشين سازي كشور، در مورد تامين ماشين آالت از داخل يا خارج از كشور تصميم 
گيري مي شود. پس از معرفي و انتخاب ماشين آالت با توجه به ظرفيت توليد طرح و همچنين ظرفيت هر دستگاه 

تعداد ماشين آالت مورد نياز محاسبه خواهد شد. در خاتمه نيز براساس تعداد و چگونگي جريان توليد، طرح 
 استقرارماشين آالت ارائه مي گردد و نقشه جريان مواد روي آن نمايش داده مي شود.

 

 معرفي دستگاه ها و تجهيزات خط توليد
 همانطور كه قبالً ذكر شد؛ دستگاه ها و تجهيزات خط توليد شامل دو مرحله است:

 الف) آماده سازي ذرت 
 ب) تهيه كورن فلكس 

 
 آماده سازي ذرت شامل دستگاه ها و وسايل زير است:

 دستگاه بوجاري )1
 دانه هاي غالت از جمله ذرت در طي مراحل برداشت و دانه كردن و حمل ونقل داراي مقادير ناخالصي از جمله 

مقداري كاه و كلش و گاهي مقداري سنگ مي باشند كه قبل از مراحل توليد بايد اين ناخالصي ها جدا شود. براي اين 
 منظور از يك دستگاه بوجاري استفاد مي نمايند.

 دستگاه بوجاري داراي سه مرحله است :
الف) مرحله اول پاكسازي تحت تاثير باد كه در آن گرد و غبار و اجزاء سبك، از محصول اوليه جدا مي گردد. به اين 

 مرحله اصطالحاً پيش بوجار گفته مي شود .
ب) در مرحله دوم كلش و دانه هاي باالتر از حد استاندارد و فضوالت اضافي را جدا مي كند. دانه هاي علف هرز و 

 ذرت هاي شكسته و چروكيده كه در اثر عمليات دان كردن ذرت به وجود آمده نيز، در اين مرحله جدا مي شود.
ج) در مرحله سوم توسط يك استوانه محضر (تريور) دانه هاي گرد و سنگ و بذر علف هاي هرز از بذر اصلي جدا 

 شده ودانه تقريباً خالص روانه مرحله بعدي مي گردد. مشخصات دستگاه بوجاري مورد نظر به شرح زير است :
  كيلوگرم در ساعت500 ظرفيت دستگاه kw4توان موتور 
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 دستگاه رطوبت دهي )2
 اين دستگاه عبارت است كه از يك لوله محتوي يك مارپيچ كه درون لوله نازلهايي جهت اسپري بخار تعبيه شده 

 4است. پوسته دانه در اثر جذب رطوبت نرم شده وآماده پوست گيري توسط دستگاه پوست گير مي شود. طول لوله 
  كيلو وات توان نياز دارد.2متر و الكتروموتوري كه نيروي محركه مارپيچ را تامين مي كند 

 
 پوست گيري و جوانه گير )3

 دانه هاي مرطوب شده در اين قسمت توسط دستگاه پوست گير به آساني پوست گيري مي شود. اين دستگاه داراي 
  كيلو گرم در ساعت مي باشد.500 كيلو وات مي باشد. ظرفيت اين دستگاه نيز 4الكتروموتوري با توان 

 
 دستگاه خشك كن )4

 دستگاه خشك كن - كه براي خشك كردن دانه و پوست استفاده مي شود - يك دستگاه خشك كن تونلي مي باشد 
كه حرارت آن از طريق يك رادياتور كه با بخارآب گرم ميشود تامين مي گردد. اين دستگاه شامل يك ونتيالتور 

 كيلو وات مي باشد. ظرفيت اين 3مكنده هوا و همچنين يك دمنده هواي گرم مي باشد و توان مصرفي دستگاه 
  كيلو گرم در ساعت مي باشد.500دستگاه نيز 

 
 جدا كننده )5

 اين دستگاه به منظور جدا كردن پوسته و دانه از يكديگر مي باشد. دستگاه سورتينگ بر اساس جرم حجمي ذرات 
 كيلو گرم در ساعت مي 500عمل كرده و ذرات مختلف را از يكديگر جدا مي نمايد. ظرفيت دستگاه سورتينگ نيز 

  كيلو وات است.4باشد و توان مصرفي دستگاه 
 
 ديگ پخت  )6

 متر طول و 2 ديگ پخت به منظور پخت دانه هاي ذرت استفاده مي شود و به شكل استوانه توخالي است. ابعاد آن 
 سوپاپ خارج كردن بخار مي باشد. جنس اين ديگ 4 نازل اسپري كردن بخار و 4 متر قطر مي باشد كه مجهز به 2/1

  ميلي متر مي باشد.4از فوالد ضد زنگ ساخته شده و ضخامت ورق اين ديگ 
 بار داخل آن اسپري مي گردد مدت 5/1 و فشار 125 ديگ پخت به ديگ بخار متصل است و بخار مستقيم با دماي 

 دقيقه بوده و ديگ در طول مدت پخت توسط يك الكترو موتور مي چرخد. توان مورد نياز 70-130زمان پخت بين 
  كيلو گرم بلغور ذرت مي باشد.300 كيلو وات مي باشد. ظرفيت اين دستگاه 2/2اين دستگاه 
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 مخزن فرموالسيون  )7
 ليتر كه مواد فرموالسيون كه عبارتند از : عصاره 100 عبارت است از يك شبكه از جنس استيل ضد زنگ با ظرفيت 

مالت، شكر، نمك، گليسرو مونو استئارت به همراه آب در آن مخلوط كرده و به همرا ه ذرت در ديگ مخلوط مي 
 گردد.

 
 خشك كن )8

 جهت گرفتن رطوبت اضافي دانه هاي ذرت كه در مرحله پخت ايجاد شده از يك دستگاه خشك كن صفحه اي 
 سانتيمتر و داراي موتوري 280 مي باشد. قطر دستگاه mm3استفاده مي شود. اين دستگاه داراي كف مشبك به قطر  

 دور در دقيقه مي باشد. داخل دستگاه خشك كن چهار بازوي 1000 كيلو وات و سرعت دوران 5/5با توان مورد نياز 
پارويي شكل وجود  دارد كه وظيفه به هم زدن توده ذرت را به عهد دارد. دستگاه خشك كن به وسيله يك كالهك 

 تكميل مي گردد. اين كالهك مكش مجهز به يك مكنده mm5/1مكش از جنس فوالد ضد زنگ با ضخامت ورقه 
 متر مكعب در ساعت مي باشد. پيش از خشك كن يك دمنده قرار مي گرفته كه هواي گرم را كه 3000هوا به ظرفيت 

توسط يك تونل گرم كن كه با بخار گرم مي شود؛ تامين ميكند و به داخل خشك كن ترزيق مي نمايد. موتور اين 
% مي رسد. ظرفيت اين 26  كيلو وات توان نياز دارد. رطوبت ذرت پس از خارج شدن از خشك كن به 3ونتيالتور 

  كيلو گرم در ساعت مي باشد.300دستگاه 
 
 سيلوي موقت  )9

 ذرت ها پس از خشك شدن توسط يك مارپيچ به داخل يك سيلوي موقت هدايت مي شوند. سيلوي مورد نظر يك 
 متر قطر مي باشد. در انتها سيلو نيز يك مارپيچ جهت تخليه سيلو در نظر 5/1 متر ارتفاع و 3استوانه فلزي به ابعاد 

 گرفته شده كه ذرت هاي انبار شده را به طرف ادامه خط توليد هدايت مي كنند.
 

