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  m3 (  70000(گازوئیل 
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  :مقدمه 

... و رودخانـه  ، باران ، دریا مختلفی همچون به شکل هاي. است زمین ماده اي فراوان در کره آب

. رود اما از بین نمی شود، ب در چرخه خود ، مرتباً از حالتی به حالت دیگر تبدیل میآ. شود دیده می

مروري بر سوابق تمدنهایی که در طول تاریخ شکل گرفته انـد  . باشد محتاج آب می حیات هر گونه

و شکوفا شده اند نشانگر این واقعیت است که وجود آب و امکان دسترسی بـه آن یکـی از کلیـدي              

آب و اوجگیـري رقابـت    افـزایش تقاضـا بـراي      . و اسـتمرار آنهـا بـوده اسـت           ل فراگیري ترین عوام 

مصرف کنندگان مختلف موجب شده انسان براي ایجاد موازنه وتعادل بین توزیع نیازهـا و منـابع            بین

آب موجود مستقیما در وضعیت طبیعی رودخانه ها دخالت کند و با ایجاد تاسیسات گوناگون ذخیره 

آب معـدنی و آب شـرب     .شرایط طبیعی را به منظور تامین نیازهـاي خـود تغییـر دهـد      بو توزیع آ  

تا  1میزان نیاز روزمره هر فرد . بعنوان یکی از نیازهاي اساسی روزمره انسان و استمرار حیات میباشد         

م و استفاده از آب آشامیدنی سال.  لیتر میباشد که بستگی به شرایط آب و هوایی و سن و سال دارد 2

از سـالیان بـسیار دور بـه آن توجـه شـده      گوارا یکی از مهمترین فاکتورهاي مصرف آب میباشد کـه   

 آبهـایی کـه داراي     چرا که   امروزه مصرف آب هاي بطري اي رواج بسیاري پیدا کرده است          . است  

مـی   آب هاي بطري اي به دو دسته اصلی تقسیم    .مواد معدنی غنی می باشند براي انسان مفید هستند        

آب گازدار ممکن است به طور طبیعی با دي اکسید کـربن تـصفیه   ،  شوند، آب گازدار و آب ساده



  

 میکروبها در آب گازدار زنده نمـی .  در طی عملیاتی به آن اضافه می شود"آن معموال شود اما گاز

  .مانند زیرا دي اکسید کربن حل شده در آب به آن خاصیت اسیدي می دهد

  بهداشتی"، آب چشمه ها یا رودها هستند که در همان محل، در شرایط کامالآبهاي بطري اي اکثر

آبها ممکن  در نتیجه این. و بدون استفاده از هیچگونه مواد شیمیایی، داخل بطري ها ریخته می شوند

نگهداري، این باکتریهـا   است حاوي باکتریهاي طبیعی و بی ضرر باشند که البته در طول مدت زمان

در نوعی از آبهاي بطري اي . می روند ل که از مواد مغذي استفاده نمی کنند تدریجا از بینبه این دلی

مراحل مختلفی بـراي کـم کـردن تعـداد اینگونـه       ، شناخته شده اند، از"آب آشامیدنی"که با عنوان 

   .میکروبهاي احتمالی استفاده می شود

 

 معرفی محصول -1

، جریـان دارنـد و    شده اند ایجاد  هایی که مصنوعا هاي طبیعی یا چشمه آبهاي معدنی ، از چشمه

 آب .نمایند براي مصرف حمل می کنند و آنها را در همان سرچشمه در ظرف مخصوصی پر می

در آن حـل   سـطح زمـین   عبـور آب از  هستند که در موقع نمکهایی ها بطور کلی داراي چشمه

مقدار این نمکهـا در آبهـاي معـدنی بمراتـب زیـادتر و      . فاقد این نمکهاست آب مقطر شده ولی

  .رسد هزار می الاقل به یک در

  

 



  

  )3آیسیک (نام و کد محصول -1-1

  10/2201  و90/2201

  شماره تعرفه گمرکی-2-1

 گمرکـی و سـود   در داد و ستدهاي بازرگانی بین المللی جهت کد بندي کاالها و تعیین حقـوق         

بازرگانی ،اغلب از دو نوع طبقه بندي استفاده می شود که یکی از این طبقه بندي ها نامگـذاري             

بروکسل و دیگري طبقه بندي مر کز استانداردها و تجارت بین المللـی مـی باشـد و روش طبقـه       

نیازهـا و  بندي مورد استفاده دربازرگانی خارجی کشور ایران طبقه بندي بروکسل است که بنابر   

  .کاربردهاي خاص موجود ،گاهی تقسیم بندیهاي بیشتري در زیر تعرفه ها انجام گرفته است

  شماره تعرفه
کد سیستم هماهنگ 

  شده
  نوع و شرح کاال

حقوق 

  گمرکی

سود 

  بازرگانی

  10/2201و90/2201  01/22 و 02/22

  

آب،آب معـــدنی طبیعـــی یــــا   

مصنوعی و ابهـاي گـازدار شـده      

  ....و

د و ده   یکص   درصد10

  درصد

  

  

  



  

  

