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 مقدمه

اين محصول به دليل خواص فيزيكـي خـاص و سـهولت    .گريس يكي از محصوالت پر كاربرد در روانكاري است

هم اكنون اين محصول در انواع و اقسام بسيار متنوع در سطح .استفاده اهميت بااليي در ميان محصوالت مشابه دارد

دسته اول گريس هايي هستند كـه  .ها را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد  اما به طور كلي گريس.ليد مي شودجهان تو

ميشوند اين نوع گريس ها خاصيت منحصر به فردي ندارند و قابل استفاده بـراي شـرايط    ديتولبراي مصارف عام 

مت بيسـارپاييني  نيستند و به دليل سهولت توليد و كيفيت پايين قي سخت مانند دماي بسيار پايين،دما يا فشار بسيار باال

دسته دوم گريس هايي هستند كه بـراي  .اين نوع گريس ها بيشتر در كشور هاي در حال توسعه توليد ميگردند.دارند

گريس مصارف خاص ساخته شده و يا خواص منحصر به فردي دارند كه از اين دسته ميتوان به گريس هاي نسوز،

اين نوع گريس هـا داراي قيمـت بسـيار    .فشار نام برددر برابر  مقاومو  دمابسيار باال وپايينمقاوم در برابر هاي 

و بيشتر توليد و صادرات اين محصوالت در اختيار كشور هـاي توسـعه يافتـه     داشتهبيشتري نسبت به دسته اول 

گريس گرافيتي يكي از اين نوع گريس هاست كه مقاومت بسيار بااليي در برابر فشار دارد و با قيمت بااليي در .است

 . باشديمتوليد اين محصول در استان كرمان  هدف يامکان سنج لذا در اين.سطح جهان عرضه مي شود
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 :فصل اول

 محصول يمعرف -١

 سيگر -١-١

صابونها هستند که جهت روغن  از يمخلوط ايوصابون  ک نوعي مدي از روغنهاي معدني باگريس مخلوط نيمه جا

طريقه و روش کار آنها . ه حرارت معمولي ممکن است بصورت جامد باشند درجدر  و. کاري مصرف مي گردند 

معموالً . ترتيب بوده که در اثر درجه حرارت نرم شده و مانند يک روغن سفت عمل مي کنند  نيا به

در بعضي مواقع به گريس ها مواد جامدي مانند ( مي باشد ٦٥ -٩٠%  حدودروغنهاي معدني در گريسها درصد

استفاده از اين خاصيت بسيار  شده وگريسها پس از استفاده در اثر ماندن ، مجداً سفت .  )اضافه مي شود گرافيت نيز

سپس در اثر  نفوذ ومفيد است چون گريس را مي توان به ياتاقها تزريق کرد تا از ياتاق مربوطه به بيرون 

مهمترين انواع . اخل ياتاقان مي شود اضافي سخت شده  ومانع نفوذ گرد و غبار و رطوبت بد مقدار اين،کارکرد

 . گريسهاي روان کننده توليد شده در زمان حاضر محصوالت صابوني شده ، فلزي و غير صابوني شده هستند 

 : گريسهاي غير صابوني شده  -٢-١-١

غنهاي سنتتيک و همراه با رو..... صنعتي و ) دوده ( اين نوع گريسها بر پايه بنتونيتها ، پلي کرباميد ، کربن سياه  

 اين نوع گريسها که در مقابل حرارت. روغنهاي معدني نوع پارافينيک بعنوان عامل روان کننده توليد مي شوند 

نبوده و اصالً اين نقطه براي آنها قابل اندازه  يخوارداراي نقطه چکش و زيادي از خود نشان مي دهند  مقاومت

به دليل مقاومت باال در برابر حرارت ودنبر يمگريس همه کاره به کار گيري نيست و به همين علت آنها را به عنوان

استفاده مي شوند ولي تحمل فشار اين گريسها پائين بوده و مقاومت برشي را تحمل ... در صنايع ذوب آهن ، مس و 

 . نمي کنند 

 : فلزي  -گريسهاي صابوني شده  -٣-١-١

از  ٩٠% از آن استفاده شده است تقسيم بندي مي کنند و تقريباً  اين گريسها را برحسب نوع صابوني که جهت تهيه

جهت پائين .  استمهمترين انواع اين گريسها در زير توضيح داده شده . مي باشند  نوعگريسهاي متداول از اين 

ب تاحد امکان از اسيدهاي چر) که در اين طرح مورد نظر است( نگاهداشتن هزينه هاي توليد گريس صابوني شده 

اسيدهاي : انواع اسيدهاي مورد استفاده عبارتند از . استفاده مي شود که نتيجاً باعث روان سازي گريس نيز مي شود 

روغن ماهي ، اسيدهاي چرب حيواني ، اسيد چرب دانه پنبه ، استئارين ، چربي پشم ، چربي اسب ، چربي رزين ، 

 ....هيدروکسيد استئاريک اسيد و  -١٢
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A ( گريس سديم : 

مي  يلاهري اين گريس به صورت جامد است ودر اين نوع گريس صابون بکار رفته صابون سديم مي باشد حالت ظ

 نکه نظر به اي. از اين نوع گريس مي توان تا نقطه ذوب آن استفاده کرد . ن را بصورت نرم نيز در آورد توان آ

 امکان شستشوي صابون در آن وجود دارديکه ئاين نوع گريس در محل هااز  صابون سديم در آب حل مي شود

به روغن کاري دارند  ياج کمترياحتکاري ياتافانهائي کهروغنبراي  علت چسبندگي زياد بيشتره بکاربرد نداشته و 

 . استفاده مي شود 

B(م يگريس کلس : 

حي که در اين نوع گريس که مخلوط روغن معدني و صابون کلسيم مي باشد بيشتر جهت روغن کاري در نوا 

. مرطوب و يا حتي در تماس دائم با آب مي باشند استفاده مي شود و اين به علت عدم محلول بودن آن در آب است 

معموالً . و بستگي به نوع روغني که جهت تهيه آن به کار مي رود رنگ آن متفاوت است ؛  حالت ظاهري آن نرم 

جه به نقطه جوش آب اين نوع گريسها رانمي توان با درجه اين نوع گريسها را توسط آب پايدار مي نمايند که باتو

حرارت بيشتر از نفطه جوش آب بطور دائم استفاده نمود زيرا آب در اثر تبخير خارج شده و صابون از روغن جدا  

لذا  بعضي از اين نوع گريسها راجهت استفاده در شرايطي با درجه حرارت باالتر توسط ترکيبات شميائي . مي شود 

 . ه داراي نقطه جوش باالتري هستند پايدار مي نمايند ک

C(  مخلوط گريس: 

است که تغييرات  يمخلوطي از گريسهاي ليتوم و کلسيم مي باشد که بيشتر مورد استفاده آن روغن کاري در شرايط

ز بيشتر اظاهر آن حالت نرم تري از گريس سديم داشته و . درجه سانتي گراد باشد  ٢٦٠تا  ٤٠درجه حرارت از 

 .گيرد ساير گريسها مورد مصرف قرار مي

D ( گريس آلومينيم : 

حالت ظاهري اين گريس شبيه وازلين است و به علت چسبندگي خوب آن به فلزات براي روغنکاري شاسي اتومبيل 

تر در حرارت هاي باال. از نظر خواص عمومي  شبيه گريس کلسيم بوده و در آب حل نمي گردد. استفاده مي شود 

درجه سانتي گراد بصورت جسم سختي در آمده که خاصيت چسبندگي خود را از دست داده و خاصيت  ١٧٥از 

چون کارائي نداشته و به قطعات اتومبيل ) و کالً گريسهاي ژل مانند ( توليد گريس آلومينيم . روغن کاري ندارد 

 . شده است ضرر مي زنند در تعدادي از کشورها ممنوع

E (يتوم گريس ل: 

اين گريس که از روغنهاي معدني و روغنهاي مصنوعي تهيه مي شود داراي شکل ظاهري نرم بوده و در اثر  

 اين .  نمود از آن استفاده توانيم ٣٠٠تا  ٨٠ نيب در تغييرات درجه حرارت. تغيير درجه حررات سفت نمي شود 
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علت طول عمر نسبتاً زياد در گريس کاري  به و گريس در برابر آب مقاوم بوده ولي کمي رطوبت جذب مي کند

 .شود يد صابون استفاده ميتول يوم  برايتيد ليدرو کسيس از هين نوع گريد ايدر تول.کاربرد داردهواپيما ها نيز 

 
F  گريس باريوم : 

در تفاوت آن ويسکوزيته باالتر مي باشد که  اتنه. اين گريس از نظر شکل ظاهري و خواص شبيه مخلوط سديم است 

ضمناً . بصورت نيمه جامد باقي مي ماند شود اثر حرارت روان نگشته تا زماني که در اثر حرارت باال تجزيه 

 . چسبندگي آن به سطح فلزات بسيار خوب است 

G ( گريس استرانسيوم : 

ورت اين گريس شبيه گريس باريوم است با اين تفاوت که مقاومت آن در حرارت بيشتر از آن است و هنوز به ص

 .تجارتي از آن استفاده نمي شود 

 :يتيس گرافيگر -٤-١-١

س اضافه شده وخواص آنرا يبه گر )س در برابر فشاريش دهنده مقاومت گريافزا(پر کنندهت معموال به عنوان يگراف

 يتيس گرافيد گرياضافه کرد و تول يه صابونيپا يس هايتوان به انواع گر يت را ميدهد،گرافير قرار ميتحت تاث

د ياز تول يرند و سهم قابل توجهاد يشتريت بيوم عموميتيلوم ي،سدميه کلسيپا يتيگراف يس هاينمود اما معموال گر

 يبهتر يد به صرفه تر بوده و خواص روان کننده گيواز نظر تول ؛به خود اختصاص داده را ن محصول يوفروش ا

م از يه کلسيت پايس گرافيشود گريد ميو جهان تولران يکه در ا يتيگراف يهاس يان گرياز م.دهدياز خود نشان م

س با وجود ين گريران راحتتر است وايه آن بخصوص در ايه مواد اوليرا تهيبرخوردار است ز يشتريت بيعموم

آب (کندين آالت را در برابر نفوذ آب حفظ ميو ماش دارد يدر روانکار يار مطلوبيخواص بس؛ شده کمتر  ممت تمايق

م است  يه کلسيکنند از نوع پايد ميس را تولين نوع گريکه ا يوخارج يداخل يشتر فروش شرکت هايب ياز طرف )يبند

 .پرداخته شودم  يه کلسيت پايس گرافيگر شتر بهيب شده  يسعمطالعه ن ين در ايبنابر ا

 کاربرد و تاريخچه توليد گريس  -٥-١-١

 يدر موارد. سطوح متحرک،کاربرد دارند نيش بيسا به حداقل رساندن اصکاک و يس ها مشابه روغن ها ،برايگر

ن دو سطح يت حرکت بيا موقعيعمل کند،و  ياز ورود ذرات خارج يريجلوگ يبرا يد به عنوان مانعيکه روانساز با

 بعالوه از بعد.س استفاده شوديد از گريمه جامد وجود دارد،بايروانساز ن از بهياست که ن يبه گونه ا

 يس هايگر يانجمن مل.است و خودروها يصنعت يدر اکثر دستگاه ها يس عموما روانکاريگر با ي،روانکارياتيعمل

د و در اکثر يآ يه به دست ميکه از پراکنده کردن ماده سفت کننده در روغن پا ن گونهيس را اي،گر(NLGI) روانکار

 ه ياول يس هايگر يخيلحاظ تار به.نديافزا يم ياز خواص،به آن مواد افزودن يت بعضيجاد و تقويمنظور ا موارد به
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ن ياز ا. تون و آهک ساخته شدنديروغن ز ح از مخلوط کردنيالد مسيسال قبل از م ١٤٠٠در مصر باستان در حدود 

 .بردند يسود م يچوب يارابه ها يمحور چرخ ها يروانکار يمحصول در آن زمان برا

م به يس سديبا ساخت گر ١٨٧٢اروپا در سال  در يدر آغاز انقالب صنعت) امروز آن يبه معنا(س ها ين گرينخست

 شوند يد ميمتفاوت تول ييها يمتنوع با کارائ يس هايصنعت ،گر شرفتيامروزه با پ.دنديبازار مصرف عرضه گرد

درجه  ١١٠٠ يتا دما شود و يکه در ساختار آنها از فلزات استفاده م ييس هايتوان از گر يبه عنوان نمونه م. 

 .دارند ،نام برد يگراد کارائيسانت

 س هايگر يژگيو -٦ -١-١

 يرقابل دسترس دستگاه هايغ استفاده از آنها به عنوان روانکار مناسب در نقاط ييس ها توانايگر يژگيو يمهم تر

ر ياز به تعميجه نيساده تر و در نت يشود،طراح ياستفاده م سيکه درآنها از گر ين آالتيماش ياز طرف. است يصنعت

 .دستگاه ها سود برد يتوان در آب بند يس ها مين از گريهمچن.دارند يرکمت يو نگهدار

  :کيسيکد آ -٢-١

ک آن يسيتوان کد آيه ميدر نظر گرفته نشده و با توجه به نوع صابون پا يک خاصيسيکد آ يتيس گرافيد گريتول يبرا

 . را مشخص کرد

 .ر نشان داده شده استيس در جدول زياع گرانو يبرا ادن ع و معيک اعالم شده از طرف وزارت صنايسيکد آ

 كد محصوالت التشرح محصو
٠٢٣٢٠١٢ انواع گريس 
١٢٣٢٠١٢ گريس سديم 
٢٢٣٢٠١٢ گريس كلسيم 
٢٣٢٠١٢ گريس ليتيوم� 

٢٣٢٠١٢ گريس الومينيوم 
٧٢٣٢٠١٢ گريس باريم 

سيک انواع گريسيکد آ) ١-١(جدول  

 :سيانواع گر يشماره تعرفه گمرک -٣-1

انـواع   يافته آن برايو آمار انتشار  )رانيسازمان توسعه تجارت ا( ٨٩کتاب مقررات صادرات و واردات سالطبق 

 استدر نظر گرفته شده   درصد ٢٠و  يورودتعرفه با حقوق  کيس فقط يگر

 گريس گرافيت با پايه كلسيم ٢٧١٠١٩٣٠
 گريس با پايه سديم ٢٧١٠١٩٣٠
 فشار باال دي سولفيد موليبدن گريس با خاصيت تحمل ٢٧١٠١٩٣٠
 گريس با پايه كلسيم ٢٧١٠١٩٣٠
 گريس با پايه ليتييم ٢٧١٠١٩٣٠
 درجه سلسيوس ٢٥٥گريس روان كننده داراي نقطه باالتر از  ٢٧١٠١٩٣٠

 سيانواع گر يشماره تعرفه گمرک) ٢-١(جدول 



                                         

 ۱۰

 

  واردات شرايط -٤-١

 با )كاال گذاري وكد توصيف شده هماهنگ سيستم( ٢٧١٠١٩٣٠ گمركي هاي تعرفه تحت س يگر انواع واردات

 .پذيرد مي انجام بازرگانيوزارت  موافقت

 .است گرديده درج محصول بازرگاني سود ليذ جدول در

 يحقوق ورود شرح تعرفه
 ٢٠ گريس گرافيت با پايه كلسيم

 ٢٠ گريس با پايه سديم

 ٢٠ گريس با خاصيت تحمل فشار باال دي سولفيد موليبدن

 ٢٠ گريس با پايه كلسيم

 ٢٠ گريس با پايه ليتييم

درجه سلسيوس ٢٥٥گريس روان كننده داراي نقطه باالتر از   ٢٠ 

 

 :و ارائه استاندارد يبررس -٥-١

-١ دشماره استاندارران؛ يا يقات صنعتيموسسهاستاندارد و تحق)ميه کلسيپا (يتيس گرافيباتوجه به کاربرد گسترده گر

 .آن در نظر گرفته است يرا برا ١٤٢

 NGLI،١ NLGIمعموال در جهان  يتيس گرافيد گريمطرح تول يشرکت ها يديتول يس هاياستاندارد گر

٢،NGLIباشديم ٣ 

 گروه اطالعات است كه شش نام گذاري گريس شامل    : روش نام گذاري گريسها بر اساس استاندارد -١-٥-١