 مارپيچ بخار )10

 اين قسمت به منظور مرطوب كردن دانه هاي ذرت قبل از دستگاه نورد مي باشد. علت مرطوب كردن دانه ها اين 
است كه در اثر فشار وارده نورد به دانه هاي ذرت آن ها خرد نشده و به صورت آرد درنيايد. جنس مارپيچ و لوله هاي 

 مي باشد كه از انواع فوالدهاي مقاوم به حرارت و زنگ زدگي است. داخل لوله مارپيچ نازل هايي V2Aآن از فوالد 
تعبيه شده كه بخار را بروي دانه ها به صورت يكنواخت اسپري مي كند. مارپيچ بخار مجهز به شيرهاي سوزني، در 

 كيلو وات 5/0حد فشار و شيرهاي كاهنده، ترمومتر و لوله كشي براي نازل ها مي باشد. موتور الزم براي اين مارپيچ 
 توان نياز دارد.
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 tempering bandتسمه تعديل دما يا  )11
 اين تسمه نقاله جهت ثابت نگاه داشتن دماي مورد نياز براي ارسال دانه ها به دستگاه نورد مي باشد. اين دستگاه 

 45 ساعت تا 30 سانتيمتر عرض مي باشد. ذرت با سرعت فوق حدود 70 متر طول و 4مركب از يك تسمه برابر با 
  درجه سانتيگراد مي باشد.50دقيقه در اين دستگاه مي ماند. حرارت اين دستگاه حدود 

 

 Rollerنورد يا  )12
 ذرت وارد دستگاه رولر يا نورد مي شود. در اين دستگاه ذرت به شكل Tempering-band پس از خروج از 

flake .يا ورقه در مي آيد  
 متر مي باشد. استوانه هاي نورد از 8 متر و طول دستگاه 5 اين دستگاه شامل تعدادي استوانه فلزي است. قطر دستگاه 

 برنيل مي باشد. سطح استوانه اي نورد سند بالست شده 500ورقه هاي محكم فوالدي تهيه شده و درجه سنجش آن 
  هاي توليد شده بافت مشخص بدهد. flakeتا به 

 هر استوانه داراي حفره اي براي گردش آب سرد مي باشد. آب سرد مورد نياز توسط پيلر دستگاه تهيه مي گردد. 
 كيلو وات توان نياز دارد. همچنين اين دستگاه مجهز به يك الك اتوماتيك مي باشد كه كورن 22موتور اين دستگاه 

 فلكس هاي توليدي خارج از حد استاندارد را از بقيه جدا مي سازد.
 

 Tosterدستگاه تست كردن يا  )13
 اين دستگاه كورن فلكس توليد شده را تحت حرارت خشك قرار مي دهد و رطوبت آن را گرفته و آخرين مرحله 

 پخت را برروي آن انجام مي دهد.
  شامل قسمت هاي زير است: Tosterدستگاه 

  - شبكه داخلي به منظور پخش كردن هواي الزم در سراسر فر 1
- ورودي محصول كه در ابتداي مسير ورود كورن فلكس به داخل فر مي باشد و از ورقه هاي فلزي مشبك ساخته 2

 شده است. 
 - شيارهاي هدايت كننده كه حركت كورن فلكس را در داخل ديگ هدايت مي كند.3

  مجموع اين سه قسمت توسط ورقه آهن پوشيده شده.
 داراي ساختمان دو جداره است. بين اين دو جداره با عايق پشم شيشه پر شده و مي تواند دماي Toster بدنه فر يا 

 درجه سانتيگراد را تحمل نمايد و در پايان محل خروج يك دريچه ورودي هوا تعبيه شده، همچنين در باال و 400
 طرفين نيز دريچه خروجي هوا قرار گرفته كه وظيفه تخليه مواد را به عهد دارد. 

 از فوالد نرم ساخته شده و با آلومينيم پوشيده شده است. دستگاه مجهز به شير كنترل هوا بوده و Toster دستگاه 
 سوخت دستگاه گاز طبيعي مي باشد. 
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  كيلو وات مي باشد.2 محرك اصلي دستگاه يك الكتروموتور با توان 
 خارج شده و Toster حرارت اعمال شده براي كورن فلكس هاي توليد شده توسط يك استوانه چرخان از دستگاه 

 كيلو گرم در 300در دهانه خروجي استوانه مواد طعم دهنده و مزه دهنده به آن اضافه مي شود. ظرفيت اين دستگاه 
 ساعت مي باشد.

 
 تانك موادافزودني  )14

 عبارت است از يك مخزن كه مواد از قبيل شكر، نمك، قند انورت، اسانس موز يا اسانس هاي ديگر، عصاره مالت، 
 ويتامين در تانك مخلوط شده و توسط يك نازل بر روي 7به عالوه آب همچنين يك پرميكس ويتامين شامل 

محصول اسپري مي گردد. اين مخزن از جنس استيل است و داري يك پمپ براي اسپري كردن مواد افزودني بر روي 
 كورن فلكس ها مي باشد كه توان برقي مصرفي براي پمپ يك كيلو وات پيش بيني مي گردد. 

 
 خشك كن تونلي )15

 كورن فلكس توليد شده به علت اضافه نمودن مواد افزودني داراي مقداري رطوبت مي شود كه بايد براي حفظ 
كيفيت اين رطوبت گرفته شود. لذا پس از اضافه نمودن مواد افزودني، كورن فلكس بالفاصله وارد يك خشك كن 

 متر مي باشد و حرارت الزم براي آن توسط چند عدد المنت برقي تامين 4تونلي مي گردد. اين خشك كن به طول 
  كيلو وات مي باشد.6مي گردد. توان الزم براي الكتروموتور و المنت اين خشك كن برابر با 

 
 تسمه نقاله  )16

  متر استفاده مي گردد.3*5/0 جهت حمل ذرت از ديگ پخت به دستگاه خشك كن از يك تسمه نقاله به ابعاد 
 

 بسته بندي   )17
 كورن فلكس هاي آماده شده جهت بسته بندي وارد يك دستگاه بسته بندي تمام اتوماتيك گرديده و در آن جا در 

 گرمي در كيسه هاي پالستيكي بسته بندي مي شوند.500 گرمي و 250وزن هاي 
 عدد در ساعت و براي بسته هاي 450 گرمي از دو عدد دستگاه بسته بندي با ظرفيت 250 براي بسته بندي بسته هاي 