  شرایط واردات-3-1

با توجه به اینکه کشور ایران از آبهاي زیر زمینی بسیاري برخوردار می باشـد و از لحـاظ منـابع                   

  آبی در شرایط بسیار خوبی قرار دارد لذا واردات آبمعدنی به کشور مقرون بصرفه نخواهد بود

  

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

ه هر نوع کاالئی با توجه به باال رفتن دانش بـشري ضـرورت دارا بـودن کیفیـت مطلـوب و        عرض

آگاهی بیشتر در مورد آن را الزامی نموده است و لذا امروزه براي اغلـب کاالهـا اسـتانداردهائی        

تدوین و عرضه شده است و استاندارد ملی و جهانی جزئی از شناسنامه هر کـاال بـشمار مـی رود     

انداردهاي ملی براي مصارف داخلی و استانداردهاي بین المللی براي صادرات امـري      رعایت است 

اجتناب ناپذیر است در این زمینه استاندارد تـدوین شـده توسـط مؤسـسه اسـتاندارد و تحقیقـات              

 وجود دارد البته مراجع بین المللی استانداردها متعـدد هـستند کـه        2441صنعتی ایرانتحت شماره    

اشاره نمود و با ....  وBSI،ASTM ، JIS ، ISO ، ANSIانداردهاي جهانی   می توان به است   

توجه به اهمیت این نوع محصول در دنیا استانداردهاي زیادي از سوي مراجع مختلف ارائه شـده     

  .است

  



  

  جدول محدوده مجاز ترکیبات شیمیایی آب معدنی

  میلی گرم/حداکثر    نوع ترکیبات  ردیف

  AS 05/0  آرسنیک  1

  PB 05/0  سرب  2

  HG 001/0  جیوه  3

  CU 1  مس  4

  SE 01/0  سلینوم  5

  CR 05/0  کرم  6

  BA 01/0  باریم  7

  CD 01/0  گارمیم  8

  MN 2  منگنز  9

  ZN 5  روي  10

  HBO 30  بورات  11

  NO 005/0  نیتریت  12

  NO  45  نیترات  13

  HS 05/0  سولفور  14

  CN 01/0  سیانور  15

16  T.C.O  O 3  

   پیگوري در لیتر30حداکثر   B مواد رادیو اکتیو  17

   پیگوري در لیتر3حداکثر  Aمواد رادیو اکتیو   18

 

  



  

  :استانداردهاي تدوین شده آب معدنی

  ویژگی ها و حد مجاز آب معدنی طبیعی یا آشامیدنی  2591  1

  ویژگی ها و حد مجاز آب معدنی طبیعی قابل شرب  2441  2

هـاي معــدنی، طبیعــی   ي از آبآیـین نامــه کـار بــه منظــور بهـره بــردار     2606  3

  آشامیدنی

  

  توضیح موارد مصرف و کاربرد-6-1

آب بعنوان حیاتی ترین ماده مورد نیـاز زنـدگی از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت بـویژه آب                 

آشامیدنی که رابطه تنگاتنگی با زندگی انسانها داردبطوریکه در بسیاري از کشورهاي دنیـا آب           

 لحاظ کیفی و در بسته بندیهاي مناسب به مصرف کننده عرضه آشامیدنی بصورت کنترل شده از

  .می گردد

 مـواد  امـالح ، بعـضی   وجود دارند، ولی عـالوه بـر ایـن    آب بطور طبیعی ، امالح متعددي در

که در پایان تصفیه و یا  گردند، از اینرو است به آب عالوه می تصفیه در خالل فرآیند شیمیایی

در مـورد بعـضی از ایـن امـالح      .د از نظر کیفی کنترل شـوند بطور کلی قبل از مصرف آبها، بای

  .شود توضیحاتی داده می



  

  (Cu) مس

شـود و   می ، در آبهاي طبیعی بندرت دیده مس

آن بـراي ماهیـان بـسیار     سولفاتی وجود ترکیب

میلیگـرم در لیتـر    0,12 مضر است، بطـوري کـه  

کشنده اسـت و    قزل آالماهی آن در آب براي

هستند  ، حساس ماده به این ماهیها دیگر انواع

آبهـا ، غالبـا    در پـس . مـرد  خواهد سولفات مس میلیگرم 1,2 و مقاومترین ماهیها در محیطی با

اسـتخرهاي شـنا بـراي     بعلت عبور آن از مبدلهاي حرارتی مـس و یـا معـرف سـولفات مـس در     

  .نمود توان به مقدار قابل توجهی مس برخورد ها ، می ز رشد الگجلوگیري ا

هاي  باعث پیدایش لکه مقادیر زیاد مس در آب ، عالوه بر ایجاد طعمهاي نامطلوب و نامطبوع ،

از ppm   1مقدار. بود سیاه ، روي موزائیک ، کاشی و لباسهاي سفید در حین شستشو خواهد

میلـی گـرم مـس نیـاز      1-2 روزانه بـه  بدن انسان. (استمس در آبهاي شهري مجاز تعیین شده 

