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  ١۶  موارد مصرف و کاربرد

  ٢٠   اثرات آن بر مصرف محصولبررسی کاالهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل

  ٢١  اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز

  ٢٢  کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول

  ٢۴  شرایط صادرات

  وضعیت عرضه وتقاضا

  

٢۵  

بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل 

  واحد ها و

ولوژي واحد هاي موجود، ظرفیت اسمی، عملی، علل عدم تعداد آنها و سطح تکن

کامل از ظرفیتها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشین آالت  بهره برداري

  مورد استفاده در تولید

٢٨  

از نظر تعداد، ( بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا

  ظرفیت

٣١  



 مهندسني مشاور كاوشگران استان مسنان

 
  

2 
 

ژي آنها و سرمایه گذاري انجام محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی وسطح تکنولو

  شده اعم ازارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز

  
چقدر از  (85بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 

  )کجا

٣٢  

  ٣٢  بررسی روند مصرف از آغاز برنامه

مکان  و ا85بررسی روند صادرات محصول از آ غاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 

  چقدر به کجا صادر شده است(توسعه آن

  

٣٣  

  بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم

  

٣٣  

بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه 
  آن با دیگر کشورها

٣۵  

رآیند تولید در ف) به شکل اجمالی(تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهاي مرسوم

  محصول

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل بر آورد حجم سرمایه گذاري ثابت 

  به تفکیک ریالی وارزي

  

٣٨  

میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور 
ورد ان و بررسی تحوالت اساسی در روند تامین اقالم عمده م قیمت ارزي و ریالی

  نیاز در گذشته و آینده

۴٧  
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  ۴٧  پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح

  ۴٧  وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال

 -راه( بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی 
راي و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب ب...) بندر- فرودگاه-راه آهن

  اجراي طرح

۵١  

  ۵٢  وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی

تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندي و پیشنهاد نهائی در مورد احداث واحد هاي 
  جدید

۵۴  
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 ظرفیت پیشنهادي طرح تن در سا ل6000

 موارد کاربرد صنایع رنگ سازي ، پالستیک ، کاغذ ، الستیک ، نساجی

  اولیه مصرفی عمدهمواد دي اکسید تیتانیوم

 1390سال (کمبود محصول   تن20600

 )نفر(اشتغال زایی   نفر33

 m)2( زمین مورد نیاز  7500

500  

 m)2( اداري 

900  

 m)2( تاسیسات 

 m)2( تولیدي  2500

 m)2( انبار  750

 

 

 

 زیربنا

 21/   نرخ بازده داخلی

 38/تولید در نقطه سربسر

 24/بازده سرمایه گذاري

 15/سود ویژه به فروش

  طرح مالی شاخصهاي

 

   تن6500   

 

 

 میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی

 m)3( آب  14040

 

437 (KW) برق 

 m)3( گاز  238800

 

 

 میزان مصرف ساالنه یوتیلیتی

  )میلیون ریال(ریالی  22400

88650 
  )میلیون ریال(ریالی 

 

 جمع هزینه هاي ثابت
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111050 

 

 )میلیون ریال(مجموع 

 سرمایه در گردش 

 

 ذاري سرمایه گ

 )میلیون ریال(طرح 

 17 کیلومتري شهرستان کهنوج و 25کهنوج واقع در 

 کیلومتري شهر 320کیلومتري شهر بندري بندر عباس و 

 تاریخی کرمان 

 

 

 

 

 محل پیشنهادي اجراي طرح
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  مقدمه

ات به دلیل خواص ویژه و همچنین کاربردهاي تکنولوژیکی فراوانی که دارند، توجه بسیاري از امروزه، نانوذر

اکسیدتیتانیوم به دلیل خواص نوري،  ي در این میان، نانوذرات د.اند پژوهشگران را به خود جلب کرد ه

 این هاز جمل. الکتریکی و کاتالیستی بسیار عالی، داراي کاربردهاي بسیار مهمی در صنایع مختلف دارد

کر مهاي تالیست در پاکسازي محیط زیست، درهاي صنعتی، به عنوان فوتوکا هبه استفاده در رنگدان کاربردها

لو لهاي خورشیدي، در اجزاي ضد آفتاب براي محافظت از پوست، در کاربردهاي فوتوولتاییک براي س

نانوذرات د یاکسیدتیتانیوم وابستگی خواص . ههاي الکترونیکی و بسیاري موارد دیگر اشاره نمو ددستگا

این ماده در تصفیه ذرات یا ترکیبات دوپ شده ، عناصر انجام شده بر روي آ نها دارد  شدیدي به انداز ه

زدایی، بوزدایی، ساخت سرامیک هاي ویژه، از  رنگ فیلتراسیون گازها به ویژه هوا، گندزدایی، آب، تصفیه و

 ، کاغذ سازي، تولید لوازم بهداشتی و تولید رنگ ها ،  فتوکاتالیستهاي سرطانی، ساخت بردن سلول بین

بنفش، پوشش دادن سایر مواد و خالصه هر کجا که  هاي محافظ در مقابل اشعه ماوراء آرایشی، تهیه پوشش

                                                                                                  گیرد می به پوشانندگی و درخشندگی باشد، مورد استفاده قرار نیاز
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                                       نام و کد محصول 

 

 

 
  

 :اکسیدتیتانیم دي ذرات نانو

 

از پیش در دنیاي نانو به ویژه در پوشش دهی  یکی از اکسید هاي معدنی که در سال هاي اخیر بیش

دي اکسید . است (TiO2 ) قرار گرفته ، دي اکسید تیتانیم ....منسوجات و تولید کرم هاي ضد آفتاب و

آن در ساخت رنگ سفید استفاده می کنند ولی نانو فراوان دارد و از  در صنعت رنگ سازي کاربردتیتانیم 

 آرایشی و, داشتن خواص فوق العاده و منحصربه فرد موارداستفاده فراوانی در صنایع  ذرات آن به دلیل

 .فوتوکاتالیستی آن است که اکثرا به دلیل اثر. دارند... پوشش هاي محافظ در مقابل اشعه ماورا و

  . لوري شامل آناتاز، روتایل و بروکیت می باشد  دي اکسید تیتانیوم سه شکل ب.
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  :نانوفتوکاتالیست

است که در اثر تابش نور بتواند منجر به بروز یک واکنش شیمیایی شود، در حالی که  اي فتوکاتالیست ماده

کاهش دخالت  هاي اکسایش و ها مستقیماً در واکنش فتوکاتالیست. ماده، دست خوش هیچ تغییري نشود خود

  .کنند ها را فراهم می ند و فقط شرایط موردنیاز براي انجام واکنشندار

 

، )و تک بلوهاي بزرگ  پودرها–ها تا کلوئیدها  با گستره اندازه بین خوشه  TIO2تیتانیم  دي اکسید

خصوصیات رادارد که به دلیل قابلیت جذب  آل است و تقریباً تمامی این نزدیک به یک فتوکاتالیست ایده

هاي فرابنفش پر انرژي ترین ذرات هستند و در بیشتر موارد  فوتون. بنفش به وسیله این ماده استاشعه فرا

تخریب اجسام گردند که این پدیده معموال از طریق شکست پیوندهاي شیمائی در  می توانند به سادگی باعث

تیتانیم ،  مانند دي اکسیدمی گیرد که به آن تجزیه فوتوشیمیائی می گویند ، برخی از نانو مواد  آنها صورت

باکتري را ایجاد کنند  قادرند با جذب اشعه فرابنفش و به واسطه خاصیت فوتوکاتالیستی خود پوششی ضد

نانو ذرات . کند این است که نور مرئی را جذب نمی تنها استثناء آن. به عالوه مانع از عبور اشعه از ماده گردد

شوند و  ناسبی از جمله شیشه و یا ترکیبات سیلیسی، پوشش داده میم دي اکسید تیتانیم، بر سطح زیرالیهاي

   .گیرند تابش نور ماوراء بنفش، قرار می هاي تحت در حوضچه
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  خواص فیزیکی

 نانو ذرات دي اکسید تیتانیوم   نام تجاري

 20درصد وزنی از نانو ذرات دي اکسید تیتانیوم  نور فعال

 Kpa 3/101  2972Cنقطه جوش در 

  درجه سانتی گراد220  ذوبنقطه 

  23/4  دانسیته

 

  نام محلول  حاللیت در حاللها

  

  کیسیکد آ

دو . صنعت مورد نظر است طبقه کننده مشخص که شده تشکیل رقم چهار از isic    ی المللنیکدهاي ب

چهاررقم هم توسط کشور به . رقم سمت چپ، نشانگر بخش و دو رقم بعدي نشانگر گروه و طبقه صنعت است

شامل بخش، گروه  (اول چهار رقم.  کندی محصول کمک مقی دقیی شود که به شناسای اضافه میرقمهاي قبل

 هاي تی کمزی ندوم  چهار رقمنییبراي تع.  الزم برخوردار استتی دارد و از جامعی المللنیمنشاء ب) و طبقه

   کندی ماقدام )محصول  (ی هشت رقمدی کدهاي جدهی و معادن وجود دارد که نسبت به تهعیدر وزارت صنا

 . شده است فی  تعر24111541 ی رقم8 کیسی با کد آومیتانی تدی اکسينانو د
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 شماره تعرفه گمرکی

 و ی حقوق گمرکنیی کاالها در امر صادرات و واردات و تعيد جهت کد بنی المللنی بي داد و ستدهادر  

 بروکسل و ي نامگذارهای از طبقه بندیکی.  شودی استفاده مي از دو نوع طبقه بندشتری ب،یبازرگان سود

 . باشدی الملل منی مرکز استاندارد تجارت بي بندطبقه يگرید

  وازهای بروکسل است که بنابر ني طبقه بندران،ی ای خارجی مورد استفاده در بازرگاني طبقه بندروش