 عدد در ساعت استفاده مي شود. توان مورد نياز هر كدام از دستگاه 250 گرمي يك دستگاه بسته بندي با ظرفيت 500
 كيلو وات مي باشد. ظرفيت دستگاه هاي بسته بندي كمي بيشتر از حجم توليد در نظر گرفته مي 4هاي بسته بندي 

شود تا در اثر توليد اضافي يا خرابي دستگاه هاي بسته بندي با تجمع مواد روبرو نشويم. اين دستگاه ها با كيفيت باال 
 و مناسب توسط توليد كنندگان داخلي ساخته مي شود.
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 دستگاه بسته بندي ثانوي  )18
 اين دستگاه كيسه هاي نايلوني را بطور اتوماتيك درون قوطي هاي كورن فلكس قرار مي دهد. به اين منظور از دو 

 گرمي. توان مورد 250 گرمي و يكي براي قوطي هاي 50دستگاه استفاده مي نماييم. براي بسته بندي در قوطي هاي 
 كيلو وات مي باشد. اين دستگاه توسط توليد كنندگان داخلي توليد مي شود. ظرفيت دستگاه 4نياز براي هر دستگاه 

  عدد در ساعت مي باشد.900 گرمي، 250 عدد در ساعت و ظرفيت دستگاه بسته بندي 250 گرمي، 500بسته بندي 
 استقرار ماشين آالت 

 همان طور كه بيان شد؛ توليدكورن فلكس شامل دو مرحله است: آماده سازي دانه ذرت و تبديل به كورن فلكس. با 
توجه به اين موضوع كه دانه ذرت خريداري شده ممكن است داراي آلودگي باشد؛ الزم است مراحل آماده سازي دانه 

ذرت از سالن توليد كورن فلكس جدا باشد. لذا ترتيب قرار گرفتن ماشين آالت بايد با توجه به دو گانه بودن سالن 
 توليد طرح ريزي شود.

 
 نقشه جريان مواد 

 با توجه به روند توليد و توالي عمليات و نحوه استقرار ماشين آالت، چگونگي جريان گردش مواد در سطح كارگاه 
 بايد به گونه اي باشد تا رواني جريان مواد در حد مطلوب در آن لحاظ شده باشد.
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  جدول ماشين آالت و تجهيزات خط توليد– 15جدول شماره 

 ارزش كل ارزش هر دستگاه تعداد نام ماشين آالت
 هزار دالر ميليون ريال دالر هزار ريال

 - 104 - 104400 1 دستگاه بوجاري

 - 111 - 111600 1 مارپيچ رطوبت دهي

 - 135 - 135000 1 پوست گير و جوانه گير

 - 153 - 153000 1 دستگاه خشك كن

 - 126 - 126000 1 جدا كننده

 - 840 - 840000 1 ديگ پخت

 - 15 - 7500 1 مخزن فرموالسيون

 - 75 - 75000 1 تسمه پروانه

 153 540 153600 540000 1 خشك كن

 - 56 - 56000 1 سيلو

 42 216 42000 216000 1 مارپيچ بخار

 189 486 189000 486000 1 نقاله تعديل دما

 54 - 54000 - 1 نورد

 63 - 63000 - 1 الك اتوماتيك

 - 351 - 117000 1 دستگاه بسته بندي پالستيك

 - 405 - 202500 1 دستگاه بسته بندي در قوطي

 - 112 - 112500 1 خشك كن تونلي

 - 91  ماشين آالت و تجهيزات تعميرگاه و آزمايشگاه

 25 190    ساير موارد

 25 190    هزينه نصب

 75 -    هزينه هاي خريد خارجي

 627 4200  جمع ارزش ماشين آالت و تجهيزات اصلي
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  جدول هزينه هاي تجهيزات و تاسيسات عمومي– 16جدول شماره 

 ارزش كل (ميليون ريال) مقدار عنوان

 150  كيلو وات151 تامين امتياز برق و ايجاد پست هوايي

 12  متر مكعب در روز8/17 ايجاد تاسيسات الزم جهت تامين آب

 100  متر مكعب در ساعت218 تامين سوخت مورد نياز

 20  متر مربع900 تاسيسات گرمايش ساختمانها

 10  متر مربع900 تاسيسات سرمايش و تهويه ساختمانها

 1  متر مكعب در ساعت3/1 تصفيه شيميايي آب (بدون امالح)

 200  تن در ساعت4/2 ديگ بخار

 35  كپسول آتش نشاني22  اطفاء حريق

 5/7 فاضالب انساني تصفيه پساب

 5/4 سه خط سيستم ارتباطي تلفن

 540 جمع ارزش تاسيسات عمومي

 

  برآورد هزينه هاي محوطه سازي – 17جدول 

 هزينه كل (ميليون كل) هزينه واحد (هزار ريال) واحد (متر مربع) شرح

 140 50 2800 خاكبرداري و تسطيح

 240 300 800 خيابان كشي و پاركينگ

 320 200 1600 فضاي سبز

 213 300 710 ديوار كشي

 4/11 300 38 روشنايي

 4/924   جمع
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  سازي ساختمان برآورد هزينه هاي – 18جدول 

 هزينه كل (ميليون كل) هزينه واحد (هزار ريال) واحد (متر مربع) شرح

 1650 2500 660 سالن توليد

 1566 1500 1044 انبار

 76 1900 40 آزمايشگاه

 5/123 1900 65 تاسيسات و تعميرگاه

 168 2100 80 ساختمان هاي اداري

 252 2100 120 ساختمان هاي رفاهي و سرايداري

 5/3835  2649 جمع

 

  زمين برآورد هزينه هاي – 19جدول 

 هزينه كل (ميليون كل) هزينه واحد (هزار ريال) واحد (متر مربع) شرح

 710 100 7100 زمين

 710  7100 جمع

 

  برآورد هزينه وسايل نقليه عمومي و حمل و نقل– 20جدول 

 هزينه كل (ميليون كل) هزينه واحد (ميليون ريال) تعداد شرح

 80 80 1 اتومبيل سواري

 120 120 1  تني2وانت 

 220 220 1 ليفتراك برقي

 420  7100 جمع
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  جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه ثابت– 21جدول شماره 

 ارزش كل شرح
 (ميليون ريال) (هزار دالر) (ميليون ريال)

 5/10156 627 4200 ماشين آالت و تجهيزات خط توليد

 540 - 540 تجهيزات و تاسيسات عمومي

 4/924 - 4/924 محوطه سازي

 5/3835 - 5/3835 ساختمان سازي

 710 - 710 زمين

 420 - 420 وسائط نقليه

 4/16586 627 9/10619 جمع
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 ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز ساليانه، محل تامين و قيمت ارزي و ريالي آن -3-4

در اين بخش با توجه به فرآيند توليد منتخب و شرايط عملكرد واحد، ميزان مصرف هر يك از مواد اوليه مورد نياز براي  
توليد يك واحد محصول بيان خواهد شد. لذا پس از معرفي مشخصات فني هر يك از مواد، نسبت به منابع تامين آنها 

تصميم گيري مي گردد. در مرحله بعدي با توجه به فرآيند توليد و ضايعات مواد اوليه بر حسب فرآيند و ظرفيت طرح، 
مقدار مصرف ساليانه هر يك ااقالم مصرفي محاسبه مي گردد. در اين بررسي از ذكر مواد و ملزومات غير اصلي و كم 

 درصد ارزش مواد 5/3مصرف - كه داراي ارزش فني و اقتصادي ناچيزي هستند - خوداري مي گردد. به همين منظور 
 مصرفي كارخانه به اين اقالم اختصاص داده مي شود.

