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  معرفي محصول .١

  نام و كد آيسيك محصول .۱.۱

 استاندارد هاي بندي طبقه از يكي ،)ISIC( اقتصادي هاي يتفعال رشته المللي بين استاندارد بندي طبقه
اقتصادي سازمان ملل - توسط شوراي اجتماعي ۱۹۴۸بندي در سال  متن اولية اين طبقه .است المللي بين

متحد پذيرفته شد و به كشورهاي عضو توصيه شد تا اين نظام را بعنوان يك استاندارد ملي بپذيرند و يا 
 ISICبندي  المللي، از طبقه عات آماري خود مطابق با اين سيستم به منظور مقايسه بينبا تنظيم مجدد اطال

 آمار، كميسيون اجالس دهمين در آن تصويب از پس و ۱۹۵۸ سال در ISIC ويرايش اولين .استفاده كنند
 شد، تصويب آمار ميسيونك اجالس پانزدهمين در ۱۹۶۸ سال در دوم ويرايش. شد منتشر و چاپ

تصويب شد و در  ۱۹۸۹ سال در آن اجالس پنجمين و بيست در آمار كميسيون توسط سوم ويرايش
   .منتشر گرديد ۲۰۰۳مورد بازنگري قرار گرفت كه در سال  ۲۰۰۲در سال  ۱/۳نهايت نسخة 

 ۳نسخة  ISICرا بر پاية  »هاي اقتصادي ايران فعاليت« ايران، نيز مركز آمار ۱۳۷۳در سال 
 در كه هايي فعاليت و شدند حذف نداشتند مصداقها كه در ايران  آن برخي فعاليت بندي كرد كه در طبقه
 خاص طبقه بود، نشده داده اختصاص خاص طبقه آن به المللي بين بندي طبقه در ولي بود عمده ايران
 در آن انجام امكان كه يهاي فعاليت برخي و شده شناختههاي  فعاليت مي تما براي بندي طبقه اين در. گرفت
 رعايت اصولي طبقات، به كد اختصاص نحوه در و شده تعيينمي رق چهار كد داشت وجود نزديك آينده
 رد .داد انجام توان مي خطايي هيچگونه بدون يا و كمترين با را المللي بين بندي طبقه با مقايسه كه شد
 بندي طبقه اقتصادي، فعاليت ديدگاه با شده فهرست هاي كارگاه يبند طبقه منظور به نيز ۱۳۸۱ سال

 و داد قرار بازنگري مورد بود كرده تهيه ۱۳۷۳ سال در ايران آمار مركز كه را اقتصادي هاي فعاليت
 استاندارد بندي طبقه ويرايش سوم اساس بر ايران اقتصادي هاي فعاليت بندي طبقه« عنوان تحت

 .منتشر نمود »)۱۳۸۱سال  در شده بازنگري(اقتصادي هاي فعاليت تمامي رشته المللي بين

انجام شده  ۱/۳نسخة  ISICي  هاي اقتصادي ايران بر پايه بندي فعاليت از آنجاييكه بازنگري طبقه
به اين ترتيب . است ISICها نيز كامالً هماهنگ با كدگذاري مورد استفاده در  است، نحوة كدكذاري فعاليت

هاي جدول كه  حروف الفبا براي رده: ارتند ازبندي عب هاي مورد استفاده در اين طبقه سلسله مراتب رده
و ارقام » گروه«مي براي تعيين رق، ارقام سه »بخش«شود، ارقام دورقمي براي تعيين  ناميده مي» قسمت«

 ۱۷از ) ۱/۳نسخة (اقتصاديهاي  فعاليت المللي بين استاندارد بندي طبقه .»طبقه«چهار رقمي براي تعيين 
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 بخش، ۶۴، قسمت ۱۸ در حاضر بندي طبقه كه است شده تشكيل طبقه ۲۹۸ و گروه ۱۶۱، بخش ۶۲، قسمت
 .است شده تدوين طبقه ۳۷۴ و گروه ۱۶۳

به خود اختصاص نداده است  ISICبندي  توليد شيرآالت پالستيكي به تنهايي كد خاصي را در طبقه
در جدول زير . همراه ساير محصوالت پالستيكي بجز كفش در گروه و طبقه قرار گرفته استه بلكه ب

  :نشان داده شده است ISICبندي  سلسله مراتب قرارگيري اين محصول در طبقه

  ISICبندي  سلسله مراتب قرارگيري توليد شيرآالت پالستيكي در طبقه -١جدول 

  شرح فعاليت  كد فعاليت  زيرمجموعه

  صنعت  ت  قسمت

  يپالستيك و الستيكي محصوالت توليد  ۲۵  بخش

  كفش بجز پالستيكي محصوالت توليد  ۲۵۲  گروه

  كفش بجز پالستيكي محصوالت توليد  ۲۵۲۰  طبقه

كند عالوه بر توليد شيرآالت پالستيكي، كلية  بيان مي ۲۵۲۰همانطور كه شرح فعاليت در طبقة 
  :ها عبارتند از شود كه برخي از آن محصوالت پالستيكي مورد استفاده را نيز شامل مي

 توليد –پوليكا اتصاالت �

 توليد –پالستيكي بطري �

 توليد –پالستيكي پارو �

 پالستيكي اشياء ساخت –سازي پالستيك �

 توليد –كف و ديوار و سقف پالستيكي هاي پوشش �

 توليد –پالستيكي تابلو �

 توليد –پالستيكي جاظرفي �

 توليد –پالستيكي جعبه �

 توليد –پالستيكي جواهرات جعبه �

 توليد –پالستيكي جلد �

 جوشكاري –تيكپالس جوش �

 پالستيك جوشكاري �

 اتيلن پلي هاي لوله جوشكاري �

 توليد –پالستيك چادرهاي �

 توليد –پالستيكي حصير �

 توليد –پالستيكي بطري در �

 توليد –اتيلن پلي و سي وي پي هاي لوله �

 توليد –پوليكا و پالستيكي اتصاالت و لوله �

 توليد –سماور شير دستگيره �

 نايلون دوخت �

 توليد –سيم انواع پالستيكي روكش �

 توليد –پالستيكي پالك رول �

 توليد –پالستيكي طناب �

 توليد –پالستيكي ظروف �

 توليد –مالمين ظروف �

 توليد –پالستيكي مصرف بار يك ظروف �

 توليد –فايبرگالس طعاتق �

 توليد –پالستيكي قفل �

 توليد –پالستيكي قوطي �

 توليد –پالستيكي كاور �

 توليد –پالستيكي كفپوش �

 توليد –پالستيكي ايمني كاله �

 توليد –نايلوني و پالستيكي كيسه �

 توليد –زباله كيسه �

 توليد –فريزر كيسه �

 توليد –پالستيكي كيف �
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 توليد –مصرف بار يك هاي ليوان �

 توليد –پالستيكي ماسوره �

 توليد –كفش از غير پالستيكي والتمحص �

  توليد –مبلمان بجز فايبرگالس محصوالت �

 توليد –پالستيكي گالن �

 مالمين ظروف روي زني گل �

 توليد –نايلكس �

  توليد –نايلون �

اند، كه تنوع  قرار گرفته ۲۷۳۲و ۲۷۳۱ساير انواع لوله و اتصاالت و شيرآالت بجز پالستيكي در كدهاي 
براي انواع لوله، اتصاالت و شيرآالت بجز  ISICبندي  رقمي طبقه ۴ذكر شده در شرح فعاليت كد 

  :پالستيكي بصورت جدول زير است

  ISICبندي  انواع لوله، اتصاالت و شيرآالت بجز پالستيكي ذكر شده در طبقه -٢جدول 

  شرح فعاليت  كد فعاليت

  )گاز و آب شيرآالت قطعات انواع(گري آهن و فوالد ريخته  ۲۷۳۱

  ...)برنج، سرب، مس، آلومينيوم، مفرغ و (غيرآهني فلزات گري ريخته  ۲۷۳۲

 واردات و صادرات تعرفه گمركي و شرايط .۱.۲

 )تعرفة گمركي(رقمي  ۸در آمار گمركي هر يك از محصوالت صادراتي و وارداتي بوسيلة يك كد 
در . اي از اين محصوالت است كنندة خانواده تعرفة گمركي بيانشمارة رقم اول اين  ۶شوند كه  معرفي مي
هاي  د بلكه انواع شيرآالت از جنسباش شيرآالت پالستيكي داراي يك شمارة تعرفة مجزايي نمياين آمار، 

  .معرفي شده است ۸۴۸۱۸۰تعرفة ها و صنايع مختلف تحت شمارة  مختلف و مورد استفاده در زمينه

تعرفه در برگيرندة شيرآالت پالستيكي مورد نظر هستند كه شمارة برخي از كدهاي زيرمجموعة اين 
  :گمركي مورد نظر آورده شده استهاي  در جدول زير شرح و نيز حقوق ورودي هر يك از تعرفه

  شمارة تعرفه، شرح و حقوق ورودي و مالحظات مربوطه –٣جدول 

  مالحظات  واحد حمل  حقوق ورودي  نوع كاال  شماره تعرفه

  * Kg  %۵۵  ...پيسوار و  دستشويي، و حمام مخلوط شير بهداشتي، شيرآالت  ۸۴۸۱۸۰۱۰

   Kg  %۴۰  از جنس برنج لغايت سه اينچ valve  gateشيرفلکه کفشويي  ۸۴۸۱۸۰۱۵

   Kg %۴۰  اينچ ۵/۲از جنس برنج لغايت   ball valveشيرتوپي  ۸۴۸۱۸۰۲۰

   Kg  %۴۰  اسپري ظروف مخصوص ريش  ۸۴۸۱۸۰۲۵

   Kg %۴۰  عيما گاز لندريس مخصوص ريش ۸۴۸۱۸۰۳۰

   Kg %۴۰  گاز اجاق مخصوص ريش ۸۴۸۱۸۰۳۵
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   Kg %۴۰  گازي بخاري مخصوص ريش ۸۴۸۱۸۰۴۰

   Kg %۴۰  جيپک و وارييد مخزني، گازي، کن آبگرم مخصوص ريش ۸۴۸۱۸۰۴۵

   Kg %۴۰  خودرو كيالست وپيت مخصوص ريش ۸۴۸۱۸۰۵۰

   Kg  %۱۵  )كيترموستات ريش( خودرو ترموستات  ۸۴۸۱۸۰۶۵

   Kg  %۱۰  انژکتوري خودروهاي ورودي هواي ميتنظ ريش  ۸۴۸۱۸۰۷۰

 .گردد مي تعيين) بيشتر باشد که کدام هر(درصد  ٥٥ يا و ريال ١٢٠٠٠٠ ميزان به بهداشتي شيرآالت کيلو هر ريالي معادل ورودي حقوق *

 موردنياز المللي بين وملي هاي استاندارد .۱.۳

 كه است كشور رسمي مرجع تنها قانون،صنعتي ايران به موجب  تحقيقات و استاندارد مؤسسه
سعي بر اين است كه  .باشد مي) رسمي(ملي  اردهاياستاند نشر تدوين و تعيين، ةوظيف دار عهده

آوري  توجه به شرايط توليدي، فني و فن با وها و مصالح ملي  استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت
كنندگان،  مصرف توليدكنندگان،: و نفع شامل حقحاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان 

  .هاي دولتي باشد و سازمان نهادهابازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و 

ثير آن أها به دليل ت سيسات بهداشتي ساختمان از جمله درفشانأز به وجود استاندارد ملي انواع تنيا
ثير أكنندگان و به خصوص ت تأمين نظر مصرف آوري و نمودن سطح فن درارتقاء كيفي توليدات و به روز

 كارشناسان و منابع ملي همواره مدنظر ازروي آب و استفاده بهينه كاهش هدر جويي و آن در صرفه
  .اندركاران اين صنعت بوده است دست

، يمکانيک يمخلوط اهرم يشيرهاها،  درفشاناستاندارد ملي در رابطه با شيرآالت بهداشتي در مورد 
سردوش حمام و شيلنگ دوش حمام وجود دارد كه در جدول زير كد استاندارد ملي هر يك بيان شده 

  :است

  بهداشتي يرآالتكد استاندارد ملي ش -٤جدول 

  نام محصول  كد استاندارد

  ها مشخصات کلي درفشان –بهداشتي  يرآالتش  ٦٦٧٨

  شيرهاي مخلوط اهرمي مکانيکي –بهداشتي  شيرآالت  ٦٦٧٩

  سردوش حمام  ٦٦٨٠

  شيلنگ دوش حمام  ٦٦٨١

نظيم جريان روي خروجي شير نصب شده تا موجب ت د كه برنگرد به وسائلي اطالق مي ها درفشان
  .خروجي آب از آن گردد
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، آب )دستگيره شير( كننده كه توسط يك تنظيم شيرهايي هستند :شيرهاي مخلوط اهرمي مكانيكي
كنند و مقدار آب را با استفاده از همان  سرد و گرم را بين حالت تمام داغ و تمام سرد مخلوط مي

  .نمايد كننده جداگانه ديگر، بين حاالت قطع جريان و بيشينه جريان، تنظيم مي يميا تنظ كننده و تنظيم

مرتبط  )تلفني(باشد، كه خروجي دوش را به دوش دستي  اي قابل انعطاف مي لوله :شيلنگ دوش حمام
  .كند مي

 قطرات يا جت صورت به آب تا دهد مي اجازه كه است، شستشو براي اي وسيله: دوشسر خروجي

  .شود پخش بيرون، هب كوچك

 و كند مي عبور آن درون از آب كه هايي، روزنه با است اي صفحه: سردوش افشانه ةدهند شكل ابزار
 ابزار يك .باشد مي مجزا خروجي آب هاي جريان يا و ريز قطرات داراي كه دهد، مي را افشانه يك تشكيل
  .كند مي عمل شد، ذكر باال در كه هايي روزنه با كه اي، صفحه عنوان به است مكانيكي

  .كند مي متصل آب،تأمين  محل به را آن و داشته نگه را سردوش كه است قسمتي: سردوش بازوي

 
  های شير پالستيکينمونه - ١شکل 

د مورد استفاده استانداردي كه براي هر يك از محصوالت مذكور تهيه شده تا تحت آن شرايط موجو
  :قرار گيرند در جدول زير آورده شده است
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  از هر يك از محصوالت شرايط مورد نياز براي استفاده -٥جدول 

  محدوده استفاده  كميت فيزيكي  نام محصول
  محدوده توصيه شده براي عملكرد صحيح

  )فشار ديناميكي(

  ها درفشان

≥ 1bar(  ارب ٠.٥  كمينه فشار ديناميكي  P ≤  5 bar(  

    بار ٥  بيشينه فشار استاتيكي

  ≥ ٦٥ oC  ≥٧٠ oC  درجه حرارت

  شيرهاي

  مخلوط مكانيكي

≥ 1bar(  بار ٠.٥  كمينه فشار ديناميكي  P ≤  5 bar(  

    بار ١٠  بيشينه فشار استاتيكي

  ≥٦٥ oC  ≥oC٩٠  درجه حرارت

  سردوش حمام

≥ 1bar(  بار ٠.٥  كمينه فشار ديناميكي  P ≤  3 bar(  

   بار ٥  بيشينه فشار استاتيكي

  ≥٤٢ oC  ≥٧٠ oC  حرارتدرجه 

  دوش حمام شيلنگ

≥ 1bar(  بار ٠.٥  كمينه فشار ديناميكي  P ≤  3 bar(  

   بار ٥  بيشينه فشار استاتيكي

  ≥٤٢ oC  ≥٧٠ oC  درجه حرارت
باشند كه جزئيات بيشتر آن  از ميان اجزاء فوق تنها شيرهاي مخلوط مكانيكي و سردوش مدنظر مي

هاي ديگر آن  آمده است و در مورد ساير انواع شيرآالت و بخش ۶۶۸۰و  ۶۶۷۹در استانداردهاي شمارة 
  .استانداردي وجود ندارد
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 محصولمصرف  هاي بررسي زمينه .۱.۴

براي اين محصول انجام گرفته عمدتاً براساس جنس آن و يا نوع كاركرد بوده است هايي كه  بندي طبقه
ها يك زمينة كاربرد  معموالً براي هر يك از انواع شيرآالت. ها اشاره شد هاي قبلي به آن كه در بخش