  )دارد

   (Zn) روي

، هماننـد   فلـز  و ایـن ) میلیگرم در روز 100 حدود(نیاز دارد  روي وجود انسان همانند مس به

 شود و از اینرو از نظر سالمتی ، ادرار و مدفوع قابل رفع است و در بدن انباشته نمی مس از طریق

 



  

رات و تولید هید آن در اثر ppm 5تواند باشد، ولی مقادیر بیش از مجاز می ppm 40 حتی

، حتـی رنگـشان هـم     کند و آبهاي قلیایی هیدروکربنات روي ، طعم نامطبوعی در آن ایجاد می

  .شود شیري می

   (Pb) سرب

شود و متابولیسم بدن نیز چندان نیـاز قابـل    انسان انباشته می برخالف مس و روي در بدن سرب

اشـتهایی و دردهـاي    ، بـی  کـم خـونی   مسمومیت با سرب ، به همراه. ندارد توجهی به این ، فلز

 در ترکیـب  کلـسیم  این عوارض گویـا زاییـده جـایگزین شـدن سـرب بجـاي      . است عضالنی

 آنزیمهـاي  عـالوه بـر ایـن ، سـرب ، عملکـرد     . باشـند  می خون سازي استخوانهاست که مرکز

  .نماید را مختل می هموگلوبین سازنده

شود، به علل مختلف  می جذب تغذیه و تنفس ، مخاط ، پوست سرب که به آسانی از طریق

در . از مهمترین این علل وجود سرب در سوخت اتومبیلهاست. پراکنده است زیست محیط در

 .گیرند هاي انتقال آب مورد استفاده قرار می وجود بعضی آلیاژهاي سربی که بعنوان لوله ضمن

  .استppm  0,5   ر مجاز سرب در آبهاي شهري ، کمتر ازمقدا

  (As) آرسنیک

ایـن فلـز ،   . شـود  شـود و میـزان نـاچیزي از آن دفـع مـی      مانند سرب در بدن انباشته می آرسنیک

 تواند از طریق شستشوي زمینهاي زراعتی ، علوفه حیوانات را نیز کننده است و حتی می مسموم



  

تاییـد  ) پوسـت (آرسنیک  زایی سرطان تاثیر. آلوده نموده و موجب مسمومیت چهار پایان گردد

   .است ppm 0,05 مقدار مجاز آن در آب ،. شده است

   (Fe) آهن

 موجود در طبیعت عناصر یکی از فراوانترین آهن

است و عالوه بـر ایـن ، ترکیبـات آهـن بـه مقـدار                

در . مـورد اسـتفاده اسـت    فیه آبهـا تـص  زیـادي در 

هـاي آهنـی    اسـتفاده فـراوان از لولـه    ضـمن بعلـت  

 انتقال و توزیع آب و بـا در نظـر گـرفتن ایـن کـه     

توان انتظار داشت که در آبهاي شهري نیز  گیرد، می آهن در آب بسرعت صورت می خوردگی

  .داشته باشد آهن وجود

 هموگلـوبین  در تـشکیل  شود و بـدن انـسان   آهن همانند مس و روي در بدن انسان انباشته نمی

زنان از  به این عنصر نیازمند است، بخصوص در موارد کم خونی و اواخر دوران بارداري خون

آهن در  ppm 0,3 ربا در نظر گرفتن کلیه جوانب امر ، تا مقدا. شود طرف پزشکان تجویز می

سـازي ،   ، یـخ  سـازي  کاغـذ  وجـود بـیش از حـد آهـن ، در صـنایع     . ي مجاز اسـت آبهاي شهر

   .آورد را بوجود می کالتیمش) اکسید آهن(اي رنگ  هاي قهوه لباسشویی بعلت ایجاد لکه

  

 

 



  

  (Mn) منگنز

گردد، ولی مقدار بیش از حد آن که غالبا در  این که همانند آهن از بدن دفع می با وجود منگنز

گـردد و حتـی    مـی  مغـز  شود، باعث اختالل در بعضی ارگانهاي وارد بدن میمصرف مداوم  اثر

اي بـر روي   هاي سـیاه و قهـوه   امالح منگنز نظیر آهن ایجاد لکه. شود ممکن است منجر به مرگ

زیـادي منگنـز عـالوه بـر آنکـه طعـم نـامطلوبی ایجـاد         . نمایـد  کاغذ و غیره می کاشی ، پارچه ،

  .گردد هاي انتقال می رسوبی در جدار لولهایجاد بلورهاي  کند، موجب می

گردد و از اینروست  میلیگرم منگنز نیازدارد که از طریق تغذیه تامین می 10 بدن انسان روزانه به

   .در داخل آب شهري مجاز اعالم شده است ppm 0,05 منگنز تا مقدار که

  (Cd) کادمیم

. شـود  شود و مقـدار کمـی از آن دفـع مـی     زمره عناصري است که در بدن انباشته می از کادمیم

این فلز بـر روي حیوانـاتی   . گردد می روده و معده محلول این فلز ، باعث سوزش جدار امالح