 .جام گرفته است تعرفه ها انری در زيشتری بيهای بندمی خاص موجود، بعضاً تقسيکاربردها

  در جدول -  و ي، نوع کاالها، حقوق ورود) تعرفه ریز( هماهنگ شده ستمی ، کد سیشماره تعرفه گمرک

 . استدهی ورود محصول درج گردطیشرا

  طبق ماده ه،یحقوق پا.  است ی و سود بازرگانهی مندرج در ستون مربوطه شامل حقوق پايدحقوق ورو

 )2 عوارض مصوب عیموسوم به قانون تجم(وم توسعه قانون  از قانون برنامه سياصالح مواد

  حق ثبت سفارش کاال، انواعات،ی مال،ی حقوق گمرکران،ی ای اسالمي جمهوری و فرهنگی اجتماع،ياقتصاد

  کاالهایارزش گمرک% 4 است و معادل دهی گردعی تجمی وارداتي از کاالهایافتی وجوه درری و ساعوارض

 نیی تعرانی وزأتی مربوطه توسط هنی که طبق قوانی و سود بازرگانیافتی درنیع ابه مجمو.  شود ی منییتع

   شودی اطالق مي شود، حقوق ورودیم

 ی شماره تعرفه گمرکي محصول دارانی به عمل آمده اقاتیتحقبا مراجعه به گمرك و سازمان هاي مربوطه و 

 ه به شرح ذیل استلذا می توان از محصول هاي مشابه به آن نام برد ک .  باشدینم

  . با دو تعرفه گمرکی وارد می شودتاین محصوال

  . براي اکسیدهاي تیتان2823 براي پیگمنت هاي دي اکسید تیتانیوم و تعرفه 3206 تعرفه 
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  شرایط واردات -

 

 زیر گروه سه به وارداتی و صادراتی کاالهاي ایران واردات و صادرات مقرارت قانون طبق

   :شوند می تقسیم

 . به کسب مجوز نداردازی ضوابط نتی ورود آن با رعاای است که صدور ییکاال: کاالي مجاز-1

 . استری ورود آن با کسب مجوز امکان پذای است که صدور ییکاال: کاالي مشروط-2

به اعتبار ( ورود آن به موجب شرع مقدس اسالم ای است که صدور ییکاال: کاالي ممنوع-3

   بموجب قانون ممنوع گرددایو ) مصرف ای و فروش دیخر

   .که نانو دي اکسید تیتانیوم شامل گروه اول میباشد

 به ساختار نانوئی ساختاري شبیه ودي اکسید تیتانیوم به دلیل انکه محصوالت دي اکسید تیتان 

د و همچنین امار دقیقی از واردات این محصول در دسترس نیست در جدول زیر به ندارآن 

که به شرح جدول   پرداخته شده استودي اکسید تیتانیوم  وي اکسید تیتان بررسی امارهاي د

 ذیل می باشد

  

  

  

  

  



 مهندسني مشاور كاوشگران استان مسنان

 
  

12 
 

  

  

  بررسی واردات و تهیه آمارهاي کلی

 . نشان می دهد83را در سال میزان واردات این محصول ) 4(تا ) 2(جدول 
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www.ngdir.ir 

 

 

  لیبررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المل-

  

 و تجدید نظر این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط و نیازهاي جامعه، در حد در تهیه

  .استاندارد و استاندارد ملی کشورهاي صنعتی پیشرفته هماهنگی ایجاد شود امکان بین این

  ه شمارشودی منیی تعرانی ای صنعتقاتی هر ماده توسط موسسه استاندارد و تحقدی براي تولیاستاندارد مل

  ، نشده استنی تدونانو دي اکسید تیتانیوم مستقل جهت ی ملاستاندارد

توسط ...دي اکسید تیتانیوم و اکسید تیتانیوم در جهت مصرف رنگدانه و  براي ی فراواناستانداردهاي

  : قابل ذکر هستندری استانداردهاي زاست،  شدهنی تدوی المللنیکشورها و نهادهاي مختلف ب
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  عنوان استاندارد  داردشماره استان  ردیف

  اکسید تیتانیوم در مصارف رنگدانه  7484  1

  اکسید تیتانیوم در مصارف بهداشتی  5322  2

  

  استاندارد بین المللی 

ISO  591:2000  TITANIUM  dioxide pigments for paints 
 

  بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول -

 

 کاربرد عمده صنعتی در تولید محصوالت 10نانومتري حداقل از  ي اکسید تیتانیوم در مقیاسترکیب د

پوششهاي محافظ امواج  ها و انواع بهداشتی، فتوسنتز آزمایشگاهی، تصفیه آب و هوا، سنتز رنگدانه آرایشی و

ر از کشورهاي  دال500و با قیمت هر کیلوگرم  ماوراي بنفش و کاتالیستهاي صنعت نفت برخوردار بوده

 هاي غیر نانویی این ترکیب حدود حالی است که قیمت هر کیلوگرم از نمونه شود، این در خارجی وارد می

  . دالر است2

باقیمانده در تولید % 95تولید ساالنه جهانی تیتانیوم صرف تولید فلز تیتانیوم شده و  % 5تنها در حدود 

  .قرار می گیرد ماده رنگ دي اکسید تیتانیوم مورد استفاده 

 دالر به ازاي هر تن و قیمت فروش آن در 3000 تا 2000قیمت جهانی پیگمنت هاي دي اکسید تیتانیوم بین 

 اکسید قیمت هر کیلوگرم نانوذرات دي.  ریال به ازاي هر کیلوگرم می باشد و25000 تا 20000بازار تهران 

  شود  دالر از کشورهاي خارجی وارد می500تیتانیوم 
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 بررسی مبادالت جهانی

  بررسی روند قیمت

میانگین قیمت . دي اکسید تیتانیوم طی سالهاي اخیر از ثبات نسبی برخوردار بوده استنانو قیمت جهانی 

  . زیر نشان داده شده است محصول در چند سال اخیر در جدول جهانی این

   دي اکسید تیتانیوماکسید تیتانیوم و نانوذرات ديقیمت 

 

قیمت سید تیتانیوم دي اک  سال

  )دالر بر تن(

دي نانو(قیمت دالر

  )اکسید تیتانیوم

  کیلو

2000  2100 500 

2001  2100 510 

2002  2150 510 

2003  2150 510 

2004  2200 520 

2005  2200 520 

www.ec21.com  

فروش آن در  دالر به ازاي هر تن و قیمت 3000 تا 2000قیمت جهانی پیگمنت هاي دي اکسید تیتانیوم بین 

 اکسید قیمت هر کیلوگرم نانوذرات دي.  ریال به ازاي هر کیلوگرم می باشد و25000 تا 20000بازار تهران 

  شود  دالر از کشورهاي خارجی وارد می500تیتانیوم 
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الزم به ذکر است فعالً تولید داخلی براي این محصول وجود ندارد و تمام مصارف داخلی آن از طریق 

 .    می شودواردات تأمین

  موارد مصرف و کاربرد -

  

 و یا به صورت (Tio2)به صورت هاي مختلف اکسیدي تیتانیوم  اکسید نانوذرات ديمصارف صنعتی عنصر 

مهم .  پیدا کرده استیترکیب فلزي نظیر آلیاژهاي تیتانیوم دار ، از دیرباز جایگاه ویژه اي در بازار جهان

به عنوان پیمگنت در صنایع رنگ سازي ، پالستیک ، کاغذ ، انیوم تیت اکسید نانوذرات ديترین کاربرد 

البته بازار فروش عمده آن به خصوص در کشورهاي در حال توسعه . الستیک ، نساجی و غیره می باشد

سفید ترین پیگمنت سفید بوده که به علت قدرت پوشش تیتانیوم  اکسید نانوذرات دي. صنایع رنگ می باشد

دي اکسید تیتان بسته به ساختار بلوري آن به . کلی دیگر پیگمنت ها را نیز در بر دارددهی خوب آن خواص 

نوع آناتاز با این که سفیدتر از نوع روتیل است اما قدرت پوشش دهی . انواع آناتاز و روتیل تقسیم می گردد

  . و استقامت آن در مقابل شرایط جوي و نور و حرارت کمتر از نوع روتیل می باشد

منت دي اکسید تیتان فوق العاده غیر فعال و نامحلول در اسیدهاي رقیق آل و معدنی ، بازها ، آب و پیگ

  .ولی در اسیدهاي سولفوریک و فلوئوریدریک گرم و غلیظ حل می شود. حالل هاي آلی می باشد

  

  کاربرد

 

صنعت ((آن در % 23 .مورد استفاده قرار می گیرد رنگدانه در صنعت رنگ سازي و لعاب سازي% 50تقریبا 

  است کاربرد مهم دیگر آن در صنعت پالستیک سازي. دارد مصرف)) کاغذ سازي

مصرف فلز آن به  .باشد در صنایع به دو صورت فلزي و دي اکسیدتیتانیوم می عمده ترین مصرف تیتانیوم

 رتچندانی ندارد، اما در عوض مصرف اکسید آن بصو دلیل مشکالت تهیه و خالص سازي آن مصرف



 مهندسني مشاور كاوشگران استان مسنان

 
  

17 
 

TiO2 صنایع اولیه، مصرف کننده اکسید   درصد از90صنعت کاربرد بسیار گسترده اي دارد؛ بطوریکه  در

داخلی هواپیما،  اتژیک در موتور و ساختمانرفلز تیتانیوم بعنوان یک فلز است امروزه. باشد تیتانیوم می

ساخت زیر دریایی ها، کارخانه مولد برق، صنایع آلیاژي،  تجهیزات حمل و نقل صنایع شیمیایی، واحد هاي

و حرارتی و دهها مورد دیگر کاربرد  ساخت مواد شیمیایی، دستگاههاي خنک کننده نیروگاه هاي اتمی هاي