 شود لذا استفاده از اي، از آن استفاده مي ها و خواص ويژه خاصي وجود دارد كه بدليل داشتن ويژگي
ها استفاده از چند نوع شيرآالت ممكن  اما در برخي محيط و موقعيت. شيرآالت ديگر نامناسب خواهد بود

  .ها و معايبي هستند بوده كه به طبع داراي مزيت

شوند كه شيرفلكه داراي انواع  بندي مي شيرآالت به دو دستة شيرآالت بهداشتي و شيرفلكه تقسيم
، ...و  )يا دروازه( اي گوهاي، ديسكي و  ، پروانه)اي كره( ١ويي، توپيها كش متنوعي است كه مهمترين آن

تر و اطمينان آن بيشتر  تر و عمر آن طوالني تر، مرغوب هستند كه به همين ترتيبي كه ذكر شد گران
هاي آبرساني و گازرساني است كه  يكي از مصارف بسيار گستردة شيرفلكه در سيستم. شود مي
اغلب  هاي آبرساني در سيستم. هم از نوع پالستيك هم از نوع برنج هستند وتفاده مورد اس يها فلكهشير

  .باشند شوند از جنس پالستيك مي اده ميفاستشيرهايي كه 

گيرد از جنس برنجي، چدني، فوالدي و استنلس استيل  مهمترين شيرآالتي كه مورد استفاده قرار مي
، )GLOBE VALVE(سوزني : ها عبارتند از آنها و سايزهاي مختلف هستند كه انواع  در کالس

 BALL()گازي(، آدكو، چهارپيچ، كمرجوش، فشارشكن، شير توپي )BUTTERFLY(اي پنوماتيك، پروانه

VALV(كشويي ،(GATE VALVE) گلوب ولو ،(GLOB VALVE)،  صافي(STREINER) شير خودكار ،
، شير اتكو (SAFTI VALVE) ، شير اطمينان(SONOLOIED)، شير برقي (CHECK VALVE)يكطرفه 

  ...و  (NEEDLE VALVE)شيرهاي ابزار دقيق و  (CAK VALVE))چاقويي(
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همپوشاني بسيار زيادي با  پالستيكيزمينة مصرف شيرآالت 
دارد كه بيشترين مصرف را در  برنجيهاي مصرف شيرآالت  زمينه

شور شيرآالت از جنس برنج با در ك حاضردر حال . داخل كشور دارد
ساختماني،  نيكل بطور عمده در كلية مصارف بهداشتيِ-كاري كرم آب

هاي آبرساني و  در سيستمصنعتي و آزمايشگاهي و غيره و نيز شيرفلكه 
نيكل جهت -كاري كرم گيرد كه آب مورد استفاده قرار ميگازرساني 

  .گيرد زيبايي و طراحي مناسب آن انجام مي

  

  شير آب از جنس برنج با آبكاري كرمی نمونه - ٢شکل 

هاي  در بخش آبرساني، آب و فاضالب بخش چدني و فوالديشيرآالت و انواع شيرفلكه از جنس 
شود و نيز بيشتر در محيطي اسيدي و گازي خورنده،  استفاده مي )غير ساختماني و غير بهداشتي(صنعتي 

گيرد كه امروزه مصرف چدني در بخش  نفت و پتروشيمي مورد استفاده قرار ميمخازن نفتي و صنايع 
  .آب و گاز رو به كاهش است

 ۳۱۶بيشتر در صنايع غذايي و عيار  ۳۰۴با عيار  استنلس استيلاز جنس شيرآالت و انواع شيرفلكه 
كربون از جنس شيرآالت و انواع شيرفلكه . شود در ميط اسيدي و گازهاي خورندة صنعتي استفاده مي

. گيرد در انتقال آب و گاز و بيشتر روغن در فشارهاي پايين و باال مورد استفاده قرار مي استيل
  .شود وبيش استفاده مي قلع در شيرآالت يكطرفه در لوله كشي نيز كم-شيرآالت از جنس مس

اكم نيست از ها ح هاي كاربردي كه شرايط خاصي در آن همانطور كه قبل اشاره شد در برخي زمينه
هاي آبرساني در بخش صنعت به جهت  بعنوان مثال در سيستم. تواند استفاده شود ها مختلفي مي جنس
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كه در بخش  شود در حالي هاي چدني و فوالدي استفاده مي تر از شيرآالت و شيرفلكه عمر طوالني
  .شود ساختماني از برنجي و يا پالستيكي استفاده مي

 و تحليل اثرات آن بر مصرف محصولبررسي كاالهاي جايگزين  .۱.۵

در دنياي امروز محصوالت جايگزين با هدف كاهش هزينه و بهبود عملكرد و كارايي باالتر طراحي و 
شيرآالت . آورند گردند كه بدنبال آن نيازها و بازارهاي جديدي را براي رقابت بوجود مي توليد مي

ت ديگر طراحي شده است لذا بجاي بررسي پالستيكي خود بعنوان يك محصول جايگزين براي شيرآال
  .كاالهاي جايگزين، كاالهاي رقيب را بايد مورد بررسي قرار داد

  :ته شوندزير ساخ توانند از مواد نظر هستند، مييرهاي پالستيكي كه در اين طرح مدش

 ABSان استايرن  اكريلونيتريل بوتادي �

 PVCوينيل كلرايد  پلي �

 HDPEاتيلن سنگين  پلي �

 وپيلنپر پلي �

با بررسي كاربردهاي . كنند از يكي از مواد باال استفاده تواند  مينظر  بسته به قيمت و كيفيت موردكه 
هاي مختلف در بخش قبل، شيرآالت زير كه حجم بيشتري از بازار را نيز به خود  انواع شيرآالت از جنس

  .اختصاص داده بعنوان كاالهاي رقيب در نظر گرفته شده است

  نيكل-برنجي با آبكاري كرمشيرآالت  �

 شيرآالت چدني و فوالدي �

  شيرآالت استنلس استيل و كربون استيل �

هاي مختلف را  ، هر يك از اين شيرآالت از جنس هاي مهم در مصرف محصول با ذكر برخي از ويژگي
  :كنيم مقايسه مي

  برابر نور خورشيدمقاومت  .۱.۵.۱

در  دارند كهشيرهاي پالستيكي بت به ي نسبيشترمقاومت در برابر نور خورشيد  فلزيشيرهاي 
ها كه  ظت آنفبراي محادر معرض نور خورشيد هستند كه شيرهاي پالستيكي صورت استفاده از 

لذا در اين محيط عمر . ساخته شوداي  ظهفمحبايد  تواند در هر شرايطي به اين شيرها صدمه بزند، مي
  .استشيرهاي فلزي از جمله برنج بيشتر از شيرهاي پالستيكي 
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  مقاومت در برابر خوردگي .۱.۵.۲

شيرآالت پالستيكي كه داراي فشردگي مناسبي هستند بدليل ماهيت اين پليمرها در برابر اسيد و 
 بيشتر ازثير شيميايي بسيار أخوردگي و تبازهاي خورنده مقاوم هستند و اين مقاومت در برابر 

رهاي باال مقاوم هستند اما بدليل جمع هرچند كه شيرآالت فلزي در برابر فشا. باشند شيرهاي فلزي مي
 .شود ها مي شدن رسوب و پر شدن آن موجب تركيدن آن

  پذيري و طراحي شكل .۱.۵.۳

و همچنين كيفيت شير توليد  گيري و در سهولت شكل استعايق گرمايي خوبي اتيلن سنگين  پلي پليمر
اين توان  دهد لذا مي يگيري مكانيكي خوبي نشان م از خود قابليت ضربه و ثير بسزايي داردشده تأ

لذا از اين . هاي متنوع توليد كرد و طرح ها ، نيمه شفاف و مات و در رنگشيرآالت را بصورت شفاف
  .جهت بطور كامل بر شيرهاي فلزي ارجعيت دارد

  قيمت نهايي محصول .۱.۵.۴

 ترين به دليل امكان فرايندپذيري باال و نيز قيمت نهايي مناسب از مهمترين و پرمصرف هاپليمر
روند و در قيمت محصول نهايي نيز تأثير بسزايي  يرهاي پالستيكي به شمار مياوليه براي ساخت شمواد

آيد كه موجب افزايش مصرف آن  دارد كه مهمترين عامل تأثيرگذار در مصرف اين محصول به شمار مي
 .هاي ساختماني شده است بيشتر در بخش
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 اهميت استراتژيك كاال در دنياي امروز .۱.۶

تر شدن اين عرصه و بويژه نامساعد شدن اوضاع  ها و تنگ ه افزايش رقابت ميان شركتامروز
اقتصادي، هر بنگاهي را بر آن داشته تا با ارائة خدمت و ايجاد طرحي نو و در عين حال اقتصادي بويژه 

ايي جديد ها بدنبال تعريف كردن نيازه حتي بنگاه. كننده، به بقا در اين عرصه اميدوار باشد براي مصرف
  .با ارائة محصول و خدماتي كامالً جديد و ايجاد بازارهايي در انحصار خود هستند

ها و معايب انواع شيرآالت از جمله پالستيكي بررسي شد، مشاهده شد  در بخش قبل مهمترين مزيت
در  گيري، مقاوم تر، سهولت در شكل شدة پايين هاي شيرآالت پالستيكي قيمت تمام كه مهمترين ويژگي

هاي  اي بدنبال توليد محصولي با چنين ويژگي رطوبت و سبكي آن است كه امروزه هر توليدكننده
توجه آن در كشورهاي  هاي توليدكنندة اين محصول و توليد قابل تعداد زياد شركت. منحصر بفردي است

  .توسعه يافته نشان از موقعيت ويژة اين محصول در مقايسه با كاالهاي رقيب است

وجه به گسترش روزافزون صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و رشد استفاده از مواد شيميايي و با ت
سازي  اي كه در مقاوم مالحظه هاي قابل پالستيكي در توليد محصوالت مختلف مورد نياز بشر و پيشرفت

جاي خود را به محصوالت ... بيني شده است كه محصوالت فلزي، چوبي و  ها صورت گرفته، پيش آن
همين رويكرد و ديدگاه بوده است كه در مرحلة نخست منجر به توليد انواع لوله و . پالستيكي بدهد

  .اتصاالت پالستيكي شد و با گسترش آن، شاهد رشد توليد و مصرف انواع شيرآالت پالستيكي هستيم

 كننده محصول كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف .۱.۷

الً شناخته شده است و به لحاظ توليد و مصرف عمدة اين محصول در كشورهاي پيشرفتة جهان كام
آن و نيز صادرات كشورهاي زيادي از جمله چين، آلمان، ايتاليا و بسياري كشورهاي صنعتي ديگر 

ها مشخص و در دست نيست ولي وجود  وجود دارند هرچند كه آماري از حجم توليد و يا مصرف آن
  .دهندة توليد عمدة اين محصول استنشان هاي توليدكنندة متعددي از اين كشورها شركت

هاي شناخته شده و مهم توليدكننده اين محصول اشاره شده است  در جدول زير به برخي از شركت
توجه خواهد  توجه در آن كشورها، مصرف آن محصول در آن كشورها نيز قابل كه با وجود توليد قابل

  .بود
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  هاي شناخته شده و مهم توليدكننده انواع شيرآالت ركتبرخي از ش -٦جدول 

  مكان شركت  شركت توليدكننده

ASV Stubbe Germany 

Geco System Italy 

parthiv polymers (HDPE Ball valve) India 

Xier Plastic Valve Co., ltd Zhejiang, China 

Ningbo Baodi Plastic Valves Co Zhejiang, China 

Ningbo Minde Building Materials Co (PPR Ball Valve) Zhejiang, China 

Ningbo Jiaji Electrical Appliance Factory Ningbo, Zhejiang, China 

Zhejiang Wenling Dingxin Brass Co Wenling, Zhejiang, China 

Zhi Shen zssanitary ware .co (Plastic pvc ball valve) China 

Fengqi International Limited (PVC Ball Valve) Hebei, China 

Shangyu Group Co(Plastic Valve) Zhejiang, China 

Shenzhen Front Valve Co (Plastic Check Valves) Guangdong, China 

Ningbo Nasan Machinery Manufacturing Co. Zhejiang, China 
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 وضعيت عرضه و تقاضا .٢

  و روند توليد از آغاز برنامه اولبرداري  بررسي ظرفيت بهره .۲.۱

هاي گرفته شده براي شيرآالت براساس بهداشتي و صنعتي و نيز جنس  در آمار وزارت صنايع مجوز
  :ها اشاره شده است بندي در زير به آن بندي شده است كه اين طبقه ها تقسيم  آن

  شيرآالت پالستيكي �

  ت آهني صنعتيشيرآال �

  شيرآالت آهني ساختماني �

  شيرآالت بهداشتي �

  شيرآالت بهداشتي مجهز به چشم الكتريكي �

  پايي مكانيكي شيرآالت بهداشتي مجهز به پدال �

  شيرآالت برنجي �

 شيرآالت برنزي �

 شيرآالت استيل �

 قلع-شيرآالت مس �

برنجي بعنوان شيرآالت بندي تا حدودي با يكديگر همپوشاني دارد بعنوان مثال شيرآالت  اين تقسيم
توانند  هايي مي ها در موقعيت شيرآالت ذكر شده در باال بدليل نوع جنس آن. روند بهداشتي نيز بكار مي

هاي  بكار برده شوند كه ديگر شيرآالت قادر به استفاده در آن موقعيت نيستند، اما كاربردها و موقعيت
بعنوان نمونه شيرآالت . ت نيز استفاده نمودشيرآالتوان از برخي از اين  زيادي نيز وجود دارد كه مي

توان استفاده كرد كه از شيرآالت چدني، فوالدي، برنجي و يا  آهني در محيط مرطوب، آب و فاضالب نمي
  .شود پالستيكي استفاده مي

ل گزارش شده توسط وزارت صنايع و هاي فعا بندي تعداد واحد در جدول زير براساس اين طبقه
  :توليد آورده شده استمراه ظرفيت اسمي معادن به ه
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  )تن(هاي فعال گزارش شده به همراه ظرفيت اسمي توليد تعداد واحد –٧جدول 

  مجموع ظرفيت اسمي  تعداد واحد  نوع شيرآالت توليدي

  تن ٦٧٠  ٤  پالستيكي

  عدد ١١٠٠٠تن و  ٧٠٥٨  ٩  آهني صنعتي

  هزارعدد ٢٤٠و تن  ٢٤٠٠  ١٢  آهني ساختماني

  ميليون عدد ٢.١تن و ١٢٩٠٠  ٤٨  بهداشتي

  تن ٢٢٤  ١  بهداشتي مجهز به چشم الكتريكي

  تن ٢٠  ١  بهداشتي مجهز به پدال پايي مكانيكي

  ميليون عدد ٨تن و  ٣٥٠٠  ٣٧  برنجي

  هزارعدد ٨٠تن و  ١٣٠  ٢  برنزي

  ميليون عدد ١٠.٤٣تن و  ٢٦٩٠٠  ١١٣  مجموع

، تعداد و ظرفيت اسمي قابل توجهي را براي توليد انواع شيرآالت ساختماني شود كه آمار مشاهده مي
به لحاظ تعداد . دهد و اين در حالي است كه اين با واقعيت امر فاصله دارد و صنعتي در كشور نشان مي

. كنند هاي توليدكنندة كمتر و در برخي تعداد بيشتري فعاليت مي در توليد برخي از اين شيرآالت، شركت
هاي بيشتري وجود دارند كه بدون اخذ مجوز و استاندارد و  در توليد شيرآالت برنجي و بهداشتي شركت

  .كنند بصورت كارگاهي در كشور فعاليت مي

تر از ظرفيت اسمي فعاليت  اند و يا با حجمي پايين ها تعطيل شده از طرفي نيز بسياري از اين شركت
شيرآالت توليدي بيش از آن چيزي است كه در كشور توليد  لذا ظرفيت اسمي براي برخي از. كنند مي
گردد و نيز به مانند شيرآالت پالستيكي تنها دو شركت فعال در اين زمينه وجود دارند و دو شركت  مي

  :ديگر اشتباهاً در اين بخش قرار گرفته است كه اين دو شركت فعال در جدول زير آورده شده است