 .لوبی نظیر کاهش هموگلوبین خون و پوسیدگی دندان داشته اسـت اثرات نامط خرگوش نظیر

  .است ppm 0,01 مقدار مجاز آن

  (Se) سلنیوم

گیاهان حاوي این عنصر ، موجب  این عنصر که از نظر پرورش چهار پایان اهمیت دارد و تغذیه

آزمایشاتی که بر روي خرگوش انجام یافته ، نشان دهنـده  . گردد می کلیه و کبد ذخیره آن در



  

این عنـصر بطـور کلـی بـرروي     . است ان کبدسرط آلی آن بویژه موجب آن است که ترکیبات

 کننـد، دیـده شـده اسـت و     زنـدگی مـی   سـلنیوم  محیطهایی با غلظـت زیـاد   موجوداتی که در

  .تحقیقات بیشتري در این زمینه ادامه دارد

ولی در بعضی خاکها و گیاهان بـه  . چندان قابل مالحظه نیست خوشبختانه مقدار سلنیوم در آبها

 مقدار مجاز این عنصر در آبهـاي شـهري حـدود   . برخورد شده است نمقدار قابل توجهی از آ

ppm 0,01  است تعیین شده.   

  (Al) آلومینیوم

مـصرف   مـورد اسـتفاده اسـت و همچنـین بعلـت      تـصفیه آب  این فلز به صـورت سـولفاتش در  

. شـود  و همین طور بعلت تماس انسان با خاك به مقدار زیادي وارد بدن می آلومینیومی ظروف

  .زا نیست فلز ، مسمومیت خوشبختانه این

  (Cr) کروم

  .زا نیست زیادي دارد و خوشبختانه مسمومیت در صنایع مصرف کروم

  (Hg) جیوه

جوامـع ، مقـدار ایـن     متاسفانه با صنعتی شـدن . این عنصر خطرناك ، بشدت مسموم کننده است

در مقـادیر فـوق   حتـی   بطور کلی وجود این عنصر در آبهاي شـهري . عنصر رو به افزایش است



  

میلیـون   10 حـدود  1974 براساس آمـار منتـشره بتنهـایی در سـال    . العاده ناچیز نیز ممنوع است

  .است کیلوگرم جیوه از طرق گوناگون به محیط زیست وارد شده

  )  Mg و (Ca کلسیم و منیزیم

میتـی در  هـستند و ترکیبـات آنهـا نیـز ، نقـش پراه      این دو فلز از مهمترین عناصر مورد نیاز بـدن 

  .هستند سختی آب امالح این دو فلز موجب. صنایع دارند

  (CN-) سیانور

ولی متاسفانه در . شود است که بندرت در آبهاي سطحی و زیرزمینی دیده می آنیونی ، سیانور

زیـست از   ، مصرف زیـاد آن باعـث ورود آن در محـیط    آبکاري در صنایع صنعت مخصوصا

انـسان و ماهیهـا بـا    . این آنیون به شدت مسموم کننده اسـت . گردد می صنعتی آبهاي پس طریق

  رسند بطوري که در محیطی با غلظت سـیانور  دیر بسیار کمی از آن به هالکت میمقا مصرف

ppm 1 رساند  دقیقه به هالکت می20ماهی قزل آال را در مدت.  

  .شود این ترکیب در آبهاي آشامیدنی ، غیرمجاز تلقی می از اینرو وجود

  کلرورها و سولفاتها

شوند و مقدار مجـاز   زیر زمینی دیده می سطحی واین دو آنیون به مقدار بسیار زیادي در آبهاي 

 ترکیبات بسیار غلیظ آنها بـه صـورتهاي  . است ppm 250  آنها در آبهاي شهري در حدود

ایجـاد طعـم کـرده و در مـصرف کننـده ایجـاد       آبهاي آشامیدنی  در منیزیم و پتاسیم ، سدیم



  

آبهایی که مقدار کلرور آنها بیش از حد است، شـور  . کند می ناراحتیهایی به صورتهاي مختلف

. باشـند  سدیم و سولفات منیزیم آنها زیاد است، گس و تلخ مزه می و آبهایی که مقدار سولفات

  .د طعم و بد رنگ هستنددار ، ب با آبهاي کلرور و سولفات چاي یا قهوه تهیه شده

 

 : ید

. وجـود دارد  یـد  معموال در آبهاي طبیعی به مقدار کمـی ، 

ید در . طبیعی مقدار آن نسبتا زیاد است ولی در آبهاي شور

و از  شـود  صنایع بعنوان ضد عفونی کننده قوي مصرف مـی 

ــونی آب     ــد عفـ ــم آن ، ضـ ــصرف مهـ ــوارد مـ ــی از مـ یکـ

 اینکـه بـصورت   ید محلول در آب عالوه بـر . استخرهاست

I2 وجود دارد، بصورت HOI یـون  پویـدیک اسید هی ، -OI   هیپویـدیت و یـون -I3   نیـز

  .شود یافت می

 نـشانه  مـرض گـواتر   .یکی از عناصر مورد نیاز غده تیروئیـد در سـاختن تیروکـسین اسـت     ید

گرچـه مـصرف یـد از طریــق آب آشـامیدنی مفیـد اسـت، ولـی گاهـا ایجــاد         . کمبـود آن اسـت  