باشد و همچنین این ماده  اکسید تیتانیوم در صنایع رنگ سازي به عنوان رنگدانه می مصرف عمده دي. دارد

 مصرف این ماده در کشورهاي پیشرفته. یک کاربرد داردالکترون در صنایع سرامیک، پالستیک، کاغذ و

  .باشد  برابر کشورهاي در حال توسعه می10تقریبا 

  :خالصه نمود توان به صورت زیر عمده را می یومپودرنانو دي اکسید تیتانسایر مصارف 

   مصارف دارویی

تهیه می کنند ، عملی  تانات تیتان که از آن پراکسید تیتان ، سالسیالت تیتان و یوم دي اکسید تیتاننانوپودر

 . ایجاد می کند همانند اکسید روي بر روي پوست بدن

ماوراء  پوستی مورد استفاده قرار می گیرد و منعکس کننده اشعه دي اکسید تیتان براي التیام سوزش هاي

فاده است) ضد سوختگی ( لوسیون هاي ضد آفتاب  بنفش خورشید است و بدین جهت در ساختن کرم ها و

قرص ها نیز استفاده   در ساخت قاب کپسول هاي دارویی و پوششیوم دي اکسید تیتاننانوپودر از  می شود

 . شودمی

 

   مصارف آرایشی

    در ساخت وسایل آرایشی به کار می رودیوماکسید تیتان دينانو 
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تیتان به فرم اکسید % 95تقریباً . باشد  تن می106 تا 105سالیانه عنصر تیتانیوم و ترکیبات آن،  مصرف

خوب در رنگ  شود و یک رنگدانه دایمی و به شدت سفید رنگ با قدرت پوششی مصرف می TiO4 تیتان

   ها ، کاغذ و پالستیک است

می شود که ناشی از توانایی آن در  ضد آفتاب استفاده) لوسیون ها(اکسید تیتانیوم در کرم هاي  دينانو 

  .باشد حفاظت پوست می

 است، مقاومت، 8/2 -55/2ضریب شکست  د تیتانیوم یک رنگدانۀ برتر سفید رنگ بااکسی دينانو 

و پایداري در یک  سمی بودن شیمیایی و مقاومت در برابر اشعۀ ماوراي بنفش، غیر درخشندگی، پایداري

 شده تا از آن در کاغذ، رنگ، پالستیک، الستیک، سرامیک، محدودة دمایی وسیع و قیمت مناسب آن سبب

روتیل از شبکۀ بلوري . وجود دارد روتیل و آناتاز دو نوع رنگدانۀ روتیل. چه و مواد آرایشی استفاده شودپار

 . باالتري دارد تر است و ضریب شکست نسبت به آناتاز تشکیل شده و چگال تري متراکم

  

از آن جایی استفاده می شود و  یک مایع بی رنگ است که براي ساخت شیشه (TiCl4) تیتانیوم تتراکلرین

 .شود بخار می کند، به منظور پوشش در برابر بخار استفاده می که آن در هواي مرطوب به شدت

 اکسید  دينانومادة تولید رنگدانۀ تیتانیوم به عنوان پیش ایلمنیت، روتیل، آناتاز، روتیل مصنوعی و سربارة

 .مادة مخصوص به خود دارند نیاز به پیشهریک  پذیر بوده که تیتانیوم از دو مسیر سولفاته و کلریدي امکان

و  CaO%2آلکالی کم، کمتر از  شوند باید ماده استفاده می در مسیر کلریدي به عنوان پیش انواعی که

، قلع و Cr2O3   ،V2O3 %5/0به عالوه آهن کم، کمتر از  .، داشته باشدMgO %1کمتر از 

  داشته باشد  ... و رادیم وسیلیس و حداقل اورانیوم، توریم % 2کمتر از  آرسنیک،
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چنین ذخایري ایجاد  ، الزم است که به دلیل کمبود TiO2  % 95روتیل طبیعی با  با توجه به شرایط فوق،

  .گیرد می ماده صورت هاي پرعیار کردن پیش  طرح

هاي  ، داشته باشد، انواع سنگ سختTiO2 35 %حداقل  بایست کنسانترة ایلمنیت براي فرآوري سرباره می

و دیگر  CaO ،MgO زیرزمینی شوند، فرایندهاي شستشوي هاي سولفاته محدود می سرباره ایلمنیت به

که معموال از  هایی با قابلیت قرارگیري در مسیر کلریدي ایجاد کند سرباره ها را کاهش داده و ناخالصی

 ...(TiO2 57-63%) آیند پالسرهاي ایلمنیت به دست می

 

 

 

 : نانوذرات دي اکسید تیتانیم ينمونه ایی از کاربرد ها

 

 توانند بیشتر ترکیبات آلی را تجزیه کنند ضمن قرار گرفتند، می UVکه تحت تابش نور 2TiOنانوذرات 

گرفتگی بر روي  شود که میزان  زیاد می 2TiOآنکه آب دوستی سطح غشاها نیز با استفاده از نانوذرات 

  .چنین سطوحی کمتر است
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زین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف بررسی کاالهاي جایگ

  محصول

دي اکسید تیتان عالوه بر داران بودن سایر خواص پیگمنت هاي سفید   و تیتانیوم اکسید نانوذرات دي

 اکسید  نانوذرات ديداراي قدرت پوشش دهی بسیار باالتر از آنها می باشد و هنوز جایگزین مناسبی براي

  .  پیدا نشده استتیتانیوم

  

  

  

 

  اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز

  

 را به پارادایمی جدید ي نانو در دهه اخیر و رشد فزآینده آن از ابتداي قرن جاري این فناوريظهور  فناور

 درعرصه علم و تکنولوژي مبدل نموده است که موجب تحول جدي و بنیادین در بسیاري از رشته ها و

 ور این پارادایم نو فرصتی استثنائی براي کشورمان جهت جبرانظه.  هاي فنی و علمی شده استمقوله

  ماندگی خود نسبت به کشورهاي توسعه یافته در زمینه تکنولوژي فراهم کرده است تا با سوار شدنعقب

  امواج بلند این فناوري بتواند به یکباره و با یک حرکت مستمر و هوشمندانه جایگاه خود را در اینبر

 .ساسی بدهد تغییرات اعرصه

  ساله برگزیده است 20چشم اندازي را در افق ,  کشور ما نیز همسو با تحوالت جهانیخوشبختانه

  اساس پیش بینی مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی بازار محصوالت مبتنی بر فناوري نانو تا سال بر

 ه میلیون نفر می باشد و در صورتی بر هزار میلیارد دالر و اشتغال تولید شده تا آن زمان پانزدبالغ 2015 
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  هم اکنون گامهاي بلندي جهت تصاحب بخشی از این بازار بزرگ برنداریم، بازپس گیري آن ازکه

  لتر و مستلزم هزینه هاي بیشتري خواهد بود پیشرو به مراتب مشککشورهاي

ت امروز جهان و افزایش  در صنعتیتانیوم اکسید نانوذرات ديبا توجه به اهمیت باال و مصرف فوق العاده 

اما نمی توان از این محصول به چشمگیر تقاضا در کشور اهمیت این ماده شکل تازه اي به خود گرفته است 

  .عنوان یک کاالي استراتژیک نام برد 

  

  

  

  

  کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول

سترالیا ، آفریقاي جنوبی ، کانادا ، اکراین و دي اکسید تیتانیوم تولیدي دنیا در کشورهاي انانو  درصد 84. 

نروژ تولید می شود و عمده کشورهاي تولید کننده رنگدانه هاي دي اکسید تیتانیومی عباراند از فرانسه ، 

  .آلمان ، ژاپن ، انگلستان و ایاالت متحده

 حدودي نشانگر میزان همانطور گفته شد این کاال تا کنون تولید داخلی نداشته است و میزان واردات آن تا

البته با توجه به مشکالت ارزي در سالهاي گذشته واردات کمتر از میزان تقریبی . تقاضاي آن می باشد

همچنین به دلیل مشکالت مالی و پایین بودن سطح درآمدها و قدرت خرید مردم تقاضا . برآورد نیاز بوده است

  .                حد متعارف شده استبراي کاالهاي ساخته شده از این محصول نیز کمتر از

 تن وجود دارند که چنانچه این 480000 کارخانه رنگ سازي در ایران با ظرفیت اسمی 35به طور مثال 

تولید را رنگ هاي روشن % 70و ) بر اساس آمار تولید آنها(ظرفیت اسمی کار نموده %  30کارخانجات با 

یم ، با محاسبه میانگین مصرف تیتان در تولید رنگ صنعتی و که تیتان در آنها مصرف دارد در نظر بگیر
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 تن در سال می 20000، نیاز کشور به این ماده فقط جهت صنایع رنگ سازي بیش از % 20ساختمانی برابر 

  . باشد

در کشور ما دي اکسید تیتان در صنایع دیگر از جمله چرم مصنوعی ، تولید مشتربچ سفید ، قطعات 

که برآورد مصرف آن . و کاغذ گالسه به عنوان پیگمنت استفاده می گردد  )فید و طوسیس(الستیکی روشن 

  .  تن در سال می باشد500در این صنایع در حدود 

 4 کیلوگرم در سال و در کشور ما حدود 12یادآوري می شود سرانه مصرف رنگ در کشورهاي صنعتی 

  .زان تقاضا براي این محصول می باشد کیلوگرم در سال می باشد که نشاندهنده احتمال رشد می

  