  واحدهاي توليدكنندة شيرآالت پالستيكي –٨جدول 

  برداري سال بهره  مكان  نوع محصول ذكر شده  ظرفيت اسمي  نام شركت

  ١٣٨٣  تهران  اتيلن شيرتوپي پلي  تن ١٥٠  فخرآب

  ١٣٧٧  اردبيل  شيرآالت پالستيكي  تن ٣٢٠  افزا اردبيل لوله و اتصاالت چشمه

  ١٣٨٤  ساوه  لنيات يپل يتوپيراتصاالت و ش  --   پتروگاز پارسا

ها، تن آورده شده است كه اين واحد مربوط به  واحد توليد ذكر شده براي بسياري از اين شركت
بنابراين . باشد ولي واحد فروش اين محصوالت، عدد است آالت مي ظرفيت توليد تجهيزات و ماشين

ت توليدي ديگر حجم توليد شيرآالت پالستيكي در كشور نسبت به ساير شيرآالشود كه  مشاهده مي
  .دهد درصد را تشكيل مي ۵ناچيز است كه با توجه به ظرفيت اسمي ارائه شده كمتر از 
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گذاري و  ها به ميزان سرمايه با توجه به زمينة كاربرد هر يك از انواع شيرآالت توليدي، فعاليت شركت
ني، عمراني، آب و هاي ساختما بطوريكه با افزايش پروژه ،ها بستگي دارد حجم فعاليت در آن حوزه

هايي از اين قبيل، حجم مصرف و بدنبال آن توليد شيرآالت مرتبط افزايش  گازرساني و صنعتي و فعاليت
هاي عمراني و صنعتي، شيرآالت چدني و  با افزايش پروژه ۸۶و  ۸۵هاي  بطوريكه در سال. يابد مي

تماني مصرف و توليد شيرآالت هاي ساخ فوالدي افزايش يافته ولي در دو سال اخير با كاهش پروژه
اتصاالت  زيلن و نيات يپل يتوپ هايريشتوليدكنندة انواع  فخرآب شركت .بهداشتي كاهش داشته است

طراحي شده گازي  فاست كه اكثراً براي مصار يو آبرسان يگازرسان يها وژن جهت شبکهيالکتروف
  . آيد كنندة اين محصول به شمار مي است و شركت گاز مصرف

ايتاليا با مارک  "Geco System" آلمان و  "ASV Stubbe" هاي ها از شرکت نس توليد آنليسا
ميليمتر  ۲۵-۱۶۰اين محصول به لحاظ اندازه داراي تنوع است كه از  .اخذ نموده است  Elofitتجاري

 Gecoشود و مابقي از شركت  ميليمتر توسط خود اين شركت توليد مي ۲۵-۹۰هاي  وجود دارد كه اندازه

System كيلوگرم هستند و  ۳تا  ۲ميليمتري داراي وزني بين  ۲۵هاي  شيرتوپي. شوند وارد مي
  .رسند كيلوگرم مي ۲۰ميليمتري به حدود  ۱۶۰هاي بزرگ  شيرتوپي

اليه و شيرآالت پالستيكي  اتيلن تك توليدكنندة لوله و اتصاالت پليافزا  لوله و اتصاالت چشمه شركت
كه در اصطالح به (شيرآالت توليدي اين شركت، شيرهاي توپي  .باشد اردبيل ميبهداشتي واقع در شهر 

  .ميليمتر هستند ۳۲و  ۲۵، ۲۰هاي  پروپيلن در اندازه و پيستوني از جنس پلي )شود ها گازي گفته مي آن

گيري  اندازه هاي تقليل فشار و ساخت ايستگاه اقالم وتأمين  در زمينه طراحي، پتروگاز پارساشرکت 
اتيلن فعاليت  شيرتوپي پلي توليد اتصاالت و فيلترهاي سپراتور گازي و و فيلترهاي خشک گازي و ازگ

  .باشند مي ميليمتر ۱۶۶و  ۱۱۰، ۹۰، ۶۳ هايسايز توليدي در اتيلن توپي پلي هايشير. دارد

اي از شيرآالت صنعتي و ساختماني مورد استفاده در كشور را شيرآالت برنجي تشكيل  حجم عمده
هاي خاصي  ها در شرايط و زمينه هاي آن دهد و از ساير شيرآالت با توجه به جنس، هزينه و قابليت مي

ها  هاي اخير براساس ظرفيت اسمي آن برداري واحدها در سال روند بهره. گيرد مورد استفاده قرار مي
  .براي مجموع شيرآالت بهداشتي و برنجي در جدول زير نشان داده شده است

  ها براي مجموع شيرآالت بهداشتي و برنجي برداري واحدها براساس ظرفيت اسمي آن روند بهره -٩جدول 

  )تن(مجموع ظرفيت اسمي  برداري شده تعداد واحد بهره  سال

١٧٠٠  ٧  ١٣٨٠  

٢٥٠  ٣  ١٣٨١  

١٣٢٠  ٦  ١٣٨٢  

١٢٠٠  ٦  ١٣٨٣  
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٣٣٠  ٢  ١٣٨٤  

٣٧٢٥  ٥  ١٣٨٥  

١١٨٠  ٧  ١٣٨٦  

٥٤٠  ٢  ١٣٨٧  

  

  
  برداري رسيده روند مجموع ظرفيت اسمي واحدهاي شيرآالت بهداشتي و برنجي به بهره - ٣شکل 

هاي مربوط  اما همانطور كه ذكر شد روند توليد كلية انواع شيرآالت در كشور بستگي به روند فعاليت
  .هاي مصرف آن ها دارد به زمينه
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ــام كشــو  .۲.۲ ــوژي، ن آالت  هــاي ســازنده ماشــين  رها و شــركتســطح تكنول

  واحدهاي موجود

در ا يتاليا "Geco System" آلمان و "ASV Stubbe" هاي كه بعنوان نمايندة شركت شركت فخرآب
-۹۰هاي  نمايد، شيرتوپي كند و بخشي از محصوالت اين شركت را در ايران عرضه مي ايران فعاليت مي

كنولوژي موردنياز را از اين شركت آلماني تهيه نموده است كه كند كه ت ميليمتري را خود توليد مي ۲۵
  .آيد اين تكنولوژي بر طبق ادعاي اين شركت جزء چند تكنولوژي برتر جهان به شمار مي

بخش زيادي از تجهيزت خود را از داخل  پتروگاز پارسا و افزا لوله و اتصاالت چشمهدو شركت 
  .اند هاي آلماني فراهم كرده را با مشاركت شركتتجهيزات خود اند و بخش اصلي  تهيه كرده

  هاي جديد و در دست اجرا بررسي وضعيت طرح .۲.۳

هاي مختلف  همواره در اطالعات استخراجي از وزارت صنايع، مجوزهاي بسيار زيادي براي طرح
يده برداري نرس كه بسياري از اين مجوزها بداليل مختلفي به مرحله انجام و بهره شود در حالي يافت مي

با توجه به اينكه شيرآالت پالستيكي چند سالي هست كه وارد بازار شده و مورد استفاده قرار . است
براي اين  .هاي اخير است گرفته است لذا مجوزهايي كه در اين رابطه گرفته شده است مربوط سال

. هم هستند فت شده بسيار بوده كه حتي داراي عدم پيشرفت فيزيكيامحصول نيز تعداد مجوزهاي دري
شركت مجوز توليد شيرآالت پالستيكي را  ٢٠به تعداد  ١٣٨٨براساس اين اطالعات تا پايان تيرماه 

هايي كه  در جدول زير شركت .شركت پيشرفتي مشاهده شده است ٣اند كه تنها براي  دريافت نموده
  :شده استاند، آورده  هاي اخير مجوز دريافت كرده داراي پيشرفت فيزيكي بوده و در سال

  مهمترين مجوزهاي اخذ شده براي شيرآالت پالستيكي به همراه ظرفيت اسمي –١٠جدول 

  مكان  درصد پيشرفت  آخرين مجوز  واحد  ظرفيت  نام شركت

  شيراز  %٧٠  ١٣٧٩  عدد  ٢٧٠٠٠٠  رازان زرديس شيراز

  همدان  %١٠  ١٣٨٦ زمستان  تن  ٢٠٠  تعاوني همدان پالست نت

  كرمانشاه  %٣  ١٣٨٦  تن  ١٠٠  ام صادقيشهر

  سمنان  %٠  ١٣٨٦زمستان   تن  ٥٠٠٠  آژندصنعت مبتكر

  سمنان  %٠  ١٣٧٤بهار   تن  ٧٥٠  توسعه پارس طنين

  مازندران  %٠  ١٣٨٥زمستان   تن  ٦٠٠  آريس بسپار
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  مشهد  %٠  ١٣٨٥زمستان   عدد  ١٣٥٠٠٠  صنعتي طاليه

  مشهد  %٠  ١٣٨٧ بهار  تن  ١٠٠  رحيمي زاده و سيد طالب زاده مسعود

صورت  ٨٦و  ٨٥هاي  بيش از نيمي از كل مجوزهاي دريافت شده براي شيرآالت پالستيكي در سال
اند در  واحد كه مجوز توليد شيرآالت پالستيكي را دريافت نموده ٢٠ظرفيت اسمي اين . گرفته است

  .باشد هزارعدد مي ٤٠٥تن و  ١١٦٧٥مجموع 

توانايي در تأمين توليد  قطعي نيست و علت اصلي آن عدم هاي باال هيچ طرحي براي  از ميان طرح
بوده است كه بسياري از اين مجوزها براي دريافت سرماية موردنياز براي ايجاد چنين واحدهايي 

توان  بنابراين براي توليد شيرآالت پالستيكي نمي. هاي خوداشتغالي بوده است كه متوقف مانده است وام
  .ي را در نظر گرفتتا چند سال آتي واحد ديگر

در رابطه با شيرآالت ديگر نيز مجوزهاي بسياري دريافت شده است كه براي انواع شيرآالت 
كه داراي پيشرفت (موردنظر تعداد مجوزهاي اخذ شده و مجموع ظرفيت اسمي و نيز تعداد مجوزهاي مهم 

  :ه استدر جدول زير نشان داده شد )اند اند و يا چند سال اخير مجوز گرفته بوده

  تعداد مجوزهاي اخذ شده براي ساير انواع شيرآالت به همراه مجموع ظرفيت اسمي - ١١جدول 

  تعداد مجوزهاي مهم  مجموع ظرفيت اسمي  تعداد مجوز  نوع شيرآالت توليدي

  ١٠  ميليون عدد ٨.٣+ هزارتن ٤٠  ٥٤  آهني صنعتي

  ٦  هزارتن ١٩  ٢٢  آهني ساختماني

  ١٤  --   ١٥٠  و برنجي تيبهداش

  ١  هزارتن ٨  ١٠  بهداشتي مجهز به چشم الكتريكي

  ١  هزارعدد ١٢٨+ تن  ١٢٠٠  ٦  بهداشتي مجهز به پدال پايي مكانيكي

  .باشد هاي آتي نمي ها براي توليد در سال مجوزهاي مهم به منزلة قطعي بودن آن
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  محصول از آغاز برنامه اولو صادرات بررسي روند واردات  .۲.۴

به آن اشاره شد شيرآالت پالستيكي داراي يك شمارة تعرفة خاصي  ٢-١نطور كه در بخش هما
تواند حاوي شيرهاي  هاي تعرفة ذكر شده در آن بخش مي نيست و عالوه بر آن نيز كلية شماره

 شير بهداشتي، شيرآالت"و شرح  ٨٤٨١٨٠١٠پالستيكي باشد ولي تنها شيرآالت بهداشتي كه با كد 

محصوالتي كه تحت اين كد تعرفه . باشد آمده است مدنظر مي" ...پيسوار و  دستشويي، و حمام مخلوط
وارد شده است تنها بخشي از آن را شيرآالت بهداشتي و نيز بخش از اين شيرآالت بهداشتي را 

شامل شيرهاي توپي  ٨٤٨١٨٠٢٠و  ٨٤٨١٨٠١٥از طرفي نيز كدهاي . گيرد شيرآالت پالستيكي در بر مي
تواند بعنوان حجم بازار قابل جايگزين  از جنس برنج است كه بررسي واردات و صادرات آن ميو فلكه 

  .مفيد باشد

و سهم هر يك  ٨٤٨١٨٠١٠در جدول زير ميزان واردات مجموع انواع شيرآالت بهداشتي مربوط به كد 
  .از كشورها در چند سال گذشته آورده شده است

  ٨٤٨١٨٠١٠ند واردات انواع شيرآالت بهداشتي كد رو –١٢جدول 

  ارزش دالري  ارزش ريالي  )كيلوگرم(ارزش وزني  سال

٣,٢٨٣,٥٥٢ ٢٧,٩١٠,١٨٧,٨٠٩ ٨٤٧,٤١٢  ١٣٨٣ 

٢,٣٠٤,٠٩٧ ٢٠,٨٠٧,٦٧٩,٩٨٤ ٩٧٤,٢١٤  ١٣٨٤ 

٢,٠٩٩,٠٥٧ ١٩,٢٥٨,٣٠٧,٤٠٢ ٣٣٤,٢٤٤  ١٣٨٥ 

٥١٠,٧٢٥ ٤,٧٤٧,٤٩٨,٥٢٦ ٦٢,١٩٣  ١٣٨٦ 

١,٤٦٢,١٧٩ ١٣,٨٤١,٤٩٨,١١٣ ١٥٢,٨٩٠  ١٣٨٧ 

  

  
  ٨٤٨١٨٠١٠روند وزني واردات انواع شيرآالت بهداشتي كد  –٤شکل 
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  ٨٤٨١٨٠١٠روند ارزش دالري واردات انواع شيرآالت بهداشتي كد  –٥شکل 

ي اخير از كشور چين بوده ها اي از واردات شيرآالت بهداشتي صورت گرفته در سال حجم گسترده
است كه پس از آن كشورهاي آلمان، امارات، تايوان و تركيه بيشترين سهم را در واردات اين محصوالت 

  .البته واردات انجام شده از امارات متحدة عربي اغلب محصول كشورهاي اروپايي است. اند داشته

  ها ت بهداشتي از هر يك از كشورروند سهم واردات شيرآال –١٣جدول 

 ١٣٨٧ ١٣٨٦ ١٣٨٥ ١٣٨٤ ١٣٨٣ نام كشور

 %٤٠.٨ %٤٢.٠ %٥٠.٤ %٢٤.٢ %٣٣.٧ چين

 %١٦.٩ %٥.٢ %٨.٤ %٦.٧ %١٥.٨ آلمان

 %١١.٣ %٣٥.٤ %٢٢.٥ %٦١.٢ %٤٤.٣ امارات متحده عربي

 %٢.٧ %٤.٨ %١٥.٠ %٠.٣ %٠.٥ ايتاليا

 %١٠.٣ %٠.٠ %٠.٠ %٠.٧ %٠.٢ تايوان

 %٦.٣ %٤.٥ %٠.٢ %١.٠ %٠.٩ هتركي

 %١١.٨ %٧.٩ %٣.٦ %٥.٩ %٥.٠ ساير
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  ١٣٨٧ها در سال  سهم واردات شيرآالت بهداشتي از هر يك از كشور - ٦شکل 

ها در داخل بوده  اي از كاهش واردات انواع شيرآالت بهداشتي ناشي از افزايش توليد آن بخش عمده
در جدول زير ميزان صادرات مجموع  .ها هستيم سال ها در اين افزايش صادرات آن است بطوريكه شاهد

و سهم صادرات به هر يك از كشورها در چند سال  ٨٤٨١٨٠١٠انواع شيرآالت بهداشتي مربوط به كد 
  .گذشته آورده شده است

  ٨٤٨١٨٠١٠روند صادرات انواع شيرآالت بهداشتي كد  - ١٤جدول 

  ارزش دالري  ارزش ريالي  )كيلوگرم(ارزش وزني  سال

٥,٤٥٠,٧٧٠ ٤٦,٣٣١,٥٤١,٧٥٩ ٨٦٣,١٥٤  ١٣٨٣ 

٩,٥٥٥,٢٠٧ ٨٦,٣٩٠,١٨٣,٥٧٠ ١,٤٨٧,٢٩٠  ١٣٨٤ 

٩,٠١٥,٢١٩ ٨٢,٩٨٦,٧٣٨,٤٦٨ ١,٤٢٩,٥١٨  ١٣٨٥ 

١٠,٤٠٨,٦٣١ ٩٦,٦٤٣,٩١٦,٣٦٣ ١,٩٤٦,٧١٤  ١٣٨٦ 

٢٥,٢٣٠,٦٠٩ ٢٤٣,٥٠٢,٥٥٤,٢٦٤ ٢,٨٦٩,٣٦٧  ١٣٨٧ 
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  ٨٤٨١٨٠١٠روند وزني صادرات انواع شيرآالت بهداشتي كد  –٧شکل 

