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 رحخالصه ط

 روغن ترمز سنتتیک محصولنام

  تن 3000 طرحپیشنهاديظرفیت

 کاربردموارد
انتقال نیرو در سیستم هیدرولیک 

 ترمز و کالچ، روانساز

 عمدهمصرفیاولیهمواد

اتیلن ، بوریک اسید، گلیسرول

تري اتیلن ، گلیکول منو بوتیل اتر

 گلیکول منو متیل اتر

  محصولکمبود

 نفر 10 زاییاشتغال

  متر مربع1000 نیازموردزمین
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  تن در مجموع300 میزان مصرف ساالنه مواد اصلی
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 میزان مصرف ساالنه انرژي 45600 )کیلووات ساعت(برق 

 8400 )مترمکعب(گاز 

  )دالر(ارزي 

 گذاري ثابت طرح سرمایه 5923 )میلیون ریال(ریالی 

 5923 )میلیون ریال(مجموع 

 محل پیشنهادي اجراي طرح
 خوزستان، هرمزگان، هاي استان

 بوشهر
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  معرفی محصول-1

هایی چون مایع ترمز، سیال ترمز یا سیال هیدرولیک ترمز نیز موسوم اسـت                که در صنعت به نام    روغن ترمز   

 هیدرولیک ترمز و نیز در برخـی مـوارد در سیـستم هیـدرولیک کـالچ خـودرو       جهت انتقال نیرو در سیستم 

شود و در فرموالسیون برخی تولیدات دیگر چون روانسازهاي صـنعتی نیـز بـراي بهبـود خـواص       استفاده می 

 . رود کار می به

د چرا باید هر دانن بسیاري از رانندگان در واقع اطالعی از عملکرد و حساسیت باالي سیال ترمز ندارند و نمی              

دهد هر موتـور سـوار کـه در سـال بـین       بررسی آماري نشان می. از مدتی روغن ترمز خودرو را تعویض نمود      

در یک بررسـی    . کند   بار از ترمز استفاده می     75000کند، در حدود       کیلومتر رانندگی می   24000 تا   16000

یک به نیمـی از موتورسـواران، عـدم    هاي شهرداري در آمریکا گزارش شده است که نزد        توسط بخش مراقبت  

 .دانند ترین عامل تصادفات می کارکرد سیستم ترمز را اصلی

با گذشت زمان به مرور میزان رطوبت جذب شده توسط روغن ترمز افزایش یافته و این امر موجـب کـاهش        

بـسیاري از   لـذا در    . دهـد   طوریکه پس از مدتی کارآیی موثر خود را از دست مـی             به. شود  نقطه جوش آن می   

 .کشورهاي اروپایی معاینه سالیانه سیال ترمز اجباري است

هـاي ترمـز      روغـن . کنـد   هر خودرو بر حسب نوع سیستم هیدرولیک خود از روغن ترمز خاصی استفاده مـی              

بسته به فرآیند تولید و نوع مواد اولیه استفاده شده به سه گروه عمـده پایـه نفتـی، سـیلیکونی و سـنتتیک                       

تـر از انـواع مـشابه     گردد، بسیار ارزان نوع پایه نفتی آن مستقیماً از برش نفت پایه تولید می. ندشو  تقسیم می 

 برخوردار است، ضریب دمایی ویسکوزیته آن بسیار باال است و به تر است اما در مقابل از کیفیتی بسیار پایین

لیل با افـزایش دمـا ویـسکوزیته بـه          به همین د  . عبارتی با تغییر دما ویسکوزیته تغییرات بسیار فاحشی دارد        

همچنین در شرایط مرطوب، . یابد و روغن ترمز کارآیی الزم براي انتقال نیرو نخواهد داشت شدت کاهش می  

اي نموده و خطر قفل شـدن ترمـز کـه             دلیل جذب رطوبت، کاهش قابل مالحظه       ها به   نقطه جوش این روغن   

 .ددگر شود بیشتر می  گفته می"قفل بخار"اصطالحاً 

پلیمرهـاي سـیلیکونی از آبکافـت    . شـود  سیلیکونی ساخته مـی  دسته دوم گروه سیلیکونی بر پایه پلیمرهاي   

هاي حلقـوي     در نتیجه این آبکافت سیلوکسان    . آیند  ها بدست می    مشتقات دوعاملی ترکیبات آلی کلروسیالن    

 موجود در مخلوط حاصـل      هاي  گونه. اند   تشکیل شده  Me2SiOشوند که از واحدهاي       و زنجیري تشکیل می   
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مایع و یا کروماتوگرافی مایع فشار باال از یکدیگر تفکیک          -توسط تقطیر جزء به جزء و یا از کروماتوگرافی گاز         

ها را بـا گـروه    هاي انتهایی فعال هستند بنابراین براي پایدار سازي آن         هاي حاصل داراي گروه     گونه. شوند  می

Me3Si  هاي ترمز سیلیکونی را بـه دو دسـته متیلـی و             آلی موجود، روغن  بر حسب گروه    . سازند   مسدود می

هاي ترمز پایه نفتی از پایداري حرارتـی و اکسایـشی             ها در مقایسه با روغن      این روغن . کنند  فنیلی تقسیم می  

 در هوا براي مـدت طـوالنی        C 150°هاي متیل سیلیکونی خداقل تا دماي         روغن. بسیار باالتري برخوردارند  

تـوان     مـی  C 300°هـاي بـسته تـا دمـاي           ها در شرایط خالء و یا سیستم        از این روغن  . مانند قی می پایدار با 

ها حتـی در دماهـاي بـاالتر از           توان از این روغن     هاي ضداکسایش می    با افزودن برخی افزودنی   . استفاده نمود 

°C 400   در فاصـله دمـایی صـفر تـا     .  نیز استفاده نمـود°C 200   هـاي    روغـن  ضـریب دمـایی ویـسکوزیته

هاي آن حتی در دماهاي بسیار پـایین          برخی از نمونه  . هاي پایه نفتی است     دهم روغن   سیلیکونی کمتر از یک   

ضـریب فـشاري ویـسکوزیته    . کننـد  هاي پایه نفتی به صورت جامد در میآیند، به خوبی ریزش مـی  که روغن 

 اتمـسفري،  2000یـک فـشار   تحـت  . هـا اسـت   هاي سیلیکونی نیـز بـسیار کمتـر از مـشابه نفتـی آن              روغن

یابد درحالیکه روغـن سـیلیکونی تنهـا حـدود ده مرتبـه               ویسکوزیته روغن نفتی چند هزار مرتبه افزایش می       

شود، روغـن سـیلیکونی بـه حالـت           حتی تحت فشارهاي بسیار باال که روغن نفتی جامد می         . یابد  افزایش می 

کننـد و در نتیجـه مـانع از         از نفوذ آب جلوگیري می     گریز بوده و    هاي سیلیکونی آب    روغن. ماند  مایه باقی می  

همچنـین خـواص ضدچـسبندگی در       . ها در طول زمـان شـایع اسـت          شوند که در سایر روغن      زدگی می   زنگ

هاي سیلیکونی  هاي ممتاز یاد شده، قیمت بسیار باالي روغن علیرغم کلیه ویژگی  . کنند  سطوح اشیا ایجاد می   

هاي تحت فشار یا دمـاي   ها محدود به شرایط بحرانی خاص و محیط ن روغنباعث شده است تا استفاده از ای      

 .باال گردد

هاي سـیلیکونی دارنـد بـا ایـن           هاي ترمز گروه سنتتیک آن بوده که فرآیندي مشابه روغن           دسته سوم روغن  

فتـه در   ترین اترهاي بکار ر     متداول. آیند  تفاوت که از آبکافت ترکیبات اتري حاوي دو گروه عاملی بدست می           

بـا  ) متوکـسی اتـانول  -2(گلیکول مونو متیل اتر  هاي ترمز سنتتیک اترهاي گلیکولی مانند اتیلین     تولید روغن 

تولیـدي   ((Methylcellosolve) و متیـل سلوسـولو   (Methyloxitol)هاي تجاري متیل اوکسیتول    نام

هـاي تجـاري سلوسـولو و         بـا نـام    )اتوکـسی اتـانول   -2(گلیکول مونو اتیل اتر       ، اتیلین )شرکت یونیون کارباید  



 روغن ترمز سنتتیک ایرانهاي صنعتی  سازمان صنایع کوچک و شهرك

ان کرمانشاه استهاي صنعتی شرکت شهرك

٤

هـاي تجـاري     بـا نـام   ) بوتوکسی اتانول -2(گلیکول مونو بوتیل اتر       و اتیلین ) شرکت شیمیایی شل  (اوکسیتول  

 . بوتیل اوکسیتول و بوتیل سلوسولو هستند

ار هاي ترمز سیلیکونی بوده و بسی       تر از روغن    هاي ترمز سنتتیک ضعیف     از نقطه نظر کارآیی و پایداري، روغن      

البته در دو دهه گذشته تحقیقات وسیعی در جهـت افـزایش کـارآیی و      . هاي پایه نفتی هستند     بهتر از روغن  

بـاال و مـشابه     هـاي     هـاي مناسـب کـارآیی       ها صورت گرفته و در برخی موارد با افزایش افزودنـی            پایداري آن 

هـاي    تولید این دسـته روغـن     از طرف دیگر از نظر اقتصادي، هزینه        .  گزارش شده است   هاي سیلیکونی   روغن

بـه همـین جهـت بـه نظـر          . هاي سیلیکونی است    هاي پایه نفتی و بسیار کمتر از روغن         تر از روغن    ترمز بیش 

کنندگی  مصارف عمومی روانکاري و خنک(آید به جز در مواردي که کارآیی اهمیت چندانی نداشته باشد           می

هاي سیتروئن، جگوار     برخی مدل (یه نفتی توصیه شده باشد      و یا استفاده از روغن ترمز پا      ) با روغن پایه نفتی   

سیستم هیدرولیک هواپیما و موشک بـا روغـن         (و یا در مواردي که پایداري بسیار مهم باشد          ) یا رول رویس  

 . تر باشد هاي ترمز سنتتیک مقرون به صرفه ، استفاده از روغن)سیلیکونی

هـاي   سـازمان . کننـد  بندي می به گریدهاي مختلفی طبقه ها ها و ویژگی هاي ترمز را بر اساس مشخصه       روغن

بخـش حمـل و نقـل آمریکـا،         . انـد   هاي خاصی را مـد نظـر قـرار داده           مختلفی بدین منظور شرایط و ویژگی     

(Department of Transportation) که به اختصار DOT هـاي ترمـز را بـر     روغـن شـود،    نامیده مـی

در . کند  مشخص میDOT 5,1 و DOT 3 ،DOT 4هایی چون و با نمادبندي نموده  حسب کارآیی طبقه

اي، در   اما با دیـد منطقـه   (SAE)هاي مدنظر جامعه مهندسین خودرو امریکا         بندي، عمدتاً ویژگی    این طبقه 

نوان مثال شرایط جغرافیایی، دما و رطوبت در ایالتی ماننـد آالسـکا بـا دیگـر     ع  زیرا به . نظر گرفته شده است   

 .بندي روغن ترمز آمده است در جدول زیر فاکتورهاي موثر در طبقه. فاحشی داردها تفاوت  ایالت
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DOT ٣DOT ۴DOT ۵DOT ۵٫١

Dry BP ºF (ºC)۴٠١ (٢٠۵)۴۴۶ (٢٣٠)۵٠٠ (٢۶٠)۵٠٠ (٢۶٠)

Wet BP ºF (ºC)٢٨۴ (١۴٠)٣١١ (١۵۵)٣۵۶ (١٨٠)٣۵۶ (١٨٠)

Kin. Viscosity

mm٢/second

١۵٠٠ max -۴٠ºF

١٫۵ min ٢١٢ºF

١٨٠٠ max -۴٠ºF

١٫۵ min ٢١٢ºF

٩٠٠ max -۴٠ºF

١٫۵ min ٢١٢ºF

٩٠٠ max -۴٠ºF

١٫۵ min ٢١٢ºF

 ارزانیمزایا

پذیري در دسترس

 در دسترس پذیري

جذب رطوبت 

کمتر نسبت به

DOT 3 

 عدم تاثیر روي رنگ

 عدم جذب آب

 عملکرد بهتر

 تاثیر روي رنگمعایب

 جذب آب زیاد

 روي رنگتاثیر 

قیمت باالتر نسبت 

 DOT 3 به

غیرقابل اختالط با 

DOT 3, DOT 4, 

DOT 5,1- 

 شدن آب جمع

 پذیر کمی تراکم

 بسیار گران، کمیاب

 تاثیر روي رنگ

 بسیار گران

 کمیاب

 

 در DOT 3 .هـا هـستند   ترین نمونـه   صددرصد سنتتیک بوده و متداولDOT 3/4در این میان گریدهاي 

هاي لوازم خـودرو و تعـویض روغـن           استفاده است، نسبتاً ارزان بوده و در اغلب فروشگاه        اغلب خودروها قابل    

هـاي   در مقابل با رنگ به شدت واکنش داده، قدرت جـذب رطوبـت بـاالیی دارد و السـتیک                  . گردد  یافت می 

 به همین دلیل در صورت باز شدن درب قوطی و قبل از استفاده حـداکثر تـا یـک                  . کند طبیعی را خراب می   

 . هفته قابل انبار شدن است

DOT 4  قابلیـت جـذب آب کمتـر دارد و    .  نمونه پیشنهادي براي مصرف در اکثر خودروهاي جدیـد اسـت

 .تر است گران% 50در مقابل حدود .  استDOT3نقطه جوش آن باالتر از نمونه 

 :هاي ترمز عبارتند از هاي روغن ترین ویژگی برخی از مهم
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  نقطه جوش-1

زیـرا  . ترمز تحش شرایط دمایی باالیی است باید داراي نقطه جوش باالیی باشد تا تبخیـر نـشود  چون روغن  

ذیر است و در اثر تراکم سیستم هیدرولیک قابلیت انتقال نیروي ترمز را از دست خواهـد                 ÷ بخار حاصل تراکو  

مرطـوب کـه    نقطـه جـوش     . کنند  استانداردهاي تدوین شده نقاط جوش خشک و مرطوب را تعریف می          . داد

تغییـرات نقطـه    . گیري شده پس از جذب مقـدار معینـی آب اسـت             تر است، نقطه جوش اندازه      معموالً پایین 

 . در شکل زیر آمده استDOT4 و DOT3جوش در اثر جذب آب در دو نمونه 
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 .آب دارد % 2ساله حـدود      داده است که یک روغن ترمز یک        هاي جامعه مهندسین خودرو آمریکا نشان       آزمون

گـراد کـاهش پیـدا نمـوده           درجه سـانتی   100این امر بدان معنا است که نقطه جوش روغن ترمز نزدیک به             

 8دهـد خودروهـاي      یک نمونه برداري تصادفی در خودروهاي چند سال کارکرده در آمریکا نشان مـی             . است

لـذا  . ستندهـ % 4خودروهـا داراي محتـوي آب بـیش از          % 25آب دارند و نزدیک     % 2,6سال کارکرده حدود    

جامعه مهندسین آمریکا بازدیدهاي منظم روغن ترمز و تعویض آن را پس از یک یا دو سـال کـارکرد اکیـداً                

شـکل زیـر نـشان    . یابـد  هاي ترمز با گذشت زمـان افـزایش مـی           میزان جذب رطوبت روغن   . نماید  توصیه می 

 . دهد روغن ترمز چند سال کارکرده عمالً فاقد کارآیی مطمئنه است می
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همچنـین از ریخـتن آن روي   . روغن ترمز سمی است و باید از تماس آن با پوسـت و چـشم اجتنـاب نمـود         

شناسی، در صورت استفاده و نقـل         بر اساس اطالعات موجود سم    . سطوح رنگی باید به شدت جلوگیري نمود      

 . باري روي سالمتی انسان ندارد و انتقال صحیح، روغن ترمز هیچ اثر زیان

 

 ): 3آیسیک (و کد محصول  نام -1-1

محصول مورد نظر روغن ترمز سنتتیک است که تاکنون در ایـران تولیـد نـشده اسـت و فاقـد کـد آیـسیک         

مـواد اولیـه    . شود   در ایران تولید می    24291785 و   24291784نمونه نفتی آن با کدهاي آیسیک       . باشد  می

اي روغن هیدرولیک نیز کد آیسیک به شماره بر. شود   تولید می  292943تولید روغن ترمز نیز با کد آیسیک        

 طـور مـشابه بـراي روغـن        بـه . باشد  کننده نوع سیال و کاربري آن نمی         تعریف شده که مشخص    23201216

 . تعریف شده است23201232 و 23201231کننده و روغن انتقال حرارت کدهاي آیسیک  خنک

 

:شماره تعرفه گمرکی -1-2

 به ایـران  381900اي تجاري مختلف و با شماره تعرفه گمرکی کلی          ه  با نام هاي ترمز     انواع روغن 

هایی که از روي نام قاعـدتاً جـزو تجهیـزات            متاسفانه برخی مواد شیمیایی دیگر و حتی نمونه       . شوند  وارد می 

برخـی  . گردنـد   نیز با همین شماره تعرفـه گمرکـی وارد مـی          ) مانند یدکی موتور هواپیما   (شوند    محسوب می 

وارداتی نیز تحت همین شماره گمرکی و با نام کلی مواد شیمیایی، کاالي خـاص نظـامی و غیـره      هاي    نمونه
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ریـزي و   اند که باعث شده است آمار واردات گزارش شـده توسـط گمـرك کـشور جهـت برنامـه              وارد گردیده 

 سـال   در 381900هاي وارداتی تحت تعرفـه گمرکـی          نمونه. بررسی میزان عرضه و تقاضا چندان کارا نباشد       

 . براي مقاصد مختلف به عنوان نمونه در جدول زیر آمده است1382

 