   محصوالت نانو دي اکسید تیتانیومکشورهاي عمده تولید کننده

سهم جهانی تولید   )تن(مقدار تولید   نام کشور  ردیف

  )درصد(

  ٪25  1250000  آفریقاي جنوبی  1

  ٪21  1050000  استرالیا  2

  ٪14  700000  کانادا  3

  ٪8  400000  چین  4

  ٪7  350000  اوکراین  5

  ٪7  350000  نروژ  6
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ir.ngdir.www  

national geosciences database of iran 

   محصوالت نانو دي اکسید تیتانیوممصرف کنندهکشورهاي عمده 

سهم جهانی   )تن(مقدار مصرف   عنوان محصول  نام کشور  ردیف

  )در صد(مصرف     

محصوالت نانو دي   ایاالت متحده امریکا  1
 اکسید تیتانیوم

1350000  27٪  

محصوالت نانو دي   اروپاي غربی  2
 اکسید تیتانیوم

1500000  30٪  

محصوالت نانو دي   چین  3
 اکسید تیتانیوم

600000  12٪  

محصوالت نانو دي   ژاپن  4
 اکسید تیتانیوم

250000  5٪  

محصوالت نانو دي   اروپاي شرقی  5
 اکسید تیتانیوم

200000  4٪  

محصوالت نانو دي   برزیل  6
 اکسید تیتانیوم

200000  4٪  

محصوالت نانو دي   جمهوري کره  7
 اکسید تیتانیوم

150000  3٪  

محصوالت نانو دي   کانادا  8
 اکسید تیتانیوم

100000  2٪  

محصوالت نانو دي   هند  9
 اکسید تیتانیوم

100000  2٪  

محصوالت نانو دي   امریکاي جنوبی  10
 اکسید تیتانیوم

50000  1٪  

محصوالت نانو دي   ترکیه  11
 اکسید تیتانیوم

50000  1٪  

محصوالت نانو دي   دیگر کشورها  12
 اکسید تیتانیوم

450000  9٪  

www.manufacturers.ttnet.net 
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 شرایط صادرات

در حال حاضر کشور وارد کننده این محصول است ، چنانچه واحدهاي در دست احداث که در طی سالهاي 

رداري می رسند بتوانند این محصول را مطابق استانداردهاي جهانی تولید کنند امکان آتی به بهره ب

  .صادرات آن مخصوصاً به کشورهاي همسایه امکان پذیر است

  .جدول زیر میزان تراز صادرات نواحی مختلف جهان را نشان می دهد

  

  )هزار تن(تراز صادرات 

  اسایر آفریق  آفریقاي جنوبی  اروپاي غربی  آمریکا  

1997 40 -60 5 -15 

2001 45 -65 10 -35 

2004 60 -120 -8 -45 

www.tio2.164285.free-press-release.com 

  . جدول زیر میزان تراز صادرات خاورمیانه و آفریقا را نشان می دهد

  ) هزار تن(تراز صادرات 

  سایر آفریقا  آفریقاي جنوبی  سایر خاورمیانه  عربستان  

1997 40 -60 5 -15 

2001 45 -65 10 -35 

2004 60 -120 -8 -45 
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  وضعیت عرضه وتقاضا

  کشورهاي تولید کننده

  

  جهان  ژاپن و آسیا  آفریقا و خاورمیانه  اروپاي غربی  آمریکا  

1998 178 913 40 563 1957 

2002 134 925 40 517 1893 

2005 80 862 25 839 2336 

  

  )هزار تن(ظرفیت 

  جهان  ژاپن و آسیا  آفریقا و خاورمیانه  اروپاي غربی  آمریکا  

2006 1614 1318 119 799 4113 

2007 1790 1397 140 993 4597 

2008 1797 1409 125 1526 5187 

ir.ngdir.www  

national geosciences database of iran  

  ) هزار تن(تولید 

  جهان  آسیا  انه خاورمی  اروپاي غربی  آمریکا  

1997 1527 1113 80 493 3658 

2001 1532 1150 85 635 3885 

2004 1711 1254 110 857 4420 

ir.ngdir.www  
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national geosciences database of iran 

  

  کشورهاي مصرف کننده

  مصرف 

  جهان  آسیا  خاورمیانه   اروپاي غربی  آمریکا  

1997 1271 1099 110 879 3652 

2001 1255 1100 130 981 3792 

2004 

2009 

  %نرخ رشد 

1330 

1469 

2 

1183 

1274 

1.5 

223 

271 

4 

1323 

1774 

4 

4438 

5239 

3.4 

  

www.ec21.com  

 

  

  

  نرخ رشد مصرف جهانی

  نرخ رشد مصرف

  منطقه   ردیف

  سال 

  جهان  آسیا  خاورمیانه  اروپاي غربی  آمریکا

1  04-09 2 1.5 4 4 3.4 
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  . نشان می دهد2004 در کشورهاي خاورمیانه را در سال تیتانیوم اکسید نانوذرات ديجدول زیر مصرف 

  )هزار تن(مقدار   کشور

  80  ترکیه

  30  عربستان

  20  ایران

  2-4  امارات

  2- 3  سوریه

  1-2  اردن

  20- 35  سایر

 

ir.ngdir.www  

national geosciences database of iran 

  

  

  بررسی وضعیت مصرف

 را در حوزه هاي مختلف کاربرد آن بر حسب تیتانیوم اکسید نانوذرات ديجدول زیر الگوي جهانی مصرف 

  .درصد نشان می دهد
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  بررسی مبادالت جهانی

  2005  2001  کاربرد

  55  58  (Coating)پوشش 

  23  24  الستیک و پالستیک

  11  12  ذکاغ

  -  3  جوهر چاپ

  8  6  سایر

www.ec21.com  

  بررسی ظرفیت بهره برداري در کشور: 

  

   )Actual Capacity(  ظرفیت عملی    )Nominal Capacity( ظرفیت اسمی  

م شده نشان می دهد این محصول تا کنون در کشور تولید نشده از این رو در حال حاضر نجابررسی هاي ا

  رداري کشور موجود نمی باشدواحد در حال بهره ب

که شامل ظرفیت اسمی و عملی این محصول می باشد ارائه شده اما توضیحاتی در مورد دي اکسید تیتانیوم 

  است که به شرح زیر می باشد

 

   )Nominal Capacity( ظرفیت اسمی 

دي  در ساعت  تن114         ظرفیت اسمی کارخانه که از طرف سازنده ماشین آالت اعالم گردیده است

 می باشد)   رنگدانه(دي اکسید تیتانیوم  و روتیل(اکسید تیتانیوم
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   )Actual Capacity( ظرفیت عملی 

 روز کاري در سال ، 365 شیفت کاري و 2 ساعت کار مفید در 8     ظرفیت عملی کارخانه بر اساس     

      و    دي اکسید روتیل(تانیومدي اکسید تی تن در سال   6000 ماشین آالت     % 90با راندمان 

  می باشد)   رنگدانه(تیتانیوم

  

  

  

 

       

ظرفیت 

 عملی

راندمان 

 ماشین آالت

ظرفیت 

 اسمی

روزکار

ي در 

 سال

  تولید در

 روز

شیفت 

 در روز

  تشیف

  شب

تولید در 

 ساعت
 ردیف نام محصول

5000 

90% 5555 365 15,219 2 8 95. 

دي اکسید 

روت(تیتانیوم

 )یل

1  

1000  

90% 1111 

365 

3,043 2 8 19. 

دي اکسید 

رن(تیتانیوم

 )گدانه

2  

  جمع 1,14 8 2 18,262  6666  6000

 

  

 دي اکسید تیتاتیوم در مناطق اصلی تولید بر حسب هزار تن بـصورت زیـر     رنگدانه هايظرفیت اسمی تولید

 . می باشد
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   کلی آن براي سالهاي آتی     بررسی میزان تقاضا و برآورد

  

چنانچه واحدهاي در دست احداث طی سالهاي آتی به بهره . این محصول در حال حاضر عرضه داخلی ندارد

می . برداري برسند با توجه به میزان واردات این محصول که بیانگر تقاضا براي این محصول در کشور است

ر هر حال همانگونه که گفته شد با توجه به سرانه مصرف رنگ توان نیاز به تولیدات جدید را برآورد نمود د

در کشور پیش بینی می شود تقاضا براي این محصول در طی سالهاي آتی رشد داشته و نیاز به احداث 

  . واحدهاي جدید یا واردات بیشتر محصول محتمل باشد

از کشور از طریق واردات بطور کلی از آنجائی که این محصول عرضه داخلی ندارد و در حال حاضر نی

تأمین می شود ، چنانچه حتی تقاضا براي این محصول را که بر اساس نیاز کارخانجات رنگ سازي کشور 

  .برآورد می شود در نظر نگیریم

   هزار تن برآورد می شود26نی حدود حداقل نیاز به تولیدات جدید براي سالهاي آ

  

   محصولمورد استفاده در تولیدنام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشین آالت 

  

  2008دي اکسید تیتانیومی نانو رنگدانه هاي ماشین آالت عمده کشورهاي تولید کننده 

  )درصد(سهم از کل جهان   ملیت  نام شرکت  ردیف

1  DuPont 23  فرانسه  

2  Millenium 14  آلمان  

3  Kerr-McGee 13  ، ژاپن  

4  Huntsman 11  انگلستان  

5  Kronos 10  حدهایاالت مت  
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  29    سایر  6

  100  مجموع

com.alibaba.www 

 

  از نظر تعداد، ظرفیت( هاي توسعه در دست اجرا بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرح

  محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی وسطح تکنولوژي آنها و سرمایه گذاري انجام شده اعم از

  مابقی مورد نیازارزي و ریالی و 

  

چنانچه واحدهاي در دست احداث طی سالهاي آتی به بهره . ر عرضه داخلی ندارداین محصول در حال حاض

می . برداري برسند با توجه به میزان واردات این محصول که بیانگر تقاضا براي این محصول در کشور است

 رنگ توان نیاز به تولیدات جدید را برآورد نمود در هر حال همانگونه که گفته شد با توجه به سرانه مصرف

در کشور پیش بینی می شود تقاضا براي این محصول در طی سالهاي آتی رشد داشته و نیاز به احداث 

  .واحدهاي جدید یا واردات بیشتر محصول محتمل باشد

  

   )چقدر از کجا (88 پایان سال تا چهارمبررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه 

  

جه به سازمان صنایع و معادن و سایتهاي آماري کشور آمار دقیقی  با توجه به مرا  نانو دي اکسید تیتانیوم

  از واردات این محصول موجود نمی باشد

  

  

-  
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   بررسی روند مصرف از آغاز برنامه

  به دلیل اینکه تولید داخلی این محصول صفر می باشد بررسی روند مصرف بی معنی می باشد

  ند مصرف نانوئی این محصول را محاسبه کرد که به شرح زیراما می توان از مصرف دي اکسید تیتانیوم رو

  میباشد

  

.  