 :گروه عبارتند از شش ناي. حروف و اعداد مختلف شناسايي مي شوندبا

 نوع كاربرد گريس -١

 )در صورت استفاده( مواد افزودني بكار رفته -٢

 )در صورت استفاده(نوع روغنهاي پايه سنتتيك -٣

 گريد گريس -�

 حداكثر دماي مجاز عملياتي  -٥ 

 حداقل دماي مجاز عملياتي -�

 :  س يگر ينامگذار يبررسي گروهها  

) در صورت استفاده(دومين قسمت شامل مواد افزودني بكار رفته؛ ي نوع كاربرد گريس اولين قسمت شامل معرف  

زماني كه يك روانكار . اين فاكتور معرف مواد افزودني است كه در ساخت گريس مورد استفاده قرار گرفته است

 ماس آنها را به بصورت يك اليه نازك بين قطعات قرار مي گيرد باعث سهولت لغزش آنها شده و ضمناً اجازه ت
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اگر فشار مكانيكي وارده بر روي قطعات از حدي تجاوز كند، فيلم روانكار مابين آنها گسسته شده، . يكديگر نمي دهد

در اين حالت از مواد افزودني . قطعات با يكديگر تماس مستقيم پيدا كرده و منجر به سايش و خرابي آنها مي شود

تفاده مي شود تا استقامت اليه روانكار را افزايش داده و در زمان اس (EP=Extreme Pressure) تحمل فشار

. و تعاريف آن است) در صورت استفاده(عالمتهاي بكار رفته معرف كاربرد آن. كاركرد ما بين قطعات گسسته نشود

  .اين مواد مي توانند بصورت مايع و يا جامد باشند

بكار رفته براي ساخت گريس را در صورت استفاده مشخص حروف شناسايي، نوع روغن سنتتيك فاکتورسومين     

 .مي كند

براي . گروه طبقه بندي شده است ٩در اين استاندارد گريد گريس به. چهارمين فاكتور شناسايي، گريد گريس است    

 ط استاندارددرجه سانتيگراد در دستگاه تعيين نفوذ قرار داده و ميزان نفوذ مخرو ٢٥تعيين آن ابتدا گريس را در دماي

قرار داده و يك صفحه ) ضربه زن(سپس گريس را درون يك دستگاه مخصوص   .در آنرا بدست مي آورند

گريس مجبور است از درون . مرتبه در محفظه بسته آن با سرعت معين از باال به پايين حركت مي كند ٦٠مشبك،

سپس مخروط استاندارد را مجدداً . مي شود روزنه هاي اين صفحه عبور كرده و در نتيجه به بافت آن ضربه وارد

با مراجعه ). عدد كاركرد(در سطح آن توسط نيروي ثقل رها كرده و ميزان نفوذ آنرا به دهم ميليمتر يادداشت مي كنند

 ين طبقه بنديدر ا .اکنديرا مشخص مكه ميزان نفوذ مخروط استاندارد و گريد آن  NLGI به جدول استاندارد

اگر عدد بدست آمده بين . باشد يواحد م ٣٠« و دامنه آ اختالف دارد خود   يوقبل يبعدبا طبقه  واحد ١٥گروه هر

مبناي تعيين گريد گريس، عدد كاركرد است و . اين دوگروه باشد، گريس بدون گريد بوده و مي بايستي بازسازي شود

 .اين عدد تنها براي بررسي و پيدا كردن برخي اطالعات ساخت كاربرد دارد

امل كد حروف، حداكثر دماي جدول آن ش .پنجمين فاكتور، شناسايي ميزان حداكثر دماي قابل كاربرد گريس است

 . حداقل دماي قابل استفاده گريس را نشان مي دهد و عملكرد گريس در مجاورت با آبد؛كاركر

 .ح شده انديذکر شده تشر ير فاکتور هايز ولاجددر 

NLGI متريليهم مد(مقدار نفوذ سيد گريگر( 
٠٠٠ ��-�٧ 
�٣٠-�٠٠ ٠٠ 
٣ ٠-٣٨ 
٣�٠-٣١٠ ١ 
٢ ٢�-٢٩ 
٢-٢٢٠ ٣٠ 
� ١٧-٢٠ 
 ١�٠-١٣٠ 
� ٨-١١ 

 NLG يس در طبقه بنديدگريگر  )٣-١(شماره  جدول
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Synthetic esters E 
Perfluorpolyethers FK 
Polyalpahaolefines HC 

Phosphorous Acid Esters PH 
Silicon Oils SI 

Others X 

 سيه مورد استفاده در گرينوع روغن پا) ٤-١(جدول

 ييکد شناسا )گراديدرجه سانت(کارکرد  يحد اقل دما
-١٠ C -١٠ 
-٢٠ C -٢٠ 
-٣٠ C -٣٠ 
-�٠ C -�٠ 
-٠ C -٠ 
-�٠ C -�٠ 

 سيکارکرد گر يحد اقل دما) ٥-١(جدول 

درجه (کارکرد  يحد اکثر دما ط وجود ّآبيرفتار در شرا
 )گراديسانت

 ييکد شناسا

�٠-٠ or ٨٠ �٠-١+ C 
�٠-٢ or ٨٠ �٠-٣+ D 
�٠-٠ or ٨٠ �٠-١+ E 
�٠-٢ or ٨٠ �٠-٣+ F 
٩٠-٠ or ١٠٠ ٩٠-١+ G 
٩٠-٢ or ١٠٠ ٩٠-٣+ H 
٩٠-٠ or ١٢٠ ٩٠-١+ K 
٩٠-٢ or ١٢٠ ٩٠-٣+ M 

 N +١٤٠ به توافق دارد يبستگ
 P +١٦٠ به توافق دارد يبستگ
 R +١٨٠ به توافق دارد يبستگ
 S +٢٠٠ به توافق دارد يبستگ
 T +٢٢٠ به توافق دارد يبستگ
 u +٢٤٠ به توافق دارد يبستگ

 کارکرد و رفتار در برابر آب يحد اکثر دما يس برايگر ييکد شناسا) ٦-١(جدول
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 :يداخل يساخت شرکت ها  يديتول يس هايگر ياستاندارد ها -٢-٥-1

تحت ب يکه به ترت آورده شده استساخت داخل  ميه کلسيت پايس  گرافيگر سه نوع مشخصات ريز جدول در

 .شوند يد ميتولNLGI وNLGI٢ وNLGI٣ ياستاندارد ها

 

 

 

 

               

 خواص گريس هاي گرافيت ساخت داخل کشور) ٧-١(جدول

 :سيگر يمشخصه هاريسا -٣-٥-1

 (Viscosity)گرانروي  -

 .باشد ميcentipoisesنيروئي است که در اثر لغزيدن يک اليه از مايع روي اليه ديگر ايجاد مي شود ،  واحد آن 

 : Specific  Gravity )(وص  وزن مخص -

 .پوند بر گالن است ٤/٩در حدود ) ميه کلسيت پايس گرافيگر(سين نوع گريزن مخصوص او

 ) :   Flash Point( نقطه اشتعال   -

ولي ادامه سوختن  شوديمدرجه حرارتي که در آن بخارات  روغن  بوسيله گذراندن يک شعله از روي روغن مشتعل 

 .   باشد تيرنهاادرجه ف ٤٣٥د در حدود ين دما بايه ايپا يتيس گرافيگر يبرا.نمي دهد 

 : نقطه قطره شدن  -

س يک گرياگر  .دمائي که در آن گريس تحت شرايط آزمايش مربوطه ، از حالت نيمه جامد به حالت مايع در مي آيد

 ه خوديمعموال به غلظت و قوام اولابد تا دوباره سرد شود يآنقدر گرم شود تا به نقطه چکه کردن برسد و سپس اجازه 

 

 تيس گرافيگر
١ 

تيس گرافيگر  
٢ 

تيس گرافيگر  
٣ 

 مشخصات

 ميصابون كلس
Ca-soap 

 ميصابون كلس
ca-soap 

 ميصابون كلس
ca-soap 

 ظ كنندهيه غليپا
Base 

٩ ٩ ٩شدن يحداقل نقطه قطره ا   
Drop Point      ° C 

يخاكستر  
Gray 

يخاكستر  
Gray 

يخاكستر  
Gray 

 رنگ
Color 

تيگراف  
Geraphite 

تيگراف  
Geraphite 

تيگراف  
Geraphite 

 پر كننده
Filler 

٢ ٣�٠-٣١٠�-٢٩ ٢-٢٢٠ نفوذپذيري پس از كار ٠
١/١٠mm 

penetration (worked) 
60تا  -20 60تا  -20  60تا  -20   كاركرد يدما 
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س است و تا  يگر يک پارامتر مهم  براين نقطه چکه کردن يبنا برا.ت بخش نخواهد بوديرسد وعملکرد آن رضاينم 

 .س استفاده کردينان از گريتوان با اطميقبل از آن م

) peneration( يريشدن و نفوذ پذ يباشد حد اقل نقطه قطره ايس ميک گريت يفيانگر کيکه ب يمشخصات اصل

ن يا ياستاندارد براد محدودهيکنند بايد ميخود را تولمحصول  ين الملليب ياستاندارد هاتحت که  ييوشرکت ها است

 .ت کننديها را رعا يژگيو

 :يتيس گرافيانواع گر يها يژگيو -٦-١

 :م يه کلسيت پايس گرافيگر)الف

 گراديسانتدرجه  ٧٠تا -٢٣ نيب آن ييمحدوده دمااست وپوند بر گالن  ٤/٩حدوده يت پايس گرافيزن مخصوص گرو

 .است

س يگر يدرصد وزن ٢٠تا  ١١ نيب.تر اسياه متغيتا س ين خاکستريب ين محصول بسته به نوع مواد افزودنيرنگ ا

تا  ٦٥،شوديادتر ميابد مقاومت آن در برابر فشار زيش يدهد که هر چقدر مقدار آن افزايل ميت تشکيرا گراف يتيگراف

 .  است ير مواد افزودنين محصول شامل صابون و سايوزن ا يمابق و هيدرصد را روغن پا ٨٥

 :ميتيه ليت پايس  گرافيمشخصات گر) ب

ر مشخصات ياند،جدول زف شده يتعر ين الملليو ب يمل يها ز همان استاندارد يم نيتيه ليت پايس گرافيگر يبرا

 :دهديل را نشان ميبوم ساخت شرکت هگزان ميتيه ليت پايس گرافيگر

 اهيتا س يخاکستر رنگ
 ميتيصابون ل هيصابون پا

 ٢٦٥-٢٩٥ پس از کار يرينفوذپذ
١٨٥گراديدرجه سانت شدن يحد اقل نقطه قطره ا  

گراديدرجه سانت ٥٠٠تا  -٢٠ کارکرد يدما  
 تيگراف نوع ماده پر کننده

 ميتيه ليت پايس گرافيمشخصات گر) ٨-١(جدول

 :ميه سديت پايس گرافيمشخصات گر) ج

ه يس پايآن از گر دکارکر يدما رن تفاوت که حد اکثيت با ااس يز مشابه دو حالت قبلين يتين نوع گرافيمشخصات ا 

 .م کمتر استيتيه ليس پايتر واز گرشيم بيکلس

 :يتيس گرافيمت گريق -٧-١

ده يمربوطه منتشر نگرد يسازمان هار توسط ياخ يسال ها يس طيمت انواع گريدر مورد  ق  يقيمتاسفانه آمار دق

لو گرم در بازار عرضه يهر ک يدالر به ازا ١٢تا  ٨مه عمده ين ماده در حالت نيمت ايدر حال حاضرق يول. است

 .شوديم



                                         

 ۱۵

 

 :دهدير مختلف فروش نشان ميرا در مقاد يتيس گرافيمت گرير قيجدول ز

 )پوند(وزن بسته )دالر(يجهان يمت در بازار هايمتوسط ق
٤٠٠ ١٤٠٠ 
٢٠٠ ٧٠٠ 
١٠٠ ٤٠٠ 

 مختلف در جهان يدر وزن ها يتيس گرافيمت گريمتعوسط ق) ٩-١(جدول

پارس،شرکت روانکاران ر شرکت نفت سپاهان،شرکت نفت ينظ يئشرکت ها به طور عمده  در داخل کشور

آنها  يل تماممحصو ت دارند کهيفعال تيگراف سيد گرينه توليدر زم يان شاسيو شرکت آر کت نفت بهرانصنعت،شر

مربوط  يا سازمان هاين شرکت ها ياتوسط  ديت توليوظرف ديتول نزاي،ممت ينه قيدر زم .است م يه کلسياز نوع پا

 .ده استيمنتشر نگرد يآمار

 :ک آنيت استراتژيواهم يتيس گرافيکاربرد گر -٨-١

رود  يآب بکارم يآهن وپمپ ها ،کارخانجات نورد فوالد،راهييايدر ياسکله ها يروانکار يبرا يتيس گرافيگر 

ند يآ يبه حرکت درم يکمتر يبا انرژ يس معموليشوند نسبت به گر يم يت روانکاريس گرافيکه باگر ين آالتيماش

ن محصول به يا.رديگ يقطعات را م)رپاچيگ(قفل شدن يبه موقع جلو يس کاريت در صورت فقدان گريبعالوه گراف

س ها يان گريدر م ييت باالياز اهم ،مت بودن و خواص منحصر به فردين،گرانقيع سنگيل استفاده در صنايدل

ه ينسوز و پا يس هايپر ارزش مانند گر يس هاير گريد آن به همراه سايشتر توليبرخوردار است و در حال حاضر ب

 تيخاص؛ت يفيباال بودن ک يتيس گرافياز بزرگ گريامت.باشديافته ميتوسعه  يک در انحصار کشور هايولوژيب

س ير انواع گرين هرچند سايبنابر ا.است  يمعمول يس هايآن از گر باال يمت و ماندگارمقاو ؛بهتر  يندگروانکن

ار ين آالت را بسين محصول استهالک ماشينکه ايبا توجه به ا يرند وليآن مورد استفاده قرار گ يتوانند به جايم

ن محصول يش به اينده گرايرود در آيستند انتظار ميت ننه با آن قابل رقابين زميس ها در اير گريدهد وسايکاهش م

 . ابديش يران افزايخصوصا در ا

 
 :د کننده و مصرف کننده يعمده تول يکشور ها -٩-١

ن يدر ا بوده است٢٠٠٣س ارائه داده در سال يد ومصرف گريدر مورد روند تولNLGI که سازمان  ين گزارشيآخر

طح بين المللي درخواست شده تا اطالعات خود را به اين سازمان ارسال شركت مختلف توليدي در س ٢٣٧ازگزارش 

س يگر ين گزارش مربوط به انواع کليآمار ارائه شده در ا .پاسخ دريافت شده است ١٤٥دارند و از ميان اين تعداد

 .تنه  ارائه نشده اسين زميدر ا يقيدر آن سالها آمار دق يتيس گرافيد کم گريبوده و با توجه به تول
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را داشته اند  سيگر بر اساس اين آمار آمريكاي شمالي شامل كشورهاي اياالت متحده، كانادا و مكزيك بيشترين توليد

در اين ميان چين در رتبه سوم و ژاپن در رتبه چهارم قرار گرفته . و بعد از آن اروپا در صدر جدول قرار دارد

زان ين مين کمتريهمچن.قرار دارند يجنوب يکايآمر ياوپس از آن کشور ه آسياي جنوب شرقي رتبه بعدي.است 

    .تسانه بوده ايوخاور م ييقايآفر يد مربوط به کشور هايتول

 ١/٢مشاهده مي شود كه افزايش توليد گريس هاي پايه ليتيم سال  ١٥ يس در جهان طيانواع گر مقايسه ميزان توليد

درصد كل توليد را به خود  ٦٨گريس هاي پايه ليتيمدر مجموع كل توليد .برابر شده است ٢/٣و كمپلكس آن 

  .استاختصاص داده 

اين گزارش آماري نشان مي دهد كه توليد جهاني گريس بر اساس نوع پايه صابوني با احتساب كمپلكس هاي آن    

صد، در ٨/٢درصد، خاك اورگانوفليك  ١/٥درصد، آلومينيوم  ٨/١درصد، سديم  ٧/١٤درصد، كلسيم  ٦٨شامل ليتيم