از . کننـد  ف نمک طعـام تجـویز مـی   لذا در سالهاي اخیر ، ید را همراه با مصر. کند می حساسیت

 زیادي ید در بدن موجب بیماري بـه . توان کلم ، ماهی و هویج را نام برد غذایی یددار می مواد

  .است که عالئم اولیه آن ، جاري شدن آب دهان ، بینی و چشم است یدیسیم نام

 



  

   فلوئور

  .اي دارد بعلت نقش مهم آن در سالمتی دندانها اهمیت ویژه فلوئور آنیون

 : آمونیاك ، نیتریت و نیترات آنها

آب بـا فاضـالب و یـا تخلیـه آبهـاي شستـشوي        دار بطرق مختلـف نظیـر تمـاس منـابع     مواد ازت

 پروتئینها دار نظیر مواد آلی ازت اکسیداسیون  رودخانه و از همه مهمترزمینهاي کشاورزي در

شود و نیتریـت هـم    آمونیاك حاصله هم پس از مدتی به نیتریت اکسیده می. هستند ازت موجد

آمونیاك در درجه اول و نیتریت در درجه دوم ، موید آلودگی جدي . شود تبدیل می به نیترات

  .است آب

 10 بـیش از  نبایـد  وجود نیترات و نیتریت در آبهاي شـهري برحـسب میلـی گـرم در لیتـر ازت ،     

  .باشد

 

  اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-8-1

   :اهمیت آب در زندگی

 :جمله از. آب خواص مهمی دارد که در زندگی ما بسیار با ارزشند

 .است بسیار خوبی حالل

 بیند، چگـالی آن کـاهش   زند یا حرارت می می یخ دارد و جالب این که وقتی باالیی چگالی

 .یابد می



  

الزم  اي زیـادي یعنی براي تبـدیل مقـدار کمـی آب بـه بخـار، گرمـ      . گرماي تبخیر آب باالست

تنهـا مقـدار    گرماي اضافی بدن با تبخیر. باشد این خاصیت براي بدن ما بسیار با اهمیت می. است

 .شود کاسته می تعریق کمی از آب بدن از طریق منافذ پوست

روي  حشرات گهگاه شاهد نشستن. نیروي کشش سطحی آن به طور شگفت انگیزي زیاد است

اگر به دقت به طرز قرار گرفتن حـشره روي سـطح آب نگـاه کنیـد، متوجـه      . ایم بوده سطح آب

 .شود رود؛ اما پاره نمی که سطح آب زیر پاي حشره، مانند یک تشک ابري فرو می شوید می

بـسیاري از واکـنش   . کنـد  را براحتی در خود حل مـی  نمک و شکر تلف از جملهآب مواد مخ

شـوند،   البته پاره اي مواد بـا آب مخلـوط نمـی   . شوند می ضور آب انجامهاي شیمیایی تنها در ح

است،  پروتئین غشاء سلولی که حاوي لیپیدها و .دار کربن هیدرات و دیگر مواد لیپیدها مثل

را  لاز این خاصیت آب سود جسته و تعامالت محتویات سـلولی بـا مـواد شـیمیایی خـارج سـلو      

 .بدقت تحت کنترل دارد

هنگـامی کـه آب بـر اثـر     . باشد می یخ یکی دیگر از خواص جالب آب، حالت جامد آن، یعنی

 .کنـد  مـی  یابد، بـدین معنـا کـه حجـم بیـشتري را اشـغال       شود، انبساط می تبدیل می سرما به یخ

گوینـد    مـی این علـت  به. حجم آب اولیه است، جرم کمتري دارد بنابراین، حجمی از یخ که هم

در . آب شناور بماند شود که یخ روي که چگالی یخ از آب کمتر است و همین مسئله باعث می

 .است حالی که در بیشتر موارد، چگالی ماده جامد از حالت مایع آن بیشتر



  

بـه انجمـاد    شود که بر خالف بسیاري از مایعات، آب از سطح شـروع  این ویژگی آب سبب می

 زمستان دیده اید؛ در رها به هنگام شروع یخ زدن آب، درون فریزر منزلتاناین پدیده را با. کند

شود که ایـن الیـه، از یـخ زدن الیـه      عایقی از یخ ایجاد می ها، الیه با یخ زدن سطح آب دریاچه

تواننـد در   مـی  و دیگـر آبزیـان   ماهی هـا  در این شرایط ،. نماید می هاي زیرین خود جلوگیري

 .تر زیرین به حیات خود ادامه دهند مناطق گرم

یـک جـسم،    ظرفیت گرمایی. باشد باالي آن می ظرفیت گرمایی دیگر ویژگی غیر عادي آب،

جالـب  . یابـد  جه سانتی گـراد افـزایش   در1دهیم تا دمایش،  مقدار گرمایی است که به جسم می

سانتی گراد افزایش   درجه1 گرم آب را 1است بدانید که مقدار گرمایی که الزم است تا دماي 