 
  مواد الزم براي تهيه كورن فلكس عبارتند از:

 در صد از كل محصول را ذرت تشكيل مي دهد و با توجه حجم كل 75/78 با توجه به فرموالسيون محصول كه ذرت: 
  تن ذرت مي باشد.5/472 تن در سال مي باشد؛ نياز به 600توليد كه 

 
600∗78.75

100
= 472.5  𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡  

 ذرت مورد مصرف كارخانجات كورن فلكس سازي داراي  مقاديري  ضايعات مي باشد كه عبارت است از پوست، 
رطوبت و جوانه. همچنين فرآيند توليد كورن فلكس با توجه به نوع ذرت موجود در كشور داراي مشكالتي مي باشد كه 

% مي باشد كه با احتساب اين ميزان ضايعات، مقدار 20منجر به ايجاد ضايعات مي شود. بنابراين جمع ضايعات برابر 
 مصرفي كارخانه برابر مقدار زير است:

 
472.5

0.8
= 591 𝑡𝑡𝑡𝑡  

 

 

% مي 85/1: نمك مورد نياز واحد، نمك قابل استفاده در صنايع غذايي مي باشد كه ميزان آن در فرمو السيون برابر با  نمك
  تن نمك مي باشد.1/11 تن محصول نياز به 600باشد. با توجه به ميزان مصرف اين ماده در 

 
600 ∗ 1.85

100
= 1  

: شكر مورد نياز اين واحد توليدي نيز از نوع شكر مجاز براي استفاده به صنايع غذايي مي باشد. اين نوع شكر در شكر 
 5/95% به مصرف مي رسد كه با توجه به اين درصد و حجم محصول توليدي نياز به 92/15فرموالسيون محصول به ميزان 

 تن شكر در سال مي باشد.
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600 ∗ 15.92

100
=  

قند انورت يك نوع از انواع قندهاي مورد نياز صنايع غذايي كه قندي ساكارزي است؛ مي باشد. از اين نوع  :قند انورت
% درصد است. بنابراين مقدار كل 33/2قند به عنوان طعم دهنده استفاده مي شود. مقدار قند انورت در واحد محصول 

  تن در سال مي باشد.14مصرف اين قند براي ظرفيت مورد نظر ما 
 

600 ∗ 2.33
100

= 1   
: گلسيرو مونو استئارات يكي از مواد امولسيفاير در مواد غذايي مي باشد و به منظور مخلوط  گلسيرو مونو استئارات

كردن مواد روغن و آب به كار مي رود. همچنين در اين محصول به عنوان به تعويق انداختن بياتي در دانه ذرت به كار مي 
 درصد در واحد محصول مي 36رود. اين ماده در گالن  هاي سه كيلو گرمي به كار برده مي شود. ميزان مصرف اين ماده 

  تن مي باشد.2/2باشد. بنابراين نياز ساالنه به اين ماده برابر 
 

600 ∗ 0.36
100

= 2  
عصاره مالت نيز يكي از مواد طعم دهنده مي باشد كه مي توان از كارخانجات توليد كننده طبق سفارش در عصاره مالت: 

% مي باشد. بنابراين نياز 82/0 كيلوگرمي خريداري نمود. ميزان مصرف عصاره مالت در واحد محصول برابر 5گالن هاي 
  تن مي باشد.5ساالنه آن برابر 

 
600 ∗ 0.82

100
= 5  

 

 

% مي باشد كه با 4/0به عنوان يكي از مواد طمع دهنده به كار گرفته مي شود. ميزان مصرف آن اسانس موز  :اسانس موز
  تن از اين ماده مي باشد.4/2توجه به حجم توليد ساالنه نياز به 

 
600 ∗ 0.4

100
= 2.4  

: به عنوان تامين ويتامين هايي كه در محصول به ميزان كم وجود دارند و تكميل خواص تغذيه اي پرميكس ويتامين
اضافه مي شود. ميزان مصرف اين C,B1-B2-6-B12-E-A  ويتامين اساسي 7محصول، يك پرميكس ويتامين شامل 

  تن مي باشد.7/1% مي باشد كه نياز ساالنه آن برابر با 27/0پرميكس 
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600 ∗ 0.27

100
= 1   

بندي: پالستيك هاي بسته بندي عموماً تحت عنوان سلوفان ناميده مي شوند. اين نوع پالستيك به صورت  پالستيك بسته 
 متر طول دارد. در اين طرح سلوفان مورد نياز، در دو اندازه خريداري 100رول خريداري مي گردد و هر رول آن حدود 

 عدد 1200 سانتي متر به تعداد 61 عدد رول و سلوفان به عرض 3840 سانتي متر به تعداد 43مي شود. سلوفان به عرض 
 مورد نياز است.

: جهت بسته بندي ثانويه از قوطي هاي مقوايي چاپ خورده كه به روي آن مشخصات محصول، وزن  مقواييقوطي
 محصول و ديگر مشخصات، چاپ شده استفاده مي شود. از اين مقوا در دو اندازه استفاده مي شود. يكي به ابعاد 

5x16x30  5 عدد و ديگري به ابعاد 1600000سانتي متر به تعدادx25x38  عدد.40000سانتي متر به تعداد  
: به عنوان بسته بندي نهايي از كارتن مقوايي سه اليه استفاده مي شود. از اين نوع كارتن نيز به دو اندازه كارتن مقوايي

به  سانتي متر 38x50x50 عدد در سال و ديگري به ابعاد 80000به تعداد  سانتي متر 30x32x50نياز است. يكي به ابعاد 
  عدد در سال.20000تعداد 

 
  موارد فوق را به طور كامل مشخص مي نمايد. 22جدول شماره 

 

 قيمت مواد اوليه عمده مورد نياز ساالنه بشرح زير است:
 واحد قيمت واحد نام مواد مصرفي

 ريال هر كيلوگرم 2500 ذرت
 ريال هر كيلوگرم 5000 شكر
 ريال هر كيلوگرم 300 نمك

 ريال هر كيلوگرم 7000 قند ائورت
 ريال هر كيلوگرم 45000 گليسيد و منو استئارات

 ريال هر كيلوگرم 16750 عصاره مالت
 ريال هر كيلوگرم 60000 اسانس موز

 ريال هر كيلوگرم 14000 پر ميكس ويتامين
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  برآورد مصرف ساليانه مواد اوليه مورد نياز واحد– 22جدول شماره 