 .درصد را به خود اختصاص داده اند ٨/١درصد و مواد غيرصابوني  ١/١درصد، ساير فلزات  ٧/٤پولي اورا 

شرفته يپ يمت در کشور هايگرانق يس هايامروزه اکثر گر.باشديمت ميد و گرانقيجد يس هايت جزو گريس گرافيگر

شل (،انگلستان...)و.تيهي،هاتيکسون،روبکو،پنراينکو،ديل،گلف،سيهگزان موب يشرکت ها(کاياالت متحده آمريمانند ا

،و ين،کره جنوبيچ يکشور ها شود يمذکر  در ادامهاما واردات کشورهمانطور که .باشديم...)توتال و(فرانسه ...)و

 .برخوردار هستند يل توجهيز از سهم قايژاپن ن

 :در برنامه چهارم يديتول يپروژه ها يروند اجرا  -١٠-١

ر يز يتيگراف يسهايف نشده است و گريتعر يک خاصيسيع و معادن کد آيوزارت صنا ياز سو يتيفس گرايگر يبرا

 يينه احداث واحد هايدر زم ين اطالعاتيبنابر ا.شوديمشابه خود قلمداد م يه صابونيپا يس هاياز گر يمجموعه ا

ارائه  يصنعت يوانجمن ها يدولت يگر سازمان هايع ومعادن وديوزارت صنا ياز سو يتيس گرافيد گريتول يبرا

ر شرکت نفت سپاهان،شرکت نفت پارس،شرکت ينظ يدر داخل کشور به طور عمده  شرکت هائ يول.نشده است

ت دارند که محصول يت فعاليس گرافيد گرينه توليدر زم يان شاسيروانکاران صنعت،شرکت نفت بهران و شرکت آر

 .باشديم ميه کلسيآنها از نوع پا يتمام
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 ل دومفص

 ت عرضه وتقاضايوضع

 سيگر داخلي توليد ميزان و ظرفيت يبررس -٢

 بر .نمايد تجربه را درصدي هشت رشدي کشور ساالنه بايست مي توسعه چهارم و پنجم ساله پنج برنامه اعالم طبق

 نمايـد  رارا اج قانون اين بايست مي ساله بيست انداز چشم به رسيدن و بيکاري رفع جهت دولت که اصل اين مبناي

 لـذا مـي  . پذيرد صورت گسترده اي اقدامات...محرکه و  يرويخودرو و نصنايع  جمله از مختلف قسمتهاي در که

 .گردد فراهم ن صنايعيا گسترش جهت الزم ساختهاي زير بايست

 .است شده ليست ليذ جدول دردر کشورموجود واحدهاي ظرفيت و تعداد -١-٢     

 )تن(ت يظرف تعداد شرح
 ٢٥٠٢٦٥ ٥٤ سيع گرانوا
 ٢٥٠ ١ ميس پتاسيگر
 ٤٨٣٢٥ ٢٧ ميسيس کليگر

 ١٥٦٥ ٦ ميس سديگر
 ٦٤٢٥ ٦ س نسوز يگر
 ١٢٦٠٠ ١١ ميتيس ليگر
 ١٣٠٠ ٣ مينيس آلوميگر

 ٢٧٢٥٠ ٤ س پمپيگر
 موجود يواحد ها) ١-٢(جدول

تن  ٨٠ت يک واحد با ظرفيم يتيس ليتن ،گر ١٠٠ت يک واحد با ظرفيم يسيس کليد گرينه توليدر استان کرمان در زم

 .باشنديتن فعال م ٤٨٠٠ت يرجان بظرفيس سه واحد در کرمان و سيو انواع گر

 ١٣٨٨-١٣٨٤ يبازه زمانس در يد انواع گريروند تول -٢-١-٢

 

 )تن( تيظرف سال
٠ ١٣٨٤ 
٤٥٦٣٥ ١٣٨٥ 
١١١٨٠٦ ١٣٨٦ 
٣٢٥٥٥ ١٣٨٧ 
٥٤٧٠٠ ١٣٨٨ 
١٤٢٠٠ ١٣٨٩ 

 سيگرد يتول) ٢-٢(جدول
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 اجرا  دست در توسعه طرحهاي و جديد طرحهاي وضعيت بررسي -٢-2

 بـرداري  بهره به آتي سالهاي در نيز توسعه اي و اجرا دست در طرحهاي فعال، واحدهاي بر عالوه

 .خواهند رسيد

 صـنايع  وزارت آمار در ثبت شده سيگر انواع توليد اجراي دست در واحدهاي ظرفيت ريز جدول در

 :وندش مي بررسي

 .است شده ليست ليذ جدول در دست اجراءدر کشوردر واحدهاي ظرفيت و تعداد

 )تن(ت يظرف تعداد شرح
 ٢٧٤٩٠٠ ١٠١ سيانواع گر

 ٠ ٠ ميس پتاسيگر
 ٤٨٧٠ ٨ ميسيس کليگر

 ٥٣٧٠ ٤ ميس سديگر
 ١٦٠٠٠ ٥ س نسوزيگر
 ٨٠٠ ٢ ميتيس ليگر
 ٦٠٠ ١ ميس باريگر
 ٠ ٠ مينيس آلوميگر

 ١٤٤٠٠٠ ٣ پس پميگر
 در دست اجراء يواحد ها) ٣-٢(جدول

 

 )تن(ت يظرف تعداد سيتاس يشرفت در صد جوازهايپ
٦٤٦٠ ٦ ٧٥-٩٩ 
٢٠٢٠٠ ١٢ ٤٩-٧٥ 
٢٩٢٣٠ ٩ ٢٠-٤٩ 

٤٠٥٢٢٠ ١١٢ ٠-٢٠ 
 ٣٥٢٦٣٠ ١١٦ فعال يواحدها

 در دست اجراء يواحدها يکيزيشرفت فيپ) ٤-٢(جدول
 

 :واردات روند -٣-٢
 

 

 

 

 

 

 

 ١٣٨٩-١٣٨٤ يسالها يس طيواردات انواع گر) ٥-٢(جدول
 
 
 

 يارزش دالر )ال يون ريليم(ياليارزش ر )تن(وزن سال
٤٩٤٩٩٤٠ ٤٤٦٤٨.٨ ٢١٢٩.٥ ١٣٨٤ 
٦٧٤٢٠٤١ ٦١٩٩٨ ٢٦٩١ ١٣٨٥ 
٦٩٨٥١٦٨ ٦٤٩٠٦ ٢٤١٦.٣ ١٣٨٦ 
٦٥٠٠٤٤٤ ٦٢٨٧٣.٥ ٢١١٠ ١٣٨٧ 
٥٣١٠٤٠٠ ٥٢٧٣١.٣ ١٦٤٨.٢ ١٣٨٨ 
٨١١٣٦٠٣ ٨٢٦٦٤.٤ ٢١٥٤.٥ ١٣٨٩ 
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با .گمركي هر محصول اعالم ميكند تعرفهواردات وصادرات را با توجه به شماره  رانيا ياسالم يجمهورك رگم 

گمركي در نظر گرفته شده است،نميتوان در مورد حجم گريس  تعرفهم انواع گريس ها يك اتوجه به اين كه براي تم

 ٨مت بوده و ارزش آن بين يبسيار گران ق يتيس گرافيه گرگرافيتي كشور اظهار نظر دقيقي كرد اما با توجه به اينك

ايه صابوني معمولي قيمت كمتر از يك دالر به ازاي پدر حالي كه گريس هاي ( لوگرم استيک کي يدالر به ازا ١٢تا

 ٨٨جدول زير واردات گريس در سال. ميتوان تا حدودي شرايط واردات اين محصول را تخمين زد)يك كيلوگرم دارند

 .نشان ميدهرا 

 )دالر(ارزش  )لويک(زن و کشور

 $ ١,٤٥٨,٩٨٦ ٢٣٨,٥٠٥ آلمان

 $ ١,٢٤٠,١٣٨ ٢٩٣,٥٨٩ اسپانيا

 $ ٨٢٤,٩٧٠ ٤٧٢,٩٩٧ امارات متحده عربي

 $ ٤٩٥,٢٨٢ ٢٣٢,٣٨٩ عربستان سعودي

 $ ٣٨٢,٢٤٥ ٦٧,٦٤٩ فرانسه

 $ ٣٠٨,٦١٩ ٢٣٧,٨٦٧ تركيه

 $ ٧٠,٧٦٠ ٨,٥١٨ ژاپن

 $ ٦٨,٨٥٧ ٤,٤١٢ ايتاليا

 $ ٦٦,٢٢٤ ٦,١٤٤ بلژيك

 $ ٦٣,٩٥٩ ٥,٧١٨ اتريش

 $ ٥٥,٦٤٦ ١,٧٩٢ هلند

 $ ٤٨,٥٥٥ ٣٤,٢٠٠ هند

 $ ٤٢,١٠١ ٨,٩٤٦ سوئد

 $ ٣٣,٤٣٦ ١,٣٢٠ جمهوري كره

 $ ٣٠,١١١ ٢٣,٢٠٥ چين

 $ ٢٨,٣٨٨ ٣,٥٠٠ منطقه آزاد كيش

 $ ٢٤,٧١٣ ٤٠٠ اياالت متحده آمريكا

 $ ٢١,٥٣٠ ١,٤٧٩ انگلستان

 $ ١٥,٩٨٤ ٥٠٧ سوئيس

 $ ١٢,٧٧٦ ٢,٦٠٧ مالزي

 $ ٩,١٦٨ ٦٩٠ كانادا

 $ ٤,١٩٩ ١,٥٦٠ كويت

 $ ٢,٣٣٦ ١١٠ فنالند

 $ ١,٣٢١ ٥ لوگزامبورگ



                                         

 ۲۰

 $ ٩٦ ١٠٠ تايوان

 ٨٨س در سال يواردات انواع گر) ٦-٢(جدول 

 واردات گريس كشور  با قيمتي در اين محدوده عمده در  حال حاضرشود يهمانطور که مشاهده م

ک بوده است كه تمام آنها از كشور هاي توسعه يافته و داراي تكنولوژي يا،بلژيتاليآمريكا،ژاپن،فرانسه،کره،هلند،ااز

 . باال در توليد محصوالت صنعتي ميباشند

ر يبه شرح ز ٨٩ ات ٨٥و وزن آن از سال )دالر ١٥تا  ٤ يمتيدر محدوده ق (با ارزشارزش كل واردات گريس هاي 
 :است

ريدر پنج سال اخ) دالر ١٥تا  ٤ يمتيبا محدوده ق(پر ارزش  يس هايارزش کل واردات گر) ٧-٢(جدول  

ش يس افزاين نوع گريدوباره واردات ا ٨٧ول در سال ن محصيگردد پس از افت واردات ايهمانطور که مشاهده م

و چه از نظر  يس چه از نظر وزنيمقدار واردات گر ٨٩که در شش ماهه اول سال يدا کرده است بطوريقابل توجه پ

ت يفيبا ک يس هاياز روز افزون کشور به گريانگر نين موضوع بيکه ا.دهديرا نشان م يش قابل توجهيافزا يارزش

 باشدين زمره قرار دارد ميت در ايفس گرايکه گر

  .ر آورده شده استيرا در جدول ز ٨٩تا  ٨٤س از سال يروند صادرات انواع گر-٤-٢

 .است نداشته وجودآن  يبرا کنون تا يصادرات ، يتيگراف سيگر ديتولعدم  ليبدل البته

 

                                   

 

 سال اخير ٥روند صادرات انواع گريس کشور در ) ٨-٢(جدول

 

 

 ٨٩ ٨٨ ٨٧ ٨٦ ٨٥ سال

 ٨٨٥٠٠٠ ٦٤٣٥٠٠ ٥١٠٠٠٠ ٦١٦٠٠٠ ٨٩٥٠٠٠ )لويک(وزن

 ٤٩٨٩٠٠٠ ٣٥٨٠٠٠٠ ٣٢٤٢٠٠٠ ٤٠٧٦٠٠٠ ٣٩١٣٠٠٠ )دالر(ارزش كلي

ميليون (ارزش ريالي )تن(وزن سال
 )ريال 

 ارزش دالري

٨٣٢٩٧٢١ ٧٦٣٦٠.٩ ١٧٣١٧.٣ ١٣٨٤ 
١٠٣٠٤٩٢٧ ٩٤٧٩٣.١ ١٨٤٠٥.٧ ١٣٨٥ 
٩٩٠١٤١٣ ٩١٩٤١.٣ ١٨٤٨٠.٤ ١٣٨٦ 
١٣٤٣٥٠٥٤ ١٢٨١١١.٤ ٢٥٩٥٠ ١٣٨٧ 
١٨٣٧٧٥٤٢ ١٨٥٥٨٣.٩ ٣١٨٩٦.٢ ١٣٨٨ 
١٩٥٧٣٣٣٩ ٢٠١٦٠٣.٩ ٢٤٧٠٢.٩ ١٣٨٩ 
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 روند مصرف يبررس -٥-2
 .شود يمحاسبه م يزان مصرف داخلير ميو با استفاده از معادله ز يد داخليواردات و تول ،بر اساس آمار صادرات 

 صادرات –واردات + د داخل يتول =مصرف   

ک واردات و صادرات آن مشـخص  يد شده به تفکيس توليموجود نوع محصول گر يالزم بذکر است که در آمارها

ک سال در يگردد محاسبات به تفکيمحاسبه و ارائه م ين ماده به صورت کليزان مصرف اين جهت ميت و بدنشده اس

 .ده استيدرج گرد ريزجدول 

 مصرف صادرات واردات د داخليتول سال
١٧٣١٧.٣ ٢١٢٩.٥ ٠ ١٣٨٤  
٢٩٩٢٠ ١٨٤٠٥.٧ ٢٦٩١ ٤٥٦٣٥ ١٣٨٥ 
٩٥٧٤١.٩ ١٨٤٨٠.٤ ٢٤١٦.٣ ١١١٨٠٦ ١٣٨٦ 
٨٧١٧ ٢٥٩٥٠ ٢١١٠ ٣٢٥٥٥ ١٣٨٧ 
٢٤٤٥٢ ٣١٨٩٦.٢ ١٦٤٨.٢ ٥٤٧٠٠ ١٣٨٨ 
٨٣٤٨ ٢٤٧٠٢.٩ ٢١٥٤.٥ ١٤٢٠٠ ١٣٨٩ 

 سال گذشته ٥روند مصرف انواع گريس در ) ٩-٢(جدول

آمار صادرات ارائه شده از گمرک بيش از آمار توليد وزارت صنايع و معادن را نشان می دهد لـذا   در اين سالها *
 قابل محاسبه نميباشد 
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 ٨٨صادرات انواع گريس در سال )١٠-٢(جدول

 