 1382 در سال 381900 واردات روغن ترمز با تعرفه گمرکی -2جدول 

 نام تعرفه
 وزن

 )تن(

 ارزش 

 )میلیون ریال(

 ارزش

 )هزار دالر( 

108920600 × 26863108روغن واسکازین روغن هیدرولیک و381900

3,55175 × 44765108شیمیائی مخصوص هواپیمامواد 381900

9029715087003564روغن هیدرولیک نیروگاه فارس381900

ATE4198332424963800مارك ا ب 500CC*40روغن ترمز381900

3,8210823 × 48289108شیمیایی مخصوص هواپیما مواد381900

7,025931 × 88647108شیمیائی مخصوص هواپیما مواد381900

14711135205423شیمیایی مخصوص هواپیماد موا381900

موادشــیمیائی مخــصوص هواپیمــائی رنــگ 381900

مشکی
590846792414283

ـ   روغن ترمز381900  ATE CC مـارك ا اتومبیـل ب
41 در 40 500

1544122287921460

ــواد381900 ــا م ــگ  شــیمیائی مخــصوص هواپیم رن

استري هواپیما
451435753489216

ـ  روغن ترمز 381900 هرکـارتن   TOKYOمـارك   ا  ب

ml 250 قوطی 48 در
13681108 × 100811064

چــسب ( موادشــیمیائی مخــصوص هواپیمــا381900

)مخصوص هواپیما
1077853273838

ــا 381900 ــصوص هواپیم ــیمیائی مخ ــگ ( موادش رن

)مخصوص هواپیما
715656674772246

پـاك   مواد( ئی مخصوص هواپیما  موادشیمیا381900

کننده قطعات
142112117864

3819001138310944355300

2,4830000 × 31256108روغن381900

124079826964212470روغن ترمز381900

3,4629920 × 43687108روغن ضدآتش381900
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2,96101160 × 374168109 تش آروغن ضد381900

101666880 × 146129109  ضد آتشروغن381900

10378800 × 17310108روغن ضدشعله381900

1087582 × 23591108شیمیائی مواد381900

1151911385430شیمیایی مواد381900

308624442611118 مواد شیمیایی381900

3,522582 × 44154108روغن هیدرولیک381900

6,7128890 × 84678108کمایع هیدرولی381900

417633072243201کاالي خاص نظامی381900

2065163562001600اتومبیل روغن ترمز381900

ATE 2099166232402000مارك ا ب روغن ترمز381900

2,071697 × 26095108 یدکی موتور هواپیما381900

103736000 × 173607109آتش روغن هیدرولیک ضد381900

2042161726101800عددي ATE 36روغن ترمز 381900

ATE2041161642651674اتومبیل  روغن ترمز381900

9,747000 × 123035108روغن هیدرولیت هواپیما381900

1,1411931 × 13754441011 جمع

 

دهد کـه آمـار    ن مصرف نشان میارزیابی و تخمین میزان واردات روغن ترمز سنتتیک بر مبناي تخمین میزا        

از این مقدار است و بنابراین آمار فـوق بایـد بـسیار محتاطانـه               کمتر  روغن موتور سنتتیک به مراتب      مصرف  

ها و حتی مواد غیـر   مواد دیگر از جمله سایر روغناین امر ممکن است ناشی از ورود . مورد ارزیابی قرار گیرد  

هاي موجود در بازار به صـورت قاچـاق وارد کـشور              طرفی برخی نمونه  از  .  باشد شماره تعرفه همین  با  مرتبط  

گـشت    وارد میLockeedهاي گذشته روغن ترمز سنتتیک انگلیسی با نام   عنوان مثال در دهه     به. گردند  می

 .نمونه مشابه اما با کیفیت بسیار پایین هندي آن به صورت قاچاق وارد بازار مصرف گردیداما پس از مدتی 

 

 :رایط واردات ش-1-3

ممنوعیـت واردات نـدارد و هـر سـاله          .  یکی از موادي است که در ایران تولید میشود         روغن ترمز سنتتیک  

 .شود مقادیر متنابهی از این محصول عمدتاً از کشور چین وارد ایران می
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شرایط واردات این محصول مطابق قانون واردات مواد شیمیایی است و از لحاظ میزان محـدودیتی    

حقوق ورودي که شامل حقوق گمرکی، مالیات، انواع عوارض و سایر وجـوه دریـافتی از واردات و نیـز                    . ردندا

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

لـف ، درصـدهاي   هـاي تعرفـه گمرکـی مخت        جمهوري اسالمی ایران براي انواع محصوالت مـشابه بـا شـماره           

 .مختلفی از ارزش گمرکی کاال به شکل زیر تعیین گردیده است

 

 حقوق ورودي نام کاال شماره تعرفه ردیف

 45 مایع ترمز آماده 38190010 1

 مایعات آماده شده براي ادوات هیـدرولیکی انتقـال نیـرو           سایر39190090 2

 نفتی هاي روغن وزنی کمتر %70داراي 

4 

امکان  مالحظه براي مایع ترمز آماده یکی از دالیل اصلی قاچاق این ماده و نیز حقوق گمرکی قابل

 .هاي تعرفه دیگر است که حقوق گمرکی ناچیزي دارند ورود این ماده با شماره

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

یمیایی، اسـتانداردهاي مختلفـی     در کلیه کشورهاي جهان اعم از واردکننده و یا صادرکننده محـصوالت شـ             

تدوین این اسـتانداردها در  . بندي و غیره تدوین شده است جهت بررسی کیفیت کاال، روش تهیه، روش بسته 

در جـدول زیـر فهرسـت    . ایران طبق قانون بر عهـده موسـسه اسـتاندارد و تحقیقـات صـنعتی ایـران اسـت                

 .ی آمده استاستانداردهاي کشوري و نیز برخی از استانداردهاي جهان

 

 روغن ترمز فهرست استانداردهاي تدوین شده در ارتباط -3جدول 

 شرح شماره استاندارد ردیف

 مایعات ترمز غیر نفتی363استاندارد ملی  1

 مایعات ترمز سیلیکونی 5062استاندارد ملی  2

 مایعات ترمز پایه نفتی 5063استاندارد ملی  3
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ــا و روش ویژگــی 2934استاندارد ملی  4 ــون  ه ــاي آزم ه

ــا و واشــرهاي الســتیکی  کــاپ ه

مــــورد مــــصرف در ســــیلندر 

هــاي هیــدرولیک داراي  سیــستم

 مایع ترمز با پایه غیر نفتی

هاي صـنعتی    روغن-ها کننده روان 10624استاندارد ملی  5

) Lطبقه  (هاي مربوطه    وردهآو فر 

 )سیستم هیدرولیک (Hخانواده 

هــاي روغــن هیــدرولیک  ویژگــی 3045استاندارد ملی  6

 محتوي مواد افزودنی ضدسایش

قابلیت جداشدن آب از روغن بـا         3169ملی استاندارد  7

 پایه نفتی و سیاالت سنتزي

8 DOT ٣

9 DOT ۴

10 FMVSS ١١۶ DOT ۴

11 SAE J ١٧٠٣

12 SAE J١٧٠۵

13 SAE J١۴٠١

14 SAE J١۴٠٢

15 ISO ۴٩٢۵

16 W-B-۶٨٠a

17 DOT ۴ Motor Vehicle 

Brake Fluid

18 BS٣۵٧۵
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19 DIN ٧٣٣٨C

20 DIN ٧٣٣٨B

21 JIS K٢٢٣٣

22 Bosch ABS II

  

هاي تولیدي مختلف در دنیا که طبـق بررسـی بخـش اسـتاندارد گـروه کـشاورزي و         فهرست کاملی از نمونه   

عنوان نمونـه در زیـر     اند به    براي مصرف برخوردار بوده    کننده ایالت فلوریدا از شرایط استاندارد       حمایت مصرف 

 .آمده است

 ACDelco Delco Supreme II DOT ٣ Brake Fluid 

 Acura Heavy Duty Brake Fluid DOT ٣

 Advance Auto Parts Synthetic DOT ٣ Brake Fluid 

 Amalie Premium Heavy Duty Drum and Disc DOT ٣ Brake Fluid 

 Autoguard Heavy Duty Brake Fluid DOT ٣

 Bel-Ray Super DOT ۴ Brake Fluid 

 Berkebile ٢+٢ DOT ٣ Super Heavy Duty Brake Fluid 

 Berkebile ٢+٢ DOT ۴ Super Heavy Duty Brake Fluid 

 BG DOT ٣ Brake Fluid Ultra-Dry Flushing Formula 

 BG DOT ۴ Brake Fluid Ultra-Dry Flushing Formula 

 BG Super DOT ۴ Brake Fluid Ultra-Dry Flushing Formula 

 BMW DOT ۴ Motor Vehicle Brake Fluid High Performance 

 Bowes Super Heavy Duty Disc and Drum DOT ٣ Brake Fluid 

 Brake Best ۴۵٠ High Temp Heavy-Duty DOT ٣ Brake Fluid 

 Brake Best Select DOT ۴ ۴٧۵ High Temp Super Heavy-Duty Brake Fluid 

 Carquest Heavy Duty Brake Fluid DOT ٣

 Carquest Premium Brake Fluid DOT ۴

 Castrol GTLMA Synthetic Brake Fluid DOT ٣ & DOT ۴

 Castrol RR٣۶٣ Heavy Duty Brake Fluid DOT ٣

 Castrol SRF Sythetic Racing Brake Fluid DOT ۴

 Champion Super Heavy Duty DOT ٣ Brake Fluid 

 Coastal Super Heavy Duty DOT ٣ Brake Fluid 

 Cyclo Super Heavy Duty DOT ٣ Brake Fluid ۴۵٠ ºF High Temp Formula 

 Duplex Super Heavy Duty Brake Fluid DOT ٣
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 Easy Lube Super Heavy Duty Drum and Disc Brake Fluid DOT ٣

 Engineered with Pride Heavy Duty DOT ٣ Brake Fluid 

 Fade Free ۴۵٠ F High Temp Super Heavy Duty DOT ٣ Motor Vehicle Brake Fluid 

 Fade Free DOT ۴ Brake Fluid 

 Fade Free Heavy Duty Brake Fluid DOT ٣ Motor Vehicle Brake Fluid 

 Fina Heavy Duty Dot ٣ Brake Fluid 

 Flash Foods DOT ٣ Approved Drum and Disc Brake Fluid 

 FleetRite DOT ٣ Super Heavy Duty Brake Fluid 

 Freds Super Heavy Duty Brake Fluid DOT ٣

 Gard Extra Heavy Duty Brake Fluid DOT ٣

 Genuine Heavy Duty Brake Fluid DOT ٣

 Genuine Mazda Heavy Duty High Temperature Dot ٣ Brake Fluid 

 Genuine Mitsubishi Car Care Products Dot ٣ Brake Fluid 

 GM Vehicle Care Delco Supreme II DOT ٣ Motor Vehicle Brake Fluid 

 GoldEagle DOT ٣ Motor Vehicle Brake Fluid 

 Havoline Heavy Duty DOT-٣ Brake Fluid 

 Honda Genuine Heavy Duty Brake Fluid Dot ٣

 HS Extra Heavy Duty Brake Fluid DOT ٣

 Isuzu Genuine Parts Heavy Duty Brake Fluid Dot ٣

 Jaguar DOT ۴ Brake Fluid 

 John Deere Super Duty DOT ۴ Brake Fluid 

 Johnsen's DOT ٣ High Mileage Brake Fluid 

 Johnsen's Heavy Duty DOT ٣ Brake Fluid ۴۵٠ ºF Protection for Drum and Disc Brakes 

 Johnsen's Premium DOT ۴ Brake Fluid 

 Justice Brohters High Performance Brake Fluid DOT ۴

 Kawasaki Dot ٣ & ۴ Motor Vehicle Brake Fluid 

 Kia Motors Heavy Duty Brake Fluid Dot ٣

 Kubota Heavy Duty Brake Fluid Dot ٣

 Land Rover DOT ۴ Motor Vehicle Brake Fluid 

 MAG ١ Premium DOT ٣ Brake Fluid Heavy Duty High Temp Formula 

 MAG ١ Super Premium Performance DOT ۴ Brake Fluid 

 Magmotive Hi-Performance Heavy Duty DOT ٣ Brake Fluid 

 MAPCO Super Heavy Duty Drum and Disc Brake Fluid DOT ٣

 Maxima DOT ۴ Motor Vehicle Universal Brake & Clutch Fluid 

 Maximum DOT ٣ Brake Fluid 

 Mercedes-Benz Genuine DOT ۴ Plus Motor Vehicle Brake Fluid 
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 Mighty VS٧ Heavy Duty DOT ٣ Brake Fluid ۴۵٠ ºF Protection for Drum and Disc Brakes 

 Mighty VS٧ Premium DOT ۴ Brake Fluid 

 Mini Original Care Products DOT ۴ Motor Vehicle Brake Fluid 

 MOC The Professional's Choice Heavy Duty Brake Fluid DOT ٣

 MOC The Professional's Choice Premium Plus Brake Fluid DOT ۴

 Motorcraft High Performance DOT ٣ Motor Vehicle Brake Fluid 

 Motul DOT ۵٫١ Brake Fluid 

 Motul RBF ۶٠٠ Factory Line DOT ۴ Racing Brake Fluid 

 NAPA Brake Fluid DOT ٣

 Napa Brake Fluid For Drum & Disc Brake Systems DOT ٣

 NAPA DOT ۵٫١ Brake Fluid Non-silicone 

 NAPA Heavy Duty Brake Fluid DOT ۴

 NAPA Non-Silicone Brake Fluid DOT ۵٫١

 Napa Premium Brake Fluid DOT ۴ Exceeds DOT ٣ & DOT ۴ Specs 

 O'Reilly Heavy Duty High Temp Formula DOT ٣ Brake Fluid 

 Parts Master Super Heavy Duty DOT ٣ Brake Fluid ۴۵٠

 Parts Plus Super Heavy Duty Brake Fluid DOT ٣

 Penray Super Heavy Duty DOT٣ Brake Fluid 

 Pentosin DOT ۴ LV Brake Fluid 

 Pentosin Racing Brake Fluid DOT ۴

 Pentosin Super DOT ۴ Brake Fluid 

 Petro Chemical Superior Blend Heavy Duty DOT ٣ Brake Fluid 

 Petro Chemical Superior Blend Heavy Duty DOT ۴ Brake Fluid 

 Polyguard DOT ٣ Brake Fluid Super Heavy Duty 

 Prestone Synthetic Brake Fluid DOT ٣

 Prestone Synthetic Brake Fluid DOT ٣ ۴٧٠ ºF Dry Boiling Point 

 Prestone Synthetic DOT۴ Brake Fluid ۵٠٠ °F Dry Boiling Point 

 Pro Honda Dot ۴ Brake Fluid 

 Pronto DOT ٣ Heavy Duty ۴۵٠°F Brake Fluid 

 Pure Polaris DOT ۴ Brake Fluid ۵۶۶F 

 QMI Premium Drum & Disc Brake Fluid DOT ٣

 QMI Premium Drum & Disc Brake Fluid DOT ۴

 Quality Supreme Super Heavy Duty Brake Fluid DOT ٣

 Road Tech Super Heavy Duty Brake Fluid DOT ٣

 Service Pro Super Heavy Duty DOT ٣ Brake Fluid 

 Solder Seal /Gunk Heavy Duty Brake Fluid DOT ٣ (M۴۴) 
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 Solder Seal/Gunk ABS Brake Fluid DOT ۴ (M۴۶) 

 Solder Seal/Gunk Super Heavy Duty Brake Fluid DOT ٣ (M۴٣) 

 Solder Seal/Gunk Super Heavy Duty Brake Fluid DOT ۴ (M۴۵) 

 Spectro Golden Supreme DOT ۴/۵٫١ Synthetic High Temperature Brake Fluid 

 Star brite Super Heavy Duty Brake Fluid DOT ٣

 Star brite Super Heavy Duty Brake Fluid DOT ۴

 Star Lift Parts Heavy Duty Dot ٣ Brake Fluid 

 STC Super Heavy Duty DOT ٣ Drum and Disc Brakes Brake Fluid 

 STP Heavy Duty Brake Fluid DOT ٣

 Subaru Dot ٣ Motor Vehicle Brake Fluid 

 Super S Heavy Duty Brake Fluid DOT ۴

 Super S Heavy Duty Brake Fluid DOT٣

 Super S Super Heavy Duty Brake Fluid DOT٣

 Super Tech Brake Fluid DOT ٣

 Super X Super Heavy Duty DOT ٣ Brake Fluid 

 SureGuard Super Heavy Duty Brake Fluid DOT ٣

 Toyota Brake Fluid Dot ٣

 UBrake Super Heavy Duty Dot ٣ Approved DOT ٣ Brake Fluid 

 Valucraft DOT ٣ Brake Fluid 

 VW/Audi DOT ۴ Brake Fluid B٠٠٠٧۵٠

 Wearever Premium Heavy Duty Brake Fluid DOT ٣

 Wynn's Super Heavy Duty DOT ٣ Brake Fluid 

 Wynn's Super Heavy Duty DOT ۴ Brake Fluid 

 Xcel Super Heavy Duty DOT ٣ Brake Fluid 

 Xtreme High Performance DOT ٣ Brake Fluid 

 Yamaha Yamalube Lubricant Brake Fluid DOT ٣ & ۴

 ZAK Products DOT ٣ Brake Fluid ۴۵٠º Protection for ABS, Drum or Disc Brakes 

 ZECOL Super Heavy Duty Brake Fluid DOT ٣

 

 .اسـت ده ع نمـو بـدا از هاي خاصی براي بررسی کیفیت روغـن ترمـ          آزمون (SAE)انجمن مهندسین خودرو    

 :ز اد عبارتنها زمونترین آ مهم زبرخی ا
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 آزمون حرکت متناوب

در ایـن آزمـون یـک    . هاي ترمز گلیکـولی اسـت    براي روغنSAE J1703ز استاندارد این آزمون قسمتی ا

سیلندر اصلی به سه سیلندر متصل شده و یک مکانیزم محرك قادر است هزار حرکت متناوب در ساعت در                   