مورد مصرف  مشخصات فني نام ماده اوليه رديف
 در محصول

ميزان مصرف 
 در محصول

درصد 
 ضايعات

 مصرف ساليانه
 واحد مقدار

 تن 561 20 %75/78 ماده اوليه خشك شده و دان شده ذرت 1

 تن 5/95 0 %92/15 افزودني مجاز براي صنايع غذايي شكر 2

 تن 1/11 0 %85/1 افزودني مجاز براي صنايع غذايي نمك 3

 تن 14 0 %33/2 افزودني به صورت مايع قند انورت 4

 تن 2/2 0 %36/0 افزودني  كيلوگرمي3در گالن هاي  گليسرو مونو استئارات 5

 تن 5 0 %82/0 افزودني  كيلوگرمي5در گالن هاي  عصاره مالت 6

 تن 4/2 0 %4/0 افزودني  كيلويي20در شبكه هاي  اسانس موز 7

 تن 7/1 0 %27/0 افزودني  ويتامين اساسي7شامل  پر ميكس ويتامين 8

 رول 3840 0  سانتي متر24 بسته بندي  سانتي متر43به عرض  پالستيك بسته بندي 9

 رول 1200 0  سانتي متر30 بسته بندي  سانتي متر61به عرض  پالستيك بسته بندي 10

 هزار عدد 1600 0  عدد1 بسته بندي 5x16x30به ابعاد  فوطي مقوايي 11

 هزار عدد 400 0  عدد1 بسته بندي 5x25x38به ابعاد  قوطي مقوايي 12

 هزار عدد 80 0  بسته بندي 24x32x50به ابعاد  كارتن مقوايي 13

 هزار عدد 20000 0  بسته بندي 38x50x50به ابعاد  كارتن مقوايي 14
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 پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح -3-5

 با توجه به اينكه محل اجراي طرح استان كرمان مشخص شده است؛ از اين رو وضعيت استان را در رابطه با 
 پارامترهايي كه مي توانند در انتخاب محل اجراي طرح موثر باشند؛ مورد بررسي قرار مي دهيم. 

 
 اوليه مواد به دسترسي 

حاضر،  است. ماده اصلي طرح اوليه مواد به دسترسي امكان طرح، اجراي محل انتخاب مهم پارامترهاي از يكي
ذرت است. مطابق با آخرين آمار ارائه شده توسط وزارت جهاد كشاورزي توليد ذرت در استان كرمان بشرح 

 جدول زير است:
 

 85-84 توليد ذرت در استان كرمان بر حسب تن در سال زراعي – 23جدول شماره 

 عملكرد (كيلوگرم) توليد (تن) سطح زير كشت (هكتار) 

 ديم آبي جمع ديم آبي جمع ديم آبي نام محصول

 0 25/8121 77/113380 0 77/113380 13961 0 13961 ذرت

 
 تن در سال)، دسترسي و امكان تهيه ماده اوليه اصلي طرح امكان پذير 591 با توجه به ذرت مصرفي واحد توليدي (

 است.
  
 به بازارهاي فروش دسترسي 

است. استان  مصرف كنندگان به دسترسي امكان طرح، اجراي محل انتخاب پر اهميت پارامترهاي از  يكي ديگر
% شهر نشين 59 نفر جمعيت مي باشد كه از اين تعداد 2605967 داراي 1385كرمان مطابق با سرشماري سال 

هستند. بنابراين تنها اكتفا كردن به بازار داخل استان، پاسخگوي نيازهاي واحد توليدي نخواهد بود و بازاريابي بايد 
براي ساير نقاط كشور نيز مد نظر قرار گيرد كه با توجه به فعال بودن تنها يك واحد توليدي از اين دست در كشور، 

 امري دشوار به نظر نمي رسد.
 
 صنعت و معدن 

 شهرك ديگر در استان 4 شهرك مي باشد و بر اساس آخرين اطالعات 14تعداد شهركهاي صنعتي در استان بالغ بر 
1Fكرمان بعد از تصويب در حال احداث و تكميل مي باشند

. بيشترين واحدهاي صنعتي بزرگ استان در گروههاي �

                                                           
 سازمان صنايع و معادن استان كرمان �
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

محصوالت غذايي و آشاميدنيها، محصوالت كاني غير فلزي و ساخت منسوجات فعاليت دارند. بنابراين از اين 
 ديدگاه نيز، محل اجراي طرح مورد تائيد قرار مي گيرد.

 

 وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال -3-6

 كارايي و اثربخشي هر سازمان تا حدود زيادي به مديريت و به كارگيري موثر منابع انساني بستگي دارد. تعيين تعداد 
مشاغل و تنظيم شرح وظايف هر شغل در طبقات مختلف سازمان، از اصول اساسي تشكيالت يك واحد مي باشد. مراحل 

 اوليه هر طرح با برآورد نياز نيروي انساني و تعيين پست سازماني همراه مي باشد.
 پارامترهاي مختلفي در تعيين تعداد و تخصص نيروي انساني واحد توليدي دخالت دارند. از جمله اين عوامل مي توان 

به سطح تكنولوژي مورد استفاده، تمايل به اشتغالزايي يا اتوماسيون و حدود تخصص و مهارت مورد نياز اشاره كرد. 
 برآورد نيروي اانساني طرح در دو بخش پرسنل توليدي و غير توليدي انجام مي شود.

 
  برآورد پرسنل توليدي 

 در اين بخش با توجه به ماشين آالت مورد نياز، پرسنل كارگاه بر آورد مي گردد. حد تخصص مورد نياز براي كار با يك 
ماشين و ميزان وابستگي ماشين به كارگر (درجه اتوماسيون ماشين)، از عوامل تعيين كننده اي است كه مشخص مي كند 

هر ماشين چه تعداد پرسنل و با چه مهارتي الزم دارد. با توجه به موارد فوق، مهارت هاي مورد استفاده در صنايع به 
ترتيب تخصص و مهارت عبارتند از: مهندس، تكنسين، كارگر ماهر و كارگر ساده. در اين واحد با توجه به ويژگي هاي 

فني فرآيند و حدود تخصصي مورد نياز ماشين آالت، پرسنل توليدي شامل خط توليد، انبار و آزمايشگاه مطابق جدول 
 برآورد شده است.