 )دالر(ارزش ارزي ارزش ريالي )كيلوگرم(وزن كد تعرفه گمركي كشور سال رديف

 $ ٦,١٧٢,٨٥٤ .Rls ٦١,٤٤٤,١٧٦,٣٦١ ١٠,١٠٨,٨٥٠ ٢٧١٠١٩٣٠ هند ١٣٨٨ ١

 $ ٥,٠١٥,١٩٨ .Rls ٤٩,٧٣٣,١٥٨,٤٨٦ ٨,٦٠٤,٨٣١ ٢٧١٠١٩٣٠ پاكستان ١٣٨٨ ٢

 $ ٢,٨١٠,٠١٢ .Rls ٢٧,٨٥٩,٩٨٧,٥١٠ ٥,٠٩٢,٤٣٥ ٢٧١٠١٩٣٠ عراق ١٣٨٨ ٣

 $ ١,٧٢٤,٦١٥ .Rls ١٧,١١٤,٥٣٩,٩٦٣ ٣,٢٠٩,٥٩٨ ٢٧١٠١٩٣٠ امارات متحده عربي ١٣٨٨ ٤

 $ ٧٣٧,٢٦٤ .Rls ٧,٣١٥,٩٧٠,٦١٧ ١,٤٤٧,٥٦٨ ٢٧١٠١٩٣٠ افغانستان ١٣٨٨ ٥

 $ ٥٤٧,١٢٠ .Rls ٥,٤١٥,٥٩١,٠٢٠ ٩٨٨,٤٠٠ ٢٧١٠١٩٣٠ مراكش ١٣٨٨ ٦

 $ ٣٢٣,١٠٧ .Rls ٣,٢٠٥,٧٩٧,٧٤٠ ٥٧٨,٥٩٤ ٢٧١٠١٩٣٠ عربستان سعودي ١٣٨٨ ٧

 $ ٢١٧,٩٧٩ .Rls ٢,١٥٧,٦٣٨,٢٠٠ ٣٦٢,١٩٣ ٢٧١٠١٩٣٠ آذربايجان ١٣٨٨ ٨

 $ ٢٠٤,٢٣٩ .Rls ٢,٠٣٧,٨٦٠,٣١٦ ٣٥٢,٨٧٠ ٢٧١٠١٩٣٠ يمن ١٣٨٨ ٩

 $ ١٢٢,٠٤٥ .Rls ١,٢٠٧,٥٢٦,٧٣٠ ٢١٠,٤١٩ ٢٧١٠١٩٣٠ گرجستان ١٣٨٨ ١٠

 $ ١١٨,٠٧٥ .Rls ١,١٧١,٢٨٤,٢٠٢ ٢٣٤,٠٢٨ ٢٧١٠١٩٣٠ روماني ١٣٨٨ ١١

 $ ٧٠,٥٢٩ .Rls ٦٩٧,٠٩٦,٥٤٤ ١١٦,٣٨٠ ٢٧١٠١٩٣٠ تركمنستان ١٣٨٨ ١٢

 $ ٣٩,٧١٠ .Rls ٣٩٥,٠٤١,٤٨١ ٧٩,٣١١ ٢٧١٠١٩٣٠ ارمنستان ١٣٨٨ ١٣

 $ ٣٦,٨٤٥ .Rls ٣٦٦,٩٧٦,٢٠٠ ٧٣,٦٩٠ ٢٧١٠١٩٣٠ چين ١٣٨٨ ١٤

 $ ٣٥,٠٠٠ .Rls ٣٤٦,٣٩٥,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ ٢٧١٠١٩٣٠ سودان ١٣٨٨ ١٥

 $ ٢٨,٦٢٠ .Rls ٢٨٥,٥١٥,٨٢٠ ٤٣,٢٠٠ ٢٧١٠١٩٣٠ آلباني ١٣٨٨ ١٦

 $ ٢٦,٤٠٦ .Rls ٢٦٣,٢٥١,٧٣٨ ٣٦,٢٩٢ ٢٧١٠١٩٣٠ غنا ١٣٨٨ ١٧

 $ ٢٤,٣٠٣ .Rls ٢٤٠,٦٦٣,٥٧٢ ٤٠,٤١٨ ٢٧١٠١٩٣٠ آفريقاي جنوبي ١٣٨٨ ١٨

 $ ٢٢,٤٧٠ .Rls ٢٢٣,٩١١,٤٣١ ٤٤,٩٤٠ ٢٧١٠١٩٣٠ گينه ١٣٨٨ ١٩

 $ ١٩,٧٧٣ .Rls ١٩٤,٥١٥,٣٠٨ ٣٩,٥٤٥ ٢٧١٠١٩٣٠ يوگسالوي ١٣٨٨ ٢٠

 $ ١٨,٦٢٤ .Rls ١٨٨,٠٢٧,٩٠٤ ٤١,٦٠٠ ٢٧١٠١٩٣٠ اردن ١٣٨٨ ٢١

 $ ١٤,٢٨٠ .Rls ١٤٢,٢٤٥,٧٨٤ ٣٠,٧١٩ ٢٧١٠١٩٣٠ يوگسالوي  ١٣٨٨ ٢٢

 $ ١٢,١٤٣ .Rls ١٢١,١٠٤,١٩٠ ٢٠,٣٨٤ ٢٧١٠١٩٣٠ تاجيكستان ١٣٨٨ ٢٣

 $ ٩,٠٥٨ .Rls ٨٩,٧٦٥,٠٣٢ ١٩,٥٤٥ ٢٧١٠١٩٣٠ لبنان ١٣٨٨ ٢٤

 $ ٨,٨٦٨ .Rls ٨٧,٨٢٨,٦٧٢ ١٧,٧٣٦ ٢٧١٠١٩٣٠ مالزي ١٣٨٨ ٢٥

 $ ٨,٨٢٠ .Rls ٨٥,١٧٤,٧٤٠ ١٧,٦٤٠ ٢٧١٠١٩٣٠ دارالسالم(برونئي ( ١٣٨٨ ٢٦

 $ ٦,٠٨٥ .Rls ٦٠,١٦٥,٤١٥ ١١,٩٩٠ ٢٧١٠١٩٣٠ ساحل عاج ١٣٨٨ ٢٧
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 يران ارقام را بر اساس کد تعرفه گمرکيا ياسالم يرا گمرک جمهوريزس است ين ارقام شامل تمام انواع گريا

س کشور از يشود صادرات گر يهمانطور که مشاهده م.س مشترک استيتمام انواع گر ين کد برايکند که اياعالم م

با يشود تقريهمانطور که مشاهده م.داشته است ير صعوديو هم از نظر ارزش س يهم از نظر وزن ٨٨تا  ٨٣سال 

در حالت  يتيس گرافيمت انواع گرينکه قيمت بوده و با توجه به ايس کشور از نوع انواع ارزان قيتمام صادرات گر

از يشود،اما با توجه به نينم يتيس گرافين آمار شامل گريلوگرم است  ايهر ک يدالر به ازا٥عمده باالتر از  

س را يتمام کشورها به گر ياز تقاضا يدرصد يتيس گرافينکه گرين محصول و ايدر حال توسعه به ا يکشورها

 يتوانند هدف مناسبيدهند ميل ميران را تشکيس ايکه در حال حاضر بازار گر ييکشورها يدهد لذا تمام يل ميتشک

 ن کشور ها عبارتند ازيا.ن محصول باشنديصادرات ا يبرا

 ستانجان، ترکمنستان، عراق و افغانيه، پاکستان،آذربايترک :هيهمسا يکشورها

ا، يبرينه، سودان، مراکش، لي، غنا، گيا، گابن، بروندي، کامرون، کنموريس ،عاج ،ساحل ،كنگو :ييقايآفر يکشور ها

 يبياو لي، تانزانيجنوب يقاي، آفريساخل عاج، برونئ

 اردن، گرجستان  يه، لبنان، امارات متحده، عربيعربستان، سور: انهيخاورم يکشورها

 ،زستانيقرق ،کستانيتاج ،ازبکستان: انهيم يايآس

 ،النکايسر ،هند ،انماريم: ايجنوب وجنوب شرق آس

 چ يصربستان و کرواس ،نيو هرزه گو يبوسن ،يآلبان ،بلغارستان ،وناني: حوزه بالکان يکشورها
      

 از به محصوليروند ن يبررس -٦-٢

مورد روند و رفتار نياز به توان در  يواردات ، صادرات و توليد محصول در کشور م يبا توجه به آمار رسم

 .مطالب زير را بيان داشت)  ١٣٨٩-١٣٨٤(  يمورد بررس يسالها يط محصول

 ٢٦٩١که حداکثر اين ميزان  يبوده است به طور بالغ بر دو هزار تن اين سالها ميزان واردات محصول  يط: يک 

بوده که در  يسهائيربوط به واردات گرشتر ميرسد که بيبنظر ماين ميزان واردات . انجام شده است ٨٥تن در سال 

 .شده است يد نميکشور تول

همواره صادرات محصول وجود داشته است به اضافه اينکه نسبت صادرات نسبت به  يسالها مورد بررس يط :دو

 درصد بوده٥٨و  ٨٠اين نسبت برابر  ٨٨و  ٨٧ يبه عنوان مثال در سالها. نيز قابل توجه بوده است يتوليد داخل

 .درصد رسيده است ١٧اين نسبت کاهش يافته و به  ٨٦است و تنها در سال 

ضمن اينکه در همين . داشته شده است يدرصد ٤١رشد قابل توجه  ١٣٨٦محصول در سال  يميزان توليد داخل :سه

 .د  کاهش يافته استيبه تولسال ميزان صادرات نسبت 

س يانواع گر ينمود که تقاضا برا يرا به اين صورت بررس سيتوان موضوع نياز به گر يباتوجه به اين حقايق م

 ه يس با پاياز مبرم به گرين يکه بازارداخل ياست به اين معن يقابل بررس يدر دو حوزه  صادرات ومصرف داخل
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ز يافته است و نيش ين محصول نشان داده شده است سال به سال واردات افزايدارد همچنان که در واردات ا يتيگراف

 .از اهميت برخوردار است يو شرايط آن نيز مانند بازار داخل يتيس گرافيگر ير جهانبازا

 فصل سوم

 دو عرضه در کشوريو روش تول يتکنولوژ ياجمال يبررس -٣ 

به كار گيري ماشن آالت ودستگاهاي مناسب از اساسي ترين ارکان طراحي واحدهاي صنعتي مي باشد ، چرا که 

د ناب ماشين آالت مناسب مي تواند در بهبود کيفيت محصول و بهينه سازي سرمايه گذاري نقش موثري داشته باشانتخ

در اين بخش ضمن بيان مشخصات فني ماشين آالت منتخب و  تعداد و نحوه تامين آنها از داخل يا خارج کشور . 

 بررسي مي شود

 معرفي تجهيزات و دستگاههاي خط توليد 

 اطالعات فني هر يک از ماشين آالت مورد نياز خط توليد ارائه شده است)١-٣(ي شمارهول هادر جد 

ن آالتيماش  توضيحات 
يلو کالريک ٦٠٠٠٠٠و  يلو کالريک ١٢٠٠٠٠٠٠ت يبا ظرف کوره روغن داغ  

س کامليخط گر تن در روز ١٣ت يبا ظرف   

اب يآس تيخرد کردن گراف يبرا *  

ره روغنيمخزن ذخ يتريل ١٠٠٠٠   

  دستگاه پرکن

معرفي تجهيزات و دستگاههاي خط توليد) ١-٣(جدول  

 .باشديدرصد م ١٠آن  يشود وحقوق وروديوارد م ٨٤٧٤٢٠٠٠شماره  ين دستگاه تحت تعرفه گمرکيا 

 : يتيس گرافيد گريسه آن با روش توليس ومقايد گريروش مرسوم تول-٢-٣

و مواد قليايي  صابون ) اسيد هاي چرب(د از پخت چربي ها يدر  ابتدا باس يد گريمرسوم تول يروشها يدر تمام

براي اين منظور مواد اوليه به درون دستگاه پخت صابون بنام اتوكالو، تزريق شده و تحت فشار قرار . د شوديتول

اين دستگاه . سپس اين دستگاه به طور كامل بسته شده و مانند ديگ هاي زودپز تحت فشار قرار مي گيرد. مي گيرد

اتوكالو هم . درجه سانتي گراد است ٣٠٠داراي جداره اي گرمكن از نوع روغن داغ بوده و دماي پخت آن در حدود

 . چنين براي اختالط كامل، داراي همزني است كه در زمان پخت براي يكنواختي كامل مواد از آن استفاده مي شود

پس از .ن نتيجه كامل ادامه مي يابدتا به دست آورد بدين ترتيب ساخت صابون با انجام آزمايش ها و نمونه برداري

. انتقال يافته و سپس روغن به آن افزوده مي شود» كتل«پايان ساخت صابون، مواد به داخل دستگاه پخت گريس بنام 

در زمان پخت، صابون در داخل . اين دستگاه مشابه اتوكالو عمل مي كند با اين تفاوت كه تحت فشار قرار نمي گيرد

رشد كريستال ها در . غن به صورت كريستال هاي ريز درآمده و مخلوطي به حالت ژالتيني به وجود مي آوردرو

 اگر از مواد اوليه به ويژه روغن پايه نامرغوب استفاده . روغن از عمده و حساس ترين مراحل پخت گريس است
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شرايط عادي و يا سخت، صابون از  شود، ساختار كريستال هاي به وجود آمده ضعيف شده و در زمان كاركرد در

مورد  کنندهر مواد پريت و ساين مرحله گرافيپس از ا. روغن جدا و گريس خاصيت روانكاري را از دست خواهد داد

 .شوند يس اضافه ميگر به ازين

در ايه صابوني ارزان معمولي درصد بسيار كمي از وزن نهايي محصول به مواد مقاوم كننده پدر توليد گريس هاي 

درصد وزن نهايي محصول را گرافيـت   ١٥برابر فشار اختصاص دارد در حالي كه در گريس هاي گرافيتي حدود 

به همين دليل مقاومت گـريس گرافيتـي در   .  تشكيل ميدهد كه جزو  مرغوبترين مواد مقاوم در برابر فشار ميباشد

ن نوع يد ايکه در تول يتياندازه ذرات گراف.باالست برابر فشار هاي باال بسيار در مقايسه با ساير انواع گريس بسيار

که در بازار  يعيت طبيکه اندازه ذرات پودر گراف يدر  حال. کرون باشديک ميد کمتر از يشود با يس استفاده ميگر

ت ين گرافيکرون است،بنابر ايم ٧٥تا  ٢٥ن ين مقدار بوده و به طور متوسط بيشتر از ايشوند بيارزه م يجهان يها

ـ ياز است از ين منظور نياب شده و به اندازه دلخواه برسد،بديس آسيد قبل از اضافه شدن به گريبا اب يک دستگاه آس

س نقـش بسـار   يد گريت به کار رفته در تولينوع گراف.استفاده شود يتيس گرافيد گرين کار در خط توليمخصوص ا

دارد،  يد کننده بسـتگ يشتر به تجربه توليغوب بس مريد گرياما از آنجا که تول.دارد ييت محصول نهايفيدر ک يمهم

ـ فيت مناسب تر و مرغوب ترکياست که قطعا با استفاده از گراف يتجرب يز امرين يت مصرفيانتخاب نوع گراف ت ي

 .  بهتر خواهد شد يديمحصول تول

 :يتيس گرافيد انواع گريه در توليت عرضه مواد اوليوضع -١-٣

 :هيروغن پا -

عمده .دهديل ميتشک)ياز نظر وزن(درصد آنرا ٩٠تا  ٦٥  نيبس است و يد گريدر تول ءن جزيتر يه اصليروغن پا

 :رند عبارتند ازيگيس مورد استفاده قرار ميد گريکه در تول ييروغن ها

 يمعدن يروغن ها) الف

 .باشد يمک يو نفتنک ينيشامل دو گروه پاراف

 :کينيپاراف يروغن معدن

. شوند يک ساخته مينيپاراف ياز روغن ها ؛ن آالت در جهانيمورد استفاده در ماش يااز روانکاره ياريامروزه بس

ن يا. استل شده يدروژن و کربن تشکيوستن هيهستند که از بهم پ ياشباع شده ا يدروکربن هايروغن ها، هنوع ن يا

ل يتشک) شاخه دار(و زيا يدروکربن هايو ه) ر بلنديراست زنج يهاه ريزنج(نرمال  يدروکربن هايروغن ها را ه

 .ز وجود داشته باشديک نينفتن يروغن ها يرين روغن ها مقاديممکن است در ساختمان ا .دهند يم

 يجه روغـن هـا  ي، در نتد کننديتولن ييپا يواکس در دما يستال هايتوانند کر يم ينيپاراف ياز آنجا که مولکول ها

 ک يني، روغن پاراف. دهند يل رسوب ميدر موتور تشکپوشانند و  يلم واکس ميک فيموتور را با  يکينيپاراف
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از روغن  ييند واکس زدايمختلف است و قسمت عمده واکس موجود در آنها توسط فرآ يدروکربن هاياز ه يمخلوط

 :ر هستنديخواص ز يک داراينيپاراف يک، روغن هاينفتن يسه با روغن هايدر مقا. شود يخارج م

 شدن ديمقاومت باالتر در مقابل اکس· 

 زش باالترينقطه ر         ·

 باالتر يشاخص گرانرو         ·

 جه نقطه اشتعال باالتريت کم و در نتيفرار         ·

 نييوزن مخصوص پا         ·

بوده ک ينياز نوع پارافشتريبران يا يديرا نفت خام توليد مشود زيران توليا يشگاه هاين نوع روغن به وفور در پااليا

 .باشند يمن نوع ياز ا کشوردر يديتول يس هايشتر گريبو 

 :کينفتن يروغن معدن

 :کينفتن يدنعم يروغن ها) ب

 ٦تا  ٥ يتواند دارا يهر حلقه م. باشند يم يا چند حلقه ايک يرشده يس يحلقو يدروکربن هايک هينفتن يوغن هار

 :ر هستنديخواص ز يک داراينيپاراف يسه با روغن هاين روغن ها در مقايا. کربن باشد

 دشدنيل اکسيمقاومت نه چندان خوب در مقا       . 