 C° شود سـپس دمـا بـه     انجام میC 23° بار در دماي 16000این آزمون .  را اعمال کندpsi 1000فشار

هـاي فلـزي بـه دقـت      سیال ترمز و قـسمت . یابد  بار ادامه می85000یش یافته و حرکت تناوبی تا      افزا 120

هاي استاندارد در خصوص چسبندگی، خـط       در مورد کاپ درون سیلندر کلیه روش آزمون       . گردند  بررسی می 

رش سـختی و تغییـرات قطـر گـزا    . گـردد  پریدگی و تغییر شـکل اعمـال مـی    زدگی، ترك، لب   خوردگی، تاول 

متر تغییر نموده      میلی 0,13قطر سیلندرها نباید بیش از      . قطعات فلزي نباید خوردگی داشته باشند     . شود  می

این مایع نباید در شـرایط کـاري        . شود  آوري شده و بررسی می      اي جمع   مایع ترمز در یک ظرف شیشه     . باشد

% 1,5میزان رسوب آن نباید بیش از هاي ساینده باشد و  اي شدن، لجنی شدن، داراي تکه نامطلوب مانند ژله 

 .گردد میزان کاهش مقدار سیال نیز بررسی می. کل حجمی باشد

 نقطه جوش مرطوب

اي را   روش آزمـایش ویـژه  FMVSS 116 و نیز اسـتاندارد  J1705 SAE و SAE J17O3هر دو استاندارد 

ترا اتـیلن گلیکـول مونومتیـل    ت(یک مایع استاندارد مرجع . اند براي تعیین نقطه جوش مرطوب تدوین نموده    

کـه    هنگامی.شوند کننده قرار داده می  و نمونه روغن ترمز مورد بررسی هر دو جداگانه در اطاقک مرطوب           ) اتر

. شود  گیري می   وزنی رطویت جذب نمود، نقطه جوش نمونه روغن ترمز اندازه         % 3,7نمونه استاندارد به میزان     

 . نمونه تجاري آمده استدر جدول زیر نقطه جوش مرطوب و خشک چند

 

 محصول نقطه جوش مرطوب نقطه جوش خشک

۵٠٢ °F٣۴٣ °FValvoline SynPower®

۴٠١ °F٢٨۴ °FDOT ٣

۴۴۶ °F٣١١ ° FDOT ۴

۵٠٠ °F٣۵۶ °FDOT ۵

۵١٨ °F٣٧۵ °FDOT ۵٫١

٣۶۵ (١٨۵)۵٠٩ (٢۶۵)Motul Ultra ۵٫١
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٣٧۵ (١٩١)۵(٢٧٠) ١٨AP Ultra ۵٫١

٣٩٢ (٢٠٠)۵٣۶ (٢٨٠)Ate Typ ٢٠٠

٢٩٠ (١۴٣)۵۵(٢٨٨) ٠Ford HD

٢٩٣ (١۴۵)۵۶٣ (٢٩۵)AP ۵۵٠

٣٠٠ (١۴٩)۵(٣٠٣) ٧٧Brake Man

۴٢١ (٢١۶)۵٨۵ (٣٠٧)Earl's Hypertemp ۴٢١

۴٢١ (٢١۶)۵٨۵ (٣٠٧)NEO

۴٢١ (٢١۶)۵٨۵ (٣٠٧)Motul Racing ۶٠٠

۴(٢١٠) ١٠۵(٣١٠) ٩٠AP Super ۶٠٠

۵(٢٧٠) ١٨۵(٣١٠) ٩٠Castrol SRF

۴٢٠ (٢١۶)۵(٣١١) ٩٣Motul RBF ۶٠٠

۴٢١ (٢١۶)۶(٣٢١) ١٠NEO Super DOT ۶١٠

 

 .اي پیدا نموده است شود، نقطه جوش در اثر جذب رطوبت کاهش قابل مالحظه همانطور که دیده می

 تست خوردگی

 روش یکـسانی بـراي تـست    FMVSS 116 و نیز اسـتاندارد  J1705 SAE و SAE J17O3استانداردهاي 

 سیستم ترمـز درون     در این تست، قطعات باریک، تمیز و براق از فلزات مختلف بکار رفته در             . خوردگی دارند 

 از J1705 SAEدر اسـتاندارد  . شـود  ظرف محتوي روغن ترمز، آب و کاپ داخلی سیلندر چرخ قرار داده می            

 سـاعت حـرارت   120گراد بـه مـدت     درجه سانتی100مخلوط در  . شود  یک روغن ترمز مرطوب استفاده می     

از حـد معینـی کـه نـشانگر حـد           وزن هر قطعه نباید بـیش       . شود  خوردگی قطعات بررسی می   . شود  داده می 

. شـوند   ها بررسی می   زدگی و سایر تغییرات شکل کاپ       پوست اندازي، تاول  . خوردگی است، تغییر نموده باشد    

اي شـدن مخلـوط روغـن     ژله. شود گیري می ها قبل و بعد از آزمایش اندازه قطر پایه و سختی هر یک از کاپ       

 .شود آب درون ظرف بررسی می-ترمز

:و اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول بررسی -1-5

 تـا  60000 بـین  DOT 4 سی سی روغن ترمـز سـنتتیک بـا گریـد    200در حال حاضر قیمت هر قوطی 

این تنوع قیمت ناشی از تنـوع در واریتـه تولیـد جهـت مـصارف مختلـف و                   .  ریال در نوسان است    160000
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 سی سی روغـن     500عنوان مثال قیمت هر قوطی       به.  مختلف است  واردات از واحدهاي تولیدي و کشورهاي     

این نمونه کامالً .  دالر است15,5 در سایت آمازون DOT 4 با گریدMotul RBF600ترمز سنتتیک از نوع

شود براي شرایط مقاومت در برابر دماهاي بـاال در سیـستم هیـدرولیک ترمزهـاي                  سنتتیک بوده و گفته می    

ABS  نقطه جوش آن    . بقه طراحی شده است   هاي مسا    و ماشین°C 312        کمترین نقطه جـوش در شـرایط 

 است به همین دلیل در شرایط رطوبت باال بسیار مناسب اسـت و در نتیجـه   C 216°بسیار مرطوب حداقل  

 بـا   Prestoneنمونـه تولیـدي شـرکت       . کند  حتی در شرایط بارانی و زمین کامالً خیس به راحتی عمل می           

 .در جدول زیر قیمت برخی انواع متداول روغن ترمز سنتتیک ذکر شده است. شود ضه می دالر عر55قیمت 

 

Description SKU Packaging Price ($)

Stop-۴-Life™ DOT ٣/۴ ٩١٢٧-٠۵-٠٠٠٣۴ ١٢ Oz. Bottle ٧٫۵٠

Stop-۴-Life™ DOT ٣/۴ ٩١٢٧-٠۵-٠۵٠٣۴ ١/٢ Liter Bottle ٩٫٠٠

Stop-۴-Life™ DOT ٣/۴ ٩١٢٧-٠۵-١٠٠٣۴ ١ Quart Bottle ١٧٫٠٠

Stop-۴-Life™ DOT ۵٫١ ٩١٢٧-٠۵-٠۵٠۵١ ١/٢ Liter Bottle ١٣٫٠٠

Stop-۴-Life™ DOT ۵٫١ ٩١٢٧-٠۵-١٠٠۵١ ١ Quart Bottle ٢۵٫٠٠

Stop-۴-Life™ DOT ۵٫١

(Extra Long-Life Version)

٩١٢٧-٠۵-٠۵٠۵۵ ١/٢ Liter Bottle ١٨٫٠٠

Stop-۴-Life™ DOT ۵٫١

(Extra Long-Life Version)

٩١٢٧-٠۵-١٠٠۵۵ ١ Quart Bottle ٣۵٫٠٠

Stop-۴-Life™ DOT ۵٫١

(Extra Long-Life Version)

٩١٢٧-٠۵-٢٠٠۵۵ ٢ Liter Bottle ٧٠٫٠٠

 

شود که شامل قیمـت تمـام شـده            ریال برآورد می   195000قیمت تمام شده هر کیلو روغن ترمز سنتتیک         

 سی سـی از ایـن   200بنابراین قیمت تمام شده هر قوطی      . و بسته بندي است   هاي تولید     مواد اولیه و هزینه   

 . ریال میباشد39000نوع روغن ترمز سنتتیک حدود

هزینه تولید و قیمت تمام شده روغن ترمز سنتتیک مانند هر محصول شیمیایی دیگر بـه عوامـل مختلفـی                    

 :برخی از مهمترین این عوامل عبارتند از. وابسته است
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تا چندي پیش بدلیل عدم توجه به منابع طبیعی قیمت تمـام شـده روغـن                : تمام شده مواد اولیه    قیمت   -1

اما با تغییر نگـرش نـسبت بـه منـابع تجدیـد ناپـذیر طبیعـی و نیـز کـشف          . ترمز سنتتیک بسیار ناچیز بود 

عامـل در  تـرین   تر براي این منابع، قیمت تمام شده روغن ترمز سـنتتیک بـه اصـلی    کاربردهاي جدید و مهم 

دهـد    بررسی قیمت تمام شده محصول و قیمـت مـواد اولیـه نـشان مـی               . هاي تولید تبدیل شده است      هزینه

هاي تولید مربوط به مواد اولیه است که در این میان تري اتیلن گلیکول منو متیـل                   از هزینه % 90نزدیک به   

 .دهد از مواد اولیه را به خود اختصاص می% 95اتر سهمی نزدیک به 

کـار   هر چند نوع تجهیزات و تکنولوژي بـه : تکنولوژي و تجهیزات بکار رفته در تولید روغن ترمز سنتتیک    -2

رفته از سویی بر میزان سرمایه ثابت تولید اثر گذاشته و از سویی دیگر با توجه به بازده و کیفیت محـصول و   

وژي و تجهیـزات الزم  دهند که تکنول میها نشان   اما بررسی . گذارد  میزان ضایعات، بر هزینه تمام شده اثر می       

 .هاي تولید دارند در این طرح بسیار ساده بوده و سهم ناچیزي در کل هزینه

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

بـا توجـه بـه تعـداد کـم اشـتغال       . ردهاي متغیر تولید و در نتیجه در قیمت تمام شده اثر دا        گردش و هزینه  

 بینی شده در این طرح و اتوماتیک بودن خط تولید، هزینه نیروي انسانی  پیش

بطور کلی با افزایش ظرفیت تولید تا حد ظرفیت اسـمی، بـدلیل سرشـکن شـدن برخـی                   :  ظرفیت تولید  -4

 .کند هاي تولید، قیمت تمام شده محصول کاهش پیدا می هزینه

هاي احداث، قیمت زمین، نرخ کارگر، سهولت دسترسـی بـه        محل احداث با توجه به هزینه     :  محل احداث  -5

گـردد در میـزان    منابع اولیه و بازارهاي مصرف و نیز برخی عوامل سیاسی فرهنگی و جغرافیایی تعیـین مـی      

 .قیمت تمام شده اثر بارزي دارد

 

 : توضیح موارد مصرف و کاربرد-1-6

 :د ذیل کاربرد داردروغن ترمز سنتتیک در موار

 .عنوان مایع ترمز در خودروهاي سبک وسنگین کاربرد دارد  به-1

 آالت صنعتی عنوان روغن هیدرولیک در برخی از ماشین  به-2

 . هاي آزمایشگاهی کننده دربرخی از دستگاه عنوان روغن خنک  به-3
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 :ل بررسی کاالهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصو-1-7

هاي ترمز  از انواع روغن . کند روغن ترمز انواع مختلفی دارد و نوع آن بسته به قیمت و موارد کاربرد تغییر می               

توان در خودرو استفاده کرد اما پایه نفتی به دلیل کیفیت پایین وپایه سیلیکونی               با پایه نفتی وسیلیکونی می    

 .به دلیل قیمت بسیار گران چندان مناسب نیستند

 

 :اهمیت استراتژیک کاال در دنیاي امروز -1-8

گردد تا در نحوه استفاده از آن تجدیـد           نفت یکی از منابع تجدیدناپذیر طبیعی است و همین امر موجب می           

امـا  . شد تا چندي پیش در کشورهاي صنعتی از روغن ترمز با پایه نفتی استفاده می             . عمل آید   نظر اساسی به  

بـا  . روغن ترمز سنتتیک جایگزین نمونه نفتی با کیفیت پایین شـده اسـت  امروزه در اکثر کشورهاي صنعتی   

 در سیستم هیدرولیک ترمز و با توجه به اینکه کیفیت نسبی            ABSهاي    توجه به افزایش استفاده از سیستم     

هاي سنتتیک گـسترش روزافزونـی        روغن ترمز سنتتیک بیش از سه برابر نمونه نفتی است، استفاده از نمونه            

منـابع مـورد مـصرف      % 60هـا موجـب حفـظ بـیش از            طور تقریبی استفاده از این روغن       به. وده است پیدا نم 

 .شود می

 کننده محصول  کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف-1-9

اغلب کشورهاي صنعتی داراي تکنولوژي تولید روغن ترمز سنتتیک هستند و تولیدکننـده و در عـین حـال                  

تـرین صـادرکنندگان ایـن     در این میـان آمریکـا و چـین اصـلی       . آیند   می کننده این محصول به شمار      مصرف

 .هاي تجاري معروف در جدول زیر آمده است برخی نمونه. آیند محصول به شمار می

 

 کشورشرکتمدلردیف

1 RBF۶٠٠ DOT ۴Motulآمریکا

2 Brake Fluid DOT ٣O'Reilly آمریکا

3 Brake Fluid Dot ٣Prestoneآمریکا
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٢١

4 Brake Fluid Dot ٣; Dot ۴

Synpower(R) 

Valvolineآمریکا

5 Newera Brake Fluid DOT-

۴

Unibuhin Auto Parts Co.چین

6 Safety Brake Fluid (DOT ٣

DOT ۴)

Guangzhou Lidi Automobile 

Suppliers Ltd.

چین

7 Morse Brake FluidAmarjeet Enterprisesهند

8 Lubemaster-Brake FluideExsan Specialitiesهند

9 Brake Fluid (Dot-٣)Huzhou Huatong Chemical & 

Light Co., Ltd

چین

10 Brake FluidMak Traxx Coمصر

11 Brake FluidJinan Shenyu International 
Trade

چین

12 Hydraulic Brake HoseJiaxing Master Plumbing Co.چین

13 Super Brake FluidYac Chemicals Limitedچین

14 Brake OilLinyi Meiduo Fine Chemical 
Co. 

چین

15 HD Brake Fluids CoolantsKms Overseas مصر

16 Brake Fluid DOT-٣, DOT-
۴, DOT-۵٫١

Advance Petrochemicals Ltd.هند

17 Brake Fluid DOT-٣, DOT-
۴

M/s.Leo Lubricants Pvt. Ltd.هند 

18 FC١٢٠٨٣٨ Dot ۴Wagnerآمریکا 

 

 

 : صادرات شرایط-1-10

، صـادرات کـاال و    27/12/1379طبق قانون معافیت صادرات کـاال و خـدمات از پرداخـت عـوارض مـصوب                 

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

رض دارنـد، مجـاز نیـستند از        ها و شوراهاي محلی که طبق قوانین و مقررات، حق وضع و اخذ عوا               شهرداري
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٢٢

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

 .گردد شامل جایزه صادراتی نیز می

 

  وضعیت عرضه و تقاضا-2

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

را  ن در ایران تولید نشده است و تاکنون هـیچ واحـدي از وزارت صـنایع مجـوز تولیـد آن        این محصول تاکنو  

بنابراین با توجه به میزان مصرف، تاسیس چنـد واحـد در زمینـه تولیـد آن از توجیـه                    . دریافت ننموده است  

 .اقتصادي باالیی برخوردار است

 

 ست اجراهاي توسعه یافته در د هاي جدید و طرح  بررسی وضعیت طرح-2-2

را  این محصول تاکنون در ایران تولید نشده است و تاکنون هـیچ واحـدي از وزارت صـنایع مجـوز تولیـد آن          

 .دریافت ننموده است

 

 84 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال -2-3

هـاي ترمـز و مـواد         روغـن انواع  . متاسفانه آمار دقیقی از میزان واردات روغن ترمز سنتتیک در دست نیست           

عمده ایـن واردات     .گردد   به کشور وارد می    381900کننده و حتی برخی مواد و تجهیزات با تعرفه کلی             روان

 .گیرد از کشور چین صورت می

 

  بررسی روند مصرف از آغاز برنامه-2-4

رمـز سـنتتیک   با گسترش واحدهاي صنعتی خودرو سازي از آغاز برنامه سوم تاکنون، روند مـصرف روغـن ت           

هاي   دلیل ارزانی نسبی روغن ترمز پایه نفتی در مقایسه با نمونه            متاسفانه به . افزایش چشمگیري داشته است   

در حـال   . گردد  روغن ترمز سنتتیک، مقدار زیادي از تقاضاي مصرف توسط روغن ترمز پایه نفتی برآورده می              

طور تقریبی بر پایه بررسـی و طـرح    اما به. داردحاضر آمار دقیقی از مصرف این ماده در صنایع کشور وجود ن        
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٢٣

کننـدگان ایـن نـوع روغـن اضـافه       توان گفت هر ساله بر تعداد مـصرف     کنندگان روغن، می    پرسش از تعویض  

شود که این امر ناشی از باال رفتن سطح آگاهی عمومی و افـزایش کیفیـت خودروهـاي سـواري در نـزد                         می

به مراتب بـاالتر از خودروهـاي   هایی  یداران خودروهاي جدید قیمت طوریکه خر   در حال حاضر به   . عموم است 

تـري در ایـن خودروهـا     دهنـد از مـواد شـیمیایی مرغـوب      پردازند و ترجیح می     سواري موجود در گذشته می    

ایـن در حـالی   .  نیز مزید بر علت اسـت ABSهاي سنتتیک با سیستم  سازگاري عالی روغن  . استفاده نمایند 