  .الزم است آهن  گرم1 برابر مقدار گرمایی است که براي 10دهد، حدود 

  :آب در زندگی روزانه

فراینـدهاي متابولیـسمی بـدن،     آب در بیـشتر . وجود هر گونه حیات، متکی به وجود آب اسـت 

ــاتی دارد ــوجهی آب  . نقــش حی ــل ت ــادیر قاب ــرار   هنگــام گــوارش غــذا، مق ــورد اســتفاده ق م

لکرد درست، بدن ، روزانـه  عم براي. دهد  درصد وزن بدن را آب تشکیل می70تقریباً .گیرد می

و  رطوبـت  مقدار فعالیـت بـدن ، دمـاي هـوا ،      لیتر آب نیاز دارد البته این میزان آب به7 تا 1به 

ادرار ، مـدفوع ، تعریـق و همچنـین از طریـق بـازدم بـه        آب از طریق. دیگر عوامل بستگی دارد

  .شود می شکل بخار آب دفع



  

بـاکتري یـا دیگـر عوامـل      مثـل ( اخالـصی هـاي دیگـر    بدن انسان به آبی نیاز دارد که نمک یـا ن 

محلول در آب طعم و مزه آن را بهتر  البته برخی مواد. نداشته باشد) زا و یا مواد شیمیایی بیماري

جمعیت ، میزان سـرانه آب آشـامیدنی کـاهش     امروزه ، با توجه به رشد روز افزون. کند هم می

   .یافته است

بیـشتر آب ، بهبـود توزیـع و جلـوگیري از هـدر رفـتن آن        راه حل هـاي تحـت بررسـی، تولیـد    

  .باشد می

هـاي آشـامیدنی را از    آب. می شوددر بسیاري از کشورها ، آب نوعی منبع استراتژیک محسوب   

تـوان   بنـابراین ، بـراي تولیـد بیـشتر آب ، مـی     . کننـد  می چشمه ها ، قنات ها و یا چاه ها استخراج

آب  یا هم از دیگـر منـابع آبـی هـستند کـه البتـه بـه عنـوان        در باران و. ساخت هاي بیشتري چاه

 تصفیه آب روش هاي معروف. نمود تصفیه را باید ها این گونه آب. مناسب نیستند آشامیدنی

   .باشند می  جوشاندنو تقطیر ،

   شرایط صادرات-10-1

بـا  .  انجام شده اسـت    10/2202 و   10/2201صادرات آبمعدنی در سالهاي گذشته طی کد تعرفه         

توجه به اطالعات اخذ شده از گمرك جمهوري اسالمی ایـران میـزان صـادرات محـصول طـی                  

  . سالهاي گذشته بشرح جدول زیر می باشد

  

  



  

  

  )10/2201کد( ین نشده ایرانروند صادرات آب معدنی شیر

 يدالرارزش  یریالارزش   )لیتر(حجم  سال 

1380 1414119 391122810 222862 

1381 1288488 1762222038 226665 

1382 10904075 11808754700 1491003 

1383 4564668 5906344251 694864 

 658،849 4،967،110،950 4،542،838 میانگین

  

  

  

  

  

  

  

  )10/2202کد( ب معدنی شیرین شده ایرانروند صادرات آ

 يدالرارزش  یریالارزش   )لیتر(حجم  سال 

1380 8958148 3307333478 1884521 

1381 26391730 48460692099 6187364 

1382 100255873 177547635827 22417631 

1383 130980913 262488806614 30881035 

 15،342،638 122،951،117،005 66،646،666 میانگین

 



  

  . بدین ترتیب کل صادرات آب معدنی طی سالهاي گذشته بشرح جدول زیر می باشد

  گذشته هايآب معدنی ایران در طی سالکل  صادرات روند

 يدالرارزش  یریالارزش   )لیتر(حجم  سال
  نرخ رشد حجم وزنی

  نسبت به سال قبل

  نرخ رشد حجم وزنی

نسبت به سال 

1380  

1380 10،372،267 3،698،456،288 2،107،383 -  -  

1381 27،680،218 50،222،914،137 6،414،029 9/166 9/166 

1382 111،159،948 189،356،390،527 23،908،634 6/301 7/1,071  

1383 135،545،581 268،395،150،865 31،575،899 9/21 8/1,306  

1384  189،148،311 384,009,179,400  43,147,024  5/39 6/1,823  

  25/1,092 5/132 16،001،486 127،918،227،954 71،189،504 نگینمیا

همانطور که در جدول فوق مشخص است میزان صادرات انواع آبمعدنی در کشور طی سـالهاي            

گذشته از روندي صعودي برخوردار بوده و در سالهاي اخیر رشد چشمگیري داشته اسـت و در       

  . شده است برابر 4 بیش از 1381 نسبت به سال 1382سال 

 از سایت گمرك جمهوري اسـالمی ایـران اخـذ    1384همچنین میزان صادرات آبمعدنی در سال   

شده است که در این سایت میزان صادرات براي هر کد بطور جداگانه ذکر نشده است و مجموع 

 در  1383میزان صادرات ارائه شـده در سـال         . میزان صادرات آبمعدنی و نوشابه ارائه شده است       