 ل نداشتن واکسين تر به دلييزش پاينقطه ر        .

 ن ترييپا يشاخص کرانرو      .  

 ن ترييجه نقطه اشتعال پايت باالتر و در نتيفرار        .

 باالتر ينسب يچگال        .

 بهتر يت حل کنندگيخاص        .

ـ که نقطه ر يکم و هنگام ييمحدوده دما يبرا يک به طورکلينفتن ياروغن ه ـ مـورد ن ؛ ن ييزش پـا ي از باشـد،  ي

 يلندر برايس يدر روانکارها و يک، فلزکاريد الستيند توليک، سردکننده ها، فرآيدروليه يدر روغن ها اًمخصوص

 .باشد يس ها قابل استفاده ميبزرگ و گر يموتورها

 :يسنتز يروغن ها) ج

مشخص با وزن  يا چند جزء آليک يق متصل کردن يهستند که از طر يي، روغن هايا مصنوعي يسنتز يها روغن

ـ يزيط کنترل شده فيب شدن که در شراين ترکيا. شوند يا ساخته ميسنتز  ؛ط کنترل شدهيکم، در شرا يمولکول و  يک

ش مورد نظـر  يباشد که از پ داشته يحاصل، خواص مشخص يشود روغن سنتز يشود، باعث م يانجام م ييايميش

آنهـا   ييايميش بيهستند که ساختار و ترک يشدها يش طراحياز پ يئ، روغن هايسنتز يروغن ها يعني. بوده است

 .ديتوان روغن به دست آمده را روغن مطلوب نام ياست که م يطور
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خود  ييايمياجزاء ش ينفت يروغن ها. ش استيات پااليوابسته به نوع نفت خام و عمل ينفت يروغن ها يها يژگيو

نفـت  . برند يش بدست آمده اند، به ارث ميند پااليکه از آن توسط فرآ يرا چه مطلوب و چه نا مطلوب از نفت خام

نا مطلـوب   ييايميب شيهزاران ترک ياوحمحل استخراج نفت،  ين شناختيو زم ييايت جغرافيخام، با توجه به موقع

ن ها، ين، آسفالتيخورنده، واکس ها، فلزات سنگ يدهاياس. ند همه آنها را حذف کندتوا يش نميند پااليباشد که فرآ يم

 ييتروژنه در محصول نهـا يبات سولفوره، کلره و نياز ترک يشماريک ها و به همان اندازه تعداد بينفتن ها و آرومات

وسـائل   در اغلـب   يارکاربرد روانک يات مناسب برايخصوص ياد شده در مجموع دارايبات يترک. مانند يم يباق

 .باشند ينم يو صنعت يموتور

 يمقرون به صـرف  ي، از لحاظ اقتصاديروانکار يبراء اجزا يازسبه منظور جدا ينفت يدتر روغن هايه شديتصف

 ينيب پـاراف يک ترکيبه عنوان مثال . رقابل انجام استيالزم، غ يل نبود فناوريز به دلين يباشد و از لحاظ عمل ينم

از مولکول ها با اسـتفاده   ين گستره ايچن يزومر داشته باشد که جداسازيون ايليم ٢٠تواند در حدود  يکربنه م ٢٠

روغـن   ي، مولکول هـا يسنتز يسه با روغن هاين در مقايهمچن. باشد ير ممکن ميعمال غ يصنعت ياز روش ها

به عنوان مثال . باشد يا مطلوب من ني، که ابودهناهمگون  ياز نظر شکل، اندازه و طول بطور قابل توجه ينفت يها

دشدن يل به اکسيبزرگتر تما يکه مولکول هايشوند در حال ير ميکوچکتر تبخ يشود مولکول ها يموتور گرم م يوقت

ـ ش پيآن افزا ير شود، گرانرويشتر تبخيهرچه روغن ب. کنند يسطح موتور رسوب م يدهند و بر رو ينشان م دا ي

 .گردد يم يستم روانکاريسجاد اشکال در يکند و باعث ا يم

ـ  ير متعارف که در آن روغن هايط سخت و غيدر شرا يروغنکار ين برايبنابرا ـ  ييکـارآ  يدارا ينفت  يالزم نم

مـت  يچون در دسترس بودن و ق ييايبرخالف مزا يمعدن يروغن ها. شود ياستفاده م يسنتز يباشند، از روغن ها

بـاال، منفجرشـدن در معـرض     يدر دما ي، و از دست دادن گرانرودشدنيچون اکس يبيمعا يداران تر، ييپا ينسب

کاربردها نامناسب و بازدارنده  يها در برخ يژگين ويا. ن هستندييپا يو جامد شدن در دما يد کننده قويعوامل اکس

 يياروانکاره يو داروساز ييع غذايبا فشار بخار کم و در صنا يجت، روانسازها ينمونه در موتورها يبرا. هستند

و  ييتوانند گستره دمـا  يشده که م يسنتز ين موضوع باعث گسترش روانسازهايا. استاز ين مورد نييت پايبا سم

 .ز کاهش دهنديرا ن ين حال خطر آتش سوزير در ساختار، تحمل کنند و در عييرا بدون تغ يقابل توجه يفشار

 :سيد گريتول يه برايانتخاب روغن پا-

. س مورد نظر داشته باشـد يم گريدارد که  انتظار دار ييها يژگيبه و يس بستگيد گريولت يه برايانتخاب روغن پا

ـ ن جهت تهيک است وبه همينيران از نوع پارافيا يشگاههايشتر پااليب يديه توليروعن پا ه آن آسـانتر و ارزانتـر   ي

 .نددار يشتريمت بين و قيق واردات تاميمعموال از طر  يک و سنتزينفتن يروغن ها.باشديم
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 SAE، ٠ SN١،٠٠  SNعمدتاً روغن پايه  ندشويس استفاده ميد گريکه در تول  يه معدنيپا يروغن ها

٣٠،SAE و    ١٠SAE   نسبت به روغن  يمت مناسب تريران فراوان بوده و قين روغن ها در ايرا ايز .هستند

 .دارند يسنتز يها

 يصنعت يچرب -

ا ي ياهيگ ين منظور از هر نوع چربيبد.گردديد صابون استفاده ميه جهت توليبه عنوان ماده اول يصنعت يچرب

 يد هاير اسيا ساين و يريسين از گليهمچن.استفاده کرد توانيم شوديد ميا کشتارگاهها توليکه در کارخانه ها و  يوانيح

 .ز استفاده کرديچرب ن

س يد گريتول يبرا يتيفيه با کيد ماده اولتوانيکنند که ميد ميتول يصنعت ين کارخانه در کشور وجود دارد که چربيچند

 .باشد

 :ر استين ماده در کشور به قرار زيد ايزان توليم

 

 

 

 

 در کشور يصنعت يد چربيت توليظرف) ٢-٣(جدول 

 :دراتهيآهک ه-

در توليد اين نوع گريس ميتوان از آهك صنعتي ويا آهـك  . شوديم استفاده ميه کلسيس پايد گريبه طور گسترده در تول

 .معمولي استفاده كرد

د آهک فعاليت دارند كـه در جـدول   يدر زمينه تول  يكشور چند واحد صنعت در  طبق آمار وزارت صنايع و معادن

 :مشخصات آنها آورده شده است) ١١(شماره 

 
 

 دراته در کشوريد آهک هيت توليظرف) ٣-٣(جدول
 
 
 

 )تن(ديزان توليم استان
 ١٠٠ ياريچهار محال بخت
 ١٥٠٠ يخراسان رضو

 ١٥٠ زنجان
 ٢٠٠٠ قم

 موقعيت نوع محصول يصنعت واحدتعداد  استان
 - آهك صنعتي ١٠ همدان
 - آهك صنعتي ٣ اصفهان
 - آهك ٢ كرمان
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 :به شرح زير است ليست معادن آهك  استان كرمانهمچنين 
 

 موقعيت نوع محصول تعداد معدن استان
 رفسنجان آهك ١ يه غربيئاستخرو
 رفسنجان آهك ١ ه شرقييئاستخرو

 سيرجان آهك ١ آهك كوه تنبور جنوبي
 انار آهك ١ چاه باغ

 كرمان آهك ١ ژگين       گ
 رفسنجان آهك ١ قلعه دختر غربي

 د آهک در استان کرمانيت توليظرف) ٤-٣(جدول
 :ديدروکسيم هيتيل -

ران يع و معادن در کشور ايبق آمار وزارت صناط. شوديوم استفاده ميتيه ليت با پايس گرافيد گرين ماده در تولياز ا

ـ از کشـور از طر يت ندارد ونين ماده فعاليد اينه توليدر زم يچ واحد صنعتيه ـ نظ ييق واردت ازکشـور هـا  ي ر ي

 .شودين ميتام يو امارات منحده عرب ين،هند،کره جنوبيچ

ارات و واردات آن مشـترک  دارنـد و آمـار صـاد    يمشـترک  يم کد تعرفه گمرکيتيد لين محصول به همراه اکسيا

 :دهدينشان م ٨٨م را در سال يتيد ليد و اکسيدروکسيم هيتير مقدار واردات ليجدول ز.است

 )دالر(يارزش ارز )لوگرميک(وزن  نام محصول يکد تعرفه گمرک کشور
 ١١٢٠٤١ ١٦٠٠٠ ميتيد ليدروکسيم و هيتيد لياکس ٢٨٢٥٢٠٠٠ امارات متحده عربي

 ٩٨٥٥٧٩ ٣٦٠٠٠ ميتيد ليدروکسيم و هيتيد لياکس ٢٨٢٥٢٠٠٠ چين
 ٣١٠٥٤ ٢٠٠٠٠ ميتيد ليدروکسيم و هيتيد لياکس ٢٨٢٥٢٠٠٠ جمهوري كره

 ١٦٩٣٤ ١١٨٠ ميتيد ليدروکسيم و هيتيد لياکس ٢٨٢٥٢٠٠٠ هند
 

 ٨٨د کشور در سال يدروکسيم هيتيوادات ل)٥-٣(جدول
 
 

 :سود جامد -
در حال حاضر در اسـتان کرمـان   .شوديم استفاده ميه سديس پايد گريولم جهت تيد صابون سديتول ين ماده براياز ا

 :وجود دارد  يد قابل توجهيمجاور تول ينه وجود ندارد اما در استان هاين زميدر ا يديتول

 

 )تن(د سود جامد يتول استان
 ١٢٣٠ ستان وبلوچستانيس

 ٦٩٧٠٥ زدي
 ٥٠ هرمزگان
 ٤٣٩٠٠ فارس

 امد در کشورد سود جيت توليظرف)٦-٣(جدول
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ـ ا ياسـالم  يشود که طبق اعالم سازمان گمرک جمهوريوارد م٤٧٠٣٢١٠٠ن محصول تحت تعرفهين ايهمچن ران ي

کاو يش،آمري،اتري،عربسـتان سـعود  يامـارات متحـده عرب    يب از کشور هاين محصول به ترتيشتر واردات ايب

 .ارمنستان بوده است

 :گرافيت -

توليد گريس استفاده ميشود و نقش اصلي را در بهبود خواص روانكنندگي گريس  از اين ماده  به عنوان ژر كننده در

در استان كرمان واحدي در زمينه توليد گرافيت فعاليت ندارد و در كل كشور نيز فقط يك واحد فعاليت دارد كه  .دارد

 :مشخصات آن به شرح زير است

 استان محصول )تن ( ظرفيت وضعيت

 اردبيل گرافيت ٥٠٠ فعال

ت در کشوريد گرافيتول)٧-٣(جدول  

طي سال هاي اخير از كشور هاي ن مقدار آن يبيشترو نياز كشور به گرافيت از طريق واردات  نيباالتر 

ن محصول يا ٨٩طبق کتاب قانون صادرات و واردات سال .شودين ميتامتركيه  و انگلستان،آلمان  ،گرجستان،چين

 شوديدرصد وارد م ٤ يودو حقوق ور ٢٥٠٤شماره  يتحت تعرفه گمرک

 قيمت گرافيت -٢-٣

گرافيتي كه به شكل گرد و يا فلس باشد قيمتي در حدود .دارد آن بسيار وابسته به كيفيت وشكل عرضه تيمت گرافيق 

ار گرانقيمت تر است و قيمت يگرافيت طبيعي بس.هر كيلوگرم دارد اءبه از) وارداتي از آلمان( دالر ٤.٣دالر تا /. ٣

با توجه به ارزش باالي گريس گرافيتي و .متتغير بوده است)تركيه (دالر ٦٥تا ) گرجستان(دالر /. ٦تي آن از واردا

را براي فروش  يتوجه به امر كيفيت استفاده از گرافيت مرغوب ميتواند كيفيت خوب ودر نتيجه بازار مناسب

 .محصول گريس گرافيتي داشته باشد

 :را نشان ميدهد ٨٨در سال واردات گرافيت  )٨-٣( يها ولاجد

 

 

 

 

١٣٨٨ا فلس در سال يت به صورت گرد يواردات گراف) ٨-٣(جدول     

 

يك  ارزش دالري
 كيلوگرم گرافيت

دالري ارزش کيلو گرم وزن به   
 

 نام كشور

٣٤/٤  آلمان ١٦٨٠ ٧٢٩٨ 
٢٩/٠  چين ٢٤٩٧٣٠٠ ٧٣٨٠٨٨ 
٨٧/٢  فرانسه ١٠٠٠٥ ٢٨٧٨٥ 
٣/٠  جمع ٢٥٠٨٩٨٥ ٧٧٤١٧١ 
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 طبيعي گرافيت)ب

ارزش دالري يك كيلوگرم 
 گرافيت

 نام كشور وزن به كيلوگرم ارزش دالري

٨/١٦  آلمان ١٠٣٤ ١٧٤١٥ 
٥٦/٢٤  انگلستان ٢١٤٤ ٥٢٦٧٨ 
٣/٦٥  تركيه ١٩٠٠ ١٢٤٠٧١ 

٦٩/٠  گرجستان ١٥٠٢٠ ١٠٣٩٩ 
١٧/١٠  جمع ٢٠٠٩٨ ٢٠٤٥٦٣ 

در سال يعيت طبيواردات گراف) ٩-٣(جدول   

 ثابت گذاري هيسرما حجم برآورد و طرح اقتصادي تيظرف حداقل -٣-٣

 در تن ٨٧٠٠حدود  يآت هاي سال براي بازار در شده ينيب شيپ کمبود بازار بخش در شده انجام مطالعات به توجه با

 باشد يم تن٣٠٠٠واحد  براي شنهادييپ تيظرف نيبنابرا باشد يم سيگر انواع سال

 برآورد مصرف مواد اوليه طرح -٤-٣

ل ارزان بودن و در دسترس بودن مـواد  يم به دليه کلسيت پايس گرافيگر يه صابونيت پايگراف يس هاين گرايدر م

ر انـواع  ينسبت به سا ين محصول از اقبال بهتريز ايبرخوردار است ودر کشور ن يشتريب يه اقتصاديه از توجياول

 يدر  اکثر واحـد هـا   يديتول يتيافس گرين محصول تنها نوع گريکه ا يت برخوردار است وبه طوريس گرافيگر

 م يپردازين محصول ميد ايتول يبه محاسبه پارامتر ها  يآت ين بخش و بخشهايلذا در ا.است يتيس گرافيدگريتول

در اين بخش با توجه به مشخصات فني محصول ، مواد اوليه مورد نياز مصرفي معرفي و مشخصات فني آنها بيان 

 . مي گردد 

،در ) ٣ -٢( الم  ، با توجه به ماهيت فرايند توليد و با توجه به توضيحات ارائه شده درفصل سپس براي اختصار ک

قالب يک جدول ، ميزان مصرف هر يک از مواد معرفي شده براي توليد يک واحد محصول ذکر و براساس ميزان 