شـود بـا      پـیش بینـی مـی     . کننده روغن ترمـز اسـت      وسازي تنها یکی از صنایع مصرف     است که صنایع خودر   

کننده روغن ترمز سنتتیک تا پایان برنامه و رشد فرهنـگ مـصرف منـابع تجدیـد           افزایش خودروهاي مصرف  

 .ناپذیر در کشور، نیاز به این محصول بیش از پیش گردد

 

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

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

هاي اولیه تولید ناچیز نگاه خواهد        ها و ظرفیت    طرفی بازارهاي بالقوه داخلی حجم صادرات را حداقل در سال         

 .داشت

 

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

را فقـط در   که اگر میـزان مـصرف آن  . ترین بازار مصرف این محصول به عنوان روغن ترمز خودرو است         عمده

بـا  . خودروهاي کشور در نظر بگیریم خواهیم دید که مقدار قابل توجهی از این محصول مصرف خواهـد شـد          

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

 . خواهند کرد

هاي تولید و عرضه محصول  بررسی اجمالی تکنولوژي و روش-3

فلوچارت زیر شماي کلی یک پروسه تولید ساده این محصول را نشان            . شود  این محصول در ایران تولید نمی     

شورهاي صـنعتی اسـت و فقـط در جزییـات خـاص             دهد که روش تولید عمومی این محصول در اغلب ک           می

 .ها با یکدیگر متفاوتند مانند نوع روغن ترمز این روش
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A B

١

D

٢

C

٣

 

در . اي نیازمند اسـت     شود، تولید این محصول به تجهیزات ساده        همانطور که در فلوچارت دیده می     

 بـه مـدت   (B)مـول بوریـک اسـید     با یک  (A)، دو مول گلیسرول     C 200-190° در دماي    1کوره شماره   

 نیز فرآیند مشابه    2در کوره شماره    . شود  در این فرآیند سه مول آب تولید می       . شوند  چهار ساعت مخلوط می   

 و (D)، دو مول تري اتیلن گلیکول منـو متیـل اتـر    (C)براي اختالط یک مول اتیلن گلیکول منو بوتیل اتر    

در این فرآینـد نیـز سـه    . پذیرد مدت سه ساعت انجام می به C 170-160°یک مول بوریک اسید در دماي    

 منتقـل   3 بـه کـوره شـماره        2 و   1هـاي شـماره       هاي حاصل در کوره     سپس مخلوط . شود  مول آب تولید می   

 . شوند تا در این کوره با سه مول تري اتیلن گلیکول منو متیل اتر مخلوط شوند می

ر فرآیند تولید محصولهاي مرسوم د  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي-4

در تقریباً تمامی کشورهاي صنعتی مـشابه اسـت و   پایه گلیکول اترها فرآیندهاي تولید روغن ترمز سنتتیک     

اي که موجب بروز نقاط ضعف یا قوت عمده بین این             لذا تفاوت عمده  . کند  فقط در جزییات خاصی تغییر می     

 .واحدها شود، وجود ندارد
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 ظرفیت اقتصادي بررسی و تعیین حداقل-5

گذاري  اي است که با کمترین سرمایه   گونه  تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي براي تولید هر محصول صنعتی به         

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

واحدهاي بـا ظرفیـت بـاال    . ی کمی هستندبدلیل عدم سرشکن شدن برخی اقالم هزینه ثابت، داراي سودده    

گذاري زیادي نیازمند است و با توجه به اینکه چنین واحدهایی نیازمند دامنه فعالیـت بـسیار                   نیز به سرمایه  

گسترده و جهانی براي عرضه محصوالت خود هستند، در شرایط فعلـی امکـان انجـام آن در ایـران تـوام بـا                       

یل بهتر است یک ظرفیت بهینه بـراي تولیـد در نظـر گرفتـه شـود و       به همین دل  . ریسک بسیار باالیی است   

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

 .براي تولید سایر محصوالت استفاده گردد

 1هر خط تولید امکان تولید   با توجه به تجهیزات خط تولید و مدت زمان ماند در هر یک از تجهیزات، براي                 

 .شود بینی می تن روغن ترمز سنتتیک در یک شیفت کاري در روز پیش

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

  تجهیزات الزم در خط تولید و آزمایشگاه-5جدول 

 )میلیون ریال(قیمت کل  تعداد نام دستگاه ردیف

 200 2 با کورههمزن مکانیکی  1

 80 1 همزن مکانیکی 2

 350 1 بندي دستگاه بسته 3

 200 1 باالبر مواد 4

 150 1کمپرسور با ظرفیت  5

 120 10 پمپ 6

 240 3 فن 7

 400 5 مخازن دپو 8

2500جرثقیل سقفی 9

500 متر100تسمه نقاله 10

2740جمع
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  کل فضاي سرپوشیده مورد نیاز-6جدول 

 قسمت فردی
 متراژ

 )متر مربع(

هزینه واحد 

 )هزار ریال(

 هزینه

 )میلیون ریال(

 150 2000 75 انبار مواد اولیه 1

 150 2000 75 انبار محصول 1

 120 3000 40 ساختمان اداري 2

 37,5 2500 15 آزمایشگاه 3

 20 2 10 تاسیسات 4

 500 2 250 سالن تولید  7

 977,5  465 جمع 

 

 

 

 سازي  هاي زمین و محوطه ینه هز-7جدول 

 قسمت ردیف
 متراژ

 )متر مربع(

 هزینه واحد

 )هزار ریال(

 هزینه

 )میلیون ریال(

 180 180 1000 زمین 1

 20 20 1000 خاکبرداري و تسطیح 2

 37,5 250 150 دیوارکشی 3

 30 150 200 فضاي سبز و خیابان کشی 4

 267,5   جمع 
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  آب، برق و سوخت و غیرههاي تاسیسات  هزینه-8جدول 

 قسمت ردیف
 هزینه

 )میلیون ریال(

 300 کشی انشعاب، ترانس، کابل ، حق  تابلو سیستم توزیع برق-تاسیسات برق شامل کنتور  1

 200 کشی   لوله- انشعاب-تاسیسات آب شامل کنتور 2

 100  پیجینگ-تلفن  3

 100 تجهیزات ایمنی 4

 200  حرارتی-تاسیسات برودتی 5

 200 سیستم تهویه هوا 6

 100 کشی  لوله-تاسیسات سوخت شامل تانک ذخیره  8

 1200 جمع 

 

 هاي وسایط نقلیه  هزینه-9جدول 

 تعداد قسمت ردیف
 هزینه

 )میلیون ریال(

 100 1 وانت نیسان 1

 

  کارگاهی- هزینه تجهیزات اداري-10جدول 

 شرح ردیف
 هزینه

 )میلیون ریال(

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

 50 ابزارآالت کارگاهی 2

 100 جمع 
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 .توان چنین برآورد نمود با توجه به برآوردهاي فوق، سرمایه ثابت مورد نیاز طرح را می

  جدول سرمایه ثابت-11جدول 

 شرح ردیف
 هزینه

 )میلیون ریال(

 2740 5جدول  1

 977,5 6جدول  2

 267,5 7جدول  3

 1200 8جدول  4

 9100جدول  5

 10100جدول  6

 538 )ها کل هزینه% 10(بینی نشده  متفرقه و پیش 7

 5923 جمع 

هاي تولید به شرح مندرج در   را براساس قیمت تمام شده مواد اولیه و هزینههاي ثابت و متغیر جاري هزینه

در تولید روغن ترمز سنتتیک، واحد % 95زده بدین منظور با فرض با. توان برآورد نمود جداول ذیل می

براي تولید این میزان روغن . تولیدي قادر خواهد بود در هر روز یک تن روغن ترمز سنتتیک تولید نماید

  روز کاري در هر ماه، مطابق جدول زیر است25ترمز، مقدار و هزینه مواد اولیه الزم براي 

  ماه کار برآورد هزینه مواد اولیه جهت یک-12جدول 

 شرح ردیف
 مقدار مورد نیاز

 )تن (

 هزینه واحد

 )میلیون ریال(

 هزینه

 )میلیون ریال(

 15 10 1,5 گلیسرول 1

 45 30 1,5 بوریک اسید 2

 90 180 0,5 اتیلن گلیکول منو بوتیل اتر 3

 4200 200 21 تري اتیلن گلیکول منو متیل اتر 4

 CC 200  125000  50ظرف  5

 4400   جمع 
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  برآورد حقوق و دستمزد ماهانه پرسنل غیر خط تولید-13جدول 

 تعداد شرح ردیف
 حقوق ماهیانه

 )میلیون ریال(

 4,8 1 مدیرعامل 1

 3 1 حسابدار 2

 2,4 1 راننده 3

 2,4 1 منشی 4

 2,4 1سرایدار 5

 105  حق بیمه-پاداش سالیانه 6

 25,5 5 جمع 

 

 

 

 

 مزد ماهانه پرسنل خط تولید برآورد حقوق و دست-14جدول 

 تعداد شرح ردیف
 حقوق ماهیانه

 )میلیون ریال(

 3,6 1 مدیر تولید 1

 6 2 کارگر ماهر 2

 4,8 2 کارگر ساده 3

 10,8  حق بیمه-پاداش سالیانه 4

 24,5 5 جمع 
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  برآورد هزینه هاي ماهانه سوخت و انرژي-15جدول 

 مصرف ماهانه واحد شرح ردیف
  واحدهزینه

 )ریال(

 هزینه کل

 )میلیون ریال(

 4,9 1300 3800 کیلووات ساعت برق 1

 0,05 500 100 متر مکعب آب مصرفی 2

 0,5 700 700 متر مکعب گاز مصرفی 3

 0,5 1000 500 لیتربنزین 4

 5,5    جمع 

 

 

 

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

 تعمیر و نگهداري استهالك ماهانه

 شرح ردیف
 کلارزش 

 درصد )میلیون ریال(
 مبلغ

 )میلیون ریال(
 درصد

 مبلغ

 )میلیون ریال(

 جمع

 )میلیون ریال(

 9,8 1,6 2 8,2 10 977,5 ساختمان 1

 17 5 5 12 12 1200 تاسیسات 2

 2,5 0,8 10 1,7 20 100 وسایط نقلیه 3

4 

 آالت و ماشین

  تجهیزات
2740 10 22,8 5 11,4 34,2 

 2,5 8. 10 1,7 20 100 تجهیزات اداري 5

 66 19,7  46,3  5117,5 جمع 

 

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

کل % 10بینی نشده،  پیشبه منظور باال بردن اطمینان سرمایه گذاري نیز هزینه هاي . شود گرفته می

 .شود ها در نظر گرفته می هزینه
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 هاي ماهانه ثابت و متغیر تولید   جدول هزینه-17جدول 

 هزینه متغیر هزینه ثابت

 شرح ردیف

 هزینه

میلیون (

 )ریال
 درصد

 مبلغ

 )میلیون ریال(
 درصد

 مبلغ

 )میلیون ریال(

 4400 100 0 0 4400 )12جدول (مواد اولیه  1

 15 30 35 70 50 )14-13جداول (حقوق  2

 4,5 80 1,1 20 5,5 )15جدول (سوخت  3

 تعمیرات و استهالك 4

 )16جدول  (

66 20 13,2 80 52,8 

دو در هزار   (بیمه کارخانه    5

 )سرمایه ثابت

11,8 100 11,8 0 0 

هزینــــه هــــاي اداري و  6

 فروش

68,8   100 68,8 

 454,1 98,7 6,1 1,3 460,2 بینی نشده پیش 7

 4995,2  67,3  5062,4 جمع 

 

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

  برآورد سرمایه در گردش-18جدول 

 شرح ردیف
 هزینه

 )میلیون ریال(

 3037,5 ) پانزده روز کاري(سرمایه در گردش  1

 

 

 

 برداري ز بهرههاي قبل ا  برآورد هزینه-19جدول 

 )میلیون ریال(هزینه  شرح ردیف

 50 تهیه طرح و نقشه 1

 10 اخذ مجوز تاسیس و سایر مجوزها 2

 39,2 حقوق نگهبانان در مدت سازندگی 3

 1453,4 ) روز مواد اولیه و سایر اقالم7معادل (اندازي آزمایشی  راه 4

 1552,6 جمع 
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  برآورد کل سرمایه مورد نیاز-20جدول 

 هزینه شرح ردیف

 )میلیون ریال(

 5923 11گذاري ثابت جدول  سرمایه 1

 1552,6 19برداري جدول   هاي قبل از بهره هزینه 2

 3037,5 18 جدول سرمایه در گردش 3

 10478 جمع 

 

 55000 به مبلغ CC 200اگر فرض کنیم هر روز یک تن روغن ترمز سنتتیک تولید شود و هر بسته  

 .ش برسد، میزان تولید و درآمد ماهانه به شرح ذیل خواهد بودریال به فرو

  میزان تولید روزانه و ماهانه روغن ترمز سنتتیک -21جدول 

 شرح ردیف
 تولید کل

 )تن(

 قیمت فروش واحد

 )میلیون ریال (

 درآمد کل

میلیون (

 )ریال

 275 275 1 تولید روزانه روغن ترمز سنتتیک 1

 6875 275 25 ز سنتتیکتولید ماهانه روغن ترم 2

 

 . میلیون ریال خواهد بود82500این میزان درآمد براي یک سال کاري، 

 میلیـون ریـال بـرآورد شـده         5062,4 برابر   17هاي ماهانه ثابت و متغیر تولید طبق جدول           از طرفی، هزینه  

هـاي   ان هزینـه عنـو  هـا بـه     کـل هزینـه   % 10است که در آن به منظور باال بردن اطمینان سـرمایه گـذاري،                

 میلیـون ریـال بـا    10000همچنین اقساط ماهانـه وام بـه مبلـغ    . بینی نشده، در نظر گرفته شده است  پیش

 .شود بهره بانکی به صورت زیر محاسبه می% 10 ساله و با 5شرایط 

çêéæ!ì      )میلیون ریال(سود بانکی 
çéåå

ëææåæåååå



 

çåî    )میلیون ریال( میزان اقساط 
ëå

çêéæ!ìæåååå



 

در نتیجـه سـود ناخـالص       .  میلیون ریال خواهـد بـود      5271,5بنابراین کل هزینه هاي ماهانه برابر       

در صورتی که بیست درصد از درآمـد ناخـالص کـل را نیـز               .  میلیون ریال خواهد بود    1603,5فروش ماهانه   
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ـ             براي انواع مالیات    میلیـون ریـال   228,5ه مبلـغ    ها و سهم نهادهاي مختلف کسر نماییم، سود خـالص ماهان

 روز تولید 19سر در نزدیک  نقطه سربه.  میلیون ریال سود خالص ساالنه است  2742,5خواهد بود که معادل     

 46 تن روغن موتور است و زمـان برگـشت سـرمایه             19در ماه است که در این مدت میزان تولید نیز حدود            

جویی ارزي ساالنه     نفر است و صرفه    10شتغال این طرح    تعداد کل ا  . ماه یعنی کمتر از چهار سال خواهد بود       

 . میلیون دالر است8حدود 

 

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

برخی از مـواد اولیـه ایـن طـرح      .استدر داخل کشور قابل تهیه بسیار ساده و تجهیزات مورد نیاز این طرح    

محل تامین این   . باشند د اما برخی دیگر وارداتی بوده و عمدتاً از چین و هند قابل خریداري می              داخلی هستن 

 .باشد مواد به شرح ذیل می

 

 محل تامین )تن(مقدار مورد نیاز  شرح ردیف

ایران، چین 1,5 گلیسرول 1

، چینایران 1,5 بوریک اسید 2

 چین، هند 0,5 اتیلن گلیکول منو بوتیل اتر 3

 چین، هند 21 ري اتیلن گلیکول منو متیل اترت 4

 ایران CC 200  125000ظرف  5

   جمع 

 

ترین محدودیت در زمینه تولید روغن ترمـز سـنتتیک وابـستگی شـدید آن بـه تـري اتـیلن                 عمده

گلیکول منو متیل اتر است که با توجه به وجود واحدهاي عظیم پتروشـیمیایی امکـان تولیـد ایـن مـاده در                  

هاي تمام شده تولید روغـن ترمـز نیـز کـاهش محـسوسی       وجود دارد و در صورت تولید داخلی، هزینه      ایران  

 .خواهد داشت
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 پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

هـاي احـداث، قیمـت زمـین، نـرخ کـارگر،        محل احداث واحد تولیدي بر اساس عوامل مختلفی مانند هزینه     

زارهاي مصرف و نیز برخی عوامل سیاسی فرهنگی و جغرافیـایی تعیـین   سهولت دسترسی به منابع اولیه و با     

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

هاي حمل و نقـل آن نیـز اسـت، سـهم              همانطور که شرح داده شد، قیمت مواد اولیه که در برگیرنده هزینه           

آید اصلی ترین فاکتور در انتخاب محل مناسـب    لذا به نظر می   هاي تمام شده تولید دارد و         اصلی را در هزینه   

، بوشهر براي تاسیس  ، هرمزگانخوزستانهاي جنوبی  لذا استان . براي اجراي طرح مبادي مرزي کشور باشند      

. ها هستند ترین گزینه این واحد مناسب

هـاي دولتـی در زمینـه     استبا توجه به سی. هزینه احداث واحد خود تابعی از قیمت مصالح، نرخ کارگر است   

تـوان بطـور      مـی . سازي قیمت مصالح، هزینه احداث به نرخ حمل و نقل مصالح وابـسته خواهـد بـود                  یکسان

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

بنـابراین اخـتالف   . دهـد  خـود اختـصاص مـی   سرمایه کل را به % 10هاي احداث در این طرح کمتر از     هزینه

 .کل سرمایه مورد نیاز است که قابل اغماض است% 2هاي مختلف حدود  هزینه احداث در استان

گـذاران و   به منظور تـشویق سـرمایه     . هاي مختلف است    هاي دولتی در استان     نرخ زمین نیز تابعی از سیاست     

هاي تشویقی از جمله واگذاري زمین با شرایط بسیار           تها سیاس   هاي تولیدي، در برخی استان      دارندگان طرح 