  

  
  ٨٤٨١٨٠١٠روند ارزش دالري صادرات انواع شيرآالت بهداشتي كد  –٨شکل 

  

به كشورهاي خاورميانه بويژه كشور  شيرآالت بهداشتيبيشترين حجم صادرات صورت گرفته انواع 
  .وريه انجام گرفته استس
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  ها روند سهم صادرات شيرآالت بهداشتي به هر يك از كشور –١٥جدول 

  ١٣٨٧  ١٣٨٦ ١٣٨٥ ١٣٨٤ ١٣٨٣ نام كشور

 %٠.١ %١.٧ %٣.٥ %٠.٠ %١.٧ آذربايجان

  %٠  %٠ %٣.٠ %٧.٢ %١٠.٥ اردن

 %٥.١ %٢.٧ %٢.٥ %١.٢ %٢.٧ افغانستان

 %٥٠.٩ %٥٣.٨ %٦٤.٨ %٧٠.٦ %٦٤.١ ريهجمهوري عربي سو

 %٢٥.٣ %١٩.٠ %٨.٨ %٨.٢ %٣.٨ عراق

 %١.٤ %٤.٦ %٢.٨ %٠.٠ %٠.٠ امارات متحده عربي

 %١١.٧ %٨.٧ %٦.٨ %٥.٠ %٠.٠ جماهيرعربي ليبي

 %٠.٣ %١.٣ %٤.٥ %٠.٠ %٠.٠ كويت

 %٥.٢ %٧.٠ %٣.٤ %٧.٩ %١٧.١ ساير

  

  
  ١٣٨٧ها در سال  درات شيرآالت بهداشتي به هر يك از كشورسهم صا - ٩شکل 

  

روند واردات و صادرات انواع مختلف شيرفلكه و شيرهاي توپي از جنس برنج تحت كدهاي 
بصورت جداول زير است كه بيشترين حجم واردات از كشورهاي چين و  ٨٤٨١٨٠٢٠و  ٨٤٨١٨٠١٥

محصوالت به كشورهاي سوريه، عراق و  امارات متحدة عربي و بيشترين حجم صادرات اين نوع
  :افغانستان بوده است
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  روند واردات انواع شيرفلكه و شيرهاي توپي از جنس برنج - ١٦جدول 

  ارزش دالري  ارزش ريالي  )كيلوگرم(ارزش وزني  سال

٢,٠٣٥,٦٦٠ ١٧,٣٠٣,١٠٥,٩٦٨ ٩٦٤,٣٤٨  ١٣٨٣ 

٢,٢٣١,٧١٤ ٢٠,٠٨٣,٣١٥,٥١٥ ١,١٩٢,٥٧٩  ١٣٨٤ 

٢,٢٦٩,١٠٧ ٢٠,٨٨٣,٦٨٠,٨٥٠ ١,٠٣٢,٧٢٦  ١٣٨٥ 

٢,٢٤٥,٣٤٢ ٢٠,٧٨٦,٥٨١,٧٦٥ ١,١٦٣,٠٧٥  ١٣٨٦ 

١,٩٤٥,٥٠٢ ١٨,٢٧٥,٣٦٨,٥٢٧ ٧٤٥,١٨٣  ١٣٨٧ 

  

  
  روند وزني واردات انواع شيرفلكه و شيرهاي توپي از جنس برنج –١٠شکل 

  

  د صادرات انواع شيرفلكه و شيرهاي توپي از جنس برنجرون - ١٧جدول 

  ارزش دالري  ارزش ريالي  )كيلوگرم(ارزش وزني  سال

١٥٣,٥٣٦ ١,٣٠٥,٠٥٣,٣٥٦ ٤٤,٧٦١  ١٣٨٣ 

١٢٠,٣٦٠ ١,٠٨١,٧٤٧,٤٨٦ ٣٥,٨٧٠  ١٣٨٤ 

٣٦٨,٠٩٨ ٣,٣٩٢,٩٦٦,٤٢٥ ١٣٠,٧١٧  ١٣٨٥ 

١,٥٧٢,٧٧٢ ١٤,٦٠٧,٥٩٠,١١١ ٦٩٠,٣٣٤  ١٣٨٦ 

٤٨,٦١٦ ٤٧٠,٩٦٧,٤٨١ ١٠,٨٧٣  ١٣٨٧ 
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  روند وزني صادرات انواع شيرفلكه و شيرهاي توپي از جنس برنج –١١شکل 

شود كه صادرات  با توجه به حجم واردات و صادرات انواع شيرآالت بهداشتي، مشاهده مي
ي نياز بازار است و توجهي نسبت به واردات آن وجود دارد لذا در حال حاضر توليد داخل جوابگو قابل

اما اين كه چه بخشي از اين . باشد رشد صادرات نشان از وجود بازار مصرف مناسبي در منطقه مي
دهد به وضوح مشخص نيست، ولي آنچه مسلم  واردات و صادرات را شيرآالت پالستيكي تشكيل مي

  .است اين محصول با معرفي و مصرف بيشتر جاي خود را باز خواهد كرد

داراي  انواع شيرفلكه و شيرهاي توپي از جنس برنجواردات  ١٣٨٧سال گذشته بجز سال در چند 
توان كاهش مصرف را  هاي ساختماني و بخش صنعت مي حجم تقريباً ثابتي بوده است و با كاهش پروژه

اما ر چند سال گذشته حداقل شاهد خالص واردات . دانست ١٣٨٧علت اصلي كاهش واردات در سال 
هاي مشاهده شده و نيز  در مجموعِ اين حجم صادرات و واردات .ايم ني اين محصوالت بودهت ٧٠٠- ٨٠٠

  .توجهي از مصرف اين نوع از محصوالت هستيم هاي داخلي، در كل شاهد حجم قابل حجم توليد شركت
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 بررسي قيمت توليد داخلي و جهاني محصول .۲.۵

باشد و از  د و محيط مورد استفاده مياين نوع محصول داراي تنوع بسيار زيادي در طراحي، كاربر
هاي مختلف و ميزان تراكم متفاوت خواهد داشت لذا قيمت  طرفي نيز بسته به محيط مورد استفاده جنس

  .محصول نيز با توجه به اين شرايط متفاوت خواهد بود

رد هاي مختلفي است كه بسته به محيط مورد استفاده و مو شيرآالت پالستيكي توليدي داراي تيپ
الزم به ذكر است كه شيرآالت پالستيكي . هاي متفاوتي است ها و وزن تقاضاي مشتري داراي تراكم

مورد استفاده بطور كانل پالستيكي نيستند بلكه مغزي و بخش دروني شيرآالت حتماً از برنج تشكيل 
هاي مختلفي از  هاي ديگر از پالستيك ها و ويژگي ها و رنگ شده است و بخش بيروني آن جهت ايجاد طرح

شود، لذا  ان استايرن استفاده مي پروپيلن و اكريلونيتريل بوتادي اتيلن سنگين، پلي سي، پلي وي جنس پي
  .هاي متفاوتي است تواند داراي وزن بخش پالستيكي يك نوع خاصي از شير پالستيكي مي

- ۱.۵وزني در حدود  تواند ميليمتري توليد داخل مي ۲۰شيرهاي توپي  پالستيكيبعنوان مثال بخش 
كيلوگرم خواهند رسيد كه قيمت  ۱.۵- ۲.۵كيلوگرم داشته باشند كه وزن كل اين نوع شيرها به حدود  ۰.۵

به همين نسبت براي شيرهاي بزرگتر وزن و . ريال هستند ۴۰۰۰۰تا  ۲۰۰۰۰اين نوع شيرها در حدود 
گيرند  صنعت مورد استفاده قرار مي ميليمتري كه در ۱۶۰يابد بطوريكه شيرهاي  ها افزايش مي قيمت آن
در جدول زير قيمت انواع شيرآالت . هزارريال قيمت دارند ۲۵۰كيلوگرم هستند و بيش از  ۲۰حداقل 
  :هاي آرياكيز و كيز ايران در سايزهاي مختلف نشان داده شده است توليدي شركت برنجي

  هاي آرياكيز و كيز ايران توليدي شركتقيمت انواع شيرآالت برنجي  - ١٨جدول 

  )ريال(قيمت واحد  تعداد در كارتن  )اينچ(سايز  نام محصول

  يشير فلکه کشوي

  )شركت آرياكيز(

۰.۵  ٣٥٢٠٠ ١٠٠ 

۰.۷۵  ٤٩٥٠٠ ٦٠ 

۱  ٧٨١٠٠ ٤٠ 

۱.۲۵  ١١٥٥٠٠ ٣٠ 

۱.۵  ١٤٨٥٠٠ ٢٤ 

۲  ۱۶ ۲۲۰۰۰۰ 

  يشير فلکه کشوي

  )شركت كيز ايران(

۰.۵  ۱۰۰ ۳۹۲۷۰ 

۰.۷۵  ۶۰ ۵۵۰۰۰ 

۱  ۴۰ ۸۴۷۰۰ 

۱.۲۵  ۳۰ ۱۲۳۲۰۰ 

۱.۵  ۲۴ ۱۶۳۹۰۰ 
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۲  ۱۶ ۲۴۶۴۰۰ 

۲.۵  ۸ ۴۰۷۰۰۰ 

۳  ۶ ۵۵۰۰۰۰ 

  يشير گاز

  )شركت كيز ايران(

۰.۵  ۷۲ ۲۰۰۰۰ 

۰.۷۵  ۴۰ ۳۱۰۰۰ 

۱  ۲۵ ۵۸۰۰۰ 

۱.۲۵  ۲۴ ۹۳۰۰۰ 

۱.۵  ۱۸ ۱۳۰۰۰۰ 

۲  ۸ ۱۹۰۰۰۰ 

 ۵۵۰۰۰ ۲۴  ۱  )شركت كيز ايران(يشير قفل

 ۱۷۲۰۰ ۱۲۰  ۰.۵  )شركت كيز ايران(رشير پيسوا

  يشيرربع گرد آب و گاز

  )شركت كيز ايران(

۲.۵  ۸ ۳۶۳۰۰۰ 

۳  ۶ ۵۰۶۰۰۰ 

در جدول زير قيمت يك نوع . باشد قيمت اين نوع محصوالت در مناطق مختلف جهان بسيار متفاوت مي
اروپا نشان داده شده هاي پالستيكي مصرف در صنعت در سايزهاي مختلف در كشورهاي  شيرتوپي

  :عدد است ۱۰هاي باالي  است كه قيمت مربوط به سفارش

  هاي پالستيكي صنعتي در اروپا قيمت شيرتوپي - ١٩جدول 

  )ريال(قيمت واحد  )دالر(قيمت واحد  )اينچ( سايز  مدل

TRUE UNION,  

  

۰.۵  ۸.۲۵ ۸۱۶۷۵ 

۰.۷۵  ۸.۳۵  ۸۲۶۶۵ 

۱  ۱۰.۱۴  ۱۰۰۳۸۶ 

۱.۲۵  ۱۲.۹۹  ۱۲۸۶۰۰ 

۱.۵  ۱۳.۹۸  ۱۳۸۴۰۰ 

۲  ۱۵.۷۵  ۱۵۵۹۲۵ 

4 BOLT, FULL PORT  

  

۰.۵  ۱۲.۹۹  ۱۲۸۶۰۰ 

۰.۷۵  ۱۲.۹۹  ۱۲۸۶۰۰ 

۱  ۱۴.۵  ۱۴۳۵۵۰ 

۱.۲۵  ۱۵.۵  ۱۵۳۴۵۰ 

۱.۵  ۱۹.۹  ۱۹۷۰۰۰ 

6 BOLT, FULL PORT  

۲  ۲۵.۸  ۲۵۵۴۰۰ 

۳  ۴۸.۸۷  ۴۸۳۸۰۰ 
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۴  ۱۲۱.۶۶  ۱۲۰۴۵۰۰ 
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  از آغاز برنامه ررسي روند مصرفب .۲.۶

ها مشخص نيست لذا  انواع شيرآالتي كه وارد كشور شده و يا از كشور خارج شده به لحاظ جنس آن
اين  .توان براي اين محصول مورد بررسي از طريق واردات ميزان مصرف كنوني آن را تخمين زد نمي

. اده بسيار بستگي دارندنوع شيرآالت مورد بررسي به لحاظ كاربرد به محيط و شرايط جوي مورد استف
اين نوع شيرآالت در برابر نور مستقيم خورشيد داراي عمر كوتاهي هستند و از طرفي ديگر در محيطي 

  .با رطوبت باال داراي كاربرد بسيار زيادي هستند

هاي ادراي و تجاري و  هاي مسكوني، واحد  هاي مختلفي از قبيل ساختمان  اين نوع شيرآالت در محيط
تواند مورد استفاده قرار گيرد كه  اي كه وجود دارد و نيز در صنعت كشاورزي مي محيط بستههرگونه 

هاي مسكوني موجود در كشور ميزان بازار بزرگ براي اين محصول    تنها با در نظر گرفتن ساختمان
به  اما نكتة قابل تأكيد در مورد اين بازار اين است كه كسب اين بازار نياز. مشخص و مشهود است

ها و   رقابت شديد با توليدكنندگان شيرآالت فلزي موجود است و تبليغات مناسب براي معرفي ويژگي
  .هاي آن نسبت به انواع ديگر از اهميت زيادي برخوردار است  مزيت

، شيرآالت يو خارج يعدم رعايت قوانين استاندارد موجب شده كه توليدكنندگان متفرقه داخل
به وفور از طريق  يشيرآالت چين. كيفيت پايين و قيمت ارزان را وارد بازار كنندبا  يساختمان يبهداشت

سازان  از انبوه يبسيار. رسد يبه فروش م يرم قيمت محصوالت داخلهاوارد شده و به يك چ يغير قانون
كنند كه عليرغم ظاهر خوبشان،  ياستفاده م يخود از اين شيرآالت ارزان قيمت چين هاي  در ساختمان

  .و سال قابل استفاده نخواهند بودد يشان به شدت پايين بوده و بعد از يك يفيتك

هزارتن شيرآالت  ۱۸رغم مصرف ساالنه  يعلبه گزارش صنف توليدكنندگان شيرآالت بهداشتي، 
تن و طبق آمار گمرك مجموع هزار ۶ در حدودي داخل ميو غيررس مي، مجموع توليدات رسيبهداشت

هزارتن شيرآالت  ۱۰حداكثر دو هزارتن است، بنابراين ساالنه حدود  ميرس ياداز مب يشيرآالت ورود
تلفن همراه، شيرآالت  يآمار، بعد از گوش يبنا بر برخ .شود يوارد م يبه طور غيرقانون يبهداشت
 ةچين از توليدكنندگان عمد .را به خود اختصاص داده است يباالترين حجم واردات غيرقانون يبهداشت

مس، كابل و غيره  هاي  جا دالالن ضايعات و قراضه رفتن توليد در آن بوده و اخيراً به علت باالشيرآالت 
اين مسأله موجب كمبود مس در داخل شده و توليدكنندگان . كنند يو به چين صادر م يآور را جمع

  .انده توليد مواجه شد يشيرآالت با كمبود مواد اوليه برا

ستاندارد و كنترل در بازار و عدم اعمال مقررات اگاه توليدكنندگان از نمهمترين مشكل اين صنعت 
. شده است يكيفيت چين يشيرآالت ب يكه موجب رواج واردات غيرقانون بيان شده استمصرف  ةنقط
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 يوجود ندارد، فقط استاندارد شيرآالت گاز يدر مقايسه با گاز ينسبت به شيرآالت بهداشت يحساسيت
توانند اين  يپيمانكاران واجد صالحيت م هاناك بودن مورد توجه بوده و تنبه دليل حساسيت و خطر
وجود  كه با ياين حساسيت وجود ندارد، در حال ياما در شيرآالت بهداشت. محصوالت را توليد كنند

 .ي در آن بسيار مهم استشيرآالت بهداشت يخشك، كيفيت و ايمن هاي ايران در ميان كشور يقرارگير