 . ضايعات و ظرفيت توليد طرح ، مقدار مصرف ساليانه محاسبه مي گردد 

الزم . جه به مشخصات فني عنوان شده براي هر ماده نسبت به منابع تامين آنها تصميم گيري مي گردد همچنين با تو

به ذکر است که در اين بررسي از ذکر مواد و ملزومات غير اصلي و کم مصرف که داراي ارزش فني و اقتصادي 

 . نا چيزي دارند ،خودداري مي گردد 

 رفي کارخانه به اين اقالم اختصاص داده مي شود درصد ارزش مواد مص ٥/٣به همين منظور 
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 تامين نوع ماده وليه رديف
 داخل كشور محصول ييدرصد وزن نها ٦٥زان يبه م  �۵۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰ک از روغن ها،يهر : هيروغن پا ١
 داخل استان وزني نهايي گريس%٣در فرايند توليد گريس پايه کلسيم به ميزان : آهک هيدرونه  ٢
 داخل استان وزن نهايي گريس% ٨فرآيند تهيه گريس از روغن پايه و براساس در : اسيد چرب  ٣
 داخل كشور وزني پايه براي پايدار سازي وفعال سازي در فرآيند%  ٥/٢براساس : مواد افزودني  ٤
 داخل كشور براي بسته بندي: گريس  يکيلوئ ٣و ١ظروف  ٥
 داخل كشور براي بسته بندي محصول : عددي گريس  ١٢و٦کارتن  ٦

 داخل  محصول ييدرصد وزن نها ١٥زان يت به ميگراف ٧
 مواد اوليه مورد نياز و محل تامين) ١٠-٣(جدول

 يو بازرگان ياقتصاد يت هايت حمايوضع -٥-3

ن يا يو واردات صد در صد يواسطه ا ين محصول بعنوان کااليع به ايد صناياز شديدر حال حاضر با توجه به ن 

 الزم را بعمل آورد  يتهايه حماينه مواد اوليت الزم است در زممحصول دول

ن مقرون به صرفه ياد بوده و همچنيار زيبس ين واحد صنعتياز به اينگونه محصول در کشور، نيکمبود ا به با توجه 

 . خواهد بود

 يمال يتهايحما -١-٥-٣

 زمان بندي اجراي پروژه  -٦-٣

ه ضامن موفقيت  پروژه مي باشد  ،برنامه ريزي دوران اجراي پروژه است يکي از ارکان مهم اجراي پروژه ها ک

 . احداث واحدهاي صنعتص نيز از اين قاعده مستثني نيستند 

به اين . ص به موقع منابع مي گردد يزمان بندي فعاليت ها ضمن سازمان دهي فعاليتها ، باعث مديريت بهتر تخص

ليتهاي اساسي است که انجام به موقع آن باعث خاتمه موفقيت آميز پروژه منظور اولين قدم شکستن يک پروژه به فعا

بنابراين ضرورت دارد مجري پروژه با ديد جامعي حجم هر کدام از فعاليتها ،از مرحله تحقيقات اوليه و .  شوديم

را پيش بيني  انتخاب مشاور تا مرحله بهره برداري واحد صنعتي را برآورد نمايد و زمان مناسب براي هر فعاليت

سپس با شناخت روابط پيش نيازي فعاليت زمان شروع و خاتمه فعاليتها را طوري برنامه ريزي کند که بتواند . کند 

در مدت تعيين شده پروژه را تحويل دهد ، چرا که تاخير در اجراي پروژه در برخي موارد باعث وارد نمودن 

از جمله اين مشکالت مي توان به مقررات اداري اخذ . هد بود خساراتي خواهد شد که جبران آن بسيار دشوار خوا

 . اشاره کرد .... مجوز  ، مشکالت سفارش ماشين آالت و مشکالت راه اندازي آزمايشي و 

 . ر نشان داده شده است يلذا توجه به ويژگيهاي اين صنعت ، برنامه ريزي و زمان بندي اجراي پروژه بصورت ز
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 فصل چهارم

 رسی های مالیبر

 مقدمه  -٤

به منظور تعيين ميزان سود دهي و شاخصهاي اقتصادي طرح ، ابتدا الزم است بررسي هاي مالي که مشتمل بر بر 

کل هزينه هاي  سرمايه اي ، هزينه هاي مواد اوليه ، تعميرات و نگهداري ، باال سري کارخانه ( آورد هزينه هاي  

به همين منظور تعيين وضعيت مالي نيز مي بايست . مي باشد ، صورت گيرد و تنظيم جداول مالي ) ، استهالک 

 .پيش بيني و تنظيم گردد) سال  ٥( جداول سود و زيان ، گردش وجوه نقدي و تراز نامه پروژه براي دوره معين 

صنعت  تجزيه و تحليل وضعيت مالي طرح ايجاب مي نمايد تا پاره اي از نسبتها و شاخصهاي اقتصادي مطرح در

) که به شرايط خاص هر کشور مرتبط مي باشد ( نيز محاسبه شود تا بر مبناي ميزان مطلوبيت هر يک از آنها 

 . آنها حاصل گردد  يو اقتصادي و مبان يمال يديدگاه کامل و جامعي نسبت به برآوردها

محاسبه هر يک از موارد بر  يبه عمل آمده در فصل سوم با ارائه معيارها يفن يدر اين فصل براساس بر آوردها

و قيمت تمام  يثابت و متغير طرح پيش بين يآورد سرمايه ثابت و در گردش و توضيح پيرامون هر يک ، هزينه ها

 . محاسبه گرديده است  ٣شده و همچنين سود ساليانه طرح با نرم افزار کامفار 

) ضميمه يک ( در خاتمه اين فصل . و اقتصادي مورد بررسي قرارگرفته اند  يمال يسپس مهمترين شاخصها

پروژه را ارائه نموده ، ضمن ارائه جداول سود وزيان گردش وجوه نقدي و تراز نامه طرح و  يمحاسبات فني و مال

که به شرايط خاص هر کشور ( ارائه کاملي از شاخصهاي اقتصادي ، توجيه پذيري طرح را به اثبات مي رساند 

 . و جامعي نسبت به برآوردهاي مالي و اقتصادي و مباني آنها حاصل گردد  ديدگاه کامل) مرتبط مي باشد 

در اين فصل براساس بر آوردهاي فني به عمل آمده در فصل سوم با ارائه معيارهاي محاسبه هر يک از موارد بر 

قيمت تمام آورد سرمايه ثابت و در گردش و توضيح پيرامون هر يک ، هزينه هاي ثابت و متغير طرح پيش بيني و 

 . شده و همچنين سود ساليانه طرح محاسبه گرديده است 

 :برنامه توليد ساليانه  –١-٤

. محاسبات و بررسيهاي مالي اين فصل براساس شرايط عملکرد واحدکه در فصل تعيين شده است انجام مي شود 

 مشاهده مي شود )٤-١(خالصه اين اطالعات در جدول 

 

عمده فروشي  قيمت ظرفيت  واحد  توليدات 
 ) ريال (هر واحد 

کل ارزش توليدات ساليانه براساس 
 ) ميليون ريال ( ظرفيت اسمي 

 ١٥٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠ تن ٣٠٠٠
  جمع کل توليدات ساليانه   

 شرايط عملکرد واحد) ١-٤(جدول شماره
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ته در روز به فعاليت مشغول ساع ٨نوبت کاري  ١روز در سال مي باشد که در  ٢٥٠تعداد روز کاري در اين واحد 

 .مي باشد 

 : اطالعات مربوط به سرمايه ثابت و بر آورد آن  -٢-٤

منظور از سرمايه ثابت ، آن گروه از دارايي هاي متعلق به واحدهاي صنعتي که ماهيتي نسبتاً ثابت يا دائمي دارند و 

به سرمايه ثابت ، دارايي هـا  . مي شوند  به منظور استفاده در جريان عمليات جاري و نه براي فروش ،  نگهداري

 . گردد يبلند مدت نيز اطالق م ييا داراي يسرمايه ا

از اجزاء تشکيل دهنده سرمايه ثابت مي توان دستگاهها ،تجهيزات خط توليد ، تاسيسـات زيـر بنـايي ،  زمـين ،     

 .را نام برد ...ل از بهره برداري و ،وسائط نقليه ، اثاثيه و لوازم اداري ، هزينه هاي قب يساختمان و محوطه ساز

 يسرمايه ثابت وجود  ندارد ،  اما اين قبيل داراي  يها ييدارا يگرچه هيچ معياري براي حداقل  طول عمر الزم برا

روند   يکه هر ساله از بين م ياقالم يپرداخت شده برا يرا هزينه هايها بايد بيش از يک سال دوام داشته باشند ، ز

منظـور  ( زمـين   يثابت به اسـتثنا  يبا گذشت زمان سرمايه ها. شوند  يتوليد ساليانه محسوب م يهاجزء هزينه 

. دهند  يخود را از دست م يقابليت بهره ده) . گيرد  يزميني است که براي احداث ساختمان مورد استفاده قرار م

اين . تدريج به حساب هزينه منظور گردد عمر مفيدشان به طور منظم به  يها بايد در ط يبدين لحاظ اين قبيل داراي

مستهلک شـده در تـاريخ    يارزش قابل بازيافت داراي. خوانده مي شود ) استهالک (کاهش تدريجي بهاي تمام شده 

ثابت نشان دهنده  يتمام شده نسبت به ارزش اسقاط داراي يمازاد بها. شود  يخوانده م يخروج خدمت ارزش اسقاط

 . به عنوان هزينه استهالک در حسابها منظور شود يه عمر مفيد دارايمبلغي است که بايد دور

هزينه هايي نيز . فصل سوم محاسبه  خواهد شد  ي يثابت طرح با توجه به برآوردها يدرادامه اجزاء سرمايه گذار

وله صرف خواهد شد که شامل مواردي همچون نصب وراه اندازي ، حمل و نقل ، ل... جهت نصب و راه اندازي و 

 . مي باشند ... کشي ، برق کشي ، عايق کاري ، فونداسيون و

 ثابت طرح يه گذاريبرآورد حجم سرما -٢-٤

 كـه  صنعتي مي گـردد  واحد يك ايجاد صرف كه است برهزينه هايي مشتمل طرح ثابت سرمايه گذاري هزينه هاي

 :از عبارتند

 نيزم .١
 يمحوطه ساز .٢
 يو ادار يديتول يساختمانها .٣
 زاتيتجه ن آالت ويماش .٤
 يسات عموميتاس .٥
 يزات اداريه و تجهياثاث .٦
 ين آالت حمل و نقل درون و برون کارگاهيماش .٧
 يقبل از بهره بردار ينه هايهز .٨
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 نشده ينيش بيپ ينه هايهز .٩

 .@*دد LE اراK& اداE& در FGHIJ >& :9ول ا)2 در 0:0Eد ا9Dاد و ا9A BC= @'?$<9= >;9 :9ول در 4*ح ا)2 01ق ا-,آ* ه()'& ه$ي 

  يه گذارينه سرمايهز- 

 

 ميليون  11401.96 ميليون ريال، سرمايه گذاري ثابت مورد نياز 18997.97 كل هزينه هاي سرمايه گذاري طرح شامل

 .ريال و سرمايه درگردش در پايان اولين سال بهره برداري به صورت جدول زير برآورد شده است

 

 )مبالغ به ميليون ريال(      

 جمع طرح  جمع مورد نياز جمع انجام شده اشرح هزينه ه

  ٨�١ 1485 0.00 زمين 

 ٣٨٧.٣ 387.3 0.00 محوطه سازي

  .١٣٣١ 1331.5 0.00 ساختمان ها

 �٢٢١ �٢٢١ ٠.٠٠ ماشين آالت و تجهيزات توليد

 ٢٧٠.٧ 270.7 0.00 تأسيسات

 ١٠٠ 100 0.00 تجهيزات و ابزار آالت

 ٣٢ 32 0.00 اثاثه اداري

 ٣٢٠ 320 0.00 نقليهوسائط 

 ٣٠.٧ 30.7 0.00 متفرقه و پيش بيني نشده

 ١٧٣� 6173 0.00 جمع هزينه هاي ثابت

 ٢٢٨.٨  5228.8 0.00 هزينه هاي قبل از بهره برداري

 �٠١.٩�١١ 11401.96 0.00 جمع سرمايه گذاري ثابت

 ٠١.�٩ ٧ 7596.01 0.00 سرمايه در گردش 

 ١٨٩٩٧.٩٧ 18997.97 0.00 جمع كل سرمايه گذاري طرح
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 )مبالغ به ميليون ريال(    زمين  -1

 متراژ شرح زمين
بهاي هر متر 

 )ريال(مربع

مبلغ انجام 

 شده
 جمع مبلغ موردنياز

 1485 1485 0 ٢٧٠٠٠٠ 5500 زمين محل اجراي طرح

 
 يمحوطه ساز -

 .است شده آورده ذيل در جدول آن هاي هزينه همراه به موارد اين شرح 

 )مبالغ به ميليون ريال(      

 )ريال(هزينه واحد  واحد مقدار/متراژ شرح عمليات رديف
مبلغ انجام 

 شده

مبلغ مورد 

 نياز
 جمع

1 
ح و يتسط

 يخاكبردار
 41.25 41.25 0 30000.0 متر مربع 1375

 148 148 0 250000.0 متر مربع 592 حصاركشي 2

3 
آسفالت و 

 اده رويپ
 88 88 0 80000 متر مربع 1100

 110 110 0 80000 متر مربع 1375 سبز يفضا 4

جمع هزينه هاي 

 محوطه سازي
      0.0 387.3 387.3 
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 ساختمان -

 به و خدماتي اداري توليدي، انبار، فضاهاي قبيل از كارخانه نياز مورد فضاهاي بيان به گزارش از بخش اين در 

 .است شده پرداخته يك هر هزينه به همراه و تفكيك

 )مبالغ به ميليون ريال(      

 رديف
توليدي، (نوع ساختمان ها

 ...)اداري، انبار و 
 هزينه واحد واحد مقدار كار

مبلغ انجام 

 شده

مبلغ 

 مورد نياز
 جمع

 450 450 0 1.5 مترمربع 300 سالن توليد   1

 140 140 0 1.4 مترمربع 100 انبار محصول 2

 280 280 0 1.4 بعمترمر 200 هيانبار مواد اول 3

 160 160 0 1.6 مترمربع 100 يو رفاه يادار 4

 24 24 0 1.6 مترمربع 15 ينگهبان 5

 22.5 22.5 0 1.5 مترمربع 15 شگاهيازما 6

 75 75 0 1.5 مترمربع 50 گرمخانه 7

 150 150 0 1.5 مترمربع 100 ابياتاق آس 8

 30 30 0 1.5 مترمربع 20 ساتيكارگاه وتاس 9

 1331.5 1331.5 0     900 جمع كل      
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 :هزينه ماشين آالت و تجهيزات خط توليد 

براساس استعالم هاي به عمل ) اعم از داخلي يا خارجي  ( هزينه ماشين آالت و تجهيزات به کار رفته در خط توليد 

ه از سوي اين سازندگان ، هزينه هايي آمده از شرکتهاي معتبر ، بر آورد گرديده است که عالوه بر نرخهاي ارائه شد

  .صرف خواهد شد... نيز جهت نصب و راه اندازي و 

 )مبالغ به ميليون ريال(       

 شرح ماشين آالت رديف

قيمت واحد  تعداد دستگاه سازنده

ميليون (

 )ريال

انجام 

 شده

مورد 

 نياز
نام  جمع

 كشور
 نام شركت

خريداري 

 شده
 باقيمانده

"�رM ر 1��� �وj� داغ :� 
 ي�A"�-��"٦٠٠٠٠٠و١٢٠٠٠٠٠

 ايران
 ين سازيماش

 يمانيسل
0 1 525 0 525 525 

2 
�� 9��" kR�� 

 ايران
 ين سازيماش

 يمانيسل
0 1 715 0 715 715 

3 R1ن ذZ�� M�
�j-٦٠٠٠(رو���ي( 

 ايران
 يتانكر ساز

 يفتح
0 2 20 0 40 40 

4 
.Y�ب� 

 682 682 0 682 1 0   نيچ

5 
�L: M�X�.ي, :�%د 

 220 220 0 220 1 0   رانيا

6 
 34 34 0 34   0     �ب�Y. ي�, 	�b وراM ا	%از�ه1

 2216 2216 0.00       جمع كل هزينه ماشين آالت 

 