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

هزینه خریـد  . هاي کشور است  هاي موجود در استان     بینی شده در این طرح میانگینی از نرخ         نرخ زمین پیش  

بنابراین اختالف هزینه خرید زمـین در       . ز طرح است  از کل سرمایه مورد نیا    % 3و آماده سازي زمین کمتر از       

اگـر میـزان وام   . هاي تولیـد و درآمـد ماهانـه نـدارد     هاي مختلف بسیار ناچیز است و تاثیري در هزینه   استان

دریافتی تابع متغیر سرمایه کل در نظر گرفته شود، با حذف نرخ زمین، میزان اقساط پرداختـی ماهانـه و در       

کنـد و بنـابراین قیمـت زمـین قابـل              میلیون ریال تغییر مـی     6هانه تولید تنها به میزان      هاي ما   نتیجه هزینه 

 .نظر کردن است صرف
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 وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال-8

 نفـر پرسـنل     10در ایـن طـرح اشـتغال        . نیروي انسانی و تعداد اشتغال طرح به میزان تولید وابـسته اسـت            

درصـورت افـزایش ظرفیـت تولیـد و         .  آمده اسـت   14 و   13ها در جداول      آنگردد که فهرست      بینی می   پیش

 .اي خواهد داشت زایی طرح افزایش عمده تعداد شیفت کاري، میزان اشتغال

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

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

 . باشد هاي مصرفی می اساس نوع تجهیزات و تکنولوژي و نیز سرانه

  آب-الف

. شود آب مورد نیاز واحد شامل خط تولید، تاسیسات، مصارف آشامیدنی و بهداشتی و آبیاري فضاي سبز می            

آب . شـود   لیتـر در روز تعیـین مـی        150آب مورد نیاز مصارف اشامیدنی و بهداشتی بر اساس سرانه هر نفر             

 متر 4کل مصارف آب حدود . گردد  لیتر در روز تعیین می   1,5مورد نیاز براي آبیاري نیز به ازاء هر متر مربع           

 مکعب در روز مطابق جدول زیر است

 

 )متر مکعب در روز(میزان  نوع مصرف

 2 آب در خط تولید

 1,5 آب آشامیدنی

 0,3 آبیاري فضاي سبز

 0,1  تجهیزاتشستشو

 0,1 متفرقه

 4 جمع
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  برق-ب

. هاي خط تولید به برق نیاز دارنـد  ترین تاسیسات هر واحد صنعتی برق است زیرا تقریباً کلیه دستگاه   اساسی

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

 کیلـووات  10برق مورد نیاز تاسیسات نیز حدود .  روز است کیلووات در120برق مورد نیاز خط تولید حدود       

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

 .اند جدول زیر مشخص شده

 

 )کیلووات ساعت(میزان مصرف روزانه  نوع مصرف

 124 خط تولید

 10 تاسیسات

 3 انبار

 5 يساختمان ادار

 5 روشنایی

 5 سرمایش

 152 جمع

 

  سوخت-ب

موارد مصرف در این واحد شامل گرمایش ساختمان اداري به    . سوخت منبع تامین انرژي واحد صنعتی است      

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

دلیل نزدیکی به     هاي پیشنهادي به   محلبراي تامین انرژي در اشکال مختلف و نیز خطوط مخابراتی در کلیه             

 .شود بینی نمی گونه مشکلی پیش شهرهاي بزرگ هیچ
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 هاي اقتصادي و بازرگانی  وضعیت حمایت -10

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

ي سازنده اصلی خـارج از کـشور   ها طور مستقیم از شرکت    توان به   تجهیزات الزم در این طرح را می      

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

آالت و تجهیزات  شده ریالی آن است و نیز امکان تهیه ماشین تر از قیمت تمام   آالت خارجی ارزان    شده ماشین 

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

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

توانـد بـراي حمایـت از تولیـد      در صورت امکان دولـت مـی      . گیرد  آالت را در بر می      قیمت ماشین % 10حدود  

آالت صنعتی کاهش دهد و یا با صالحدید و کارشناسی عملکـرد دسـتگاه                اي ماشین هاي گمرکی را بر     تعرفه

هـایی در     مـشابه چنـین مـشوق     . هاي گمرکی را عودت دهد      وارداتی در یک مدت زمانی پس از نصب، تعرفه        

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

 

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

گذاري بخش خصوصی تامین اعتبارات الزم براي تولیـد از طریـق اخـذ     هاي سرمایه یکی از مهمترین دغدغه  

در سـالیان خیـر   . مدت براي سرمایه در گردش است تسهیالت بلندمدت براي سرمایه ثابت و تسهیالت کوتاه    

منظـور تاسـیس واحـدهاي        هـا بـه     هاي مهمی را در تسهیل روند اخذ وام از بانک           وزارت صنایع و معادن گام    

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

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

 :دریافت است

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

 .گردد محاسبه می

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

.شود محاسبه می% 75ضریب 
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Ð!ت  جهـت دریافـ  1کل سرمایه ثابت را شامل شود، اقالم بند         % 70 کمتر از    2که اقالم بند      درصورتی

.گردند محاسبه می% 70تسهیالت ریالی با ضریب 

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

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

.باشد می% 3صورت ثابت  به

Ò!  زپرداخت تسهیالت ارزي و ریالی با توجه بـه ماهیـت طـرح و بازگـشت     دوران مشارکت، تنفس و با

. سال است8سرمایه حداکثر 

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

.سال است

Ô!عـاف  برداري از پرداخـت مالیـات م    سال اول بهره10هایی که در مناطق محروم اجرا شوند در          طرح

.باشند می

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

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

.برخوردارند

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


		نام محصول

		روغن ترمز سنتتیک



		ظرفيت پيشنهادي طرح

		3000 تن 



		موارد كاربرد

		انتقال نیرو در سیستم هیدرولیک ترمز و کلاچ، روانساز



		مواد اوليه مصرفي عمده

		گلیسرول، بوریک اسید، اتیلن گلیکول منو بوتیل اتر، تری اتیلن گلیکول منو متیل اتر



		كمبود محصول

		



		اشتغال زايي

		10 نفر



		زمين مورد نياز

		1000 متر مربع



		زيربنا 

		اداري

		40



		

		توليدي

		250



		

		تاسيسات

		10



		

		انبار

		150



		ميزان مصرف سالانه مواد اصلي

		300 تن در مجموع



		ميزان مصرف سالانه انرژي

		آب (متر مكعب)

		1200



		

		برق (كيلووات ساعت)

		45600



		

		گاز (مترمكعب)

		8400



		سرمايهگذاري ثابت طرح

		ارزي (دلار)

		



		

		ريالي (ميليون ريال)

		5923



		

		مجموع (ميليون ريال)

		5923



		محل پيشنهادي اجراي طرح

		استانهای خوزستان، هرمزگان، بوشهر





1- معرفي محصول


روغن ترمز كه در صنعت به نامهايي چون مايع ترمز، سیال ترمز یا سیال هیدرولیک ترمز نيز موسوم است جهت انتقال نیرو در سیستم هیدرولیک ترمز و نیز در برخی موارد در سیستم هیدرولیک کلاچ خودرو استفاده میشود و در فرمولاسيون برخي توليدات ديگر چون روانسازهاي صنعتي نیز براي بهبود خواص بهكار ميرود. 


بسیاری از رانندگان در واقع اطلاعی از عملکرد و حساسیت بالای سیال ترمز ندارند و نمیدانند چرا باید هر از مدتی روغن ترمز خودرو را تعویض نمود. بررسی آماری نشان میدهد هر موتور سوار که در سال بین 16000 تا 24000 کیلومتر رانندگی میکند، در حدود 75000 بار از ترمز استفاده میکند. در یک بررسی توسط بخش مراقبتهای شهرداری در آمریکا گزارش شده است که نزدیک به نیمی از موتورسواران، عدم کارکرد سیستم ترمز را اصلیترین عامل تصادفات میدانند.


با گذشت زمان به مرور میزان رطوبت جذب شده توسط روغن ترمز افزایش یافته و این امر موجب کاهش نقطه جوش آن میشود. بهطوریکه پس از مدتی کارآیی موثر خود را از دست میدهد. لذا در بسیاری از کشورهای اروپایی معاینه سالیانه سیال ترمز اجباری است.


هر خودرو بر حسب نوع سیستم هیدرولیک خود از روغن ترمز خاصی استفاده میکند. روغنهای ترمز بسته به فرآیند تولید و نوع مواد اولیه استفاده شده به سه گروه عمده پایه نفتی، سیلیکونی و سنتتیک تقسیم میشوند. نوع پایه نفتی آن مستقیماً از برش نفت پایه تولید میگردد، بسیار ارزانتر از انواع مشابه است اما در مقابل از کیفیتی بسیار پایینتر برخوردار است، ضریب دمایی ویسکوزیته آن بسیار بالا است و به عبارتی با تغییر دما ویسکوزیته تغییرات بسیار فاحشی دارد. به همین دلیل با افزایش دما ویسکوزیته به شدت کاهش مییابد و روغن ترمز کارآیی لازم برای انتقال نیرو نخواهد داشت. همچنین در شرایط مرطوب، نقطه جوش این روغنها بهدلیل جذب رطوبت، کاهش قابل ملاحظهای نموده و خطر قفل شدن ترمز که اصطلاحاً "قفل بخار" گفته میشود بیشتر میگردد.


دسته دوم گروه سیلیکونی بر پایه پلیمرهاي سیلیکوني ساخته میشود. پليمرهاي سيليكوني از آبكافت مشتقات دوعاملی ترکیبات آلی کلروسیلانها بدست میآیند. در نتیجه این آبکافت سیلوکسانهای حلقوی و زنجیری تشکیل میشوند که از واحدهای Me2SiO تشکیل شدهاند. گونههای موجود در مخلوط حاصل توسط تقطیر جزء به جزء و یا از کروماتوگرافی گاز-مایع و یا کروماتوگرافی مایع فشار بالا از یکدیگر تفکیک میشوند. گونههای حاصل دارای گروههای انتهایی فعال هستند بنابراین برای پایدار سازی آنها را با گروه Me3Si مسدود میسازند. بر حسب گروه آلی موجود، روغنهای ترمز سیلیکونی را به دو دسته متیلی و فنیلی تقسیم میکنند. این روغنها در مقایسه با روغنهای ترمز پایه نفتی از پایداری حرارتی و اکسایشی بسیار بالاتری برخوردارند. روغنهای متیل سیلیکونی خداقل تا دمای °C 150 در هوا برای مدت طولانی پایدار باقی میمانند. از این روغنها در شرایط خلاء و یا سیستمهای بسته تا دمای °C 300 میتوان استفاده نمود. با افزودن برخی افزودنیهای ضداکسایش میتوان از این روغنها حتی در دماهای بالاتر از °C 400 نیز استفاده نمود. در فاصله دمایی صفر تا °C 200 ضریب دمایی ویسکوزیته روغنهای سیلیکونی کمتر از یکدهم روغنهای پایه نفتی است. برخی از نمونههای آن حتی در دماهای بسیار پایین که روغنهای پایه نفتی به صورت جامد در میآیند، به خوبی ریزش میکنند. ضریب فشاری ویسکوزیته روغنهای سیلیکونی نیز بسیار کمتر از مشابه نفتی آنها است. تحت یک فشار 2000 اتمسفری، ویسکوزیته روغن نفتی چند هزار مرتبه افزایش مییابد درحالیکه روغن سیلیکونی تنها حدود ده مرتبه افزایش مییابد. حتی تحت فشارهای بسیار بالا که روغن نفتی جامد میشود، روغن سیلیکونی به حالت مایه باقی میماند. روغنهای سیلیکونی آبگریز بوده و از نفوذ آب جلوگیری میکنند و در نتیجه مانع از زنگزدگی میشوند که در سایر روغنها در طول زمان شایع است. همچنین خواص ضدچسبندگی در سطوح اشیا ایجاد میکنند. علیرغم کلیه ویژگیهای ممتاز یاد شده، قیمت بسیار بالای روغنهای سیلیکونی باعث شده است تا استفاده از این روغنها محدود به شرایط بحرانی خاص و محیطهای تحت فشار یا دمای بالا گردد.


دسته سوم روغنهای ترمز گروه سنتتیک آن بوده که فرآیندی مشابه روغنهای سیلیکونی دارند با این تفاوت که از آبکافت ترکیبات اتری حاوی دو گروه عاملی بدست میآیند. متداولترین اترهای بکار رفته در تولید روغنهای ترمز سنتتیک اترهای گلیکولی مانند اتیلینگلیکول مونو متیل اتر (2-متوکسی اتانول) با نامهای تجاری متیل اوکسیتول (Methyloxitol) و متیل سلوسولو (Methylcellosolve) (تولیدی شرکت یونیون کارباید)، اتیلینگلیکول مونو اتیل اتر (2-اتوکسی اتانول) با نامهای تجاری سلوسولو و اوکسیتول (شرکت شیمیایی شل) و اتیلینگلیکول مونو بوتیل اتر (2-بوتوکسی اتانول) با نامهای تجاری بوتیل اوکسیتول و بوتیل سلوسولو هستند. 


از نقطه نظر کارآیی و پایداری، روغنهای ترمز سنتتیک ضعیفتر از روغنهای ترمز سیلیکونی بوده و بسیار بهتر از روغنهای پایه نفتی هستند. البته در دو دهه گذشته تحقیقات وسیعی در جهت افزایش کارآیی و پایداری آنها صورت گرفته و در برخی موارد با افزایش افزودنیهای مناسب کارآییهای بالا و مشابه روغنهای سیلیکونی گزارش شده است. از طرف دیگر از نظر اقتصادی، هزینه تولید این دسته روغنهای ترمز بیشتر از روغنهای پایه نفتی و بسیار کمتر از روغنهای سیلیکونی است. به همین جهت به نظر میآید به جز در مواردی که کارآیی اهمیت چندانی نداشته باشد (مصارف عمومی روانکاری و خنککنندگی با روغن پایه نفتی) و یا استفاده از روغن ترمز پایه نفتی توصیه شده باشد (برخی مدلهای سیتروئن، جگوار یا رول رویس) و یا در مواردی که پایداری بسیار مهم باشد (سیستم هیدرولیک هواپیما و موشک با روغن سیلیکونی)، استفاده از روغنهای ترمز سنتتیک مقرون به صرفهتر باشد. 


روغنهای ترمز را بر اساس مشخصهها و ويژگيها به گریدهای مختلفی طبقهبندی میکنند. سازمانهای مختلفی بدین منظور شرایط و ویژگیهای خاصی را مد نظر قرار دادهاند. بخش حمل و نقل آمریکا، (Department of Transportation) که به اختصار DOT نامیده میشود، روغنهای ترمز را بر حسب کارآیی طبقهبندی نموده و با نمادهایی چون DOT 3، DOT 4 و DOT 5.1 مشخص میکند. در این طبقهبندی، عمدتاً ویژگیهای مدنظر جامعه مهندسین خودرو امریکا (SAE) اما با دید منطقهای، در نظر گرفته شده است. زیرا بهعنوان مثال شرایط جغرافیایی، دما و رطوبت در ایالتی مانند آلاسکا با دیگر ایالتها تفاوت فاحشی دارد. در جدول زیر فاکتورهای موثر در طبقهبندی روغن ترمز آمده است.


		

		DOT 3

		DOT 4

		DOT 5

		DOT 5.1



		Dry BP ºF (ºC)

		401 (205)

		446 (230)

		500 (260)

		500 (260)



		Wet BP ºF (ºC)

		284 (140)

		311 (155)

		356 (180)

		356 (180)



		Kin. Viscosity


mm2/second

		1500 max -40ºF


1.5 min 212ºF

		1800 max -40ºF


1.5 min 212ºF

		900 max -40ºF


1.5 min 212ºF

		900 max -40ºF


1.5 min 212ºF



		مزایا

		ارزانی


در دسترسپذیری

		در دسترس پذیری


جذب رطوبت کمتر نسبت به DOT 3 

		عدم تاثیر روی رنگ


عدم جذب آب

		عملکرد بهتر



		معایب

		تاثیر روی رنگ


جذب آب زیاد

		تاثیر روی رنگ


قیمت بالاتر نسبت به DOT 3

		غیرقابل اختلاط با DOT 3, DOT 4, DOT 5.1-

جمعشدن آب


کمی تراکمپذیر


بسیار گران، کمیاب

		تاثیر روی رنگ


بسیار گران


کمیاب





در این میان گریدهای DOT 3/4 صددرصد سنتتیک بوده و متداولترین نمونهها هستند. DOT 3 در اغلب خودروها قابل استفاده است، نسبتاً ارزان بوده و در اغلب فروشگاههای لوازم خودرو و تعویض روغن یافت میگردد. در مقابل با رنگ به شدت واکنش داده، قدرت جذب رطوبت بالایی دارد و لاستیکهای طبیعی را خراب میکند. به همین دلیل در صورت باز شدن درب قوطی و قبل از استفاده حداکثر تا یک هفته قابل انبار شدن است. 


DOT 4 نمونه پیشنهادی برای مصرف در اکثر خودروهای جدید است. قابلیت جذب آب کمتر دارد و نقطه جوش آن بالاتر از نمونه DOT3 است. در مقابل حدود 50% گرانتر است.