هاي غير استاندارد جلوگيري  هايي در حال اجرا است كه تا حد امكان از ورود كاال  در كشور طرح
 ١٣٨٦ بهمن ماه  ۲۰  تاريخ طرح جامع كنترل شيرآالت ساختماني ازبعنوان مثال در استان تهران  ،شود
طرح با توجه به ورود انواع شيرآالت ساختماني غيراستاندارد به كشور، با اجراي اين . شده استآغاز 

كه طبق اين طرح  و قاچاق جلوگيري خواهد شد  ميطريق مبادي غيررس از ورود غيرقانوني اين كاال از
سوي  شده از صادر ) COC( با ارايه گواهي انطباق معتبر هافروش انواع شيرآالت ساختماني وارداتي تن

 .باشد پذير مي سسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران امكانؤم

ميليون خانوار وجود دارد كه  ٥/١٧، در كل كشور  ١٣٨٥در سال ري انجام گرفته براساس سرشما
ميليون در مناطق روستايي مستقر هستند و مابقي نيز  ٥ميليون خانوار در مناطق شهري و  ٤/١٢حدود 

اگر تنها مناطق شهري را لحاظ كنيم و بطور متوسط ميزان مصرف شيرآالت و  .غير ساكن هستند
گرم در نظر بگيريم، تنها در بخش خانوار ميزان مصرف آن در  ٧٠٠ي هر خانوار در حدود اتصاالت برا

هاي ديگر   هاي تجاري و ادراي و تفريحي و موقعيت با در نظر گرفتن واحد. هزارتن خواهد بود ٩حدود 
آالت از طرفي ديگر عالوه بر شير. هزارتن شيرآالت بهداشتي را در نظر گرفت ١٨توان همان مصرف  مي

  .ها و ديگر انواع آن را نيز بايد در نظر گرفت  بهداشتي، شيرآالت صنعتي و شيرفلكه

پروانه احداث ساختمان   ۸۱۳ هزار و  ۲۱۱ در مجموع  ۱۳۸۵ در سال كه اعالم كردنيز ز آمار ايران مرك
 د داشتهدرصد رش  ۲۶/۳ معادل  ۸۴ ي كشور صادر شده كه اين ميزان نسبت به سالها  توسط شهرداري

 ۳۸۶ هزار و  ۸۸ تعداد  ۸۵،  ي احداث ساختمان صادر شده در سالها  از كل پروانه اين گزارش،بنابر .است
ربوط به م) درصد  ۲۸/۵(پروانه   ۴۵۴ هزار و  ۶۰ طبقه،  ي يكها  مربوط به ساختمان) درصد  ۴۱/۷(پروانه  

طبقه و بيشتر  ي سهها  مربوط به ساختمان) رصدد  ۲۹/۷(پروانه   ۹۷۳ زار وه  ۶۲ طبقه و هاي دو  ساختمان
ي صادر شده ها  درصد بيشترين سهم از پروانه  ۱۰/۱ هاي كشور، شهر بم با در بين شهر .بوده است

 اين درحالي است كه شهر تهران با. طبقه در كشور را داشته است ي يك و دوها  براي احداث ساختمان
طبقه و بيشتر را  ي سهها  ي صادر شده براي احداث ساختماناه  د بيشترين سهم از پروانهدرص  ۲۲/۹

  .داشته است

درصد نياز كشور به شيرآالت  ١٥تا  ١٠نها بر طبق اطالعات مجمع سازندگان شيرآالت در كشور ت
شود در حاليكه با  ميتأمين از طريق توليدات داخل  )تنها شيرآالت فوالدي مصرفي در صنايع نفت و گاز( گاز

شدن زمينه توليد در كشور و استقبال مجريان طرحهاي بزرگ صنعتي امكان افزايش اين سهم و فراهم 
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تأمين درصد نياز بازار به شيرآالت از طريق واردات  ٩٠حدود  .درصد وجود دارد ٣٠رساندن آن به 
شود كه كشورهاي ايتاليا، آلمان و چين بيشترين حجم اين نوع شيرآالت را به خود اختصاص  مي
  .دهند مي

طي  است كهميليون دالر  ٥٠٠گردش مالي بازار شيرآالت در كشور ساالنه  ،با توجه به اين اطالعات
حداكثري از توان ساخت داخل مورد توجه دولت بوده و اين مسئله باعث شده تا  ةهاي اخير استفاد سال

ت نفت و گاز شركت داخلي در بزرگترين مناقصه ساخت شيرآال ةكنسرسيومي متشكل از سه توليدكنند
دستگاه  ٤٠٠ميليارد تومان است و براساس آن  ١١٠ارزش اين مناقصه . كنند و برنده مناقصه باشند

خير جنوب توسط سه شركت داخلي متشكل از دو شركت  ملي مناطق نفت  شيرتوپي سنگين براي شركت
  .درصدي توليد خواهد شد ٥٠با سهم  شركت گداختاردولتي و 

  ت صادرات تا پايان برنامه پنجممحصول با اولويبررسي نياز به  .۲.۷

شيرآالت پالستيكي داراي انواع مختلف و كاربردهاي متنوعي است كه در داخل كشور تنها سه 
هايي با سايزهاي مختلف براي مصارف گازي و آبي توليد  كنند كه فقط شيرتوپي شركت فعاليت مي

مصرف اين . شود الت در داخل كشور توليد نمياي از انواع شيرآ كنند، بنابراين بخش گسترده مي
محصول در داخل كشور در مقايسه با ديگر شيرآالت كم و ناچيز است و حتي حجم حداكثري صادرات 

  .انواع شيرآالت بهداشتي اختصاص به شيرآالت برنجي دارد

از  دهد بازارهاي منطقه و برخي كشورهاي شرق آسيا روند صادرات شيرآالت بهداشتي نشان مي
پتانسيل خوبي براي صادرات اين نوع محصول برخوردار هستند كه با توليد شيرآالت پالستيكي با قيمت 

متوسط  .توجه آن به كشورهاي منطقه بود توان شاهد صادرات قابل و كيفيت مناسب و تبليغات مؤثر مي
ت آن نشان از بازار هاي اخير و كاهش واردا صادرات انواع شيرآالت بهداشتي در سال% ۲۰رشد حداقل 

هزارتن  ۶صادرات مناسب است و با ادامة اين حداقل رشد ميزان صادرات انواع شيرآالت به بيش از 
رسد كه عالوه بر كسب بازارهاي شيرآالت پالستيكي منطقه، اين بازار نيز بايد به سمت شيرآالت  مي

  .پالستيكي كشيده شود

  

  پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح .٣
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تواند تأثيرگذار  سازي طرح پارامترها و عوامل زيادي مي تعيين منطقة مناسب براي اجرا و پيادهدر 
مهمترين يكي از . هاي آن بستگي دارد ها به نوع طرح و نوع ورودي و خروجي باشد كه اهميت آن

جود زمين، و ةهزين. باشد در انتخاب محل مناسب براي طرح وجود منابع مواد اوليه مي هاپارامتر
هاي مالياتي و عوارض، نزديکي به مسيرهاي حمل و نقل اصلي کاال، در  هاي فيزيکي، تخفيف زيرساخت

دسترس بودن نيروي انساني متخصص، نزديکي به بازارهاي مصرف، نزديکي به منابع تامين مواد اوليه 
  .درون از جمله عوامل مختلف تاثيرگذار در انتخاب محل احداث طرح به شمار مي... و 

.... اين تجهيزات شامل آب، برق، گاز،. از پارامترهاي ديگر وجود تجهيزات خدماتي جانبي است
وجود چنين امکاناتي در سايت احداث طرح . نام برده مي شود Utilityعنوان  باشد که از آنها به مي
ه کاهش قيمت گذاري ب هاي ثابت سرمايه تواند سرعت اجراي طرح را افزايش داده و با کاهش هزينه مي

ي و افزايش مزيت رقابتي منجر شود كه با توجه به ماهيت طرح اين پارامتر در تمام شده محصول توليد
  .هاي بعدي قرار دارد اولويت

با توجه اينكه اين محصول، يك محصول نهايي است لذا دسترسي به بازار مصرف از اهميت بااليي 
نزديك به مناطق بزرگ مصرف باشد در موفقيت آن قرارگيري طرح در موقعيتي كه . برخوردار است

شهرهاي تهران و يا  شود در يكي از مناطق صنعتي نزديك يكي از كالن لذا پيشنهاد مي. نقش بسزايي دارد
  .مشهد قرار گيرد

  بندي و پيشنهاد نهائي در مورد احداث واحدهاي جديد جمع .٤

در  پالستيكي ميزان مصرف انواع شيرآالت بدليل ورود غير قانوني اين محصول به بازار تخمين دقيق
غيرممكن آيد،  پالستيكي به حساب مي شيرآالتو نيز غيرپالستيكي كه بعنوان كاالي رقيب براي كشور 

اين است كه قابل ذكر  تنها نكتة. ل براي محصوالت را تعيين كردتوان ميزان بازار بالفع است لذا نمي
شود  وارد مي از آن نيز توجهي قابليار زياد است و بخش ميزان مصرف انواع شيرآالت در كشور بس

هاي آن است و بايد به لحاظ   هاي آن و مزيت  ولي براي كسب اين بازار نياز به معرفي محصول و ويژگي
  .قيمت و تنوع محصول در بازار با توليدكنندگان داخلي و محصوالت وارداتي رقابت كرد

طرح در نوع محصول و طراحي آن، براي هر نوع محصول  از طرفي نيز بدليل تنوع بسيار زياد
اي محاسبه و يا تخمين زد لذا بطور كلي با توجه به حجم مصرف كل و توليد  توان بازار جداگانه نمي

صورت گرفته و برآورد بدست آمده از واردات و ميزان قاچاق محصول در بخش قبل، ظرفيت طرح 
گرفتن شيرآالت براي مصارف در نظر شود كه با توجه  داده ميتن پيشنهاد  ۵۰۰براساس وزن به ميزان 
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، ظرفيت گرم ۲۵۰متوسط وزن و انواع شيرفلكه،  ...)مسكوني، اداري، صنعتي و (ساختماني   بهداشتي
  .ميليون عدد خواهد بود ۲حدود پيشنهادي در 
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 ها  ويژگي و خواص .١

 ،چوب ،هاي مواد مورد نياز بشر نظير آهن باشند كه ويژگي اي از مواد ساختماني مي هها دست پالستيك
هاي بسيار مثبتي  ها و ارزش گيژها وي آن .ها استفاده كرد توان از آن شيشه و آجر را دارند و مي ،مس
انه يا ها به چشم مواداوليه براي ساخت اسباب بازي و لوازم آشپزخ امروزه ديگر به پالستيك .دارند

ها امروزه يك گروه بسيار مهم و از  بلكه پالستيك ،شود مدت براي ديگر مواد نگريسته نمي جانشين كوتاه
از كاربردها مورد استفاده  عيوسي ي اين مواد در دامنه .باشند ترين مواد مهندسي مي جمله چند كاربردي

  .گيرند قرار مي

اي كه براي توليد انبوه مناسب هستند به  هاي ويژه توان با استفاده از روش ها را مي اكثر پالستيك
هاي  ها با روش دهي اكثر پالستيك همچنين شكل. هاي بسيار پيچيده شكل داد صورت قطعاتي با شكل
  .پذير است متداول كارگاهي امكان

  :اي زير ساخته شوند توانند از سه ماده مي ،شيرهاي پالستيكي كه در اين طرح مدنظر هستند

 ABSان استايرن  يتريل بوتادياكريلون �

 PVCوينيل كلرايد  پلي �

 HDPEاتيلن سنگين  پلي �

كنند اما آنچه در اين طرح مد نظر  بسته به قيمت و كيفيت مورد نظر از يكي از مواد باال استفاده مي
عايق گرمايي  )اتيلن سنگين پلي( اين پليمر .باشد اتيلن سنگين مي است ساخت شيرهاي پالستيكي با پلي

اين شيرها در مقابل خوردگي و . دهد گيري مكانيكي خوبي نشان مي و از خود قابليت ضربه بودهخوبي 
 ،توان بصورت شفاف اين شيرها را مي .باشند تر ازشيرهاي فلزي مي تأثير شيميايي بسيار مقاوم

و همچنين گيري  اتيلن سنگين در سهولت شكل پلي .هاي متنوع توليد كرد شفاف و مات و در رنگ نيمه
پذيري باال و نيز قيمت سنگين به دليل امكان فرايند اتيلن پلي .كيفيت شير توليد شده تاثير بسزايي دارد

  .روند ساخت شيرهاي پالستيكي به شمار ميترين مواد اوليه براي  پرمصرفنهايي مناسب از مهمترين و 
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 فرايند کلي توليد .٢

  گيري تزريقي قالب .۲.۱

دستگاه پخش  ها، مانيتور ها، بدنه تلويزيون .ي توليد قطعات پالستيكي استها ترين روش يكي از رايج
و بسياري قطعات ديگر با اين روش ساخته  ها بدنه خودكار ،قطعات خودرو ها مسواك ها عينك ها، دي سي
  .شوند مي

براي همه  توان ميگيري تزريقي را  قالب
پلي  ،به جز پلي تترا فلورو اتيلن ها ترموپالستيك

ي آروماتيك و بعضي ها استر بعضي پلي ،ميداي
هاي  ماشين .ي خاص ديگر به كار بردها الستيك

 توان ميرا  ها گيري تزريقي خاص ترموست قالب
 ،مالمين ،براي ساخت قطعاتي از جنس فنوليك

 ها استر و االستومر پلي ،سيليكون ،اپوكسي
  .استفاده كرد

گرماي  ،گيري تزريقي همه اين مواد در قالب
سپس اين  .ي آن جاري شوندها شود تا بتوانند درون قالب و گذرگاه ي پالستيكي اعمال ميها كافي به دانه

شود تا همه فضاي حفره قالب را پر كرده و فرم مورد  يق ميرماده به درون يك قالب بسته با فشار تز
 ،ي بيرون اندازها و پين قالب باز شده ،پس از سرد شدن ماده و انجماد كامل آن .نظر را به خود بگيرد

  .كنند كار پالستيكي را از قالب خارج مي قطعه

شوند كه نشان دهنده جهت باز و بسته شدن  ميعمودي ساخته  ي تزريق به حالت افقي وها ماشين
افتد و از طريق يك  ميكار به پايين  قطعه ،قالب از باز شدنبعد  هاي تزريق افقي، در ماشين .باشد ميقالب 
از  معموالً .افتد ميي تزريق عمودي اين اتفاق نها در ماشين. شود مييا نوار نقاله از ماشين خارج كانال 
استفاده  )توليد قطعات تركيبي پالستيكي(ي تزريق براي كاشت قطعات فلزي در ماده پالستيكي ها ماشين

الب را به صورت دوتايي ن قپايي ي نيمه ،عمودي ي تزريقها براي افزايش تعداد توليد در ماشين .شود مي
فت و صورت رهاي پايين ب قالب .شود ميروي ميز متحرك ماشين نصب  برسازند كه  ميتايي يا چند

شوند بدين ترتيب وقتي يك قالب در حال تزريق مواد پالستيكي  ميجا  برگشت يا بصورت گردشي جابه
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 .شارژ نمود) ستيكي كاشته شوندكه قرار است در ماده پال(قالب ديگر را با قطعات فلزي توان مياست 
  .كند ميبصورت گردشي حركت  ي چند ايستگاهي معموالًها ميز قالب

كنند و با توجه به چند  ميي افقي اشغال ها ي تزريق عمودي فضاي كمتري نسبت به ماشينها ماشين
تزريق دو قسمت  يها در ماشين .تر است پايين ها هزينه استهالك قالب در آن ها، ايستگاهي بودن قالب آن

  .كننده قالب واحد تزريق و واحد قفل: مهم وجود دارد

 )Injection Unit(واحد تزريق  .۲.۱.۱

در اين واحد قطعاتي از قبيل  .ذوب كردن پالستيك و تزريق آن به داخل قالب است ،وظيفه اين واحد
 ،ي گرم كنندهها رنوا ،شير يكطرفه ،مارپيچ ،نازل ،پوسته انتهاييدرپوش  ،پوسته مارپيچ ،قيف تغذيه

سيستم  .هيدروليكي براي حركت رفت و برگشتي مارپيچ تعبيه شده است موتور گردش مارپيچ و سيلندر
زمان گردش و حركات رفت و برگشتي مارپيچ را  ،د حركت اعمالي به پالستيكتوان ميكنترل ماشين 