 ساتيتاس -

زات و ياز به تجهيندها، نيا بهبود فرآيل يد، جهت تکميخط تول ياصل ي، عالوه بر دستگاه هايديهر واحد تول

انتخاب . خواهد داشت... ق و يسات اطفاء حريش، آب، برق، تاسيش و سرمايسات گرماير تاسينظ يسات جانبيتاس

سات و يتاس. رديگ يانجام م يطيست محيو ز يمنطقه ا يت هايند و محدوديفرآ يها يژگين موارد با توجه به ويا

 .ر ارائه شده استيه آن در جدول زيته ينه هاين طرح و هزياز ايزات مورد نيتجه

ط کار از يش محيگرما ينجا، برايدر ا. شود ين مييط آب و هوا منطقه تعيش با توجه به شرايش و سرمايئل گرماوسا

 .ال در نظر گرفته شده استير ٤٠٠٠٠٠هر متر مربع  يبرا ينه شوفاژ کاريمتوسط هز. شوفاژ استفاده شده است

 



                                         

 ۳۹

 

نه يهز. از استيک واحد آن مورد نيتر مربع م ١٥٠هر  يش در نظر گرفته شده که برايسرما يهم برا يکولر آب 

 . ال استير ٤٥٠٠٠٠٠نه نصب آن، حدود يبا هز يهر دستگاه کولر آب

 يال برآورد مير ٨٠٠٠٠٠هر عدد  ييلويک ١٢ال و کپسول ير ١٥٠٠٠٠٠هر عدد  ييلويک ٥٠مت کپسول يق  يبرا 

 .شود

 . باشد يم و يانشعاب، لوله کش ينه هايآب و فاضالب شامل هز ينه هايهز 

بطور  ييل روشنايو وسا يو کابل کش يم کشيو س يرو رسانيد و نصب ترانس و نينه خريسات برق شامل هزيتاس 

 )الير ١٨٠٠٠٠٠لو وات يهر ک متوسط

 )مبالغ به ميليون ريال(   

 شرح عمليات رديف
مبلغ انجام 

 شده

مبلغ مورد 

 نياز
 جمع

 100kw( 0 180 180(يبرق رسان 1

 20 20 0 يب رسانآ 2

 10 10 0 يسوخت رسان 3

 33 33 0 شيش و گرمايل سرمايوسا 4

 6 6 0 هيتهو 5

 10 10 0 ارتباطات 6

 10 10 0 فاضالب 7

 1.7 1.7 0 ق ياطفاء حر 8

 ٢٧٠.٧ ٢٧٠.٧ ٠ جمع كل هزينه تاسيسات
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 و حمل و نقل ي، کارگاه يشگاهيزات آزماي،تجه يخدمات ، يزات اداريه و تجهياثاث-

 اداري، زاتي، تجهيوتر و لوازم جانبي، کامپيصندلي، دستگاه فتوکپ ميز و شامل كه طرح اين اداري تجهيزات جهت 

 شده گرفته ظرال در نير ميليون٤٥٢مبلغ  مجموعاً مي باشد؛ و لبزار آالت  يشگاهيل آزمايوسا خودرو و تلفن و فکس

 .است

 
 Hت N=رM=هو اCKار @FGH I=هCDات @ز<=>;:9 -

 )مبالغ به ميليون ريال(   

 شرح عمليات رديف

 هزينه طرح

 مبلغ انجام شده
مبلغ مورد 

 نياز
 جمع

1 
 يشگاهيزات ازمايتجه

٨٠ ٨٠ ٠ 

2 
 يابزار االت كارگاه

٢٠ ٢٠ ٠ 
 جمع

١٠٠ ١٠٠ ٠ 

 
 
 يلوازم ادار -

 

 )مبالغ به ميليون ريال(   

 شرح عمليات رديف

 هزينه طرح 

 انجام شدهمبلغ 
مبلغ مورد 

 نياز
 جمع

 لوازم اداري 1
٣٢ ٣٢ ٠ 

 جمع
٣٢ ٣٢ ٠ 
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 حمل و نقل -

 )مبالغ به ميليون ريال(   

 شرح عمليات رديف

 هزينه طرح 

 مبلغ انجام شده
مبلغ مورد 

 نياز
 جمع

 )تن1(يفتراك برقيل 1
١٨٠ ١٨٠ ٠ 

 سانيوانت ن 2
١ ٠�١ ٠�٠ 

 ٣٢٠ ٣٢٠ ٠ جمع
 

 د انشعابيخر ينه هايهز -

در جدول شماره . دارد... از به آب، برق، گاز، ارتباطات و يت و ادامه آن، نيشروع فعال يبرا يديهر واحد تول

 .از واحد ارائه شده استيت مورد نيبرق، گاز و تلفن بر اساس ظرف يد انشعاب هاينه خري، هز٣٠

 تيظرف  شرح 

 ازيمورد ن

ون يليم(نه كل يهز )الير(مت واحد يق

 )الير

 14 140000 100  انشعاب برق 

 1.5 1500000 نچيا 2/1  انشعاب آب  

 8 4000000 خط 2  تلفن 

 23.5   مجموع

 

 نشده ينيش بيپ ينه هايهز -

داد؛  خواهد رخ طرح دوره اجرا در كه پيش بيني قابل غير فعاليتهاي برخي وقوع و قيمت ها نوسان امکان دليل به 

 .شده است گرفته نظر در نشده بيني پيش هزينه ثابت، به عنوان گذاري سرمايه نياز مورد هاي هزينه %٠.٥

 )مبالغ به ميليون ريال(   

 جمع مبلغ موردنياز مبلغ انجام شده  شرح رديف 

 30.71 30.71 0.00 هزينه هاي پيش بيني نشده  1

 30.71 30.71 0 جمع
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 يقبل از بهره بردار ينه هايهز -

 ينه آموزش پرسنل و راه اندازيهز و مجوزها اخذ ه،يمطالعات اول هزينه شامل بهره برداري از قبل نه هايهزي 
 .ر برآورد شده استيباشد که در جدول ز مي... و  يشيآزما

 )مبالغ به ميليون ريال(  

 جمع موردنياز  انجام شده شرح  رديف

 250 250 0 اخذ مجوزها  هزينه 1

 17 17 0 پرسنلآموزش   هزينه 2

 4961.8 4961.8 0 هزينه توليد آزمايشي 3

 5228.8 5228.8 0 جمع كل هزينه هاي قبل از بهره برداري 

 

 هزينه هاي توليد-4-3

                              ه      يبرآورد مصرف مواد اول -

درج  ٢٥اصلي در جدول شماره  و مشخصات فني محصول ، ميزان مصرف مواد اوليه ٢٤با توجه به جدول شماره 

ر يک از مواد ه همچنين با توجه به مشخصات فني عنوان شده و امکانات کارخانجات داخلي ،  نسبت به. شده است 

درصد از وزن هر يك از مواد اوليه به عنوان ضـايعات در نظـر    ٥همچنين مقدار .اوليه تصميم گيري شده است 

تن در  ١٠٠٠ميزان مواد اوليه با فرض توليد .مصرف ساليانه لحاظ شده استگرفته شده است كه در محاسبه مقدار 

 .سال ميباشد

 محل تأمين واحد  شرح رديف

ميزان توليد ساليانه  مقدار و هزينه مصرف 

ظرفيت % 100در 

 عملي

هزينه هاي 

ساليانه مواد 

 )ميليون ريال(
 مقدار هزينه

  ١.٢ �١٩ 3000 ٠ ١٩ 9975000  يداخل تن هيروغن پا 1

  .٠� " ٩٠ 450000  يداخل تن آهك هيدرونه 2

 ٣٢� " ٠�٢ 1800000 يداخل تن اسيد چرب 3

  �٠.٣ "  ٧ 4600  يداخل تن مواد افزودني 4

5 
 1-3انواع ظروف 

 كيليويي 

  يداخل عدد
3800 

٢٠٠٠٠٠٠٠ 
" ٠٠٠�٧ 

 ١١٩٠٠ " ١٧٠٠٠٠٠ 7000 يداخل عدد عددي گريس 12كارتن  6

 ٠ �٩ " ٠ � 21000000 يوخارج يداخل تن تيگراف 7

 117274.1       مجموع 

برآورد مصرف ساليانه مواد اوليه) ١١-٣(جدول  
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ـ ر١٠٧٦٧س در حـدود   يلـو گـرم  گـر   يهـر ک   يه بـرا يمت  تمام شده مواد اوليبا برآورد باال ق ال  بدسـت  ي

تا  ٨ن محصول  در سطح جهان حدود يفروش ا متياست که ق ين در حاليا)  لوگرميهر ک يدالر به ازا٠٢٥/١(ديايم

 .دالر است ١٢

 قوطي گريس نيز بايد حاوي نکات زير باشد  -

 . عالمت مخصوص کارخانه که در ثبت عالئم و اختراعات به ثبت رسيده است  -١

 . نوع گريس  -٢

 . وزن خالص گريس به گرم ياکيلو گرم -٣

 .نمره گريس  -٤

 نوع پايه صابون  -٥

 ساخت ايران به زبان  فارسي کلمه– ٦

 و تعداد اشتغال يانسان يروين نيت تاميوضع -

 ييباشد و کارا يالت ميک، از اصول اساس هر تشکيهر  ين پست سازمانيياز و تعيمورد ن يانسان يرويبرآورد ن 

مـورد   يانسان يروين. دارد يت بستگيريو مد يانسان يرويح و موثر از منابع نيز به کاربرد صحيآن ن يو اثربخش

هـر قسـمت    يروهـا يل نيباشد که در جدول ذ يم يو مال يو ادار يباني، پشتيديتول ين واحد در قسمت هاياز اين

 .شود يبرآورد م

 : هزينه خدمات نيروي انساني  

بر آورد تعداد نيروي انساني مورد در رده هاي مختلف انجام گرديده است و مبناي محاسبه حقوق ماهيانه هر يک از 

براساس مباني فوق ، کليه بر آوردهاي نيروي انساني مورد نياز و هزينـه  . پرسنل نيز معيارهاي متداول مي باشد 

هاي مورد نياز و هزينه هاي مربوط به حقوق و مزاياي ساليانه هر يک ار آنها و جمع کل هزينه هـاي مزبـور ،   

از پاداش و عيدي و  اضافه کاري احتمالي ،  محاسبه  الزم به ذکر است جهت بر اورد نسبتاً دقيق. تعيين مي گردند 

همچنين بر اساس مصوبات سازمان بيمه تامين اجتمـاعي  . ماه در سال انجام مي گيرد  ١٤حقوق ساليانه بر مبناي 

از کل حقوق پرسنل ، به عنوان حق بيمه تامين اجتماعي شامل بيمه خدمات درماني ، بيمه از کار افتادگي ، %  ٢٣

باشد که بايد به مجموع حقـوق پرداخـت شـده     ي،  هزينه بيمه سهم کار فرما م) بازنشستگي و بيمه بيکاري بيمه 

 . اضافه گردد 
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 ديحقوق و دستمزد کارکنان تول

 عنوان
حقوق  نفر/ تعداد 

 )ريال(ماهيانه

جمع حقوق ساليانه 

 جمع موردنياز موجود )ميليون ريال(

 63 4,500,000 1 1 0 دير توليمد

 98 3,500,000 2 2 0 ين فنيسيتكن

 63 4,500,000 1 1 0 شگاهيرآزمايمد

 49 3,500,000 1 1 0 شگاهين آزمايسيتكن

 424.2 3,030,000 10 10 0 كارگرماهروساده 

 697.2   15 15 0 جمع 

 160.356 بابت بيمه كارفرما%   23اضافه ميشود 

 857.6 )يالميليون ر(جمع كل حقوق و مزاياي ساليانه

 
 

 يدير توليحقوق و دستمزد کارکنان غ
 
 

 عنوان
حقوق  نفر/ تعداد 

 )ريال(ماهيانه

جمع حقوق ساليانه 

 جمع موردنياز موجود )ميليون ريال(

 112 8000000 1 1 0 ركارخانهيمد

 112 4,000,000 2 2 0 يكارمند اداري و مال

 112 4,000,000 2 2 0 ابيرفروش وبازاريمد

 49 3,500,000 1 1 0 باننگه

 84.84 3,030,000 2 2 0 خدمات

 469.84   7 7 0 جمع

 108.0632 بابت بيمه كارفرما%   23اضافه ميشود 

 577.9 )ميليون ريال(جمع كل حقوق و مزاياي ساليانه
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  يآب، سوخت، امکانات مخابراتبرق ،زان ين مييو تع يبررس -

 ن آنيمتا ياز و چگونگيبرآورد برق مورد ن �

 از بـرق  تـوان  است و اين شده برآورد لووات ساعتيک ١٦٠٠٠٠انه يد ساليتول و آالت نياز ماشين مورد برق توان 

 .است قابل تأمين استان در كشور و سراسري برق شبكه

 ن آنيتام ياز و چگونگيبرآورد آب مورد ن �

 .گردد مي برآورد کعبمترم ١٢٥٠ساليانه  مصرف توليد، حجم خط نيازهاي جهت آب طرح اين در 

 يزان سوخت مصرفيبرآورد م �

  .@*دد LE >*]ورد 2J HE  &>$G-$C٤٨٠*ف G> UR V?W ،9G-0J$زه$ي :BR0C BS 4*ح ا)2 در

 آن تأمين چگونگي و الزم ارتباطي و مخابراتي امكانات برآورد �

 از اسـت؛  شده پيشنهاد صنعتي شهرك طرح اجراي محل آنجايي كه از و باشد تلفن مي خط دو نيازمند حاضر طرح 

 .داشت خواهد وجود راحتي به محل اجرا شهرك از آن تأمين امكان اينرو

 نياز مورد زيربنايي امكانات برآورد -

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

 محصول و اوليه مواد حامل كاميونهاي مرور و عبور) الف

 وسيله به نيز محصوالت توليدي و شده وارد طرح اجراي محل به ونيوانت و کام وسيله به طرح مصرفي اوليه مواد 

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

 .باشد داشته وجود طرح اجراي محل در

 كاركنان مرور و عبور) ب

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

 .باشد آن مناسب ارتباطي امكانات داراي طرح اجراي

 بندر و فرودگاه آهن، راه مانند امكانات ساير) ج

 .باشد نمي نياز مورد طرح براي ديگري امكانات سواري، خودروهاي و كاميون تردد براي مناسب امكانات جز به 
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 برآورد هزينه هاي سوخت و انرژي مصرفي

 واحد مصرف شرح انرژي مصرفي
مقدار 

مصرف در 
 هر شيفت

تعداد شيفت 
 در روز

تعداد روز 
مصرف 
 درسال 

نرخ هزينه 
هر 

 )ريال(واحد

جمع هزينه 
 )ريال.م(ساليانه 

 ١٢٦.٢ ٧٠٠ ٢٥٠ ١ ٦٤٠ kwh برق مصرفي

 ١.٠ ٨٠٠ ٢٥٠ ١ ٥ مترمكعب رفي آب مص

 ٢٩.٨ ٧٠٠٠ ٢٥٠ ١ ١٧ تريل نيبنز

 ٣.٨ ١٥٠٠ ٢٥٠ ١ ١٠ متر مكعب يگاز مصرف

 ٣.٦ -- -- -- -- -- مخابرات

 ١٦٤.٣           جمع کل

 

CهDOP; QR<ارS9FT ات وUي 

 ارائه شده بر آورد شده است يهابا درصد 

 )مبالغ به ميليون ريال(   

 گذاري شرح سرمايه رديف
مبلغ سرمايه 

 گذاري

درصد هزينه 

تعمير و 

 نگهداري

 جمع هزينه ساليانه

 34.38 2 1718.75 ساختمان و محوطه سازي 1

 88.64 4 2216.00 ماشين آالت و تجهيزات توليد 2

 9.10 10 91.00 ازاتيامت يسات منهايتاس 3

 10.00 10 100.00 تجهيزات و ابزار آالت 4

 3.20 10 32.00 اثاثه اداري 5

 64.00 20 320.00 وسائط نقليه 6

 209.3     جمع هزينه تعميرات و نگهداري ساليانه
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 : جمع بندي اجزاء و بر آورد سرمايه در گردش  -٤-٤