  

  

  - و امکان توسعه  88 پایان سال تا چهارمبررسی روند صادرات محصول از آ غاز برنامه 

  )چقدر به کجا صادر شده است(آن

  نیز میشود  این قسمت  شاملتعاریف باال

ایتهاي آماري کشور آمار دقیقی از واردات با توجه به مراجه به سازمان صنایع و معادن و س(

  )این محصول موجود نمی باشد
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  88 سالبررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان 

  

 مقایسه عرضه و تقاضا و تعیین نیاز به تولیدات جدید براي سالهاي آتی 

زم است ابتدا با توجه به وضعیت دي اکسید تیتانیوم در داخل کشور ، ال نانو به منظور تعیین ظرفیت تولید 

مبادالت و موزانه عرضه و تقاضاي جهانی براي محصول ، بازارهاي هدف صادراتی و نیز هم قابل کسب از 

سپس با توجه به موزانه عرضه و تقاضاي داخلی و با در نظر گرفتن سهم بازار صادراتی ، . آن تعیین گردد

میزان کشش بازار براي احداث واحد تولید . ار می گیردمیزان ظرفیت تولید محصول مورد ارزیابی قر

  .          می باشدنانو تولید جدیدی19475 دي اکسید تیتاتیوم در داخل کشور ، حدود نانوجدیدی

  

چنانچه واحدهاي در دست احداث طی سالهاي آتی به بهره . این محصول در حال حاضر عرضه داخلی ندارد

می . ان واردات این محصول که بیانگر تقاضا براي این محصول در کشور استبرداري برسند با توجه به میز

توان نیاز به تولیدات جدید را برآورد نمود در هر حال همانگونه که گفته شد با توجه به سرانه مصرف رنگ 

در کشور پیش بینی می شود تقاضا براي این محصول در طی سالهاي آتی رشد داشته و نیاز به احداث 

 .هاي جدید یا واردات بیشتر محصول محتمل باشدواحد

  

  

  نیاز به تولیدات دي اکسید تیتانیوم

  محصول  مصرف محصول  دي اکسید تیتانیوم مصرف

  رنگ سازي   تن480000با ظرفیت اسمی    تن در سال20000

  و کاغذ     تن در سال250

  مصارف آرایشی    تن در سال105
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  قطعات الستیکی     تن در سال250

  تعیین نیاز به تولیدات     تن در سال20600

  

   دي اکسید تیتاتیوم نانو19475=95/*20500

  

  

   دي اکسید تیتاتیومنانونیاز به 

  محصول  مصرف محصول  دي اکسید تیتانیوم مصرف 

  رنگ سازي 50/   تن در سال9737

  و کاغذ  23/   تن در سال4480

  قطعات الستیکی  27/   تن در سال5258

  نانونیاز به   100   تن در سال19475

  

  

  

بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر 

   .کشورها

  معرفی و شرح فرآیند تولید

  تولید تتراکلرید تیتانیوم: مرحله اول 

 

تیتانیوم تبدیل را در حضور گاز کلر به تتراکلرید ) تولید شده از سنگ معدن(ماده خام وي اکسید تیتانیوم 

ابتدا ماده خام را به ذره هاي  ریز خرد می کنند و سپس آنرا . می کنند تا نا خالصی هاي آن را جدا کنند
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واکنش . همچنین گاز کلر همراه با اکسیژن وارد راکتور می شود. وارد اکتوري از نوع بستر سیالی میکنند

دلیل استفاده . کک به عنوان کاهنده استفاده می کنندگاز کلر با اکسید تیتانیوم از نوع کاهشی است که از 

  :     واکنش انجام شده در این مرحله به صورت زیر است . از کک این است که کک فراریت بسیار کمی دارد

            

گاز اکسیژن به این خاطر تزریق می شود تا از واکنش دي اکسید کربن بال کک و تولید مونوکسید کربن 

مواد وارد شده به راکتور باید عاري از آب باشند تا از تولید گاز کلرید هیدروژن جلوگیري . دجلوگیري کن

  . شود

  خالص سازي تتراکلرید تیتانیوم : مرحله دوم 

  

کلریدهایی که در . ناخالصیهاي همراه تتراکلرید تیتانیوم غالباً شامل کلرید فلزات مختلف و و فسژن هستند

کلرید وانادیوم به علت اینکه دماي . جدا می کنند) تبخیر( را با تقطیر ساده دماي معمولی جامد هستند

به وسیله عوامل کاهنده مانند مس ، . جوش نزدیکی با کلرید تیتانیوم دارد در این مرحله جدا نمی شود

 به جزء سپس   ، فسژن و تتراکلرید سیلیسیم را به وسیله تقطیر جزء. تتراکلرید وانادیوم را به   می کاهند

  .تتراکلرید تیتانیوم خالص را به مرحله بعد می فرستند. جدا می کنند

  

 کسید تیتانیوم  ااحتراق   و بازفراوري : مرحله سوم 

     

   بدستTicl4 در ابعاد نانو با ساختار آناتاز را می توان از  Tio2  پودر 

  دیده بدست اوردامده در مرحله دوم که با اتانول به عنوان یک بیش ماده محلول گر

 نانومتر می باشد که به این منظور 10بدست امده در این روش یکنواخت بوده و تقریبا   tio2پودر  اندازه 

  tio2 ساعت کلسینه گردد بودر 1 درجه سانتیگراد به مدت 500بیش ماده ذکر شده باید در دماي 
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 درجه سانتیگراد 500ه سانتیگراد تا دماي  درج300اناتاز بعد از کلسینه کردن بیش ماده ذکر شده در دماي 

  شکل می گیرد

  

  

  :در محلول اتانول را می توان طبق ذیل توضیح داد      ticl4مکانیزم زالتینه کردن 

با اتانول واکنش داده و به شکل تکه هاي   ticl4    با اتانول مخلوط گردد ticl4هنگامیکه 

ticl(och2ch3)4 و گاز hcl ل فرایند زالتینه کردن تکه هاي  در می اید در خالticl(och2ch3)4  

 با افزایش زمان  tioh4 در می اید تشکیل بلیمر غیر اورگانیک tioh4اب را جذب نموده و به شکل 

  زالتینه کردن شدت می یابد 

 اناتاز با افزایش زمان زالتینه کردن تشکیل می  tio2 ترکیب اورگانیک از این بیش ماده حذف شده و 

  :فرایند را می توان به صورت مختصر به این گونه بیان کرد  د گرد

Ticl4  به صورت تدریجی به اتانول در دماي محیط اضافه می گردد مقادیر زیادي گاز hcl  در خالل 

س این پالتینی تشکیل می گردد سژ  آزاد شده و یک محلول زرد رنگ و  ticl4اضافه نمودن اتانول و 

  ل خشک بدست می ایدژجه سانتیگراد حرارت داده می شود تا بخار گردد و یک در  80محلول در دماي 

  .بدست اید  tio2 ودر پل خشک در درجه حرارت خاصی کلسینه می شود تا ژ

  .سپس پودر بدست آمده بوسیله خردایش به نانو تبدیل میشود 
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         روش هاي سنتز نانوذرات د ي اکسیدتیتانیوم 

 

   مورد استفاده قرار گرفته است TiO 2ي متعددي براي سنتز نانوذرات اکنون روش ها

 استفاده از   مشاهده شده است که روش هاي مختلفی ، نتایج متفاوتی در پی دارند و حتی در یک روش. 

 هاي روش کثرت علت به .گردد می متفاوت هاي اندازه با ذرات تولید به منجر  اولیهمقادیر متفاوت مواد

 در آن ها، تقسیم بندي آن ها به گروه هایی مشخص، مشکل است سعی شد ه تا دخیل پارامترهاي و سنتز

که توسط محققان مورد استفاده قرار گرفته است، به گروه هاي    2TiOنانوذرات   سنتزروش هاي مختلف

  . شوندمشخصی تقسیم بندي

 

 

  ژل–روش سل 
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 م پیش ماده هاي آلکوکسیدي است، روشی مطمئن برايروش سل  ژل که شامل واکنش هاي هیدرولیز و تراک

 تشریح محققان مختلف روش سل  ژل را به صورت هاي مختلفی. سنتز اکسیدهاي فلزي بسیار ریز می باشد

 .کرده اند 

 

 هیدروترمال روش

 

دماي  در شده، کنترل مورفولوژي با مخلوط و ساده اکسیدي پودرهاي سنتز براي فقط هیدروترمال روش

  )ºC ( 350-100پایین  تاًنسب

  یک از سل ي تهیه از پس هیدروترمال، فرآیندهاي در عموماً  رود می کار به

 پارامترهاي که این به توجه با .شوند می سنتز اکسیدي نانوذرات اتوکالو، در آن دادن حرارت با محلول،

 باشند می دخیل هیدروترمال فرآیند زیادي در

 مدل از پژوهشگران رو این از است، دهی حرارت مرحله یک شامل فرآیند و هدهند واکنش غلظت فشار، دما،

 TiO     2نانوذرات سنتز براي هیدروترمال مختلف هاي روش در پارامترها، این ا از مختلفی ترکیبی هاي

  کردند استفاده

  