برخی از مهمترین ویژگیهای روغنهای ترمز عبارتند از:


1- نقطه جوش


چون روغن ترمز تحش شرایط دمایی بالایی است باید دارای نقطه جوش بالایی باشد تا تبخیر نشود. زیرا بخار حاصل تراکو÷ذیر است و در اثر تراکم سیستم هیدرولیک قابلیت انتقال نیروی ترمز را از دست خواهد داد. استانداردهای تدوین شده نقاط جوش خشک و مرطوب را تعریف میکنند. نقطه جوش مرطوب که معمولاً پایینتر است، نقطه جوش اندازهگیری شده پس از جذب مقدار معینی آب است. تغییرات نقطه جوش در اثر جذب آب در دو نمونه DOT3 و DOT4 در شکل زیر آمده است.
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آزمونهای جامعه مهندسین خودرو آمریکا نشانداده است که یک روغن ترمز یکساله حدود 2% آب دارد. این امر بدان معنا است که نقطه جوش روغن ترمز نزدیک به 100 درجه سانتیگراد کاهش پیدا نموده است. یک نمونه برداری تصادفی در خودروهای چند سال کارکرده در آمریکا نشان میدهد خودروهای 8 سال کارکرده حدود 2.6% آب دارند و نزدیک 25% خودروها دارای محتوی آب بیش از 4% هستند. لذا جامعه مهندسین آمریکا بازدیدهای منظم روغن ترمز و تعویض آن را پس از یک یا دو سال کارکرد اکیداً توصیه مینماید. میزان جذب رطوبت روغنهای ترمز با گذشت زمان افزایش مییابد. شکل زیر نشان میدهد روغن ترمز چند سال کارکرده عملاً فاقد کارآیی مطمئنه است. 
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روغن ترمز سمی است و باید از تماس آن با پوست و چشم اجتناب نمود. همچنین از ریختن آن روی سطوح رنگی باید به شدت جلوگیری نمود. بر اساس اطلاعات موجود سمشناسی، در صورت استفاده و نقل و انتقال صحیح، روغن ترمز هیچ اثر زیانباری روی سلامتی انسان ندارد. 


1-1- نام و كد محصول (آيسيك 3): 


محصول مورد نظر روغن ترمز سنتتیک است كه تاكنون در ايران توليد نشده است و فاقد كد آيسيك ميباشد. نمونه نفتي آن با كدهاي آيسيك 24291784 و 24291785 در ايران توليد ميشود. مواد اوليه توليد روغن ترمز نیز با كد آيسيك 292943 توليد ميشود. برای روغن هیدرولیک نیز کد آیسیک به شماره 23201216 تعریف شده که مشخصکننده نوع سیال و کاربری آن نمیباشد. بهطور مشابه برای روغن خنککننده و روغن انتقال حرارت کدهای آیسیک 23201231 و 23201232 تعریف شده است.


1-2- شماره تعرفه گمركي:

انواع روغنهاي ترمز با نامهاي تجاري مختلف و با شماره تعرفه گمركي كلي 381900 به ايران وارد ميشوند. متاسفانه برخی مواد شیمیایی دیگر و حتی نمونههایی که از روی نام قاعدتاً جزو تجهیزات محسوب میشوند (مانند یدکی موتور هواپیما) نیز با همین شماره تعرفه گمرکی وارد میگردند. برخی نمونههای وارداتی نیز تحت همین شماره گمرکی و با نام کلی مواد شیمیایی، کالای خاص نظامی و غیره وارد گردیدهاند که باعث شده است آمار واردات گزارش شده توسط گمرک کشور جهت برنامهریزی و بررسی میزان عرضه و تقاضا چندان کارا نباشد. نمونههاي وارداتي تحت تعرفه گمرکی 381900 در سال 1382 براي مقاصد مختلف به عنوان نمونه در جدول زير آمده است.


		جدول 2- واردات روغن ترمز با تعرفه گمركي 381900 در سال 1382



		تعرفه

		نام

		وزن


(تن)

		ارزش 


(ميليون ريال)

		ارزش


( هزار دلار)



		381900

		روغن هيدروليك و روغن واسكازين

		26863

		108 × 1089

		20600



		381900

		مواد شيميائي مخصوص هواپيما

		44765

		108 × 3.55

		175



		381900

		روغن هيدروليك نيروگاه فارس

		9029

		71508700

		3564



		381900

		روغن ترمز40*500CC با مارك ATE

		4198

		33242496

		3800



		381900

		مواد شيميايي مخصوص هواپيما

		48289

		108 × 3.82

		10823



		381900

		مواد شيميائي مخصوص هواپيما

		88647

		108 × 7.02

		5931



		381900

		مواد شيميايي مخصوص هواپيما

		1471

		11352054

		23



		381900

		موادشيميائي مخصوص هواپيمائي رنگ مشكي

		5908

		46792414

		283



		381900

		روغن ترمز اتومبيل با مارك ATE CC 500 40 در 41

		1544

		12228792

		1460



		381900

		مواد شيميائي مخصوص هواپيما رنگ استري هواپيما

		4514

		35753489

		216



		381900

		روغن ترمز با مارك TOKYO هركارتن ml 250 در 48 قوطي

		13681

		108 × 1008

		11064



		381900

		موادشيميائي مخصوص هواپيما (چسب مخصوص هواپيما)

		1077

		8532738

		38



		381900

		موادشيميائي مخصوص هواپيما (رنگ مخصوص هواپيما)

		7156

		56674772

		246



		381900

		موادشيميائي مخصوص هواپيما (مواد پاك كننده قطعات

		142

		11211786

		4



		381900

		1

		1383

		10944355

		300



		381900

		روغن

		31256

		108 × 2.48

		30000



		381900

		روغن ترمز

		12407

		98269642

		12470



		381900

		روغن ضدآتش

		43687

		108 × 3.46

		29920



		381900

		روغن ضد آتش

		374168

		109 × 2.96

		101160



		381900

		روغن ضد آتش

		146129

		109 × 1016

		66880



		381900

		روغن ضدشعله

		17310

		108 × 1037

		8800



		381900

		مواد شيميائي

		23591

		108 × 1087

		582



		381900

		مواد شيميايي

		1151

		9113854

		30



		381900

		مواد شيميايي

		3086

		24442611

		118



		381900

		روغن هيدروليك

		44154

		108 × 3.5

		22582



		381900

		مايع هيدروليك

		84678

		108 × 6.71

		28890



		381900

		كالاي خاص نظامي

		4176

		33072243

		201



		381900

		روغن ترمز اتومبيل

		2065

		16356200

		1600



		381900

		روغن ترمز با مارك ATE

		2099

		16623240

		2000



		381900

		يدكي موتور هواپيما

		26095

		108 × 2.07

		1697



		381900

		روغن هيدروليك ضد آتش

		173607

		109 × 1037

		36000



		381900

		روغن ترمز ATE 36 عددي

		2042

		16172610

		1800



		381900

		روغن ترمز اتومبيل ATE

		2041

		16164265

		1674



		381900

		روغن هيدروليت هواپيما

		123035

		108 × 9.74

		7000



		جمع

		1375444

		1011 × 1.1

		411931





ارزیابی و تخمین میزان واردات روغن ترمز سنتتیک بر مبنای تخمین میزان مصرف نشان میدهد كه آمار مصرف روغن موتور سنتتیک به مراتب کمتر از اين مقدار است و بنابراين آمار فوق بايد بسيار محتاطانه مورد ارزيابي قرار گيرد. اين امر ممكن است ناشي از ورود مواد دیگر از جمله سایر روغنها و حتی مواد غیر مرتبط با همین شماره تعرفه باشد. از طرفی برخی نمونههای موجود در بازار به صورت قاچاق وارد کشور میگردند. بهعنوان مثال در دهههاي گذشته روغن ترمز سنتتيك انگليسي با نام Lockeed وارد ميگشت اما پس از مدتی نمونه مشابه اما با كيفيت بسيار پايين هندي آن به صورت قاچاق وارد بازار مصرف گرديد.


1-3- شرايط واردات:


روغن ترمز سنتتیک يكي از موادي است كه در ايران توليد میشود. ممنوعيت واردات ندارد و هر ساله مقادير متنابهي از اين محصول عمدتاً از كشور چين وارد ايران ميشود.


شرايط واردات اين محصول مطابق قانون واردات مواد شيميايي است و از لحاظ ميزان محدوديتي ندارد. حقوق ورودي كه شامل حقوق گمركي، ماليات، انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي از واردات و نيز سود بازرگاني است، طبق ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران برای انواع محصولات مشابه با شمارههای تعرفه گمرکی مختلف ، درصدهای مختلفی از ارزش گمركي كالا به شکل زیر تعيين گرديده است.


		ردیف

		شماره تعرفه

		نام کالا

		حقوق ورودی



		1

		38190010

		مايع ترمز آماده

		45



		2

		39190090

		ساير مايعات آماده شده براي ادوات هيدروليکي انتقال نيرو داراي 70% وزني کمتر روغنهاي نفتي

		4





حقوق گمرکی قابل ملاحظه برای مایع ترمز آماده یکی از دلایل اصلی قاچاق این ماده و نیز امکان ورود این ماده با شمارههای تعرفه دیگر است که حقوق گمرکی ناچیزی دارند.

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

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


		جدول 3- فهرست استانداردهاي تدوين شده در ارتباط روغن ترمز



		رديف

		شماره استاندارد

		شرح



		1

		استاندارد ملی 363

		مایعات ترمز غیر نفتی



		2

		استاندارد ملی 5062

		مایعات ترمز سیلیکونی



		3

		استاندارد ملی 5063

		مایعات ترمز پایه نفتی



		4

		استاندارد ملی 2934

		ويژگيها و روشهاي آزمون کاپها و واشرهاي لاستيکي مورد مصرف در سيلندر سيستمهاي هيدروليک داراي مايع ترمز با پايه غير نفتي



		5

		استاندارد ملی 10624

		روانکنندهها-روغنهاي صنعتي و فرآوردههاي مربوطه (طبقه L) خانواده H (سيستم هيدروليک)



		6

		استاندارد ملی 3045

		ويژگيهاي روغن هيدروليک محتوي مواد افزودني ضدسايش



		7

		استاندارد ملی 3169

		قابليت جداشدن آب از روغن با پايه نفتي و سيالات سنتزي



		8

		DOT 3

		



		9

		DOT 4

		



		10

		FMVSS 116 DOT 4

		



		11

		SAE J 1703

		



		12

		SAE J1705

		



		13

		SAE J1401

		



		14

		SAE J1402

		



		15

		ISO 4925

		



		16

		W-B-680a

		



		17

		DOT 4 Motor Vehicle Brake Fluid

		



		18

		BS3575

		



		19

		DIN 7338C

		



		20

		DIN 7338B

		



		21

		JIS K2233

		



		22

		Bosch ABS II

		





فهرست کاملی از نمونههای تولیدی مختلف در دنیا که طبق بررسی بخش استاندارد گروه کشاورزی و حمایت مصرفکننده ایالت فلوریدا از شرایط استاندارد برای مصرف برخوردار بودهاند بهعنوان نمونه در زیر آمده است.


· ACDelco Delco Supreme II DOT 3 Brake Fluid 


· Acura Heavy Duty Brake Fluid DOT 3 


· Advance Auto Parts Synthetic DOT 3 Brake Fluid 


· Amalie Premium Heavy Duty Drum and Disc DOT 3 Brake Fluid 


· Autoguard Heavy Duty Brake Fluid DOT 3 


· Bel-Ray Super DOT 4 Brake Fluid 


· Berkebile 2+2 DOT 3 Super Heavy Duty Brake Fluid 


· Berkebile 2+2 DOT 4 Super Heavy Duty Brake Fluid 


· BG DOT 3 Brake Fluid Ultra-Dry Flushing Formula 


· BG DOT 4 Brake Fluid Ultra-Dry Flushing Formula 


· BG Super DOT 4 Brake Fluid Ultra-Dry Flushing Formula 


· BMW DOT 4 Motor Vehicle Brake Fluid High Performance 


· Bowes Super Heavy Duty Disc and Drum DOT 3 Brake Fluid 


· Brake Best 450 High Temp Heavy-Duty DOT 3 Brake Fluid 


· Brake Best Select DOT 4 475 High Temp Super Heavy-Duty Brake Fluid 


· Carquest Heavy Duty Brake Fluid DOT 3 


· Carquest Premium Brake Fluid DOT 4 


· Castrol GTLMA Synthetic Brake Fluid DOT 3 & DOT 4 


· Castrol RR363 Heavy Duty Brake Fluid DOT 3 


· Castrol SRF Sythetic Racing Brake Fluid DOT 4 


· Champion Super Heavy Duty DOT 3 Brake Fluid 


· Coastal Super Heavy Duty DOT 3 Brake Fluid 


· Cyclo Super Heavy Duty DOT 3 Brake Fluid 450 ºF High Temp Formula 


· Duplex Super Heavy Duty Brake Fluid DOT 3 


· Easy Lube Super Heavy Duty Drum and Disc Brake Fluid DOT 3 


· Engineered with Pride Heavy Duty DOT 3 Brake Fluid 


· Fade Free 450 F High Temp Super Heavy Duty DOT 3 Motor Vehicle Brake Fluid 


· Fade Free DOT 4 Brake Fluid 


· Fade Free Heavy Duty Brake Fluid DOT 3 Motor Vehicle Brake Fluid 


· Fina Heavy Duty Dot 3 Brake Fluid 


· Flash Foods DOT 3 Approved Drum and Disc Brake Fluid 


· FleetRite DOT 3 Super Heavy Duty Brake Fluid 


· Freds Super Heavy Duty Brake Fluid DOT 3 


· Gard Extra Heavy Duty Brake Fluid DOT 3 


· Genuine Heavy Duty Brake Fluid DOT 3 


· Genuine Mazda Heavy Duty High Temperature Dot 3 Brake Fluid 


· Genuine Mitsubishi Car Care Products Dot 3 Brake Fluid 


· GM Vehicle Care Delco Supreme II DOT 3 Motor Vehicle Brake Fluid 


· GoldEagle DOT 3 Motor Vehicle Brake Fluid 


· Havoline Heavy Duty DOT-3 Brake Fluid 


· Honda Genuine Heavy Duty Brake Fluid Dot 3 


· HS Extra Heavy Duty Brake Fluid DOT 3 


· Isuzu Genuine Parts Heavy Duty Brake Fluid Dot 3 


· Jaguar DOT 4 Brake Fluid 


· John Deere Super Duty DOT 4 Brake Fluid 


· Johnsen's DOT 3 High Mileage Brake Fluid 


· Johnsen's Heavy Duty DOT 3 Brake Fluid 450 ºF Protection for Drum and Disc Brakes 


· Johnsen's Premium DOT 4 Brake Fluid 


· Justice Brohters High Performance Brake Fluid DOT 4 


· Kawasaki Dot 3 & 4 Motor Vehicle Brake Fluid 


· Kia Motors Heavy Duty Brake Fluid Dot 3 


· Kubota Heavy Duty Brake Fluid Dot 3 


· Land Rover DOT 4 Motor Vehicle Brake Fluid 


· MAG 1 Premium DOT 3 Brake Fluid Heavy Duty High Temp Formula 


· MAG 1 Super Premium Performance DOT 4 Brake Fluid 


· Magmotive Hi-Performance Heavy Duty DOT 3 Brake Fluid 


· MAPCO Super Heavy Duty Drum and Disc Brake Fluid DOT 3 


· Maxima DOT 4 Motor Vehicle Universal Brake & Clutch Fluid 


· Maximum DOT 3 Brake Fluid 


· Mercedes-Benz Genuine DOT 4 Plus Motor Vehicle Brake Fluid 


· Mighty VS7 Heavy Duty DOT 3 Brake Fluid 450 ºF Protection for Drum and Disc Brakes 


· Mighty VS7 Premium DOT 4 Brake Fluid 


· Mini Original Care Products DOT 4 Motor Vehicle Brake Fluid 


· MOC The Professional's Choice Heavy Duty Brake Fluid DOT 3 


· MOC The Professional's Choice Premium Plus Brake Fluid DOT 4 


· Motorcraft High Performance DOT 3 Motor Vehicle Brake Fluid 


· Motul DOT 5.1 Brake Fluid 


· Motul RBF 600 Factory Line DOT 4 Racing Brake Fluid 


· NAPA Brake Fluid DOT 3 


· Napa Brake Fluid For Drum & Disc Brake Systems DOT 3 


· NAPA DOT 5.1 Brake Fluid Non-silicone 


· NAPA Heavy Duty Brake Fluid DOT 4 


· NAPA Non-Silicone Brake Fluid DOT 5.1 


· Napa Premium Brake Fluid DOT 4 Exceeds DOT 3 & DOT 4 Specs 


· O'Reilly Heavy Duty High Temp Formula DOT 3 Brake Fluid 


· Parts Master Super Heavy Duty DOT 3 Brake Fluid 450 


· Parts Plus Super Heavy Duty Brake Fluid DOT 3 


· Penray Super Heavy Duty DOT3 Brake Fluid 


· Pentosin DOT 4 LV Brake Fluid 


· Pentosin Racing Brake Fluid DOT 4 


· Pentosin Super DOT 4 Brake Fluid 


· Petro Chemical Superior Blend Heavy Duty DOT 3 Brake Fluid 


· Petro Chemical Superior Blend Heavy Duty DOT 4 Brake Fluid 


· Polyguard DOT 3 Brake Fluid Super Heavy Duty 


· Prestone Synthetic Brake Fluid DOT 3 


· Prestone Synthetic Brake Fluid DOT 3 470 ºF Dry Boiling Point 


· Prestone Synthetic DOT4 Brake Fluid 500 °F Dry Boiling Point 


· Pro Honda Dot 4 Brake Fluid 


· Pronto DOT 3 Heavy Duty 450°F Brake Fluid 


· Pure Polaris DOT 4 Brake Fluid 566F 


· QMI Premium Drum & Disc Brake Fluid DOT 3 


· QMI Premium Drum & Disc Brake Fluid DOT 4 


· Quality Supreme Super Heavy Duty Brake Fluid DOT 3 


· Road Tech Super Heavy Duty Brake Fluid DOT 3 


· Service Pro Super Heavy Duty DOT 3 Brake Fluid 


· Solder Seal /Gunk Heavy Duty Brake Fluid DOT 3 (M44) 


· Solder Seal/Gunk ABS Brake Fluid DOT 4 (M46) 


· Solder Seal/Gunk Super Heavy Duty Brake Fluid DOT 3 (M43) 


· Solder Seal/Gunk Super Heavy Duty Brake Fluid DOT 4 (M45) 