گمرك و میزان صادرات تفکیکی آبمعدنی در کتاب گمرك با یکدیگر مقایسه شده اسـت          سایت  



  

 مربوط بـه نوشـابه بـوده    1383و با توجه به اینکه تنها یک درصد از میزان کل صادرات در سال    

 نیز از میزان کل صادرات آبمعدنی و نوشابه، یک درصـد بـراي نوشـابه                1384است لذا در سال     

  . تاختصاص داده شده اس

  

 وضعیت عرضه و تقاضا -2

  :بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون -1-2

 واحـد   66براساس آمار مندرج در لوح فشرده وزارت صنایع و معـادن در حـال حاضـر تعـداد                   

 میلیـون لیتـر در سـطح    1680صنعتی فعال در زمینه تولید آبمعدنی با مجمـوع ظرفیـت بـیش از     

  . فعالیت می نمایند که بتفکیک استان در جدول زیر ارائه شده استکشور

  

  

  واحدهاي فعال در زمینه تولید و بسته بندي آبمعدنی

 استان
  تعداد در

 استان

  واحد

 سنجش
 تبدیل به لیتر ظرفیت

 13530000 13530 هزار لیتر 3   اردبیل

 75000000 75000000 لیتر 1  اردبیل

 1500000 1500 مترمکعب 1  اصفهان



  

 استان
  تعداد در

 استان

  واحد

 سنجش
 تبدیل به لیتر ظرفیت

 7500000 7500000 لیتر 2  اصفهان

 30000000 30000 هزار لیتر 1  ایالم

 12000000 12000000 لیتر 2   شرقی آذربایجان

 20000000 20000 هزار لیتر 2   شرقی آذربایجان

 32000000 32000 هزار لیتر 2   غربی آذربایجان

 18000000 36 میلیون بطري 1 بوشهر

 6945000 6945 تن 2  تهران

 7500000 7500 هزارلیتر 1  تهران

 7500000 7500 مترمکعب 1  تهران

 37248000 37248 هزار لیتر 3  تهران

 281500000 281500 هزار لیتر 4   بختیاري چهارمحال

 24000000 24000 هزار لیتر 2  رضوي خراسان

 44000000 44000 هزار لیتر 1  شمالی خراسان

 7000000 7000 ر لیترهزا 1  خوزستان

 40000000 40000000 لیتر 1  زنجان

 10000000 10000000 لیتر 1  سمنان

 2000000 2000 هزار لیتر 1  و بلوچستان سیستان



  

 استان
  تعداد در

 استان

  واحد

 سنجش
 تبدیل به لیتر ظرفیت

 45000000 45000 هزار لیتر 1  فارس

 296400000 296400000 لیتر 8  فارس

 2613500 2613500 لیتر 1  قزوین

 27000000 27000000 لیتر 1  قم

 38250000 38250 هزار لیتر 1  کرمان

 20000000 20000000 لیتر 1  کرمانشاه

 3000000 3000 هزار لیتر 1  گلستان

 54000 54 هزار لیتر 1  گیالن

 225000000 225000 هزار لیتر 1  لرستان

 10000000 20000000 بطري 1  مازندران

 57400000 57400000 لیتر 4  مازندران

 181200000 181200 هزار لیتر 7  نمازندرا

 73835000 73835000 لیتر 4  مرکزي

 25000000 25000000 لیتر 1 یزد

 1،681،975،500     66 جمع

  1،513،778،000  )لیتر( درصد 90جمع با احتساب راندمان 

  



  

 هر و)  لیتر5/0( سی سی 500الزم به ذکر است جهت تبدیل واحد بطري به لیتر، هر بطري برابر 

  .مترمکعب برابر هزار لیتر در نظر گرفته شده است

  )لیتر(میزان بسته بندي آبمعدنی طی سالهاي گذشته 

  سال
  میزان تولید در

  ظرفیت اسمی

  میزان تولید در ظرفیت

  %)90راندمان (عملی

1381  280،550،500 252،495،500 

1382  395،400،500 355،860،500 

1383  737،085،500 663،377،000 

1384  1،439،983،000 1،295،984،700 

  

  :بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا-2-2

 واحـد صـنعتی در دسـت        29براساس آمار مندرج در لوح فشرده وزارت صنایع و معادن تعداد            

 میلیـون لیتـر در زمینـه تولیـد و     900بظرفیت ساالنه در حدود      % 40احداث با پیشرفت بیش از      

  . ه بندي آبمعدنی بشرح جدول زیر می باشندبست

  

  

  



  