 

  نيروي انساني توليد– 24جدول شماره 

 جمع نيروي انساني بخش رديف
 پرسنل

 مالحظات

 كارگر ساده كارگر ماهر تكنيسين مهندس

1  
 
 
 
 
 
 

  1 1    بوجاري

  1  1   رطوبت دهي

  1 1    پوست گير
  1 1    خشك كن

  1 1    جدا كننده

  2  2   ديگ پخت

  1 1    خشك كن
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

  1 1    سيلو توليد

  1 1    مارپيچ بخار

  0     نقاله تعديل دما

  1 1    تورد

  1 1    الك اتوماتيك
  1  1   دستگاه تست

  1    1 مدير توليد

  1  1   راننده ليفتراك

  2 2    بسته بندي

  1   1  آزمايشگاه 2

  2 1 1   انبار مواد اوليه 3

  2 1 1   انبار محصول 4

  22 13 7 1 1 جمع پرسنل

 
  برآورد پرسنل غيرتوليدي 

 در اين قسمت، با توجه به تعداد پرسنل توليدي و ميزان مبادالت  تجاري واحد و ... پرسنل غير توليدي واحد برآورد مي 
 گردد. پرسنل غير توليدي شامل موارد زير مي باشد:

 الف) مديريت 
 مدير عامل يا مدير كارخانه مسئوليت مستقيم كل عمليات را بر عهد دارد و مديريت كلي توليد، مديريت امور مالي، 

مديريت فروش و بازرگاني واحد از جمله مسئوليت هاي مدير عامل خواهد بود. در واحدهاي كوچك و متوسط، حجم 
 اين عمليات به گونه اي است كه يك نفر براي تصدي اين مسئوليت كافي است.

 ب) پرسنل اداري و مالي و خدماتي 
 نفر كارمند اداري و مالي در نظر گرفته مي شود. همچنين براي امور 3 براي انجام امور دفتري، حسابداري، كار گزيني و 

  نفر مورد نياز مي باشد. 2سرايداري و نگهباني، آبدارچي و نظافت نيز 
 ج) پرسنل تاسيسات و تعميرگاه 

 نفر تكنسين فني تعميرات و تاسيسات براي واحد 1 جهت انجام امور فني و سرويس مستمر دستگاه ها و تاسيسات 
 منظور مي گردد.

 شرح وظايف اين افراد را در جدول زير درج شده است.
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 

  نيروي انساني غير توليدي– 25جدول شماره 

 شرح وظايف تعداد نوع مسئوليت رديف

 مدير عامل كه مديريت كل خط توليد، فروش، مالي و بازرگاني را بر عهده دارد 1 مديريت 1

  يك نفر تداركات– يك نفر كارمند اداري –يك نفر كارمند پرسنلي  3 اداري و مالي 2

 تكنيسين فني جهت تعميرات مستمر دستگاه ها و تجهيزات 1 تاسيسات و تعميرگاه 3

 يك نفر نگهبان و سرايدار و يك نفر آبدارچي 2 خدمات 4

  7 جمع پرسنل

  نفر برآورد مي گردد.29بنابراين با توجه به دو جدول اخير، تعداد كل پرسنل اين واحد توليدي 
 

 بررسي و تعيين ميزان آب، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي -3-7

 برآورد برق مورد نياز و چگونگي تامين آن 

اساسي ترين و زير بنايي ترين تاسيسات هر واحد صنعتي، تاسيسات برق مي باشد. زيرا تقريباً همه دستگاه هاي اصلي  
خط توليد نياز به برق دارند. از طرفي نيروي برق، تامين كننده مربوط به ساير تاسيسات و همچنين روشنايي كارخانه 
خواهد بود. به منظور بررسي تاسيسات برق مورد نياز واحد، ابتدا مقدار برق مصرفي هر يك از بخش هاي توليدي، 

 محوطه، تاسيسات و... برآورد مي گردد؛ سپس تاسيسات مورد نياز تامين آن معرفي خواهد شد.
 

 الف) برق مورد نياز خط توليد 
 برق مصرفي خط توليد، بخش عمده اي از برق مورد نياز كارخانه مي باشد. در اين بخش با توجه به كاتالوگ دستگاه ها، 
حداكثر برق مورد نياز هر دستگاه استخراج شده، در تعداد دستگاه ضرب مي شود. مجموع اين مقادير، برق خط توليد را 

 تشكيل مي دهد.
 

  برآورد برق مصرفي توليد– 26جدول شماره 

 (KW)جمع  تعداد دستگاه (KW)برق مصرفي  نام دستگاه رديف

 4 1 4 دستگاه بوجاري 1

 2 1 2 مارپيچ رطوبت دهي 2

 3 1 3 دستگاه خشك كن 3
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 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 4 1 4 پوست گير و جوانه گير 4

 4 1 4 جداكننده 5

 2/2 1 2/2 ديگ پخت 6

 5/5 1 5/5 خشك كن 7

 5/0 1 5/0 مارپيچ بخار 8

 4 1 4 نقاله تعديل دما 9

 2/23 1 2/23 نورد 10

 2 1 2 دستگاه تستر 11

 6 1 6 خشك كن تونلي 12

 12 3 4 دستگاه بسته بندي نايلون 13

 6/3 2 8/1 تسمه نقاله 14

 1 1 1 پمپ اسپري تانك فرموالسيون 15

 8 2 4 دستگاه بسته بندي كارتن 16

 85   جمع كل برق مصرفي

 
 ب) برق مورد نياز تاسيسات 

  با توجه به تاسيسات پيش بيني شده براي طرح، برق مورد نياز تاسيسات واحد به شرح جدول زير برآورد مي گردد.
 

  برآورد برق تاسيسات– 27جدول شماره 

 مالحظات (KW)برق مصرفي  نوع تاسيسات رديف

 موتور شوفاژخانه 3 تاسيسات گرمايش 1

 شامل تصفيه، نگهداري و پمپاژ آب 14 جبراني آب بدون امالح 2

  17 جمع

 
 ج) برق روشنايي ساختمان ها و محوطه 

 به منظور برآورد برق مورد نياز ساختمان ها تخميني از مقدار برق بر حسب مساحت ساختمانها زده مي شود. براي هر 
 وات در نظر گرفته مي شود.      20متر مربع زير بناي سالن توليد، ساختمان هاي اداري، رفاهي و خدماتي به طور متوسط 
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 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 وات منظور مي گردد. بنابراين با توجه به مساحت ساختمان ها 10همچنين براي هر متر مربع مساحت انبارها و تاسيسات 
  كيلو وات براي روشنايي ساختمان ها پيش بيني مي گردد.29

 ساعته در روز مي باشد؛ اگر چه براي روشنايي محوط در مواقع 8 با توجه به اينكه اين واحد توليدي داراي يك نوبت 
 چراغ پايه بلند پيش بيني مي گردد؛ ليكن به علت خاموش بودن دستگاه ها و تجهيزات توليدي در 38ضروري تعداد 

هنگام شب، برق پيش بيني شده براي واحد نياز روشنايي محوط را برآورده مي سازد و لذا احتياجي به در نظر گرفتن توان 
 برق اضافه تري براي محوطه نمي باشد.

 

  برآورد برق مصرفي واحد– 28جدول شماره 

 مالحظات (KW)برق مصرفي  نام بخش رديف

 19مطابق جدول  85 فرآيند توليد 1

 20مطابق جدول  17 تاسيسات و تعميرگاه 2

 روشنايي داخل ساختمان ها 7/29 ساختمان ها 3

 روشنايي فضاي باز كارخانه 0 محوطه 4

 % بيشتر از حد مورد نياز15 8/19 ساير 5

  5/151 جمع

 
% از مجموع توان برق مورد نياز فرآيند توليد، تاسيسات، ساختمان ها و محوطه به منظور برآورد 15 اختصاص مقدار 

 بيشترين در خواست برق به هنگام راه اندازي يا مواقع ديگر مي باشد.