 .كنترل كند

عمق  .باشد ميي پالستيكي ها دن دانهذوب كر سرعت و بازدهي ي كننده تعيين ،عملكرد ميله مارپيچ
بيشتر از ) هاي پالستيكي از قيف به داخل پوسته محل ورود دانه(در قسمت ابتدايي  ي مارپيچها شيار
قسمت ورود :شود ميهر مارپيچ از سه قسمت اصلي تشكيل  .است) طرف نازل(مارپيچ  ييهاانت تقسم

  .قسمت انتقال و قسمت تعيين اندازهپالستيك، 

نصف طول مارپيچ را به خود اختصاص  ي مارپيچ عميق است و تقريباًها ورودي داراي شيار قسمت
ي مارپيچ كم ها در اين قسمت عمق شيار .رم طول مارپيچ استهايك چ طول قسمت انتقال تقريباً .دهد مي

 ،وستهي پالستيك تحت فشار قرار گرفته و با اعمال همزمان حركت از طرف پها دانه ،شده و در نتيجه
 ها پالستيك ذوب شده به همراه رنگ دانه .آيد ميقسمت اعظم پالستيك در اين قسمت به حالت مذاب در 

عمق شيار مارپيچ در اين  .شوند ميو ديگر مواد افزودني در قسمت تعيين اندازه به خوبي با هم مخلوط 
شود و بنابراين قسمت آخر  مياختالط آن كامل ن ،قبل از ذوب شدن كامل پالستيك .قسمت خيلي كم است

اندازه به فرم  ي قسمت تعيينها شيار ،ي مارپيچها در بعضي ميله .برعهده داردمي مارپيچ وظيفه مه
بايد  ،با عبور پالستيك از اين قسمت .شوند تا عمل اختالط پالستيك بهبود يابد ميخاصي ساخته 

  .پالستيك مذاب به دماي مطلوب براي تزريق رسيده باشد

و نسبت تراكم يا فشار ) L/D(نسبت طول به قطر آن  ،مارپيچ تزريق پالستيك ي ژگي مهم ميلهدو وي
ي ها ميله .طول قسمت مارپيچ ميله تقسيم بر قطر خارجي آن نسبت طول به قطر عبارت است از .آن است

اكم عبارت نسبت تر .تر است رايج ٢٠:١دارند كه نسبت  ٢٤:١ تا ١:١٨نسبت طول به قطر  مارپيچ معموالً
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نسبت تراكم  .است از عمق شيار مارپيچ در قسمت ورودي تقسيم بر عمق شيار در قسمت تعيين اندازه
  .شود ميانتخاب  ٣ :١تا  ٥/٢: ١اين نسبت  ولي معموالً ،است ٥/٤: ١تا  ٥/١: ١بين  ها در اين مارپيچ

جلوگيري از برگشت اين مجموعه  ي وظيفه. شود ميشير يك طرفه به دو فرم ساخته  ي مجموعه
فشار ايجاد  ،شير يك طرفه به درستي عمل نكند ي اگر مجموعه .پالستيك ذوب شده به هنگام تزريق است

ي قالب را پر ها شده بر روي پالستيك ممكن است به حد كافي نرسد و پالستيك مذاب نتواند همه قسمت
  .كند

  ده قالبكنن واحد قفل .۲.۱.۲

دو روش  .قالب و همچنين بيرون انداختن قطعه كار از قالب استاين واحد باز كردن و بستن  ي وظيفه
استفاده از نيروي هيدروليك بصورت مستقيم و يا استفاده از يك  ،كننده قالب رايج براي تامين نيروي قفل

  .باشد ميبا محركه هيدروليكي  زانويي كننده قفلمكانيزم 

ي ها كننده قفل .شوند ميي مختلف ساخته ها ي تزريقي در ابعاد و قدرتها در ماشين كننده قفلواحد 
 .محركه كمتري دارند نيروي بهبراين احتياج كنند و بنا ميزانويي به صورت مكانيكي نيرو را تقويت 

مكانيزم زانويي حذف شده ولي در عوض بايد از  ،هيدروليكي صرفاً كننده قفلي ها در واحد متقابالً
ي تزريقي خيلي بزرگ از تركيب سيستم ها در ماشين .شود تر استفاده ي هيدروليكي قويها سيلندر

  .گردد ميي مكانيكي خاصي استفاده ها هيدروليكي و مكانيزم

پمپ و  ،ريق پالستيك به يك مخزن روغن هيدروليكن فشار هيدروليك الزم است ماشين تزميبراي تأ
  .شيرآالت كنترل هيدروليك نيز مجهز باشد

و ) كه مارپيچ در آن قرار دارد(از تماس اپراتور با پوسته داغ  وگيريي تزريقي براي جلها در ماشين
همچنين پيرامون  .پوشانند ميي مناسب ها روي پوسته را با حفاظ ،اتصاالت الكتريكي واقع بر روي آن

مقداري از آن به اطراف بپاشد در  ،زيرا ممكن است به هنگام تزريق پالستيك ،پوشانند مينازل را نيز 
فرايند تزريق پالستيك به طور بالقوه  .شود ميي خاصي قرار داده ها نيز حفاظ كننده قفلاحد اطراف و

 .ي هيدروليكي زيادي وجود داردها در آن ماده پالستيكي مذاب و فشار زيرا ،د خطرناك باشدتوان مي
عبيه ي حفاظتي مختلفي بر روي ماشين تها سيستم ،براي محافظت از اپراتور در برابر اين خطرات

ي خطرناك ماشين در وضعيت ها به طوري كه دسترسي اپراتور به محفظه قالب و ديگر قسمت ،شود مي
  .ايمن امكانپذير باشد
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  گيري تزريقي ايمني در قالب .۲.۲

 يي براي حفاظت از اپراتور و همچنينها سيستم آالت مختلف بايد از ادوات و در ساخت ماشين
 ،طبق قانون .و سيستم ايمني بسته شدن قالب استفاده نمود ها اظحف ها، محافظت از ماشين از قبيل درب

بايد از سه سيستم مختلف  ها در اين ماشين ،ي ثزريقيها براي ايجاد ايمني كامل در بسته شدن قالب
  :استفاده كرد

  بازوي سقوطي مكانيكي �

  اتصال الكتريكي �

 اتصال هيدروليكي �

  بازوي سقوط مكانيكي .۲.۲.۱

كه دست اپراتودر در فضاي  ميبه هنگا ،انيزم جلوگيري از بسته شدن قالبهدف از به كارگيري اين مك
ممكن  ،ي ايمني و هيدروليكي ماشين بدرستي عمل نكنندها اگر سيستم .باشد مي ،بين دو قالب قرار دارد
و بازوي  ي اپراتور بين دو قالب قرار دارد قالب شروع به بسته شدن كندها است در حاليكه دست

همه كساني كه با  .در چنين مواقعي عمل كرده و بسته شدن قالب را متوقف نمايدسقوطي بايد 
  .كنند بايد نحوه عمل و تنظيم بازوي سقوطي را بدانند ميي تزريق پالستيك كار ها ماشين

  اتصال الكتريكي .۲.۲.۲

در صورتي كه درب حفاظ باز باشد و به عللي قالب شروع به بسته شدن  ،با استفاده از اين سيستم
يي كه داراي اين مكانيزم ها در ماشين .مدار الكتريكي محركه براي بسته شدن قالب قطع خواهد شد ،مايدن

اين بازوي  ،شود ميوقتي درب بسته  .به درب حفاظ وصل شده است چك، يك بازوي كوايمني هستند
كليد حدي به  اين سيستم حفاظتي كه .د بسته شودتوان ميكند و قالب  ميكوچك يك كليد حدي را تحريك 

  .ممكن است به خوبي عمل نكند ،نشده باشد درستي عمل نكند و يا بازوي كوچك به درستي تنظيم

  اتصال هيدروليكي .۲.۲.۳

اي عمل كند كه به هنگام باز بودن درب حفـاظ از بسـته شـدن قالـب      اين سيستم ايمني نيز بايد به گونه
  .شود ميزوي تحريك تشكيل اين سيستم از يك سوئيچ هيدروليكي و يك با .جلوگيري كند

  :بصورت زير است) بجز درب قالب(هاي ديگر دستگاه  ايمني در قسمت
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به هنگام پاك كردن پوسته و مارپيچ تزريق ممكن است پالستيك داغ به اطراف و بر  - حفاظ پاشش
ش ي تزريق به حفاظ جلوگيري از پاشها ماشين ،براي جلوگيري از اين اتفاق .روي پرسنل پاشيده شود

مانند يك جعبه فلزي هستند كه پيرامون ناحيه نازل تزريق پالستيك را  ها اين حفاظ .شوند ميمجهز 
   .پوشانند مي

درب جلوي ماشين ممكن است در هر بار تزريق توسط  -هاي حفاظتي درب عقب ماشين سيستم
سيستم حفاظتي  داراي سه ،اين درب همانطور كه گفته شد اپراتور باز و بسته شود و به همين دليل

ي حفاظتي ها ي تزريق چنين سيستمها ولي درب عقب ماشين .باشد تا ايمني اپراتور تظمين گردد مي
شود كه در  ميي تزريق يك اتصال الكتريكي در كنار درب عقب نصب ها برروي بسياري از ماشين .ندارد

  .گردد ميماشين خاموش  ،صورت باز بودن آن

تجزيه  ها ي موجود در دستگاه ممكن است در بعضي قسمتها ستيكپال -عمليات قالبگيري ايمني
در چنين شرايطي ممكن است  .در پوسته مارپيچ و نازل شود شده و باعث افزايش ناخواسته فشار

گاهي اوقات نيز امكان دارد  .يي پوسته بريده شده و درپوش از پوسته جدا شودهاي در پوش انتها پيچ
  .خلي بتركدي داها پوسته به دليل فشار

كه براي چند دقيقـه سـيكل عمليـاتي متوقـف      ميبايد هنگا ،براي جلوگيري از افزايش فشار داخل پوسته
د توانـ  ميپالستيك اضافي  ،وقتي كه نازل با قالب در تماس نباشد .كشويي ماشين را به عقب ببريد ،است
  .ي شودبيش از حد فشار پوسته جلوگير از آن خارج شده و از اقزايشمي به آرا

ي پالستيك از قيف به داخل پوسته بايد به انـدازه كـافي خنـك باشـد تـا      ها دانه ورودي ي نهها قسمت د
كننـده   ي گـرم هـا  اگر اين قسمت نتواند به خوبي خنك شود و يا المنت .پالستيك در اين ناحيه ذوب نشود

يا حتي در قسـمت   دي وممكن است پالستيك در ابتداي قسمت ورو ،بيش از حد گرم شوند ،عقبي پوسته
  .د خيلي خطرناك باشدتوان ميپايين قيف ذوب شود و اين پديده 

 يـك مـانع در برابـر ريـزش     چسـبد و  مـي بـه هـم    ها دانه ،اگر پالستيك در قسمت پايين قيف ذوب شود
ده تـو  ،گاهي اوقات ممكن است اپراتور بخواهد با يك ميلـه  .كنند ميي باال دست خود ايجاد ها آزادانه دانه

ولي احتمال دارد پالستيك مذاب زير اين توده به طـرف   .پالستيك چسبيده به هم در پايين قيف را بشكند
  .به وجود آورد باال بپاشد و وضعيت بسيار خطرناكي

يي براي محافظت از ها بايد داراي سيستم ي تزريق پالستيكها ماشين -هاي حفاظت از ماشين سيستم
اتصال ميله مارپيچ به موتور محركه آن بواسطه يك پين  ها، اين ماشيندر اغلب  .خودشان نيز باشند

مارپيچ نتواند  ،درون آن اگر به دليل سرد بودن پوسته و يا وجود يك جسم خارجي .شود ميانجام 
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همين پين رابط بايد  ،قبل از بروز صدمه در قطعات اصلي ماشين ،براحتي بچرخد يا به جلو حركت كند
  .بشكند

بـا اسـتفاده از ادوات حفـاظتي فشـار پـايين       ،قالب قرار گيرد دويك جسم خارجي بين  ،ر علتياگر به ه
كند كه تا وقتي قالـب بـا    مياين سيستم بدين صورت عمل  .د قالب را از بروز صدمات حافظت كردتوان مي

ي طـرح  بـرا  .شـود  مـي نيروي كامل براي قفل كردن قالـب اعمـال ن   ،يك نيروي كم كامال بسته نشده باشد
اي نصب كرد كه به هنگام بسته شـدن كامـل    يك كليد حدي را بر روي قالب بگونه توان مي ميچنين سيست

بعضـي از   .موقعيت اين كليد بايد بـا دقـت تنظـيم شـود     .سيگنالي به واحد كنترل ماشين ارسال كند ،قالب
يه مقوا در بـين قالـب بايـد باعـث     وجود يك يا دوال .كنند ميي مقوا براي اين كار استفاده ها تكه ها اپراتور

ي مقـوا  هـا  با برداشتن اليه .عدم تحريك كليد حدي و جلوگيري از اعمال فشار براي قفل شدن قالب گردد
 ،كه قرار است در قطعه كار پالسـتيك تزريـق شـده    ميهنگا .بايد قالب پس از بسته شدن بخوبي قفل شود

وقتي يـك   .د خيلي موثر عمل كندتوان مييستم حفاظتي وجود اين س ،يك قطعه فلزي نيز كاشته شده باشد
ممكن است اين قطعـه از جـاي خـود خـارج      ،دهد ميقطعه فلزي را داخل قالب قرار  ،اپراتور يا يك روبوت

با بسته شدن قالـب ممكـن اسـت صـدمات زيـادي بـه قالـب وارد         بدون وجود اين سيستم حفاظتي .شود
  .گردد

  هاي تزريق مشخصات ماشين .۲.۳

دو ويژگي مهم براي هر  ،كرد هاي متعددي تشريح با ويژگي توان ميرا  گيري تزريقي ي قالبها ماشين
  :عبارتند از ،باشد ميي آن ها قابليت ي دهنده ماشين كه نشان

  ظرفيت تزريق �

  تناژ قفل كردن قالب �

  :به شرح هر دو مورد خواهيم پرداخت اين بخش در

  ظرفيت تزريق .۲.۳.۱

د در هر سيكل به داخل توان ميمقدار مواد پالستيكي است كه ماشين  ظرفيت تزريق عبارت از حداكثر
ي مختلف باهم تفاوت دارد بايد يك استاندارد براي ها با توجه به اين كه چگالي پالستيك .قالب تزريق كند

 .استايرن به عنوان پالستيك استاندارد براي اين ارزيابي پذيرفته شده است پلي .مقايسه تعريف شود
 .گرم داشته باشند ٢٠ زريق خيلي كوچك آزمايشگاهي ممكن است ظرفيتي معادل حداكثرهاي ت ماشين

  .كيلوگرم پالستيك تزريق كنند ٩ند در هر سيكل بيش از توان ميي تزريق بزرگ نيز ها بعضي ماشين
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  قالب تناژ قفل كردن .۲.۳.۲

 توان مياز نظر تناژ  .د به قالب وارد كندتوان ميحداكثر نيرويي است كه ماشين  ،تناژ قفل كردن
 ،ي كوچك تناژها در ماشين .بندي كرد متوسط و بزرگ دسته ،زريق را به سه گروه كوچكتي ها ماشين

ي تزريق بزرگ ها تن و تناژ ماشين ٢٠٠٠تا  ١٠٠ي متوسط ها تناژ ماشين .تن است ٩٩قفل كردن حداكثر 
ممكن است  ،شوند ميندارد ساخته ي تزريق بزرگ كه بصورت استاها ماشين .تن است ٢٠٠٠باالتر از 

تر را بايد طبق سفارش مشتري طراحي و  ي قويها پرس .تن نيز داشته باشند ١٠٠٠٠تناژي معادل 
  .ساخته شوند

  گيري تزريقي مراحل قالب .۲.۴

  .هر سيكل از عمليات تزريق پالستيك پنج مرحله دارد

 بسته شدن قالب .۱

اي كه در انتهاي ميله مارپيچ قرار دارد، به  فهبا حركت خطي ميله مارپيچ رو به جلو، شير يك طر .۲

مارپيچ با اين حركت،  ي بنابراين ميله. دهد به عقب برگردد پالستيك ذوب شده اجازه نمي

 .فرستد پالستيك داغ مذاب را به داخل حفره قالب مي

د و منجمد دهد كه پالستيك داخل قالب سر مارپيچ، اعمال فشار به پالستيك را آنقدر ادامه مي ي ميله .۳