  در فرآیند تولید محصول) به شکل اجمالی(تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهاي مرسوم -

  

ا توجه به اینکه تکنولوژي تولید ماشین آالت نانو دي اکسید تیتانیوم خارجی میباشد از اینرو در صورت ب

  .واردات خط تولید امکان تولید محصوالت با کیفیت روز دنیا تولید نمود 
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ا اما چنانچه فاصله زمانی بین تاریخ تولید و زمان مصرف این تجهیزات زیاد باشد امکان تولید محصوالت ب

کیفیت مناسب فراهم نمی شود و حتی میزان تولید به علت عدم فراهم شدن قطعات یدکی معیوب که به مرور 

 .زمان در خط تولید حاصل می شود وجود نخواهد داشت 

   

  

  

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل بر آورد حجم سرمایه گذاري ثابت به تفکیک 

   ارزي ریالی و

 

 

و واکنش گاز کلر ) سولفاته( دنیا دي اکسید تیتان به دو روش انحالل در اسید سولفوریک امروزه در صنایع

  .     تولید می گردد) کلره(

این سنگ پس از . به دست آید) کنسانتره(در روش سولفاته ابتدا باید کانسنگ  معدن ایلمینت خالصتري 

ي عبور داده می شود تا ناخالصی آن که آهن این که کامالً خرد و تا درجه آزادي سرند شد از مگنت هاي قو

متعاقب آن براي جداسازي بقیه ناخالصی ها از روش هاي . و اکسیدهاي آهن می باشد از آن جدا شود

محصول به دست آمده پودري است . تغلیظ و فلوتاسیون که اکثراً روش هاي مکانیکی هستند استفاده می شود

لفوریک غلیظ به راکتور هدایت می شود در راکتور مزبور اسید سیاه رنگ که براي انحالل در اسید سو

سولفوریک یا ایلمینت و سایر کانی هاي همراه ایجاد واکنش می نماید که نتیجه آن سولفات آهن و تیتان 

بعد مدتی این محلول را آرام به حالت خود می . محلول در آب و سایر سولفات هاي نامحلول در آب می باشد

براي تسریع عمل مزبور از رو سرد کردن . ایر ناخالصی هاي نامحلول رسوب کرده و جدا شوندگذارند تا س

  .                       نیز استفاده می شود تا بیشترین مقدار ناخالصی ها جدا گردد
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در روش هیدرولیز به محلول آب . در مرحله نهایی جداسازي تیتان از ر وش هیدرولیز استفاده می شود

سولفات تیتانیوم هیدرولیز شده به اکسید تیتانیوم . ه می گردد و براي چند ساعت آن را می جوشانداضاف

  . بوسیله فلوتاسیون از محصول جدا می شوندTio2پس از آن ذرات سفید . آبدار تبدیل می شود

ایل به سیاه می که ماسه اي به رنگ قرمز متم در محل هایی که کانساز اصلی تیتانیوم دي اکسید روتیل است ،

در حقیقت اسید سولفوریک نمی . باشد و به ماسه ساحلی معروف است ، از روش کلره استفاده می شود

تواند مانند روش قبلی روتیل را در خود حل کند زیرا روتیل طبیعی نسبت به واکنش هاي شیمیایی بسیار 

  .مقاوم است

 آهن تیتانیوم موجود در سنگ معدن روتیل در  درجه سانتیگراد اکسید1000در این روش در دماي حدود 

در عمل احیا روتیل ، اتم اکسیژن آزاد شده با کک ترکیب و از آن . حضور کک با گاز کلر ترکیب می شود

مخلوط به دست . تیتان طی این واکنش به تیتانیوم تتراکلراید تبدیل می شود. دي اکسید کربن تولید می شود

فوق به حالت گاز است می توان ابتدا با کندانسته نمودن از سایر مواد جدا آمده را که در درجه حرارت 

این ترکیب که از درجه خلوص بسیار . کرده و سپس با عمل تقطیر تیتانیوم تتیراکلراید خالص به دست آورد

      .    باالیی برخوردار است سرانجام طی فرآیندي حساس به تیتانیوم دي اکسید نوع روتیل تبدیل می شود

  

  دي اکسید تیتانیوم تولید نانوذراتبرآورد میزان سرمایه ثابت

  

  : برآورد هزینه هاي سرمایه گذاري طرح 

 شرح 

  شدهانجام

میلیون (

 )ریال

 موردنیاز

 )میلیون ریال(

 جمع

 )میلیون ریال(

 1650 1650 0 زمین 1
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)Land  Purchase(   

 443 443 0  و جاده سازي سازيمحوطه  2

3 

  وعمرانی ساختمانی يبناها

)Civil  Works, structures  and  

buildings(   0 6750 6750 

4 

 تولید اصلی ماشین آالت

 )Plant machinery  and  

equipment(  0 7694 7694 

5 

  تاسیسات

 )Plant  service  and  Auxiliary  

equipment(  0 2850 2850 

 440 440 0  تجهیزات کارگاهی  6

 0 0 0   نقلیهوسایط  7

 1945 1945 0 اثاثه اداري 8

9 
  )Contigencies(   نشده بینی پیش

 438 438 0 ) درصد هزینه هاي موردنیاز 3معادل (

8 
  از بهره برداريقبل هاي هزینه

 )Pre   Production  expenditures(  0 850 850 
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 23060 23060 0   جمع هزینه هاي ثابت

  سرمایه در گردش
  

10 4010 4020 

 27080 27070 10    جمع هزینه هاي طرح 

  

  

  

  

  

  

 :عملیات ساختمانی 

  

  :زمین 

براي محاسبه هزینه هاي تهیه زمین و ساختمان هاي مورد نیاز این واحد ، الزم است اندازه بناهاي مورد نیـاز   

سـپس مقـدار زمـین    . برآود شـود ... اختمان هاي اداري ، محوطه ، پارکینگ و از قبیل؛ سالن تولید ، انبارها ، س    

در جـداول زیـر مقـدار    . مورد نیاز براي احداث بناها با در نظر گرفتن توسـعه طـرح در آینـده ، محاسـبه شـود          

  .       زمین و انواع بناهاي مورد نیاز ، برآورد و هزینه هاي تهیه آنها محاسبه شده است

  

      

  ینه هاي زمینهز: 
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ف
ردی

  

  شرح
  ابعاد

  )مترمربع(

  بهاي هر متر مربع

  )ریال(

  جمع

  )میلیون ریال(

  770  3500  زمین سالن ها تولید و انبار  1

  110  500  زمین ساختمان هاي اداري،خدماتی و عمومی  2

  330  1500  زمین محوطه  3

  2000  زمین توسعه طرح  4

000/220  

440  

  1650  )میلیون ریال(مجموع   7500  )بعمتر مر(جمع زمین مورد نیاز 

  

  

  

  

  هزینه هاي ساختمان سازي: 

ف
ردی

  
  شرح

  مساحت

  )مترمربع(

  بهاي هر متر مربع

  )ریال(

  هزینه کل

  )میلیون ریال(

  4375  000/750/1  2500  سوله خط تولید  1

  1125  000/250/1  900  انبارها  2

  1250  000/500/2  500  هاي اداري، خدماتی و عمومیساختمان  3

4  
  محوطه سازي، خیبان کشی، پارکینگ و 

  فضاي سبز
1400  000/150  210  

  233  000/300  777  دیوار کشی  5
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  7193  )میلیون ریال(مجموع 

 

 

 هزنیه ماشین آالت و تجهیزات خط تولید

  

ایـن هزینـه هـا بـر اسـاس اســتعالم صـورت گرفتـه از شـرکت هـاي مهـم تولیــد کننـده یـا نماینـدگی هـاي معتبــر               

در جـدول زیـر فهرسـت ماشـین آالت تولیـدي و      . نیز محاسـبه مـی شـود   ... عوارض گمرکی و   . د می گردد  برآور

تعداد مورد آن در خط تولید ارائه شده است و بر اساس قیمت هاي اخـذ شـده ، هزینـه هـاي اصـلی و جـانبی               

  . تهیه ماشین آالت و تجهیزات ، محاسبه گردیده است

  

  

  

  یدهزینه هاي ماشین آالت خط تول

  قیمت واحد
ف

ردی
  

  تعداد  شرح

  هزینه به دالر  هزینه به ریال

  هزینه کل

  )میلیون ریال(

  400  -  200000000  2  آسیا  1

  320  -  160000000  2   تن ضد رنگ10سیلوي   2

  450  -  450000000  1   تن 5رآکتور بستر سیال با ظرفیت   3

  300  -  300000000  1  برج خنک کننده   4

  1300  -  650000000  2  برج تقطیر  5

  90  -  90000000  1  کندانسور  6
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  400  -  80000000  5  تانکر نگهدارنده  7

  150  -  150000000  1  خنک کننده  8

  100  -  100000000  1  مخزن احیاي اسیدي  9

  400  -  400000000  1  تبخیر کننده  10

  560  -  280000000  2  کوره تصعید   11

  1100  -  1100000000  1  اتوکالو افقی  12

  70  -  70000000  1  کویل خنک کننده  13

  800  -  200000000  4  فیلتر گازي  14

  250  -  250000000  1  سیستم تقطیر و بازیابی کلر  15

16  
  سایر لوازم و متعلقات خط تولید

  ) درصد کل5(

-  205500000  -  335  

17  

حمل و نقل، خرید خارجی، هزینه

  و نصب

  )  درصد کل10(اندازي راه

-  411000000  -  669  

  7694  )میلیون ریال(مجموع 

 

 

  

 هزینه هاي تأسیسات 
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ــه      هــر واحــد تولیــدي ، عــالوه بــر دســتگاههاي اصــلی خــط تولیــد ، جهــت تکمیــل یــا یهبــود فرآینــدها ، نیــاز ب