 كيلو وات از شبكه سراسري برق درخواست مي شود كه هزينه هاي 152 به منظور تامين برق مورد نياز، يك انشعاب 
 اشتراك، كنتور، تابلوهاي كنترل و سيم كشي داخلي آن مي بايست مد نظر قرار گيرد.

 د) برق مصرفي ساليانه 
 برق مصرفي ساليانه واحد بر اساس زمان كار هر يك از بخش هاي مصرف كننده برق و توان مورد نياز اين قسمت ها 

 محاسبه مي شود. مجموع موارد ذيل، برق مصرفي ساليانه واحد را تشكيل مي دهد:
 مصرف برق دستگاه ها و تجهيزات اصلي و تاسيسات عمومي به صورت ذيل محاسبه مي گردد: -1

) *حداكثر توان مورد 8/0[تعداد روزهاي كاري سال * تعداد نوبت كاري * ساعت مفيد كاري * ضريب همزماني(

 نياز مجموع دستگاهها و تجهيزات اصلي و تاسيسات عمومي]
مصارف برق جهت روشنايي و ساير وسايل جانبي در كل سطح زير بنايي توليدي (سالن هاي توليد، انبارها و  -2

 تاسيسات) با احتساب ضريب همزماني به صورت ذيل محاسبه مي شود:
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 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

وات * مساحت سالنهاي توليد * ضريب 20[تعداد روزهاي كاري در سال * تعدادنوبت كاري * زمان روشنايي *

 )]7/0همزماني (

وات * مساحت انبارها و تاسيسات * 10+[تعداد روزهاي كاري در سال * تعداد نوبت كاري * زمان روشنايي *

 )]7/0ضريب همزماني( 
 برق روشنايي محوطه كه به صورت ذيل محاسبه مي گردد: -3

وات * مساحت ساختمان هاي اداري رفاهي و خدماتي * 20[تعداد روزهاي كاري در سال * هشت ساعت *

 )]7/0ضريب همزماني( 

 
 با توجه به فرمول هاي فوق و مشخصه هاي عملكرد واحد و مساحت ساختمانها و محوطه، برق مصرفي ساليانه واحد در 

 مگا وات ساعت بر آورد مي گردد. 242مجموع  
 برآورد آب مورد نياز و چگونگي تامين آن 

آب مورد نياز واحدهاي صنعتي شامل مصارف خط توليد، تاسيسات، ساختمان ها و محوطه مي باشد. آب مورد نياز خط  
 توليد به مصرف مخازن فرموالسيون و ديگ بخار مي رسد.

 ليتر برآورد مي گردد. همچنين جهت 150 آب بهداشتي و آشاميدني مورد نياز روزانه واحد براساس مصرف سرانه هر نفر 
 ليتر در روز منظور مي شود. با در نظر 5/1تامين آب مورد نياز جهت آبياري محوطه، به ازاء هر متر مربع فضاي سبز 

 گرفتن موارد فوق، آب مصرفي واحد مطابق جدول زير پيش بيني مي گردد.
 

  برآورد آب مصرفي روزانه واحد– 29جدول شماره 

آب مصرفي  نام بخش رديف
 (مترمكعب در روز)

 مالحظات

 مخازن فرموالسيون و ديگ بخار 8 آب فرآيند توليد و تاسيسات 1

 بهداشتي و آشاميدني 4/4 ساختمان ها 2

 آبياري فضاي سبز 4/2 محوطه 3

  8/14 جمع

 
  با توجه به حجم آب مصرفي روزانه واحد، آب مورد نياز از طريق لوله كشي تامين مي گردد.
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 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

% بيشتر از 20 روز واحد توزيع آب در سطح كارخانه، با پيش بيني 2 در همين راستا به منظور ذخيره سازي آب مصرفي 
 متر مكعب و شبكه لوله كشي با انشعاب اصلي به قطر يك اينچ 36مقدار آب مورد نياز، يك مخزن زميني به گنجايش 

 .همراه با پمپ هاي مورد نياز در تاسيسات آب رساني منظور مي گردد
 
 برآورد ميزان سوخت مصرفي 

 يكي از منابع تامين انرژي واحدهاي صنعتي، سوخت مي باشد. به همين دليل اهميت گرمايش، چنين تاسيساتي در همه 
واحدهاي صنعتي پيش بيني مي شود. موارد مصرف سوخت در واحد هاي مختلف صنعتي شامل تامين دماي مورد نياز 

فرآيند، گرمايش ساختمان ها و سوخت وسايل نقليه است. در اين واحد سوخت مورد نياز به مصرف فرآيند توليد، 
تاسيسات گرمايش و وسايل نقليه مي رسد كه پس از برآورد مقدار و نوع سوخت مورد نياز در اين بخش، تاسيسات مورد 

 نياز سوخت رساني واحد پيش بيني مي گردد.

 

 الف) سوخت فرآيند 
 سوخت مورد نياز فرآيند در ايستگاه هاي توليدي مطابق جدول زير مصرف مي شود. در اين جدول مقدار و نوع سوخت 

مثصرفي هر دستگاه با توجه به مشخصات فني و كاتالوگ هاي مربوط وارد شده و كل سوخت مورد نياز فرآيند برآورد 
 شده است.

 

  برآورد مصرف سوخت فرآيند توليد و تاسيسات– 30جدول شماره 

 مقدار مصرف (متر مكعب) نوع سوخت مصرفي نام ماشين آالت و تجهيزات رديف

 380 گاز طبيعي دستگاه توستر 1

 1000 گاز طبيعي ديگ بخار 2

 1380  جمع

 
 ب) سوخت مورد نياز تاسيسات گرمايش  

 برآورد سوخت مورد نياز گرمايش واحد با توجه به سطح سالن هاي توليد، ساختمان هاي اداري - رفاهي و خدماتي 
انجام مي شود. مقدار سوخت مصرفي روزانه به ازاي يكصد متر زير بناي سالن توليد، آزمايشگاه و ساختمان هاي اداري 

 مترمكعب گاز طبيعي تخمين زده مي شود. اين رقم با توجه به هواي معمولي كشور و به طور 25رفاهي و خدماتي 
 متوسط در نظر گرفته شده است.

  متر مكعب گاز طبيعي در روز برآورد مي گردد. 230 بنابراين سوخت مصرفي تاسيسات گرمايش 
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 

  ج) سوخت مورد نياز وسايل نقليه
  سوخت مصرفي مورد نياز وسايل حمل ونقل واحد مطابق جدول زير مي باشد. 