گردد و بايد آنقدر باشد كه مواد پالستيك در روزنه  زمان اعمال فشار توسط تايمر تنظيم مي. شود

شود و بايد آنقدر باشد تا  زمان اعمال فشار توسط تايمر تنظيم مي. ورودي قالب نيز منجمد شود

. ر قطع گرددمواد پالستيك در روزنه ورودي قالب نيز منجمد شود و بدين ترتيب ارتباط فشا

 .شود طوالني شدن بيشتر زمان، باعث اتالف وقت مي

كند تا مواد مذاب جديد را از قيف تغذيه  ي مارپيچ شروع به گردش مي فشار تزريق قطع شده و ميله .۴

شود تا در سيكل بعدي حجم كافي از  گردش ميله ادامه يافته و مواد رو به جلو رانده مي. نمايد

كند تا  سپس ميله اندكي به عقب حركت مي. يق به داخل قالب مهيا گرددمواد پالستيكي براي تزر

 .مواد پالستيك مذاب به داخل قالب نريزد

 .اندازند كار را بيرون مي هاي بيرون انداز قطعه قالب باز شده و پين .۵

زمان يك سيكل تزريق را  .كند ميزمان يك سيكل تزريق را تعيين  ،ي اين مراحلها بندي زمان جمع
  :بندي كرد دسته بصورت زير نيز توان مي

زمان پر كردن، عبارت است از زمان جابه جايي هواي درون قالب با مواد پالستيكي تزريق شده به  .۱

 داخل آن
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زمان نگهداري فشار، عبارت است از زمان ادامه اعمال فشار تا پر شدن كامل قالب و انجماد  .۲

 پالستيك در قسمت روزنه ورودي قالب

دن يا زمان انتظار، عبارت است از زمان مورد نياز براي انجماد كامل قطعه كار بطوري زمان خنك ش .۳

 كه بتوان آن را از قالب خارج كرد

  .زمان غير موثر، كه عبارت است از زمان باز شدن قالب، برداشتن قطعه كار و بسته شدن قالب .۴

  مزاياي فرايند قالبگيري تزريقي  .۲.۴.۱

قابليت كاشت قطعات فلزي در  :دليل در صنعت رايج شده است گيري تزريقي به اين قالب دفراين
گيري مواد  در قالب .كيفيت باالي سطوح قطعه كار و دقت ابعادي ،تعداد توليد باال ،ساختار پالستيكي

و قطعات اسقاطي  ي عبور مذابها كانال ها، ي زايد قطعه كار مانند راهگاهها قسمت توان ميترموپالستيك 
  :هشت مزيت عمده اين فرايند عبارتند از .ب كرده و استفاده نمودآسيا را مجدداً

 تعداد توليد باال .۱

 امكان كات قطعات فلزي و غير فلزي در پالستيك .۲

 هاي ابعادي دقيق هاي پيچيده و تلرانس امكان توليد قطعات كوچك با فرم .۳

 )اليه ساخت قطعه چند(امكان استفاده از بيش از يك نوع ماده پالستيكي در يك قطعه  .۴

 عدم نياز اغلب قطعات توليدي به عمليات تكميلي .۵

 امكان استفاده مجدد از ضايعات پالستيكي توليدي .۶

 گيري تزريقي واكنشي اي از فوم به روش قالب امكان توليد قطعات سازه .۷

  قابليت اتوماسيون كامل فرايند .۸

 گيري تزريقي معايب قالب .۲.۴.۲

قيمت هستند و بنابراين  ي تزريقي گرانها ماشين .يستتزريقي براي تعداد توليد كم مناسب ن گيري قالب
ي تزريقي ها در بعضي موارد ممكن است قالب .نيز باال است ها هر ساعت كاركرد اين ماشين ي هزينه

مي تزريقي هنگا گيري قالباستفاده از روش  ،با توجه به اين مطلب .قيمت باشند كوچك نيز خيلي گران
  .توليدي خيلي زياد باشداقتصادي است كه تعداد قطعات 
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  آالت مورد نياز تجهيزات و ماشين .٣

  :ت مورد نياز طرح در زير آمده استآالت و تجهيزا فهرست ماشين

  ماشين آالت وتجهيزات و وسايل آزمايشگاهي - ٢٠جدول 

 عدادت و وسايل آزمايشگاهي تجهيزات، آالت نام ماشين رديف
  هزينه واحد

 )الريهزار(

  هزينه كل

 )ميليون ريال(

 ٥٠٠ ٢٥٠٠٠٠ ٢ دستگاه تزريق پالستيك ١

 ٢٥٠٠ ٥٠٠٠٠٠ ٥ ها قالب ٢

 ٤٠ ٤٠٠٠٠ ١ دستگاه آسياب ٣

 ٤٠ ٤٠٠٠٠ ١ دستگاه برش ٤

 ١٠ ٥٠٠٠ ٢ كيلويي ١٥دستگاه توزين  ٥

 ١٠٠ ١٠٠٠٠٠ ١ بندي دستگاه بسته ٦

 ٥٠ ٥٠٠٠٠ ١ كمپرسور هوا ٧

 ٥ ٥٠٠٠ ١ دستگاه سنگ سمباده ٨

 ١٠٠ ٥٠٠٠٠ ٢ بندي نقاله مخصوص بسته ٩

 ١٠ ١٠٠٠٠ ١ حمل و هزينه نصب و راه اندازي ١٠

 ٣٣٥٥ جمع

  

  انرژي سوخت و ميزان مصرف - ٢١جدول 

 مصرف ساليانه واحد شرح رديف

 ٤٨٠ كيلووات ساعت برق مصرفي ١

 ٥٠٠٠٠ مترمكعب آب مصرفي ٢

 ٥٠٠٠٠٠ مترمكعب گاز ٣

 ١٨٠٠ ليتر بنزين ٤

 جمع
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  ي مورد نياز مواد اوليه .٤

 اتيلن سنگين پليمر پلي .۴.۱

گرمانرم است كه از اتيلن تحت  ي يك ماده .اتيلن چگالي باال ميزان بااليي از بلورينگي را دارد پلي
 از فلزات .واكنش پليمري شدن گرمازا است. شود شرايط كنترلي درجه حرارت و فشار پليمريزه مي

برخي اوقات يك كاتاليزور همراه  .شود به عنوان كاتاليزور استفاده مي) به ويژه كرم و تيتان(واسطه 
، از نظر شيميايي خنثي ،پليمر داراي احساس لمس واكسي .نظير الكيل آلومينيم نيز موجود است

  .چقر و داراي درجه حرارت نرمي به نسبت بااليي است ،پذير انعطاف

با وجود پيوندهاي ثانويه  ،نجيرها اتصال كربن كربن آن كامال اشباع استبدليل خطي بودن ز
اين  .شود تا از نظر نارسايي مقادير بااليي داشته باشد اي غيرقطبي است و اين موجب مي هيدروژني ماده

در بسياري از  .ماده از نظر حرارت پايدار است اما به مقادير كمي از مواد ضد اكسايش نيازمند است
كنندگي عالي در ، قدرت سردهاي خوب الكتريكي بردهاي گوناگون به لحاظ برخورداري از ويژگيكار

اين پليمر به ذات خطي و  .شود چقرمگي و خنثاييت شيميايي استفاده مي ،سهولت فرايند ،مقابل بخار آب
 ،شردگيف مدهد تا زنجيرهاي هيدروكربني در نزديكي هم به خط شوند و در اثر اين به ه اجازه مي

  .رسد درجه سلسيوس مي ١٣٧و نقطه ذوب آن به  ٩٦٥/٠چگالي نسبي برخي انواع آن تا 

و نظير هر ماده  .شود هاي معمول گرمانرم فرايند مي اي وسيع از روش اين پليمر از طريق گستره
: فرايندهاي قابل انجام عبارتند از  .ها و تجهيزات است ديگري نيازمند به برخي تغييرات در روش

گيري  قالب ،گري ريخته ،گيري چرخشي قالب ،اكستروژن لوله ،اكستروژن ورق ،تزريقي ،گيري بادي قالب
  .بادي و كواكستروژن-تزريق
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  ABSپليمر  .۴.۲

هاي گرمانرم كدري هستند كه با استفاده از پليمريزاسيون، مونومرهاي  رزين ABSپليمرهاي 
اي از خواص گوناگون،  به علت دارا بودن مجموعه. ندگرد تشكيل مي) اكريلونيتريل، بوتادين، استايرن(

اين رزين  .كنند بندي مي ها تقسيم بسياري از كارشناسان اين مواد را بعنوان جزئي از خانواده پالستيك
ي واسط ميان  در واقع حلقه. ترين حجم استفاده را دارد هاي ترموپالستيك بيش در بين رزين

  .ها است كربنات هاي مهندسي شده مانند پلي يرن و ترموپالستيكاستا هاي معمول چون پلي پالستيك

ان و  هاي مختلفي بوتادي استايرن وجود دارد و باقي را به نسبت% ٥٠در اين رزين حدود 
شود،  وجود استايرن باعث صلب بودن رزين و راحتي كار با آن مي. دهد اكريلونيتريل تشكيل مي

ان تحمل رزين را در برابر ضربه  دهد و بوتادي يي آن را بهبود مياكريلونيتريل خواص مكانيكي و شيميا
  .دهد افزايش مي

در استرها . هاي گياهي و معدني نامحلول است هاي آليفاتيك و روغن ها، هيدروكربن اين رزين در الكل
در . سوزد قابل اشتعال است و به آرامي مي. شود نرم مي oC١٠٠در . سمي نيست. شود ها حل مي و كتون
  .كند و در برابر گرما مقاوم است آب جذب مي ٤/٠تا  ٣/٠حدود 

  ABSهاي پليمرهاي  ويژگي .۴.۲.۱

و  )برابر بيشتر نسبت به هموپليمر استايرن ١٠الي  ٥تقريباً (با ويژگي بارز در برابر ضربه  ABSپليمرهاي 
ه حتي در سرماي تند كموادي هس )Polyblends(تا كدر ) Pfropfهاي  كوپليمريزات(سطح صيقلي بسيار براق 

توان به راحتي با فلز  را مي ABSمحصوالت  .باشند محكم و سخت مي) −C040 (زير صفر درجه تا 
هايي همچون فايبرگالس  توان از تقويت كننده هاي مکانيكي قطعات مي براي تقويت ويژگي. مسطح ساخت

  .نيز استفاده كرد

. بيشتر است PSالكتريك آن به مراتب از  بوده و ضريب تضعيف دي خوب ABSهاي الكتريكي  ويژگي
 +C0100الي  −C040مقاومت گرمائي و ثبات فرم آن در گرما خوب و قابل استفاده، در دماي ثابتي از 

ا دوده زياد و بدون ريزش اين ماده همانند پليمرهاي ديگر استايرن قابل اشتغال بوده، همراه ب .باشد مي
هاي معدني، اسيدها و بازهاي ضعيف،  در برابر محلول نمك ABSپليمرهاي . سوزد قطرات مذاب مي

هاي حيواني و نباتي مقاوم، ولي در  هاي معدني، چربي هيدروكربورهاي سير شده مثل بنزين، روغن
رينه شده مثل استر، اتروكتون برابر اسيدهاي قوي، هيدروكربورهاي آروماتيك و هيدروكربورهاي كل

است كه ) MABS(ان، استايرن  هاي جديد سه بسپار متاكريالت، بوتادي از گرما نرم .باشند ناپايدار مي
  .را يكجا دارد ABSشفافيت خوب همراه با خواص فيزيكي و شيميايي نزديك به 
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نور و ضريب شكست درصد گذردهي  ٨٥با . هاي مختلف توليد كرد توان در رنگ اين ماده را مي
به دليل اثر  ABSشدگي سريع  كهنه .باشد هاي شفاف مي تا حدودي قابل مقايسه با ديگر پالستيك ٥٣٨/١

اين گونه نيست  MABSباشد كه  هاي موجود در زنجير اصلي پليمر مي ان اكسايش پيوند دوگانه بوتادي
چنين كاري  ABSيتريل در پليمرهاي كند و اين در حالي است كه اكريلون اين پديده را كند مي MMAو 

  .كند نمي

 PVCپليمر  .۴.۳

، بلكه به لحاظ حجم كاربرد از پر رود ترين مواد پالستيكي به شمار مي از قديمي سي نه تنها يك وي پي
ار نظر حجم توليد از بزرگترين  ٦٠ ي سي تا اواسط دهه وي پي .گردد ترين مواد محسوب مي اهميت

  .الفين جايگزين اين ماده گرديد ولي به تدريج پلي. رفت توليدات به شمار مي

  :شوند عمده تقسيم مي ي سي به پنج دسته وي هاي پي رزين

  تعليقي �

  امولسيوني �

  بسپاري هم �

  آميخته �

  محلولي �

اين  .باشد سي مي وي ترين نوع بسپار پي متداول ،شود نوع تعليقي كه كاربرد عمومي نيز ناميده مي
از رزين هاي اولسيوني به دليل ذرات  .گيرد سي مورد استفاده قرار مي وي رزين در بيشتر فرايندهاي پي

شود كه در اين صورت يك فاز مايع پيوسته  براي پخش شدن در فاز نرم كننده استفاده مي ،ريزشان
از طريق فرايندهاي تعليقي يا محلولي تهيه  ،استات هاي هم بسپاري حاوي وينيل رزين .خواهيم داشت

هاي  شوند از نظر اندازه ذرات بين رزين  هاي آميخته كه به دو روش تعليقي ساخته مي ينرز .شوند مي
هاي محلولي مورد استفاده قرار  هاي محلولي در پوشش رزين .عمومي قرار دارند پاشيده و كاربرد

ها در قياس با چهار رزين ديگر كم  هاي ذرات و مشخصات فرايندي آن بنابراين ويژگي ،گيرند مي
 ي هاي ويژه براي تهيه زيرا در حالل ،بسپاري هستند هاي تهيه شده از نوع هم بيشتر رزين .تر است ميتاه

هاي تعليقي و امولسيوني  هايي كه از روش براي دوري از پديداري آالينده. شوند هاي بهتر حل مي پوشش
  .شوند به روش محلولي تهيه ميها  اين رزين ،شوند ايجاد مي



  های صنعتی استان قمشرکت شهرک
 عنوان گزارش

 

 
 

    سنجی مقدماتی توليد شيرآالت پالستيکيگزارش امکان

  ۸۸-۱۳۲ -۰۱: كد گزارش يک: تعداد نسخ اول :ويرايش ۱۳۸۸ آبان: تاريخ تهيه

 

 ۶۴از      ۵۴  :صفحه شماره  موسسه مشاوره و تحليل كسب و كار ايباكو

 

  
 ,+* �Eم

 ��J ا�GHIد�ارزی



  های صنعتی استان قمشرکت شهرک
 عنوان گزارش

 

 
 

    سنجی مقدماتی توليد شيرآالت پالستيکيگزارش امکان

  ۸۸-۱۳۲ -۰۱: كد گزارش يک: تعداد نسخ اول :ويرايش ۱۳۸۸ آبان: تاريخ تهيه

 

 ۶۴از      ۵۵  :صفحه شماره  موسسه مشاوره و تحليل كسب و كار ايباكو

 

  مقدمه .١

هاي مالي كه  هاي اقتصادي طرح ابتدا الزم است بررسي به منظور تعيين ميزان سوددهي و شاخص
داري،  هاي مواد اوليه، تعميرات و نگه اي، هزينه هاي سرمايه كل هزينه(ها  مشتمل بر برآورد هزينه

زيان، گردش وجوه  جداول سود و .و تنظيم جداول مالي است، انجام شود) باالسري كارخانه و استهالك
تجزيه و  .گردند ها به صورت هماهنگ تكميل مي هاي آتي در اين بررسي سال نقدي و ترازنامه طرح در

هاي مالي مهم براي طرح، وضعيت  نمايد كه با تعيين برخي نسبت تحليل وضعيت مالي طرح ايجاب مي
و بر اساس اين اطالعات برآورد مالي و  كلي طرح از نقطه نظر سودآوري و مطلوبيت طرح مشخص شود

در اين فصل براساس برآوردهاي فني صورت گرفته محاسبات فني طرح انجام  .اقتصادي صورت گيرد
  .شود شود و سود ساليانه طرح محاسبه مي بيني مي هاي ثابت و متغير طرح پيش شده است و هزينه