سرمايه در گردش طرح ، براساس محاسبه مواد و انرژي مورد نياز و همچنين پرسنل واحد مطابق الگوي ذيل انجام 

 . مي شود 

 : د اوليه و قطعات مورد نياز موا) الف 

روز کاري و مـواد خـارجي    ١٥مواد داخلي ( هزينه  مواد اوليه و قطعات مصرفي واحد براي يک دوره سفارش 

 . به عنوان بخشي از سرمايه در گردش منظور مي شود )  روز کاري ٦٠

 : حقوق و دستمزدکارکنان ) ب 

 . اري محاسبه و در برآورد سرمايه در گردش منظور مي شود روز ک  ٦٠هزينه حقوق و دستمزد کارکنان به مدت

 :انرژي مورد نياز )ج  

روز کاري واحد ، به عنوان بخش ديگري از سرمايه در گـردش در محاسـبات    ٦٠هزينه هاي انرژي مورد نياز 

 . منظور گرديد 

 : هزينه هاي فروش ) د 

الزم به ذکر است  که هزينه . ردش را تشکيل مي دهد روز ،  قسمت ديگري از سرمايه در گ ٣٠هزينه هاي فروش 

 . در صد ارزش فروش ساليانه مي باشد  ٥/٠هاي فروش 

 : ساير هزينه ها ) ه

درصد موارد فوق به جمع حاصله  اضافه مي  ٥قابليت محاسبات و کاهش ريسک احتمالي ، .در خاتمه براي افزايش 

 ٤ -٥( جمع اقالم سرمايه در گردش در جدول . است ،  جبران شود  شود تا موارد احتمالي که در نظر گرفته نشده

 . ارائه گرديده است ) 

 .به عنوان بخشي از سرمايه در گردش منظور مي شود )  روز کاري 
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 :سرمايه در گردش -١-٤-٤

 : اطالعات مربوط به سرمايه در گردش و بر آورد آن  ٤-

ررسي ها ي به عمل آمده در فصل سوم ، هزينهاي مربوط به سرمايه در گردش در اين قسمت براساس محاسبات و ب

،خـدمات  ... ) آب و بـرق ، سـوخت و  ( واحد ، از جمله مقدار و هزينه مواد اوليه مصرفي ، تامين انواع انرژي 

 شد  و ساير موارد برآورد خواهند) حقوق ، مزايا و بيمه کارکنان ( نيروي انساني 

 :مورد نياز طرح در پايان اولين سال بهره برداري تجاري بصورت زير برآورد ميگرددسرمايه در گردش 

 )مبالغ به ميليون ريال(            

 )كاهش(افزايش  مورد نياز موجود روز/ مدت  شرح

 3,420.49 3,420.49 0.00 30 ...مواداوليه و قطعات و

 590.36 590.36 0.00 5 موجودي كاالي ساخته شده و درجريان ساخت

 3,559.75 3,559.75 0.00 15 مطالبات

 25.40 25.40 0.00 5 تنخواه گردان

 0.00 0.00 0.00 0 بستانكاران

 7,596 7,596 0.00   جمع سرمايه در گردش
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 پيش بيني هزينه استهالک

 )مبالغ به ميليون ريال(    

 شرح سرمايه گذاري رديف
مبلغ سرمايه 

 گذاري

نه درصد هزي

 استهالك

نرخ 

 قراضه

جمع هزينه 

 ساليانه

 108.3 10 7 1718.75 ساختمان و محوطه سازي 1

 199.4 10 10 2216.00 ماشين آالت و تجهيزات توليد 2

 8.2 10 10 91.00 ازاتيامت يسات منهايتاس 3

 9.0 10 10 100.00 تجهيزات و ابزار آالت 4

 6.40 10 20 32.00 اثاثه اداري 5

 72.0 10 25 320.00 نقليهوسائط  6

 2.8 10 10 30.71 نشده ينيش بيمتفرقه و پ  7

 406.08       هزينه استهالك  

 1045.76       ياستهالك قبل از بهره بردار

 1451.8       جمع هزينه استهالك ساليانه
 

 دينه های توليک هزيتفک-٥-٤

 :هزينه هاي ثابت -١-٥-٤

هر چند با به صفر رسيدن ميزان توليـد   . د که با تغيير سطح توليد ، تغيير نمي کنند هزينه هاي ثابت مخارجي هستن

بعضي از اقالم هزينه ثالبت نيز حذف مي شوند ولي با تجزيه و تحليل هاي مالي وبا توجه بـه  )تعطيلي کارخانه  (

بارزترين مثالهاي چنين هزينه از . کوتاه مدت بودن وقفه فوق ، مي توان  فرض کرد که اين هزينه ها وجود دارند 

بعضي از اقالم هزينه اي نيز کامالً ثابت نيستند ولي . هايي هزينه بيمه کارخانه و هزينه تسهيالت دريافتي مي باشند 

به عنوان مثال هزينه حقوق کارکنان دفتر مر کزي و اداري واحد بستگي به ميـزان  . تا حدودي ماهيت ثابت دارند 

بنابراين براي تفکيک . درصد هزينه هاي حقوق کارکنان به عنوان هزينه ثابت منظور مي شود  ٧٠لذا . توليد ندارد 

اء هزينه ثابت ايـن  زاج. چنين بخشهايي ، درصد ي از اين هزينه ها به عنوان هزينه ثابت در نظر گرفته مي شود 

 واحد ارائه 
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ست که ماهيت ثبات اين هزينه ها و حدود استقالل در ستون درصد اين جدول ، تعيين شده ا. و جمع بندي شده است 

 . آن از ميزان توليد چه مقداري است 

 :هزينه هاي متغير  -٢-٥-٤

به عنوان مثال هر چه مقدار توليد .  هزينه هاي معتبر اقالمي از هزينه هستند که با تغيير سطح توليد تغيير مي يابند 

در اين بخش نيز بعضي اقالم نسبت به ظرفيت توليد تغيير مـي  . ست بيشتر شود ، مواد اوليه بيشتري مورد نياز ا

به عنوان مثال با افزايش يا کاهش توليد در حد کم ، هزينه حقـوق کارکنـان   . نمي باشد %  ١٠٠کنند ، بستگي آن 

بد و يا ولي در صورتي که افزايش توليد ، منجر به اضافه کاري شود ، هزينه حقوق افزايش مي يا. تغيير نمي کند 

اگر توليد از سطح خاصي کمتر شود ، به کاهش پرسنل منجر مي شود ، حقوق نيز کاهش مي يابد در ساير مـوارد  

اقالم هزينه متغير واحـد را  )  ١٤-٤( جدول . نيز درصدي از اقالم هزينه اي به اين بخش اختصاص داه مي شود 

 .ستگي آن به تغييرات نشان مي دهدهمراه با درصد واب

) تيدر حداکثر ظرف( ريثابت و متغ ينه هايهز  کيتفک  

 )مبالغ به ميليون ريال(      

 هزينه هاي توليد رديف
جمع هزينه هاي ثابت  هزينه هاي ثابت هزينه هاي متغيير

 مبلغ درصد مبلغ درصد و متغير

 117274.1 0.00 0 117274.10 100 مواداوليه، كمكي و بسته بندي 1

 857.6 600.29 70 257.27 30 د توليديحقوق و دستمز 2

 164.3 32.86 20 131.44 80 آب ، برق، سوخت و ارتباطات 3

 209.3 41.86 20 167.45 80 تعميرات و نگهداري   4

 592.5 3.38 1 589.15 99 متفرقه و پيش بيني نشده  5

 1451.8 1451.84 100 0.00 0 استهالك 6

 119097.79 678.39 1 118419.41 99 جمع  هزينه هاي توليد

 577.9 577.90 100 0.00 0 يحقوق و دستمزد ادار

 119,675.7 1256.29 1 118419.41 99 هزينه هاي عملياتي

 12.3 12.3 100 0.00 0 )مه يب( هزينه هاي غير عملياتي

 121,139.83 2,720.43 2 118,419.41 98 جمع كل هزينه هاي ثابت و متغير
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 :شنهاديارا ئه پ جمعبندي و-٦-٤ 

همانطور كه ذكر شد بيشتر نياز كشور به انواع گريس خاص كه گريس گرافيتي نيز جزو اين دسته ميباشد از طريق 

و در سالهاي اخير واردات اين نوع گريس ها در حال افزايش بوده است كه اين مساله حـاكي  .واردات تامين ميگردد

از طرفي طبق آمار وزارت صنايع و معادن هيچ واحدي .ع گريسها ميباشداز نياز روز افزون صنايع كشور به اين نو

در سطح كشور به طور خاص در زمينه توليد گريس گرافيتي فعاليت ندارد و تنها چند شركت كه توليد كنندگان عمده 

كشـور  گريس هستند به طور جانببي اين محصول را توليد ميكنند كه با توجه به آمار واردات پاسـخ گـوي نيـاز    

سال اخير كشور صادراتي در اين زمينه نداشته ويا اگر هم صادراتي صورت گرفته با  ٧از طرف ديگر در .نميباشد

بنا بر اين با احداث واحـد توليـد گـريس    .چيز بوده استدرات گريس كشور مقدار آن بسيار ناتوجه به ارزش صا

سبت به صادرات اين محصول به كشور هايي كـه در  گرافيتي ميتوان عالوه بر تامين نياز داخلي به اين محصول ن

اين كشور ها اغلب فاصله كمي با كشور (حال حاضر بازار هدف صادراتي ساير انواع گريس توليدي كشور ميباشند

 . برنامه ريزي كرد)  داشته و در  صادرات به اين كشورها ايران موقعيت خوبي براي رقابت دارد

ن توليد ميگردند گريس گرافيتيي با پايه كلسيم با اقبال بهتري در ايران اه در سطح جهاز ميان انواع گريس گرافيتي ك

روبرو شده به طوري كه تمامي توليد داخلي اين محصول به دليل آسان بودن تامين مواد اوليه و ارزان بودن آنها، از 

  .با پايه كلسيم ميباشد يتيس گرافينوع  گر

ک واحـد آن در  يتوليدي در زمينه گريس وجود داردچهار واحد در استان كرمان طبق آمار وزارت صنايع و معادن 

اما با توجه به سـهولت تـامين   .باشند يد ميم در حال توليه کلسيگر بر پايم وسه واحد ديتيه ليس باپايد گرينه توليزم

ار يبس يتيس گرافيمت گريق. دادبرخي مواد اوليه در استان توليد گريس گرافيتي با پايه كلسيم توجيه اقتصادي خوبي 

ـ ارائه شده طـرح از توج   يمال يبا توجه به آمار وارقام و شاخصها.ه دارد يت و روغن پايوابسته به نوع گراف ه ي

  . باشديبر خوردار م يباالئ
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 يو اقتصاد يمال يشاخصها-٧-٤

 يبر آورد نرخ بازده داخل

ـ  يسنجش  اقتصاد يين معيارها بران ،اطمينان بخش ترين و متداول ترياز مهمتر ييک   آن  يبودن يک طرح،نرخ بازده داخل

 يانات خالص نقدياست که ارزش حال جر يلي، نرخ تنز ينرخ بازده داخل. است  يپول مبتن ين روش بر ارزش زمانيا. است

 .سازدييک طرح را برابر م يو خروج يورود

طرح ،طبق  يانات وروديانجام شده و برآورد خالص جر يها يذاره گيبا در نظر گرفتن کل سرما يمحاسبه نرخ بازده داخل 

ه يدر سرما يمعمول يو نرخ ها يه گذاريدرصد منتج شده است که با توجه به حجم سرما ٤١جداول کامفار پيوست ، به رقم  

 .نمود يکشور مي توان آنرا مناسب ارزياب يها يگذار

 خالص يارزش فعل

و با استفاده از نرخ تنزيل مناسـب   يآت يريال ها يپول را از طريق محاسبه ارزش فعل ي، مفهوم ارزش زمان يارزش فعل  

 . لحاظ مي نمايد

 يبيش از بهـا  يآت يگردش وجوه نقد حاصل ازآن در دوره ها يمورد قبول واقع خواهد شد که ارزش فعل ييک پروژه هنگام

 .مثبت باشد يتمام شده آن باشد ، يا بعبارتي خالص ارزش فعل

ميليون ريال مـي  ١٣٠٧٨.٧درصد معادل  ٢٠پروژه با نرخ تنزيل  يمحاسبات جداول کامفار نشان مي دهد خالص ارزش فعل

 .باشد

 نقطه سربسر

به عبارت . شود  يوارد م يآيد و نه زيان يبدست م ياست که در آن نه سود ينقطه سربسر، آن سطح از فعاليت واحد اقتصاد

ثابت و متغيير توليد محصول فروش رفته را کـامال پوشـش    يحاصل از فروش بايد هزينه هاديگر در نقطه سربسر ، درآمد 

باشد  که البته اين نرخ با فـرض منظـور    يدرصد م١٨.٧د يطبق محاسبات کامفار ، نقطه سربسر در ظرفيت نهايي تول. دهد

 .عايد گرديده است  يمال ينمودن هزينه ها

 آن يها ارزش افزوده خالص و نا خالص و نسبت

 .د يآ يبدست م) فروش(از ارزش ستاده ها ) نه داده هايهز( ارزش افزوده طرح از کسر ارزش داده ها 

 :ر خواهد بود يد به شرح زيت جدين محاسبه در رابطه با طرح با وضعيکه ا
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 ارزش افزوده ناخالص

 )يو بسته بند هيمواد اول+  يانرژ+  يرات و نگهداريتعم( -فروش کل= ارزش افزوده ناخالص 

 .ال است يون ريليم ١٧٣٥٢.٣ت کامل   يکه در باال آمده است ارزش افزوده ناخالص طرح در ظرفيبطور

 ارزش افزوده خالص 

 ارزش افزوده ناخالص -)استهالک + ياستهالک قبل از بهره بردار= (ارزش افزوده خالص 

 .ال محاسبه شده است يون ريليم١٥٩٠٠.٥ارزش افزوده خالص  

 بت افزوده ناخالص به فروش نس

 فروش کل/ ارزش افزوده ناخالص= نسبت افزوده ناخالص به فروش 

 ١٢/٠=نسبت افزوده  ناخالص به فروش 

 نسبت افزوده خالص به فروش 

 فروش کل/ ارزش افزوده خالص= نسبت افزوده خالص به فروش 

 ١١/٠= نسبت افزوده خالص به فروش 

 کل يذاره گينسبت افزوده خالص به سرما

 يه گذاريکل سرما/ ارزش افزوده خالص = کل  يه گذارينسبت افزوده خالص به سرما

 ٠.٨٣=کل  يه گذارينسبت افزوده خالص به سرما

 ه ثابت سرانهيسرما

 تعداد پرسنل/ ه ثابتيسرما= ه ثابت سرانه يسرما

 .ال است يون ريليم  ٥١٨.٣ه ثابت سرانه يباشد سرما يپرسنل  نفر م ٢٢نکه تعداد يبا توجه به ا 

 سرانه   يه گذاريکل سرما

 تعداد پرسنل/  يه گذاريکل سرما= ه سرانه يکل سرما
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 اليون ريليم ٨٦٣.٥=  ه سرانه يکل سرما

 ه يدوره برگشت سرما

 ياستهالک قبل از بهره بردار+ استهالک +  يالت مالينه تسهيهز+ سود /  يه گذاريکل سرما= ه يدوره برگشت سرما

 .باشد  يماه م هشته چهار سال ويرگشت سرمادوره ب
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 :منابع

                                                                               www.mim.gov.ir ع و معادنيپورتال وزارت صنا -١

   -www.tccim.ir ع ومعادن تهرانيو صنا ياتاق بازر گان -٢

 www.irica.gov.ir  رانيا ياسالم يپورتال گمرک جمهور-٣

                                                    www.ngdir.ir رن کشويعلوم زم يگاه داده هايپا -٤

 ١٣٨٣/نشر طراح/انيدير خورشياکبر ش/و انتخاب روغن ها يروغنکار يعمل يراهنما-٥

٦- www. icispricing.com 

                                         www.NLGI.comکا يس آمريد کنندگان گريانجمن تول ينترنتيگاه ايپا -٧

 WWW.TPO.IR  رانيه تجارت اپورتال سازمان توسع -٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