· Spectro Golden Supreme DOT 4/5.1 Synthetic High Temperature Brake Fluid 


· Star brite Super Heavy Duty Brake Fluid DOT 3 


· Star brite Super Heavy Duty Brake Fluid DOT 4 


· Star Lift Parts Heavy Duty Dot 3 Brake Fluid 


· STC Super Heavy Duty DOT 3 Drum and Disc Brakes Brake Fluid 


· STP Heavy Duty Brake Fluid DOT 3 


· Subaru Dot 3 Motor Vehicle Brake Fluid 


· Super S Heavy Duty Brake Fluid DOT 4 


· Super S Heavy Duty Brake Fluid DOT3 


· Super S Super Heavy Duty Brake Fluid DOT3 


· Super Tech Brake Fluid DOT 3 


· Super X Super Heavy Duty DOT 3 Brake Fluid 


· SureGuard Super Heavy Duty Brake Fluid DOT 3 


· Toyota Brake Fluid Dot 3 


· UBrake Super Heavy Duty Dot 3 Approved DOT 3 Brake Fluid 


· Valucraft DOT 3 Brake Fluid 


· VW/Audi DOT 4 Brake Fluid B000750 


· Wearever Premium Heavy Duty Brake Fluid DOT 3 


· Wynn's Super Heavy Duty DOT 3 Brake Fluid 


· Wynn's Super Heavy Duty DOT 4 Brake Fluid 


· Xcel Super Heavy Duty DOT 3 Brake Fluid 


· Xtreme High Performance DOT 3 Brake Fluid 


· Yamaha Yamalube Lubricant Brake Fluid DOT 3 & 4 


· ZAK Products DOT 3 Brake Fluid 450º Protection for ABS, Drum or Disc Brakes 


· ZECOL Super Heavy Duty Brake Fluid DOT 3 


انجمن مهندسين خودرو (SAE) آزمونهاي خاصي براي بررسي كيفيت روغن ترمز ابداع نموده است. برخي از مهمترين آزمونها عبارتند از:


آزمون حرکت متناوب


این آزمون قسمتی از استاندارد SAE J1703 برای روغنهای ترمز گلیکولی است. در این آزمون یک سیلندر اصلی به سه سیلندر متصل شده و یک مکانیزم محرک قادر است هزار حرکت متناوب در ساعت در فشار1000 psi  را اعمال کند. این آزمون 16000 بار در دمای °C 23 انجام میشود سپس دما به °C 120 افزایش یافته و حرکت تناوبی تا 85000 بار ادامه مییابد. سیال ترمز و قسمتهای فلزی به دقت بررسی میگردند. در مورد کاپ درون سیلندر کلیه روش آزمونهای استاندارد در خصوص چسبندگی، خط خوردگی، تاولزدگی، ترک، لبپریدگی و تغییر شکل اعمال میگردد. سختی و تغییرات قطر گزارش میشود. قطعات فلزی نباید خوردگی داشته باشند. قطر سیلندرها نباید بیش از 0.13 میلیمتر تغییر نموده باشد. مایع ترمز در یک ظرف شیشهای جمعآوری شده و بررسی میشود. این مایع نباید در شرایط کاری نامطلوب مانند ژلهای شدن، لجنی شدن، دارای تکههای ساینده باشد و میزان رسوب آن نباید بیش از 1.5% کل حجمی باشد. میزان کاهش مقدار سیال نیز بررسی میگردد.


نقطه جوش مرطوب


هر دو استاندارد SAE J17O3 و J1705 SAE و نیز استاندارد FMVSS 116 روش آزمایش ویژهای را برای تعیین نقطه جوش مرطوب تدوین نمودهاند. یک مایع استاندارد مرجع (تترا اتیلن گلیکول مونومتیل اتر) و نمونه روغن ترمز مورد بررسی هر دو جداگانه در اطاقک مرطوبکننده قرار داده میشوند. هنگامیکه نمونه استاندارد به میزان 3.7% وزنی رطویت جذب نمود، نقطه جوش نمونه روغن ترمز اندازهگیری میشود. در جدول زیر نقطه جوش مرطوب و خشک چند نمونه تجاری آمده است.


		نقطه جوش خشک

		نقطه جوش مرطوب

		محصول



		502 °F

		343 °F

		Valvoline SynPower®



		401 °F

		284 °F

		DOT 3



		446 °F

		311 ° F

		DOT 4



		500 °F

		356 °F

		DOT 5



		518 °F

		375 °F

		DOT 5.1



		365 (185)

		509 (265)

		Motul Ultra 5.1



		375 (191)

		518 (270)

		AP Ultra 5.1



		392 (200)

		536 (280)

		Ate Typ 200



		290 (143)

		550 (288)

		Ford HD



		293 (145)

		563 (295)

		AP 550



		300 (149)

		577 (303)

		Brake Man



		421 (216)

		585 (307)

		Earl's Hypertemp 421



		421 (216)

		585 (307)

		NEO



		421 (216)

		585 (307)

		Motul Racing 600



		410 (210)

		590 (310)

		AP Super 600



		518 (270)

		590 (310)

		Castrol SRF



		420 (216)

		593 (311)

		Motul RBF 600



		421 (216)

		610 (321)

		NEO Super DOT 610





همانطور که دیده میشود، نقطه جوش در اثر جذب رطوبت کاهش قابل ملاحظهای پیدا نموده است.


تست خوردگی


استانداردهای SAE J17O3 و J1705 SAE و نیز استاندارد FMVSS 116 روش یکسانی برای تست خوردگی دارند. در این تست، قطعات باریک، تمیز و براق از فلزات مختلف بکار رفته در سیستم ترمز درون ظرف محتوی روغن ترمز، آب و کاپ داخلی سیلندر چرخ قرار داده میشود. در استاندارد J1705 SAE از یک روغن ترمز مرطوب استفاده میشود. مخلوط در 100 درجه سانتیگراد به مدت 120 ساعت حرارت داده میشود. خوردگی قطعات بررسی میشود. وزن هر قطعه نباید بیش از حد معینی که نشانگر حد خوردگی است، تغییر نموده باشد. پوست اندازی، تاولزدگی و سایر تغییرات شکل کاپها بررسی میشوند. قطر پایه و سختی هر یک از کاپها قبل و بعد از آزمایش اندازهگیری میشود. ژلهای شدن مخلوط روغن ترمز-آب درون ظرف بررسی میشود.


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

در حال حاضر قيمت هر قوطی 200 سی سی روغن ترمز سنتتیک با گریدDOT 4  بین 60000 تا 160000 ریال در نوسان است. این تنوع قیمت ناشی از تنوع در واریته تولید جهت مصارف مختلف و واردات از واحدهای تولیدی و کشورهای مختلف است. بهعنوان مثال قيمت هر قوطی 500 سی سی روغن ترمز سنتتیک از نوعMotul RBF600 با گریدDOT 4  در سایت آمازون 15.5 دلار است. این نمونه کاملاً سنتتیک بوده و گفته میشود برای شرایط مقاومت در برابر دماهای بالا در سیستم هیدرولیک ترمزهای ABS و ماشینهای مسابقه طراحی شده است. نقطه جوش آن °C 312 کمترین نقطه جوش در شرایط بسیار مرطوب حداقل °C 216 است به همین دلیل در شرایط رطوبت بالا بسیار مناسب است و در نتیجه حتی در شرایط بارانی و زمین کاملاً خیس به راحتی عمل میکند. نمونه تولیدی شرکت Prestone با قیمت 55 دلار عرضه میشود. در جدول زیر قیمت برخی انواع متداول روغن ترمز سنتتیک ذکر شده است.


		Description

		SKU

		Packaging

		Price ($)



		Stop-4-Life™ DOT 3/4

		0-91275-00034

		12 Oz. Bottle

		7.50



		Stop-4-Life™ DOT 3/4

		0-91275-05034

		1/2 Liter Bottle

		9.00



		Stop-4-Life™ DOT 3/4

		0-91275-10034

		1 Quart Bottle

		17.00



		Stop-4-Life™ DOT 5.1

		0-91275-05051

		1/2 Liter Bottle

		13.00



		Stop-4-Life™ DOT 5.1

		0-91275-10051

		1 Quart Bottle

		25.00



		Stop-4-Life™ DOT 5.1
(Extra Long-Life Version)

		0-91275-05055

		1/2 Liter Bottle

		18.00



		Stop-4-Life™ DOT 5.1
(Extra Long-Life Version)

		0-91275-10055

		1 Quart Bottle

		35.00



		Stop-4-Life™ DOT 5.1
(Extra Long-Life Version)

		0-91275-20055

		2 Liter Bottle

		70.00





قيمت تمام شده هر كيلو روغن ترمز سنتتیک 195000 ريال برآورد ميشود كه شامل قيمت تمام شده مواد اوليه و هزينههاي توليد و بسته بندی است. بنابراین قیمت تمام شده هر قوطی 200 سی سی از این نوع روغن ترمز سنتتیک حدود39000 ریال میباشد.


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


1- قيمت تمام شده مواد اوليه: تا چندي پيش بدليل عدم توجه به منابع طبيعي قيمت تمام شده روغن ترمز سنتتیک بسيار ناچيز بود. اما با تغيير نگرش نسبت به منابع تجديد ناپذير طبيعي و نيز كشف كاربردهاي جديد و مهمتر براي اين منابع، قيمت تمام شده روغن ترمز سنتتیک به اصلیترین عامل در هزينههاي توليد تبديل شده است. بررسی قیمت تمام شده محصول و قیمت مواد اولیه نشان میدهد نزدیک به 90% از هزینههای تولید مربوط به مواد اولیه است که در این میان تری اتیلن گلیکول منو متیل اتر سهمی نزدیک به 95% از مواد اولیه را به خود اختصاص میدهد.


2- تكنولوژي و تجهيزات بكار رفته در توليد روغن ترمز سنتتیک: هر چند نوع تجهيزات و تكنولوژي بهكار رفته از سويي بر ميزان سرمايه ثابت توليد اثر گذاشته و از سويي ديگر با توجه به بازده و كيفيت محصول و ميزان ضايعات، بر هزينه تمام شده اثر ميگذارد. اما بررسیها نشان میدهند که تکنولوژی و تجهیزات لازم در این طرح بسیار ساده بوده و سهم ناچیزی در کل هزینههای تولید دارند.


3- هزينه نيروي انساني: حقوق و دستمزد پرسنل خط توليد و پرسنل غير مولد، در ميزان سرمايه در گردش و هزينههاي متغير توليد و در نتيجه در قيمت تمام شده اثر دارد. با توجه به تعداد کم اشتغال پیشبینی شده در این طرح و اتوماتیک بودن خط تولید، هزینه نیروی انسانی 


4- ظرفيت توليد: بطور كلي با افزايش ظرفيت توليد تا حد ظرفيت اسمي، بدليل سرشكن شدن برخي هزينههاي توليد، قيمت تمام شده محصول كاهش پيدا ميكند.


5- محل احداث: محل احداث با توجه به هزينههاي احداث، قيمت زمين، نرخ كارگر، سهولت دسترسي به منابع اوليه و بازارهاي مصرف و نيز برخي عوامل سياسي فرهنگي و جغرافيايي تعيين ميگردد در ميزان قيمت تمام شده اثر بارزي دارد.


1-6- توضيح موارد مصرف و كاربرد:


روغن ترمز سنتتیک در موارد ذيل كاربرد دارد:


1- بهعنوان مایع ترمز در خودروهای سبک وسنگین کاربرد دارد.


2- بهعنوان روغن هیدرولیک در برخی از ماشینآلات صنعتی


3- بهعنوان روغن خنککننده دربرخی از دستگاههای آزمایشگاهی. 


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


روغن ترمز انواع مختلفی دارد و نوع آن بسته به قیمت و موارد کاربرد تغییر میکند. از انواع روغنهای ترمز با پایه نفتی وسیلیکونی میتوان در خودرو استفاده کرد اما پایه نفتی به دلیل کیفیت پایین وپایه سیلیکونی به دلیل قیمت بسیار گران چندان مناسب نیستند.


1-8- اهميت استراتژيك كالا در دنياي امروز:


نفت يكي از منابع تجديدناپذير طبيعي است و همين امر موجب ميگردد تا در نحوه استفاده از آن تجديد نظر اساسي بهعمل آيد. تا چندي پيش در كشورهاي صنعتي از روغن ترمز با پایه نفتی استفاده میشد. اما امروزه در اكثر كشورهاي صنعتي روغن ترمز سنتتیک جايگزين نمونه نفتی با کیفیت پایین شده است. با توجه به افزایش استفاده از سیستمهای ABS در سیستم هیدرولیک ترمز و با توجه به اينكه کیفیت نسبي روغن ترمز سنتتیک بيش از سه برابر نمونه نفتی است، استفاده از نمونههاي سنتتیک گسترش روزافزونی پیدا نموده است. بهطور تقریبی استفاده از این روغنها موجب حفظ بيش از 60% منابع مورد مصرف ميشود.


1-9- كشورهاي عمده توليدكننده و مصرفكننده محصول


اغلب كشورهاي صنعتي داراي تكنولوژي تولید روغن ترمز سنتتیک هستند و توليدكننده و در عين حال مصرفكننده اين محصول به شمار ميآيند. در اين ميان آمریکا و چين اصليترين صادركنندگان اين محصول به شمار ميآيند. برخی نمونههای تجاری معروف در جدول زیر آمده است.


		ردیف

		مدل

		شرکت

		کشور



		1

		RBF600 DOT 4

		Motul

		آمریکا



		2

		Brake Fluid DOT 3

		O'Reilly 

		آمریکا



		3

		Brake Fluid Dot 3

		Prestone

		آمریکا



		4

		Brake Fluid Dot 3; Dot 4 Synpower(R) 

		Valvoline

		آمریکا



		5

		Newera Brake Fluid DOT-4

		Unibuhin Auto Parts Co.

		چین



		6

		Safety Brake Fluid (DOT 3 DOT 4)

		Guangzhou Lidi Automobile Suppliers Ltd. 

		چین



		7

		Morse Brake Fluid 

		Amarjeet Enterprises

		هند



		8

		Lubemaster-Brake Fluide

		Exsan Specialities

		هند



		9

		Brake Fluid (Dot-3)

		Huzhou Huatong Chemical & Light Co., Ltd 

		چین



		10

		Brake Fluid

		Mak Traxx Co

		مصر



		11

		Brake Fluid

		Jinan Shenyu International Trade

		چین



		12

		Hydraulic Brake Hose

		Jiaxing Master Plumbing Co.

		چین



		13

		Super Brake Fluid

		Yac Chemicals Limited

		چین



		14

		Brake Oil

		Linyi Meiduo Fine Chemical Co. 

		چین



		15

		HD Brake Fluids Coolants

		Kms Overseas 

		مصر



		16

		Brake Fluid DOT-3, DOT-4, DOT-5.1

		Advance Petrochemicals Ltd. 

		هند



		17

		Brake Fluid DOT-3, DOT-4

		M/s.Leo Lubricants Pvt. Ltd.

		هند



		18

		FC120838 Dot 4

		Wagner

		آمریکا





1-10- شرايط صادرات:


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


2- وضعيت عرضه و تقاضا


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


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


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


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


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


متاسفانه آمار دقیقی از میزان واردات روغن ترمز سنتتیک در دست نیست. انواع روغنهای ترمز و مواد روانکننده و حتی برخی مواد و تجهیزات با تعرفه كلي 381900 به كشور وارد ميگردد. عمده اين واردات از كشور چين صورت ميگيرد.


2-4- بررسي روند مصرف از آغاز برنامه


با گسترش واحدهاي صنعتي خودرو سازی از آغاز برنامه سوم تاكنون، روند مصرف روغن ترمز سنتتیک افزايش چشمگيري داشته است. متاسفانه بهدليل ارزاني نسبي روغن ترمز پایه نفتی در مقايسه با نمونههاي روغن ترمز سنتتیک، مقدار زيادي از تقاضاي مصرف توسط روغن ترمز پایه نفتی برآورده ميگردد. در حال حاضر آمار دقيقي از مصرف اين ماده در صنايع كشور وجود ندارد. اما بهطور تقريبي بر پایه بررسی و طرح پرسش از تعویضکنندگان روغن، ميتوان گفت هر ساله بر تعداد مصرفکنندگان این نوع روغن اضافه میشود که این امر ناشی از بالا رفتن سطح آگاهی عمومی و افزایش کیفیت خودروهای سواری در نزد عموم است. در حال حاضر بهطوریکه خریداران خودروهای جدید قیمتهایی به مراتب بالاتر از خودروهای سواری موجود در گذشته میپردازند و ترجیح میدهند از مواد شیمیایی مرغوبتری در این خودروها استفاده نمایند. سازگاری عالی روغنهای سنتتیک با سیستم ABS نیز مزید بر علت است. این در حالی است که صنایع خودروسازی تنها يكي از صنايع مصرفكننده روغن ترمز است. پيش بيني ميشود با افزايش خودروهای مصرفكننده روغن ترمز سنتتیک تا پايان برنامه و رشد فرهنگ مصرف منابع تجديد ناپذير در كشور، نياز به اين محصول بيش از پيش گردد.


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

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


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

عمدهترين بازار مصرف اين محصول به عنوان روغن ترمز خودرو است. كه اگر ميزان مصرف آنرا فقط در خودروهای کشور در نظر بگيريم خواهيم ديد كه مقدار قابل توجهی از این محصول مصرف خواهد شد. با توجه به خط توليد در نظر گرفته شده در اين طرح، حداقل 3 واحد مشابه در كشور نيازهاي فعلي را تامين خواهند كرد. 