  اطالعات مربوط به سرمايه در گردش و برآورد آن .٢

ي در گردش مورد نياز  هاي مربوط به سرمايه ن بخش براساس محاسبات فني انجام شده هزينهدر اي
بيني  پيش...) حقوق، بيمه، مزايا و (و نيروي انساني   ...)سوخت و  آب، برق،(انرژي   واحد، شامل مواد اوليه،

  .گردد مي

 ي واحد برآورد فروش ساالنه .۲.۱

هاي مختلف و كاربردهاي متنوعي است  ها و اندازه در طرح با توجه به اينكه اين محصول داراي تنوع
گرم منظور  ۲۰۰لذا بدين منظور يك دست كامل شيرآالت حدود . تعيين قيمت ثابتي براي آن دشوار است

هاي مختلف گرفته شده از بازار متوسط قيمت فروش واحد براساس همين  شده است و با توجه به قيمت
  ٢.گردد ريال در محاسبات منظور مي ۴۹۳۴ه حدود وزن متوسط در نظر گرفته شد

  

  

                                                
 
 

  ٢ در نظر گرفته شده استريال  ۱۲۵۰۰ريال و قيمت تبديل يورو برابر  ۹۴۰۰در محاسبات اقتصادي قيمت تبديل دالر برابر 
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  ظرفيت و قيمت مواد توليدي طرح - ٢٢جدول 

  هر واحد فروشقيمت   ظرفيت ساليانه  واحد  محصوالت
  )عددريال بر (

  ارزش توليد بر اساس ظرفيت اسمي
  )ميليون ريال(

  ۱۴۰۰۰  ۷۰۰۰  ميليون ۲  عدد شيرآالت پالستيكي

همچنين . شود اي محاسبه ارزش فعلي خالص سرمايه در ابتداي سال اول توليد در نظر گرفته ميمبن
  .برداري محاسبه شده است سال بهره ۱۵هاي مالي براي  تمام مولفه

 برآورد ميزان و ارزش خوراك مورد نياز واحد .۲.۲

اد مصرفي هر در اين جدول مو. شود ي مواد مصرفي بصورت جدول زير آورده مي ي ساالنه هزينه
  .يك از واحدها به تفكيك آورده شده است

  ي مصرفي ي مواد اوليه هزينه –٢٣جدول 

 برآورد ميزان و ارزش انرژي و مواد جانبي مورد نياز واحد .۲.۳

براساس اطالعات فني . ر سال محاسبه شده استي آب و برق مورد نياز واحد د  در جدول زير هزينه
بدست آمده، ميزان مصرف مواد جانبي و انرژي برق براي توليدات اين واحد به تفكيك به صورت زير 

  .است

  

  

  ي مصرفي ماده  محصول توليدي
  ارزش ساليانه  قيمت پايه واحد  ساالنه مقدار مصرف

  هزار دالر  ميليون ريال  دالر  ريال  مقدار  واحد

 شيرآالت پالستيكي
 --  ۷۱۵۰  --  ۱۳۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰  كيلوگرم  گيناتيلن سن پلي

  --  ۱۴۰۰  --   ۷۰۰  ۲۰۰۰۰۰۰  عدد  بندي بسته

  ۳۰۰ )هزينه هاي باال%  ۳.۵(ساير مواد اوليه غير مذكور 

  ۸۸۵۰  )ميليون ريال( مجموع
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  مقادير مصرف ساالنه آب و برق و مواد جانبي–٢٤جدول 

  مصرف ساليانه  واحد  ي مصرفي ماده  توليدي محصول
  ه واحدهزين
  )ريال(

  هزينه كل
  )ميليون ريال(

 شيرآالت پالستيكي

 ۰.۱ ۲۶۰ ۴۸۰ ساعت كيلووات برق مصرفي

 ۱۲۵ ۲۵۰۰ ۵۰۰۰۰ متر مكعب آب مصرفي

 ۷۰ ۱۴۰ ۵۰۰۰۰۰ متر مكعب گاز

 ۰.۳ ۱۶۵ ۱۸۰۰ ليتر گازوئيل

  ۱۹۵.۴  مجموع

هاي مصرف برق  داول توانير و در نظر گرفتن زمانبراي محاسبه هزينه برق مصرفي، با استفاده از ج
  .باري هزينه برق محاسبه شده است در بازه پرباري، كم باري و ميان

  هزينه خدمات نيروي انساني .۲.۴

مبناي محاسبه دستمزد افراد . تعداد نيروي انساني مود نياز در طرح در اين قسمت محاسبه شده است
در جدول زير حقوق، دستمزد كارگران، كاركنان، . باشد ميمختلف مشغول در طرح معيارهاي متداول 

ي در نظرگرفته براي  حقوق ماهيانه. اند مالي و بازرگاني، نگهداري و تعمير و نگهباني آورده شده
  .تراز است كاركنان براساس عرف حقوق واقعي پرداخت شده به كاركنان واحدهاي توليدي هم

  داد نيروي انساني مورد نياز واحدتع - ٢٥جدول 

 حقوق ماهيانه شيفت/ تعداد شرح رديف

جمع حقوق و مزايای 

  ساليانه

 )ميليون ريال-ماه ١٤( 

 ١٤٠ ١٠٠٠٠ ١ مدير عامل ١

 ٩٨ ٧٠٠٠ ١ اداري -مدير امور مالي ٢

 ٩١ ٦٥٠٠ ١ مدير فروش ٣

٤ 
کارشناس امور مالي و 

 اداري
٦٣ ٤٥٠٠ ١ 

٥ 
كارشناس فروش و 

 يدخر
١٢٦ ٤٥٠٠ ٢ 

 ٧٠ ٢٥٠٠ ٢ منشي ٦

 ١٢٦ ٣٠٠٠ ٣ نگهباني ٧

 ٧٠ ٢٥٠٠ ٢ خدمات  ٨

 ٩١ ٦٥٠٠ ١ مدير توليد ٩
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 ٦٣ ٤٥٠٠ ١ )توليدي(كارشناس  ١٠

 ١٤٧ ٣٥٠٠ ٣ )توليدي(تكنيسين  ١١

 ٢٤٥ ٣٥٠٠ ٥ )توليدي(كارگرماهر  ١٢

 ١٢٦ ٣٠٠٠ ٣ )توليدي(كارگر ساده  ١٣

 ٥٦ ٤٠٠٠ ١ آزمايشگاه ١٤

 ١٤(جمع حقوق ساليانه  ١٢ عداد كاركنان توليدت

 )ميليون ريال-ماه
١,٥١٢.٠ 

 ١٥ تعدادكاركنان غير توليد

 ٣٤٧.٨ )ميليون ريال) (درصد٢٣(بيمه و مزايا 

 ١,٨٥٩.٨ )ميليون ريال(مجموع حقوق و مزايا 

 بندي اجزا و محاسبه سرمايه درگردش جمع .۲.۵

اوليه، انرژي و نيروي انساني مورد نياز به صورت زير  سرمايه در گردش طرح براساس ميزان مواد
  . گردد برآورد مي

 سرمايه در گردش طرح - ٢٦جدول 

  روز  نوع  رديف

  ۳۰  كاالي تمام شده  هاي دريافتنيحساب

  انبار
  ۳۰  داخلی مواد خام

  ۱۰  کاالهاي تمام شده

  هاي پرداختنيحساب

  ۳۰  حقوق و دستمزد

  ۶۰  رژيان

  ۳۰  مواد اوليه

 گذاري ثابت مورد نياز مجتمع ميزان سرمايه .٣

هاي متعلق به واحدهاي صنعتي است كه ماهيتي نسبتاً  آن گروه از دارايي  ي ثابت، منظور از سرمايه
ثابت يا دايمي دارند و به منظور استفاده در زمان عمليات جاري شركت و نه براي فروش نگهداري 
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ها و تجهيزات خط توليد، تأسيسات زيربنايي،  ي ثابت دستگاه دهنده سرمايه تشكيل اجزاي. شوند مي
را ... برداري و هاي قبل از بهره هزينه  زمين، ساختمان و محوطه، وسايط نقليه، اثاثيه و لوازم اداري،

  . توان نام برد مي

  آالت و تجهيزات خط توليدهزينه ماشين .۳.۱

  .باشد جدول زير ميکار رفته در خط توليد بر اساس آالت و تجهيزات به هزينه ماشين

  گذاري کل طرح برآورد سرمايه - ٢٧ جدول

 عدادت و وسايل آزمايشگاهي تجهيزات، آالت نام ماشين رديف
  هزينه واحد

 )ريالهزار(

  هزينه كل

 )ميليون ريال(

 ٥٠٠ ٢٥٠٠٠٠ ٢ دستگاه تزريق پالستيك ١

 ٢٥٠٠ ٥٠٠٠٠٠ ٥ ها قالب ٢

 ٤٠ ٤٠٠٠٠ ١ دستگاه آسياب ٣

 ٤٠ ٤٠٠٠٠ ١ دستگاه برش ٤

 ١٠ ٥٠٠٠ ٢ كيلويي ١٥دستگاه توزين  ٥

 ١٠٠ ١٠٠٠٠٠ ١ بندي دستگاه بسته ٦

 ٥٠ ٥٠٠٠٠ ١ كمپرسور هوا ٧

 ٥ ٥٠٠٠ ١ دستگاه سنگ سمباده ٨

 ١٠٠ ٥٠٠٠٠ ٢ بندي نقاله مخصوص بسته ٩

 ١٠ ١٠٠٠٠ ١ ملح و هزينه نصب و راه اندازي ١٠

 ٣٣٥٥ جمع
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  هزينه وسائط نقليه عمومي و وسايل حمل و نقل .۳.۱

  .فهرست، تعداد، و نيز مجموع مربوط به کل وسائط نقليه در جدول زير ذکر گرديده است

  هزينه وسايل نقليه عمومي و حمل و نقل - ٢٨جدول 

  بهاي کل

 )ميليون ريال(

  بهاي واحد

 )يالميليون ر(
 نوع وسيله تعداد

 وانت ۱ ۸۰ ۸۰

  سواری  ۱ ۱۲۰ ۱۲۰

  تنی ۲ليفتراک   ۱  ۱۵۰  ۱۵۰

 جمع سرمايه گذاري مورد نياز براي وسائط نقليه ٣٥٠

  هزينه لوازم و اثاثيه اداري .۳.۲

اري در ميليون ريال بابت تهيه اثاثيه و لوازم اد ٥٠٠با توجه به حجم امور اداري اين واحد توليدي، 
   .شودنظر گرفته مي

  هاي زمين، محوطه سازي و ساختمان هزينه .۳.۳

ها و زمين مورد نياز براي اجراي طرح توليد شيرآالت بهداشتي در جدول زير آمده  برآورد ساختمان
  .است

  سازي هاي زمين و محوطه هزينه - ٢٩جدول 

 شـــــرح رديف
  مساحت

 )مترمربع(

  دهزينه واح
 )ريال(

  هزينه كل
 )ميليون ريال(

 ۵۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ۲۰۰۰  زمين ۱

 ۲۰ ۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰ خاكبرداري وتسطيح ۲

 ۲۷ ۲۵۰۰۰۰ ۱۰۷ كشيحصار ۳

 ۸۳ ۲۵۰۰۰۰ ۳۳۰ كشي فضاي سبز، خيابان ۴

 ۶۳۰ جمع
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  هاي ساختمان سازي هزينه –٣٠جدول 

 شــــــــرح رديف
  تمساح

 )متر مربع(

  هزينه واحد
 )ريال(

  هزينه كل
 )ميليون ريال(

 ۱۵۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۶۰۰ سالن توليد ۱

 ۴۱۳ ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۷۵ انبارها ۲

 ۶۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۴۰ ها ساختمان اداري و سرويس ۳

 ۲۲.۵ ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۵ نمازخانه ۴

 ۵۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۵ آزمايشگاه ۵

 ۱۵ ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۰ نگهباني وسرايداري ۶

 ۲۰۶۰.۵ جمع

. مترمربع خواهد شد ۲۰۰۰مساحت زمين مورد نياز برابر   با توجه به فضاي ساختماني مورد نياز،
هاي محل احداث طرح محاسبه  محوطه سازي و ساخت ساختمان براساس قيمت  هزينه خريد زمين،

  .شود ريال پرداخت مي ۲۵۰.۰۰۰براي خريد اين زمين، به ازاي هر مترمربع آن، مبلغ . گرديده است

  بندي اجزا و برآورد سرمايه ثابت جمع .۳.۴

. گذاري ثابت انجام شده در اين طرح براي اقالم فوق به صورت كلي زير برآورد شده است كل سرمايه
  .شود سال درنظر گرفته مي ۱اندازي شركت توليدي،  كل دوره ساخت و راه

  هاي ثابت طرح مجموع هزينه - ٣١جدول 

  )ميليون ريال(مبلغ كل  شرح  رديف

 ٥٠٠ زمين  ١

 ٢١٩٠ سازي و ساختمان محوطه  ٢

 ٧٧ تأسيسات وتجهيزات  ٣

 ٣٥٠ وسايط نقليه  ٤

 ٣٣٥٥ آالت وتجهيزات ماشين  ٥

 ٥٠٠ تجهيزات اداري و كارگاهي  ٦

 ٤٤ بيني نشده پيش متفرقه و  ٧

 ١٤٣ برداري هاي قبل از بهره هزينه  ٨

 ٧١٥٩  مجموع
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  داري هاي مربوط به استهالك، تعمير و نگه هزينه .٤

هاي مربوط به استهالك به  هزينه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰هاي مستقيم مصوب  قانون ماليات ۱۵۱طبق ماده 
  .اهد بودصورت زير خو

 هزينه استهالك - ٣٢جدول 

 استهالك

 دارايي ثابت
 )سال/درصد(نرخ   نرخ قراضه

 سازي محوطهو ن ساختما  ۸% ۱۰%

 )١رديف- ١٩گروه(آالت و تجهيزات ماشين سال ٦ ۱۰%

  )٧رديف-١گروه(تجهيزات كارگاهي  ۱۰% ۱۰%

 )١٤رديف- ٣٩گروه (تاسيسات سال١٠ ۱۰%

 وسايل نقليه ۲۵% ۱۰%

 اثاثيه و لوازم اداري سال ١٠ ۱۰%

  در جدول زير ساير فرضيات مالی طرح ارايه شده است

  فرضيات مالي طرح - ٣٣جدول 

  )سال معاف از ماليات ۱۰(% ۲۵  ميزان ماليات بر درآمد

  قيمت فروش% ۲  هزينه بازاريابي و فروش

  گذاريميزان کل سرمايه% ۰.۵  هزينة بيمة ساالنه تاسيسات

  سال ۱  مدت زمان احداث کارخانه

  %۷۵  برداري برداري در سال اول بهره ميزان بهره

  %۹۰  برداري برداري در سال دوم بهره ميزان بهره

  %۱۰۰  الي آخر سومبرداري در سال  ميزان بهره

  سال ۱۶  طول دورة مطالعات اقتصادي

  روز ۳۰۰  تعداد روزهاي کاري در سال

  ابتداي سال اول توليد  مبدأ محاسبة ارزش فعلي خالص

از اين ميزان، براي تأمين . ميليون ريال است ٧١٥٩گذاري ثابت اين واحد توليدي حجم کل سرمايه
كال به   قسط شش ماهه، ١٠با بازپرداخت در % ١٢هاي دولتي با نرخ بهره سرمايه مورد نياز از وام بانك

است و در قالب عقد مشاركت مدني پرداخت  ٣٠به  ٧٠اين وام به نسبت . شودسال، استفاده مي ٥مدت 
  . شودمي
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 نتايج ارزيابي .٥

بصورت زير آورده شده است كه جزئيات اين نتايج به همراه ضميمه  Comfar جراي برنامهابا نتايج، 
  .ارائه شده است

  نتايج ارزيابي براي ساخت واحد - ٣٤جدول 

 )ميليون ريال(گذاري  حجم كل سرمايه ۷۱۵۹

 )ميليون ريال() NPV(ارزش فعلي خالص   ۱۵۹۵۴

 كل سرمايه -) IRR(نرخ بازگشت سرمايه  ۶۶/۳۱%

 سرمايه نقدي -) IRR(نرخ بازگشت سرمايه  ۸۷/۳۹%

 )برداري از آغاز بهره(ي بازگشت كل سرمايه  دوره سال ۳
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