 

  برآورد مصرف سوخت وسايل نقليه– 31جدول شماره 

 مقدار مصرف روزانه (ليتر) نوع سوخت مصرفي شرح رديف

 30 بنزين وانت 1

 30 بنزين سواري 2

 60  جمع

 
 متر مكعب گاز طبيعي برآورد مي گردد. به 1610 بنابراين با توجه به محاسبان انجام شده، سوخت مصرفي روزانه واحد 

همين منظور تاسيسات موردنياز مانند ايستگاه تقليل فشار، شمارنده (كنتور) و لوله كشي گاز طبيعي در طرح پيش بيني مي 
 گردد. سوخت خودروهاي بنزيني به صورت روزانه تامين و نيازي به پيش بيني و ذخيره سوخت نخواهد داشت.

 
 ساير تاسيسات 

 عالوه بر تاسيساتي كه در بخش هاي قبلي پيش بيني گرديد؛ در واحدهاي صنعتي تاسيسات جانبي ديگري نيز وجود 
 دارد. در اين بخش تاسيسات اطفاء حريق، گرمايش و سرمايش و ... مورد بررسي قرار مي گيرند.

 الف) تجهيزات اطفاءحريق
 در اكثر واحدهاي صنعتي كوچك، كپسول هاي آتش نشاني تكافوي نيازهاي ايمني و اطفاء حريق واحد را مي كند. در 
اين واحد نيز با توجه به اينكه مواد و محصوالت قابليت احتراق زيادي ندارند؛ از همين سيستم استفاده مي گردد. تعداد 

كپسول هاي آتش نشاني به مساحت ساختمان ها بستگي دارد. به ازاء هر صد متر مربع مجموع سالن هاي توليد، انبار 
 كپسول آتش نشاني مورد 23تاسيسات و ... يك عدد كپسول آتش نشاني در نظر گرفته مي شود. بنابراين در اين واحد 

 نياز مي باشد.
 ب) تاسيسات گرمايش و سرمايش 

 متر مربع زير بنا استفاده 270 به منظور گرمايش ساختمان هاي توليد از بخاري صنعتي به تعداد يك دستگاه به ازاي هر 
مي شود. همچنين جهت گرمايش ساختمان هاي اداري - رفاهي و خدماتي و آزمايشگاه ها از سيستم گرمايش مركزي 

(شوفاژ) استفاده مي شود. جهت سرمايش سالن به ازاي هر متر مربع يك دستگاه كولر آبي چهار هزار در نظر گرفته مي 
 متر مربع يك دستگاه تهويه در نظر گرفته مي شود. بنابراين جمع 150شود. به منظور تهويه سالن توليد نيز به ازاي هر 

 تاسيسات فوق مطابق جدول زير مي باشد.
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 

  تاسيسات گرمايش و سرمايش– 32جدول شماره 

 تعداد شرح رديف

 3 بخاري صنعتي 1

 1 سيستم گرمايش صنعتي (شوفاژ) 2

 4 6000كولر  3

 3 4000كولر  4

 5 تهويه 5

  
 ج) تاسيسات بخار 

 جهت توليد بخار مورد نظر قسمت هايي از خط توليد كه عبارت است از: مارپيچ هاي رطوبت دهي، ديگ پخت، گرم 
% بيش از نياز واحد جهت توسعه احتمالي كارخانه از يك ديگ بخار 20كردن هيتر دستگاه خشك كن و غير ه با احتساب 

  تن در ساعت استفاده مي گردد.4/2به ظرفيت 
 % بخار مورد استفاده به سيستم بر مي گردد.50الزم به ذكر است كه 

 د) سيستم سختي گيرآب 
 به علت اينكه آب مورد نياز ديگ بخار بايد بدون امالح باشد؛ سيستم سختي گير براي ديگ بخار در طرح پيش بيني مي 

  متر مكعب آب در مساحت را دارند.12/1گردد. اين تاسيسات قابليت تصفيه 
 
 تجهيزات حمل و نقل 

 جهت تداركات و خريد لوازم مورد نياز براي واحد توليدي يك عدد وانت دوتني در نظر گرفته مي شود. همچنين جهت 
اياب و ذهاب مديريت يك عدد سواري نيز پيش بيني مي گردد. همچنين جهت جابجايي مواد اوليه و محصول در انبار 

 يك عدد ليفتراك دو تني برقي در نظر گرفته مي شود.
 
 نياز مورد زيربنايي امكانات برآورد 

 راه

 داد: قرار بررسي مورد زير حالت در مي توان را راه به طرح  نيازمندي

 محصول و اوليه مواد حامل نهاي كاميو مرور و الف) عبور



 
 

 
52 

 

 

 

 
 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 به نيز محصوالت توليدي و شده وارد طرح اجراي محل به تريلي و كاميون وسيله به طرح مصرفي اوليه  مواد

 وسايل اين مناسب حركت ارتباطي راههاي اين رو شد. از خواهد حمل مصرف بازار به وسايل همين وسيله

 باشد. داشته وجود طرح اجراي محل در است الزم نقليه
 كاركنان مرور و ب) عبور

 الزم كرد كه خواهند آمد و رفت طرح اجراي محل به بوس ميني و سواري خودروهاي وسيله به  كاركنان

 .باشد آن مناسب ارتباطي امكانات داراي طرح اجراي محل است

 بندر و فرودگاه آهن، راه مانند امكانات ج) ساير

 نمي مورد نياز طرح براي ديگري امكانات سواري، خودروهاي و كاميون تردد براي مناسب امكانات جز  به

 باشد.
 

 وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني -3-8

 آالت) ماشين و گمركي(محصول تعرفه حمايتهاي 

، ضريب 1386مطابق جدول ضرايب حمايت از كاالهاي صادراتي براي توسعه و نقوذ در بازارهاي هدف سال 
  درصد مي باشد. 3حمايت محصول اين طرح برابر با 

 حمايتهاي مالي (واحدهاي موجود و طرحها) بانكها و شركتهاي سرمايه گذار 

 در اين زمينه اطالعات خاصي به دست نيامد.
 

 تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد -3-9

بررسي ميزان صادرات و واردات اين محصول در كشور اطالعات مشخصي را بدست نمي دهد؛ چرا كه تعرفه آن به طور  
مشخص به محصول مورد نظر ما، اختصاص نيافته است. در حال حاضر يك واحد توليدي در كشور، كورن فلكس توليد 

مي كند. با توجه به فاصله زياد مصرف اين محصول در ايران، در مقايسه با مصرف آن در كشورهاي توسعه يافته، مي توان 
 اميدوار بود،؛ مصرف اين محصول در بين نسلهاي آينده افزايش يابد.

 از طرف ديگر با توجه به استقرار كشورهاي استقالل يافته شمال ايران، مي توان برنامه هاي توسعه كارخانه را با 
عنايت به بازار مصرف خارجي و صادرات نيز مد نظر قرار داد. محصول طرح حاضر در صورت دارا بودن كيفيت باال 
و دارا بودن شرايط استاندار مي تواند در بازار هاي اروپا نيز مشتري داشته باشد. چرا كه با توجه به ارزان بودن نيروي 

 انساني در كشور مي توان محصولي توليد كرد كه از نظر كيفيت و قيمت، بازار اروپا را تغذيه نمايد.
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