تجهیـزات و تأسیـسات جـانبی ، نظیــر ؛ تأسیـسات گرمـایش و سـرمایش ، آب ، بــرق ، دیـگ بخـار ، کمپرســور ،         

هـاي فرآینـد و محـدودیت هـاي     انتخاب این موارد با توجه بـه ویژگـی    . خواهد داشت ... تأسیسات اطفاء حریق و     

تأسیسات و تجهیزات مورد نیـاز ایـن طـرح و هزینـه هـاي تهیـه آن       . منظقه اي و زیست محیطی انجام می گیرد      

  .در جدول زیر ارائه شده است

  

  هزینه هاي تأسیسات

  )میلیون ریال(هزینه   شرح  ردیف

  1400  مایش و گرمایشتأسیسات سر  1

  300  تأسیسات اطفاء حریق  2

  1150  تأسیسات آب و فاضالب  3

  2850  )میلیون ریال(مجموع 

 

 

  

  هزینه لوازم اداري و خدماتی

واحدهاي اداري و خدماتی هر واحد تولید نیاز بـه لـوازم و تجهیـزات خـاص خـود را دارنـد کـه بـراي واحـد                  

 یر ارائه شده است دي اکسید تیتانیوم در جدل زنانوذرات

  

  هزینه لوازم اداري و خدماتی
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ف
ردی

  

  تعداد  شرح
  قیمت واحد

  )ریال(

  جمع هزینه

  )میلیون ریال

  15  000/500/1  10  میز و صندلی  1

  20  000/000/20  1  دستگاه فتوکپی  2

  100  000/000/10  10  کامپیوتر و لوازم جانبی  3

  10  000/000/1   سري10  تجهیزات اداري  4

  300  000/000/150  2  کخودرو سب  5

  1500  000/000/500  3  خودرو سنگین  6

  1945    )میلیون ریال(مجموع 

  

  

- 

 

 

 

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

  دهان و بررسی تحوالت اساسی در روند تامین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آین و ریالی

  

دي % 47ماده اولیه از معدن کهنوج با عیار . در این طرح مواد اولیه تماماً از داخل کشور تهیه می گردد

با توجه به . اکسید تیتانیوم تهیه می گردد و مواد شیمیایی دیگر از تولید کنندگان داخلی باید تهیه نمود

 تن 12000 ، ساالنه به حدود TiO2% 98 تن محصول با خلوص باالي 6000میزان تولید ساالنه برابر با 

  . نیازمند خواهیم بود
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   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح -

  

  پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح 

 کیلومتري شهر 17 کیلومتري شهرستان کهنوج و 25از آنجا که ماده اولیه اصلی از معدن کهنوج واقع در 

هر تاریخی کرمان ، تهیه می شود ، واضح است که بهترین منطقه  کیلومتري ش320بندري بندر عباس و 

  .جهت احداث کارخانه در نزدیکی همین منطقه می باشد تا هزینه حمل و نقل به حداقل برسد

  

  وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال       

     

ي مدیریتی و مهندسی مکانیک در نیروي انسانی مناسب ملزوم به آشنایی با علم متالوژي و مواد در بخش ها

 بخش هاي فنی می باشد

به عنوان مثال هر . بابند  تولید، تغییر میسطح هاي متغیر اقالمی از هزینه هستند که با تغییر هزینه         

در این بخش نیز بعضی اقالم نسبت به .  مورد نیاز استبیشتريچه مقدار تولید بیشتر شود، مواد اولیه 

به عنوان مثال با افزایش یا کاهش تولید در . باشد  نمی% 100 بستگی آن ولیکند،   تغییر میظرفیت تولید

کند، ولی در صورتی که افزایش تولید، منجر به اضافه کاري   کارکنان تغییر نمیحقوقحدود کم، هزینه 

 و شود میل منجر یابد و یا اگر تولید از سطح خاصی کمتر شود به کاهش پرسن  حقوق افزایش میهزینهشود، 

 متغیر منظور هزینه درصد از هزینه حقوق کارکنان به عنوان 30به این منظور . یابد حقوق نیز کاهش می

جدول ذیل اقالم . شود  میداده اقالم هزینه اي به این بخش اختصاص زدر سایر موارد نیز درصدي ا. شود می

  دهد  مینشانیرات هزینه متغیر واحد را همراه با درصد وابستگی آن به تغی
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   کارکنان قسمت تولید                      :حقوق  و دستمـــــزد

 ساالنه حقوق ماهانه کارکنان  شرح

 مدیر

  1 8000 96 

 مهندس

  4 6000 288 

 تکنسین

  6 3300 238 

تعمیرگاه، (تکنیسین فنی 

 )…تاسیسات و 

  2 2500 60 

 کارگر ماهر

  10 3000 360 

 کارگر غیر ماهر

  8 2500 240 

 جمع

  

31    1281  

  %90مزایاي شغلی 

  

    1152  

  2433    جمع حقوق و مزایاي 
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 کارکنان تولید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :کارکنان قسمت غیر تولید 

  

 )نفر ( تعداد مورد نیاز  )نفر ( تعداد موجود  عنوان شغل ردیف

 کارمندان اداري و مالی 1

 3500 42 
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 تنگهبان، کارگر ساده و خدما 2

 3300 40 

 %70مزایاي شغلی   

  

  56 

  

 71          جمع حقوق و مزایاي کارکنان غیرتولیدي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

 

 هزینه هاي خرید حق انشعاب

  

دارد در جدول ... از ، ارتباطات و هر واحد تولیدي براي شروع فعالیت و ادامه آن ، نیاز به آب ، برق ، گ

 دي اکسید  نانوذراتزیر ، هزینه خرید انشعاب هاي برق ، گاز ، تلفن ، بر اساس ظرفیت مورد نیاز واحد

 تیتانیوم ارائه شده است

138  
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  حق انشعاب: 

ف
ردی

  

  واحد  شرح
  ظرفیت

  مورد نیاز

  قیمت واحد

  )ریال(

هزینه کل 

  )میلیون ریال(

مترمکعب در   آب  1

  ساعت

6  15000000  90  

  kWh 218,75  1500000  328  کیلو وات ساعت  برق  2

  5  1000000  5  خط  تلفن  3

مترمکعب در   گاز  4

  ساعت

40  420000  17  

  440  ) میلیون ریال(مجموع 

  

  

  

  

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

   شرکت هاي سرمایه گذار– بانکها )واحد هاي موجود و طرح ها(حمایت هاي مالی 

  

 زی و نحوه بازپرداخت آنها و نی بانکالتی شامل اعطاي تسهديی واحدهاي تولی هاي مالتیحما

 نی از مهمتریکی در اجراي طرح گردد، لی تواند سبب تسهی که مباشدی میاتیمال تهايیمعاف

 التیي ساخت و تسه بلند مدت براالتی اعطاي تسهی صنعتهاي  براي طرحی هاي مالتیحما
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 ی مواد و ملزومات مصرفدی جهت خرگردش  درهی از سرمای بخشنیکوتاه مدت جهت تأم

 ری به شرح ز87 در سال یصنعت  براي طرحهايالتی تسهنی اطیکه شرا. باشدیساالنه طرح م

   :باشدیم

  

 بی با ضرلی اقالم ذی بلند مدت بانکالتی تسهافتی گذاري ثابت جهت درهیدر بخش سرما

  .شودی گذاري ثابت در محاسبه لحاظ مهیسرما % 70 تاسقف عنوان شده

 ی کارگاهزاتی و تجهساتی تأس،ی داخلزاتی آالت و تجهنیساختمان و محوطه سازي طرح، ماش

 . گرددیمحاسبه م % 60 بیضر با

 نی اریو در غ % 90 بی در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضری آالت خارجنیماش

  . گرددیمحاسبه م % 75 بیضر صورت با

 % 70 گذاري ثابت کمتر از هی در سرمای آالت خارجنی گذاري ماشهی حجم سرماکهیدر صورت

 اقالم اشاره شده در -.  گرددیمحاسبه م % 70 بی با ضریالی رالتی تسهافتیجهت در باشد

در گردش  هی رسند سرمای که به مرحله بهره برداري میی امکان وجود دارد، طرح هانیبند ا

 التی تسهنیمدت زمان بازپرداخت ا. گرددنی تأمیاز شبکه بانک % 70 زانیم  آنها بهازیمورد ن

 منوط به جلب اعتماد بانکها ي عامل و سابقه مطلوب التیتسه نی و اخذ اباشدی ماه م12 تا 6

  . استنیشیپ  شدهافتی در التیدر بازپرداخت تسه
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 درصد 12ند مدت و کوتاه مدت در بخش صنعت  در وام هاي بلیالی رالتینرخ سود تسه

 دکنندگانی از تولتی توسط دولت جهت حمای و مابقانی سود توسط متقاضنیا 10 که باشدیم

 . گرددی پرداخت میصنعت

  ارزيالتینرخ سود تسه  و% 2به اضافه  یالملل نی ارزهاي مربوط در بازارهاي بی بانکنرخ

 ارزي براي مناطق التی وسود تسهی اعطائالتیتسه % 1,25 درحدود ی و جانبی هاي مالنهیهز

  .باشد ی مثابتمحروم 

 و ارزي را با توجه به یالی رالتیمدت زمان دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخت در تسه

 شودی سال در نظر گرفته م8 حداکثر هی نظر سودآوري و بازگشت سرمانقطه  طرح ازتیماه

 5 از طرح و حداکثر یشیذاري و بهره برداري آزما گهی سرماجهت  سال3که شامل حداکثر 

  .باشدیمیی  اعطاالتیسال جهت بازپرداخت تسه

 و افتهی ارزي براي مناطق کم توسعه رهی از محل حساب ذخی مالنیحداکثر مدت زمان تأم

 .شودی نظر گرفته مدر  سال10محروم 

 در نظر زی نیاتی مالتهايیاف معاتی از نظر اعطاي وام در قانون مالی هاي مالتی بر حماعالوه

  : باشدی مری شرح زبه گرفته شده است که

  

  .ی سال براي اجراي طرح در شرکت شهرکهاي صنعت4 تا یاتی مالتیمعاف

   سال براي اجراي طرح در مناطق محروم10 تا اتی از مالتیمعاف

  

  جدیدتجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندي و پیشنهاد نهائی در مورد احداث واحد هاي  -
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 سرمایه در –نتیجه گیري می شود که براي اجراي این طرح به شرح جدول زیر پیشنهادات هزینه تولید 

گردش و منابع اخذ وام شامل وام کوتاه مدت و وام بلند مدت به شرح جدول هاي بازپرداخت وامها با 

آتی طرح قابل اجرا و شاخصهاي اقتصادي شرح داده شده در ذیل با برنامه هاي تولید و فروش سالهلی 

  مقرون به صرفه است

 جهت تامین اعتبار دارایی ها و مواد و ملزومات ) Working  Capital(  در گردش سرمایه       

 تعیین سرمایه در گردش می جهت. شرکت در محاسبات منظور می گردد ) Current  Assets(  جاري

  Cash(  پرداخت هزینه ها براي پول نقد الزم ، میزان )Inventory( بایست میزان موجودي انبارها 

In hand (محاسبه گردد .  