3- بررسي اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول

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




A


B


1


D


2


C


3




همانطور كه در فلوچارت ديده ميشود، توليد اين محصول به تجهيزات سادهاي نيازمند است. در کوره شماره 1 در دمای °C 200-190، دو مول گلیسرول (A) با یک مول بوریک اسید (B) به مدت چهار ساعت مخلوط میشوند. در این فرآیند سه مول آب تولید میشود. در کوره شماره 2 نیز فرآیند مشابه برای اختلاط یک مول اتیلن گلیکول منو بوتیل اتر (C)، دو مول تری اتیلن گلیکول منو متیل اتر (D) و یک مول بوریک اسید در دمای °C 170-160 به مدت سه ساعت انجام میپذیرد. در این فرآیند نیز سه مول آب تولید میشود. سپس مخلوطهای حاصل در کورههای شماره 1 و 2 به کوره شماره 3 منتقل میشوند تا در این کوره با سه مول تری اتیلن گلیکول منو متیل اتر مخلوط شوند. 


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

فرآيندهاي تولید روغن ترمز سنتتیک پایه گلیکول اترها در تقريباً تمامي كشورهاي صنعتي مشابه است و فقط در جزييات خاصي تغيير ميكند. لذا تفاوت عمدهاي كه موجب بروز نقاط ضعف يا قوت عمده بين اين واحدها شود، وجود ندارد.


5- بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي

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


با توجه به تجهيزات خط توليد و مدت زمان ماند در هر يك از تجهيزات، براي هر خط توليد امكان توليد 1 تن روغن ترمز سنتتیک در یک شيفت کاری در روز پيشبيني ميشود.


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


		جدول 5- تجهيزات لازم در خط توليد و آزمايشگاه



		رديف

		نام دستگاه

		تعداد

		قيمت كل (ميليون ريال)



		1

		همزن مكانيكي با کوره

		2

		200



		2

		همزن مكانيكي

		1

		80



		3

		دستگاه بستهبندي

		1

		350



		4

		بالابر مواد

		1

		200



		5

		كمپرسور با ظرفیت 

		1

		150



		6

		پمپ

		10

		120



		7

		فن

		3

		240



		8

		مخازن دپو

		5

		400



		9

		جرثقیل سقفی

		2

		500



		10

		تسمه نقاله

		100 متر

		500



		

		جمع

		

		2740





		جدول 6- كل فضاي سرپوشيده مورد نياز



		رديف

		قسمت

		متراژ


(متر مربع)

		هزينه واحد (هزار ريال)

		هزينه


(ميليون ريال)



		1

		انبار مواد اوليه

		75

		2000

		150



		1

		انبار محصول

		75

		2000

		150



		2

		ساختمان اداري

		40

		3000

		120



		3

		آزمايشگاه

		15

		2500

		37.5



		4

		تاسيسات

		10

		2

		20



		7

		سالن توليد 

		250

		2

		500



		

		جمع

		465

		

		977.5





		جدول 7- هزينههاي زمين و محوطهسازي 



		رديف

		قسمت

		متراژ


(متر مربع)

		هزينه واحد


(هزار ريال)

		هزينه


(ميليون ريال)



		1

		زمين

		1000

		180

		180



		2

		خاكبرداري و تسطيح

		1000

		20

		20



		3

		ديواركشي

		150

		250

		37.5



		4

		فضاي سبز و خيابان كشي

		200

		150

		30



		

		جمع

		

		

		267.5





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



		رديف

		قسمت

		هزينه


(ميليون ريال)



		1

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

		300



		2

		تاسيسات آب شامل كنتور- انشعاب- لولهكشي 

		200



		3

		تلفن - پيجينگ

		100



		4

		تجهيزات ايمني

		100



		5

		تاسيسات برودتي- حرارتي

		200



		6

		سيستم تهويه هوا

		200



		8

		تاسيسات سوخت شامل تانك ذخيره - لولهكشي

		100



		

		جمع

		1200





		جدول 9- هزينههاي وسايط نقليه



		رديف

		قسمت

		تعداد

		هزينه


(ميليون ريال)



		1

		وانت نيسان

		1

		100





		جدول 10- هزينه تجهيزات اداري- كارگاهي



		رديف

		شرح

		هزينه


(ميليون ريال)



		1

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

		50



		2

		ابزارآلات كارگاهي

		50



		

		جمع

		100





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


		جدول 11- جدول سرمايه ثابت



		رديف

		شرح

		هزينه


(ميليون ريال)



		1

		جدول 5

		2740



		2

		جدول 6

		977.5



		3

		جدول 7

		267.5



		4

		جدول 8

		1200



		5

		جدول 9

		100



		6

		جدول 10

		100



		7

		متفرقه و پيشبيني نشده (10% كل هزينهها)

		538



		

		جمع

		5923





هزينههاي ثابت و متغير جاري را براساس قيمت تمام شده مواد اوليه و هزينههاي توليد به شرح مندرج در جداول ذيل ميتوان برآورد نمود. بدين منظور با فرض بازده 95% در توليد روغن ترمز سنتتیک، واحد تولیدی قادر خواهد بود در هر روز یک تن روغن ترمز سنتتیک تولید نماید. براي توليد اين ميزان روغن ترمز، مقدار و هزينه مواد اوليه لازم براي 25 روز كاري در هر ماه، مطابق جدول زير است


		جدول 12- برآورد هزينه مواد اوليه جهت يك ماه كار



		رديف

		شرح

		مقدار مورد نياز

 (تن)

		هزينه واحد


(ميليون ريال)

		هزينه


(ميليون ريال)



		1

		گلیسرول

		1.5

		10

		15



		2

		بوریک اسید

		1.5

		30

		45



		3

		اتیلن گلیکول منو بوتیل اتر

		0.5

		180

		90



		4

		تری اتیلن گلیکول منو متیل اتر

		21

		200

		4200



		5

		ظرف CC 200 

		125000

		

		50



		

		جمع

		

		

		4400





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



		رديف

		شرح

		تعداد

		حقوق ماهيانه


(ميليون ريال)



		1

		مديرعامل

		1

		4.8



		2

		حسابدار

		1

		3



		3

		راننده

		1

		2.4



		4

		منشي

		1

		2.4



		5

		سرايدار

		1

		2.4



		6

		پاداش ساليانه- حق بيمه

		

		105



		

		جمع

		5

		25.5





		جدول 14- برآورد حقوق و دستمزد ماهانه پرسنل خط توليد



		رديف

		شرح

		تعداد

		حقوق ماهيانه


(ميليون ريال)



		1

		مدير توليد

		1

		3.6



		2

		كارگر ماهر

		2

		6



		3

		كارگر ساده

		2

		4.8



		4

		پاداش ساليانه- حق بيمه

		

		10.8



		

		جمع

		5

		24.5





		جدول 15- برآورد هزينه هاي ماهانه سوخت و انرژي



		رديف

		شرح

		واحد

		مصرف ماهانه

		هزينه واحد


(ريال)

		هزينه كل


(ميليون ريال)



		1

		برق

		كيلووات ساعت

		3800

		1300

		4.9



		2

		آب مصرفي

		متر مكعب

		100

		500

		0.05



		3

		گاز مصرفي

		متر مکعب

		700

		700

		0.5



		4

		بنزين

		ليتر

		500

		1000

		0.5



		

		جمع

		

		

		

		5.5





		جدول 16- برآورد هزينههاي ماهانه استهلاك و تعمير و نگهداري



		رديف

		شرح

		ارزش كل


(ميليون ريال)

		استهلاك ماهانه

		تعمير و نگهداري

		جمع


(ميليون ريال)



		

		

		

		درصد

		مبلغ


(ميليون ريال)

		درصد

		مبلغ


(ميليون ريال)

		



		1

		ساختمان

		977.5

		10

		8.2

		2

		1.6

		9.8



		2

		تاسيسات

		1200

		12

		12

		5

		5

		17



		3

		وسايط نقليه

		100

		20

		1.7

		10

		0.8

		2.5



		4

		ماشينآلات و

 تجهيزات

		2740

		10

		22.8

		5

		11.4

		34.2



		5

		تجهيزات اداري

		100

		20

		1.7

		10

		.8

		2.5



		

		جمع

		5117.5

		

		46.3

		

		19.7

		66





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


		جدول 17- جدول هزينههاي ماهانه ثابت و متغير توليد 



		رديف

		شرح

		هزينه


(ميليون ريال)

		هزينه ثابت

		هزينه متغير



		

		

		

		درصد

		مبلغ


(ميليون ريال)

		درصد

		مبلغ


(ميليون ريال)



		1

		مواد اوليه (جدول 12)

		4400

		0

		0

		100

		4400



		2

		حقوق (جداول 13-14)

		50

		70

		35

		30

		15



		3

		سوخت (جدول 15)

		5.5

		20

		1.1

		80

		4.5



		4

		تعميرات و استهلاك

 (جدول 16)

		66

		20

		13.2

		80

		52.8



		5

		بيمه كارخانه (دو در هزار سرمايه ثابت)

		11.8

		100

		11.8

		0

		0



		6

		هزينه هاي اداري و فروش

		68.8

		

		

		100

		68.8



		7

		پيشبيني نشده

		460.2

		1.3

		6.1

		98.7

		454.1



		

		جمع

		5062.4

		

		67.3

		

		4995.2





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


		جدول 18- برآورد سرمايه در گردش



		رديف

		شرح

		هزينه


(ميليون ريال)



		1

		سرمايه در گردش (پانزده روز كاري) 

		3037.5





		جدول 19- برآورد هزينههاي قبل از بهرهبرداري



		رديف

		شرح

		هزينه (ميليون ريال)



		1

		تهيه طرح و نقشه

		50



		2

		اخذ مجوز تاسيس و ساير مجوزها

		10



		3

		حقوق نگهبانان در مدت سازندگي

		39.2



		4

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

		1453.4



		

		جمع

		1552.6





		جدول 20- برآورد كل سرمايه مورد نياز



		رديف

		شرح

		هزينه


(ميليون ريال)



		1

		سرمايهگذاري ثابت جدول 11

		5923



		2

		هزينههاي قبل از بهرهبرداري جدول 19

		1552.6



		3

		سرمايه در گردش جدول 18

		3037.5



		

		جمع

		10478





اگر فرض كنيم هر روز یک تن روغن ترمز سنتتیک توليد شود و هر بسته  CC 200 به مبلغ 55000 ریال به فروش برسد، ميزان توليد و درآمد ماهانه به شرح ذيل خواهد بود.


		جدول 21- ميزان توليد روزانه و ماهانه روغن ترمز سنتتیک 



		رديف

		شرح

		توليد كل


(تن)

		قيمت فروش واحد


 (ميليون ريال)

		درآمد كل


(ميليون ريال)



		1

		توليد روزانه روغن ترمز سنتتیک

		1

		275

		275



		2

		توليد ماهانه روغن ترمز سنتتیک

		25

		275

		6875





اين ميزان درآمد براي يك سال كاري، 82500 ميليون ريال خواهد بود.


از طرفي، هزينههاي ماهانه ثابت و متغير توليد طبق جدول 17 برابر 5062.4 ميليون ريال برآورد شده است كه در آن به منظور بالا بردن اطمينان سرمايه گذاري،  10% كل هزينهها بهعنوان هزينههاي پيشبيني نشده، در نظر گرفته شده است. همچنين اقساط ماهانه وام به مبلغ 10000 ميليون ريال با شرايط 5 ساله و با 10% بهره بانكي به صورت زير محاسبه ميشود.


سود بانكي (ميليون ريال)




 

2541/7


2400


61


10


10000


=


´


´




ميزان اقساط ( ميليون ريال)





209


60


2541/7


10000


=


+




بنابراين كل هزينه هاي ماهانه برابر 5271.5 ميليون ريال خواهد بود. در نتيجه سود ناخالص فروش ماهانه 1603.5 ميليون ريال خواهد بود. در صورتی که بیست درصد از درآمد ناخالص کل را نیز برای انواع مالیاتها و سهم نهادهای مختلف کسر نماییم، سود خالص ماهانه مبلغ 228.5 میلیون ریال خواهد بود که معادل 2742.5 میلیون ریال سود خالص سالانه است. نقطه سربهسر در نزدیک 19 روز تولید در ماه است که در این مدت ميزان توليد نیز حدود 19 تن روغن موتور است و زمان برگشت سرمايه 46 ماه يعني كمتر از چهار سال خواهد بود. تعداد کل اشتغال این طرح 10 نفر است و صرفهجویی ارزی سالانه حدود 8 میلیون دلار است.


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

تجهيزات مورد نياز اين طرح بسیار ساده و در داخل كشور قابل تهيه است. برخی از مواد اوليه این طرح داخلی هستند اما برخی دیگر وارداتی بوده و عمدتاً از چین و هند قابل خریداری میباشند. محل تامین اين مواد به شرح ذيل ميباشد.


		رديف

		شرح

		مقدار مورد نياز (تن)

		محل تامین



		1

		گلیسرول

		1.5

		ایران، چین



		2

		بوریک اسید

		1.5

		ایران، چین



		3

		اتیلن گلیکول منو بوتیل اتر

		0.5

		چین، هند



		4

		تری اتیلن گلیکول منو متیل اتر

		21

		چین، هند



		5

		ظرف CC 200 

		125000

		ایران



		

		جمع

		

		





عمدهترين محدودیت در زمينه تولید روغن ترمز سنتتیک وابستگی شدید آن به تری اتیلن گلیکول منو متیل اتر است كه با توجه به وجود واحدهای عظیم پتروشیمیایی امکان تولید اين ماده در ایران وجود دارد و در صورت تولید داخلی، هزینههای تمام شده تولید روغن ترمز نیز کاهش محسوسی خواهد داشت.


7- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح

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


همانطور که شرح داده شد، قیمت مواد اولیه که در برگیرنده هزینههای حمل و نقل آن نیز است، سهم اصلی را در هزینههای تمام شده تولید دارد و لذا به نظر میآید اصلی ترین فاکتور در انتخاب محل مناسب برای اجرای طرح مبادی مرزی کشور باشند. لذا استانهای جنوبی خوزستان، هرمزگان، بوشهر برای تاسیس این واحد مناسبترین گزینهها هستند. 

هزينه احداث واحد خود تابعي از قيمت مصالح، نرخ كارگر است. با توجه به سياستهاي دولتي در زمينه يكسانسازي قيمت مصالح، هزينه احداث به نرخ حمل و نقل مصالح وابسته خواهد بود. ميتوان بطور تقريبي اختلاف هزينه احداث در استانهاي مختلف را حدود 20% كل هزينههاي احداث در نظر گرفت. هزينههاي احداث در این طرح کمتر از 10% سرمايه كل را به خود اختصاص ميدهد. بنابراين اختلاف هزينه احداث در استانهاي مختلف حدود 2% كل سرمايه مورد نياز است که قابل اغماض است.


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


نرخ زمين پيشبيني شده در اين طرح ميانگيني از نرخهاي موجود در استانهاي كشور است. هزينه خريد و آماده سازی زمين کمتر از 3% از كل سرمايه مورد نياز طرح است. بنابراین اختلاف هزینه خرید زمین در استانهای مختلف بسیار ناچیز است و تاثيری در هزينههاي توليد و درآمد ماهانه ندارد. اگر ميزان وام دريافتي تابع متغير سرمايه كل در نظر گرفته شود، با حذف نرخ زمين، ميزان اقساط پرداختي ماهانه و در نتيجه هزينههاي ماهانه توليد تنها به ميزان 6 ميليون ريال تغيير ميكند و بنابراين قيمت زمين قابل صرفنظر كردن است.


8- وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال

نيروي انساني و تعداد اشتغال طرح به ميزان توليد وابسته است. در اين طرح اشتغال 10 نفر پرسنل پيشبيني ميگردد كه فهرست آنها در جداول 13 و 14 آمده است. درصورت افزایش ظرفیت تولید و تعداد شیفت کاری، میزان اشتغالزایی طرح افزایش عمدهای خواهد داشت.


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


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


الف- آب


آب مورد نياز واحد شامل خط توليد، تاسيسات، مصارف آشاميدني و بهداشتي و آبياري فضاي سبز ميشود. آب مورد نياز مصارف اشاميدني و بهداشتي بر اساس سرانه هر نفر 150 ليتر در روز تعيين ميشود. آب مورد نياز براي آبياري نيز به ازاء هر متر مربع 1.5 ليتر در روز تعيين ميگردد. كل مصارف آب حدود 4 متر مكعب در روز مطابق جدول زير است


		نوع مصرف

		ميزان (متر مكعب در روز)



		آب در خط توليد

		2



		آب آشاميدني

		1.5



		آبياري فضاي سبز

		0.3



		شستشو تجهيزات

		0.1



		متفرقه

		0.1



		جمع

		4





ب- برق


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


برق مورد نياز خط توليد حدود 120 كيلووات در روز است. برق مورد نياز تاسيسات نيز حدود 10 كيلووات در روز پيشبيني ميشود. برق روشنايي تخميني از مساحت ساختمان است. مصرفكنندگان اصلي برق در جدول زير مشخص شدهاند.


		نوع مصرف

		ميزان مصرف روزانه (كيلووات ساعت)



		خط توليد

		124



		تاسيسات

		10



		انبار

		3



		ساختمان اداري

		5



		روشنايي

		5



		سرمايش

		5



		جمع

		152





ب- سوخت


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


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


10- وضعيت حمايتهاي اقتصادي و بازرگاني 


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


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


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

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


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


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


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

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

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

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

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

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

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

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


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


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


12- منابع


1- كتاب آمار وزارت بازرگاني 1380-1386


2- بانك اطلاعاتي طرحهاي فعال و در دست اجرا: وزارت صنايع


3- بانك اطلاعاتي كد ICIC3 وزارت صنايع


4- سالنامه آمار بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران طي سالهاي 1380-1386.


5-كتاب مقررات صادرات و واردات جمهوري اسلامي ايران. موسسه مطالعات و پژوهشهاي وزارت بازرگاني


6- موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي جمهوري اسلامي ايران www.isiri.org 

7- http://shop.oreillyauto.com

8-  http://www.vividracing.com

9-  http://www.advancepetro.com

10-  http://www.misco.com

11-  http://www.reichertai.com

12- http://www.stripdip.com/

13- http://www.brakefluidtester.com/

14- http://www.otctools.com/
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