  

 اندازي طرح با تعیین هر کدام از بخش هاي سرمایه راه سرمایه در گردش مورد نیاز پس از میزان         

 800  مجموع کل سرمایه در گردش .  نرم افزار اکسل محاسبه شده استکمکدر گردش با فرضیات ذیل و با 

  . ریال برآورد شده استمیلیون 

  

  

  

  

 

 

   )Inventory(  موجودي انبارها میزان

 مبلغ روز / مدت  هزینهشرح ردیف
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 )میلیون ریال ( 

  )Raw  materials(  و کمکی اولیه مواد 1
0.3 

 

1836 

 

  کاالي ساخته شده و در جریان ساختموجودي 2
0.1 

 

645 

 

 2481 جمع

 

  

  

   )Cash  In  Hand( ل نقد الزم براي پرداخت هزینه ها  پومیزان

 روز / مدت هزینه شرح
 مبلغ

 )میلیون ریال ( 

 مطالبات
0.2 

 1344 

 )تنخواه گردان (  هاي عملیاتی تولید هزینه پرداخت
0.2 

 195 

  1539 جمع

  

 

 

   ) :Working  Capital(  سرمایه درگردش  جدول

 شرح
 مبلغ

 )یون ریال میل( 
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  انبارهاموجودي میزان

 )Inventory(  
2481 

  نقد الزم براي پرداخت هزینه هاپول میزان

 )Cash  In  Hand(  
1539 

 4020  کلجمع

 

  

  : مالی طرح موضوع تسهیالت تامین سرمایه گذاري و منابع تراز

 شرح

  انجام شده

لیون می( 

  )ریال

 موردنیاز

  )ریالمیلیون ( 

 جمع

میلیون ( 

  )ریال

 به درصد

 کل

 سرمایه

 گذاري

 22210 22210 0  ثابتسرمایه
 

  4020 4010 10  در گردشسرمایه

 قبل از بهره برداري

  0 850 850 
  

 100 27080 27070 10 مجموع

  130 0 130  متقاضیآورده

  14380 14380 0  مدت بلند تسهیالت
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 جاري شرکاء

 -120 12690 12570 
 

 100 27080 27070 10 مجموع

  

  

 تفکیک هزینه هاي ثابت و )  Production  Costs(  هاي تولید هزینه

 :و متغیر 

 

 تانیوم نانوذرات دي اکسید تیتولید 

  

 سرمایه گذاري مورد نیاز جهت احداث و راه اندازي واحد، هزینه بر تولید هر محصول عالوه براي          

این هزینه ها شامل اقالمی مانند .  و در طول دوره فعالیت واحد منظور کردسالیانههایی نیز باید به صورت 

 و متغیر برآورد ثابتدر این بخش هزینه هاي . اشندب می...  مواد اولیه ، حقوق کارکنان، تامین انرژي وخرید

 هاي مالی و اقتصادي اقدام شاخصشود تا بتوان بر اساس آن نسبت به تهیه ترازهاي مالی طرح و محاسبه  می

  .نمود

  

  

  : هزینه هاي ثابت - الف

  : هاي متغیرهزینه  - ب
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 و دستمزد حقوق ، کمکی اولیه و دموا که شامل تولید ذیل برآورد میزان کل هزینه هاي جدول        

 باشد را می و پیش بینی نشده متفرقه ، دارائیها استهالك و نگهداري، تعمیر و روشنایی ،  سوخت ،تولیدي 

  .نشان می دهد

  

  

  

  )میلیون ریال) :                           (Production  Costs(  هزینه هاي تولید ساالنه میزان برآورد

  هاي متغیرهزینه  هاي ثابتهزینه

 ي تولید هاهزینه ردیف
 درصد مبلغ درصد مبلغ

 هزینه جمع

 ها

1 
  اولیه و کمکیمواد

 )Raw  materials(  0 0 86430 100 86430 

2 
  و دستمزد تولیديحقوق

 )Labors(  1704 70 729 30 2433 

3 
  و روشناییسوخت

 )Utilies(  148 30 345 70 493 

4 

 اري و نگهدتعمیرات

)Repair, maintenance, 

materia (  342 20 1366 80 1708 

 8742 - 8531 - 211  و پیش بینی نشدهمتفرقه 5

 2029 0 0 100 2029  دارائیهااستهالك 6
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  101835 - 97401 - 4434 جمع

  

  

   نانوذرات دي اکسید تیتانیوم تولید سال آینده5پیش بینی امکانات تولید محصوالت طرح طی 

  

 سالهاي

 بهره

 برداري

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 

 ماههاي تعداد

 تولید

9 12 12 12 12 12 12 

 استفاده درصد

 100 100 100 100 100 85 75  از ظرفیت

  تنبرحسب /  تولید عملی سالیانه میزان

دي اکسید 

  )روتیل(تیتانیوم

 2812 4250 5000 5000 5000 5000 5000 

دي اکسید 

 )رنگدانه(تیتانیوم

 562 850 1000 1000 1000 1000 1000 

  جمع تولیدات
3374 

  5100 6000 6000 6000 6000 6000 
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  نانوذرات دي اکسید تیتانیومبرنامه تولید و فروش  تولید

  :ردیده استپیش بینی  تولید و فروش این واحد به شرح جدول ذیل برآورد گ

 سالهاي

 بهره

 برداري

139

0 

139

1 
1392 1393 1394 1395 1396 

 ماههاي تعداد

 تولید

9 12 12 12 12 12 12 

 استفاده درصد

 100 100 100 100 100 85 75 از ظرفیت

  تنبرحسب /  تولید عملی سالیانه میزان

دي اکسید 

  )روتیل(تیتانیوم

 2812 4250 5000 5000 5000 5000 5000 

 اکسید دي

رنگدانه(تیتانیوم

( 

 562 850 1000 1000 1000 1000 1000 

 6000 6000 6000 6000 6000 5100 3374  جمع تولیدات
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  برحسب میلیون ریال/  فروش سالیانه میزان

دي اکسید 

 )روتیل(تیتانیوم

 50054 75650 89000 89000 89000 89000 89000 

دي اکسید 

رنگدانه(تیتانیوم

( 

 11240 17000 20000 20000 20000 20000 20000 

  61294 فروش کل

 92650 109000 109000 109000 109000 109000 

 0 0 0 0 137 90 681 تعدیل فروش

  60612 فروش خالص

 92560 108863 109000 109000 109000 109000 

                   

  

  

  

  

  

  :بلند مدتاطالعات مربوط به تسهیالت 
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 درصد 12:    سود رخن   

 1391:   شروع بازپرداخت تاریخ  

 ماه60:  بازپرداخت دوره   

 باز پرداخت اقساط به شرح جدول ذیل پیشنهادنحوه  

  

  

  

  

  جمع سود اصل  پرداخت اقساطباز نحوه

 1294 1294 0 1390 قسط در سال 0

 4429 1553 2876 1391 قسط در سال 12

 4083 1207 2876 1392 قسط در سال 12

 3738 862 2876 1393 قسط در سال 12

 3393 517 2876 1394 قسط در سال 12

 3048 172 2876 1395 قسط در سال 12

  19985 5605 14380 جمع

  

  

  

  طرح مالی شاخصهاي
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  %21 نرخ بازده داخلی

  %38 تولید در نقطه سربسر

  میلیون ریال 699  ثابت سرانه سرمایه گذاري

  %5 سود ویژه به فروش

  %24 بازده سرمایه گذاري 

 .در نظر گرفته نمی شود تورم

 )معاف ( منطقه محروم  مالیات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مراجع
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  ران،ی ای گمرك جمهوري اسالمران،ی ای جمهوري اسالمی خارجیسالنامه آمار بازرگان

  آمار صادرات و واردات ران،ی ایجمهوري اسالم گمرك ی داخلنترانتی اتیسا

 و معادن، معاونت توسعه عی وزارت صنا- طرحهاي در دست اجراینرم افزار بانک اطالعات

 ی رساناطالع  دفتر آمار و-یصنعت

 -ی و معادن، معاونت توسعه صنعتعی وزارت صنا- موسسات فعالینرم افزار بانک اطالعات

 یرسان دفتر آمار و اطالع

www. isiri.org ی صنعتقاتی موسسه استاندارد و تحقتیسا ،  

www.ec21.com  

  ران،ی ایکتاب قانون صادرات و واردات جمهوري اسالم

  در بازاریدانی مقاتیتحق

 :و سایتهاي دیگر شامل 

com.alibaba.www  

ir.gdirn.www  

national geosciences database of iran 
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