   درصد پیشرفت40جدول مشخصات طرحهاي باالي 

 نام شرکت
  درصد

 پیشرفت

  واحد

 سنجش
 ظرفیت

  تبدیل ظرفیت

 به لیتر

 30،000،000 30000000 لیتر 40 داریوش-بهرامی

 25،000،000 25000000 لیتر 40 شرکت-خوش طعم کوهرنگ

 50،000،000 50000 مترمکعب 40 یلیجمشید گشتی و باقر اسماع

 15،000،000 15000 متر مکعب 40   سیدابوالفضل آقامیري

 2،000،000 2000000 لیتر 42 رضا جعفري

 35،000،000 35000 هزار لیتر 43    جویبار زاگرس شرکت

 50،000،000 50000 هزار لیتر 45 2090شرکت تعاونی ابمعدنی صدیق 

 15،000،000 15000000 لیتر 45 یراز  ش   آب   میخوش شرکت

 85،000،000 85000000 لیتر 48 شرکت تعاونی تولیدي شقایق سنگسر

 85،000،000 85000 هزار لیتر 49   شهد قزوین پگاه

 60،000،000 60000000 لیتر 50 شرکت کوثرناب آذربایجان

 30،000،000 30000 هزار لیتر 50  ماکو  زرسوي آبمعدنی

 52،560،000 52560 هزار لیتر 50   نم   نم شرکت

 4،000،000 4000 هزار لیتر 50 شریان

 1،000،000 1000 تن 51 شرکت سهامی خاص دادلی لبنی خوي

 20،000،000 20000000 لیتر 54   حیات  معدنی   آبهاي شرکت



  

 نام شرکت
  درصد

 پیشرفت

  واحد

 سنجش
 ظرفیت

  تبدیل ظرفیت

 به لیتر

 25،000،000 25000000 لیتر 57 شرکت آبهاي معدنی آرین کوثر

 9،300،000  9300 هزار لیتر 58  حمید بدرخانی آجائی

 593،860،000   درصد پیشرفت داشته اند59 تا 40جمع واحدهایی که بین 

 شرکت کشت و صنعت شکوفه یاس 

 20،000،000 20000 هزار لیتر 60 بهاري

 40،000،000 40000 هزار لیتر 62 شرکت کشت و صنعت عصاره سبز اصفهان

 1،500،000 3 میلیون بطري 62    نوش   نوشاب  شرکت  غذایی صنایع

 18،000،000 18000 هزار لیتر 64  بسته بندي آبمعدنی- شهدطالئی دنا

 5،000،000 5000000 لیتر 65 شرکت تولیدي فرنوش شاهرود

 97،000،000 97000000 لیتر 70 شرکت آبروندشت

 36،000،000 36000 هزار لیتر 70 شرکت آبهاي معدنی پاك آب سبالن

 18،000،000 18000 هزار لیتر 71 کیمیاکوال704ی تعاون شرکت

 30،000،000 30000000 لیتر 73   پاوه  پونه شرکت

 268500000   درصد پیشرفت داشته اند79 تا 60جمع واحدهایی که بین 

 12،000،000 12000 هزار لیتر 80 1705تعاونی 

 24،000،000 24000 هزار لیتر 92     حیات  آب

 36000000    درصد پیشرفت داشته اند80بیش از جمع واحدهایی که 



  

  

 80 تـا  60، بین 1385 درصد تا پایان سال      80تاریخ بهره برداري از طرحهاي با پیشرفت بیش از          

درصـد  .  فرض شده اسـت 1387 درصد در سال 60 تا40 و واحدهاي بین    1386درصد در سال    

رصد و به ترتیب در سالهاي آتی        د 80استفاده از ظرفیت طرحهاي در دست اجرا براي سال اول           

بدین ترتیب ظرفیت طرحهاي در دست اجرا طی .  درصد در نظر گرفته شده است95 و 90 ،   85

  .سالهاي آتی طبق جدول زیر برآورد شده است

  

  

  )لیتر(میزان تولید طرحهاي در دست اجرا طی سالهاي آتی 

  سال

  شرح
1385  1386  1387  1388  1389  

 534،474،000 504،781،000 475،088،000 0 0   درصد 40- 59طرحهاي با پیشرفت 

 252،225،000 238،950،000 225،675،000 212،400،000 0   درصد 60- 79طرحهاي با پیشرفت 

 34،200،000 34،200،000 32،400،000 30،600،000 28،800،000    درصد 80- 99طرحهاي با پیشرفت 

 820،899،000 777،931،000 733،163،000 243،000،000 28،800،000  جمع کل

 738،809،100 700،137،900 659،846،700 218،700،000 25،920،000   درصد90جمع کل با احتساب راندمان 

  

  



  

  

  85بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال -3-2

اشـد و از لحـاظ منـابع      با توجه به اینکه کشور ایران از آبهاي زیر زمینی بسیاري برخوردار می ب             

. آبی در شرایط بسیار خوبی قرار دارد لذا واردات آبمعدنی به کشور مقرون بصرفه نخواهـد بـود     

بخش عمده ایـن  .طبق بررسیهاي انجام شده، میزان واردات بسیار ناچیز و قابل صرفنظر می باشد      

  .واردات از کشورهاي آلمان،ارمنستان،امارات،ترکیه و هلند می باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ):بر اساس کیلوگرم ( در سالهاي گذشتهمیزان واردات

  84سال   83سال  82سال   81سال   نام کشور

  -  1,736,240  -  -  امارات متحده عربی

  -  79,396  -  -  اتریش

  -  443,395  -  -  کانادا

  -  21,000  -  -  انگلستان

  -  217,800  -  -  منطقه آزاد چابهار

  -  441,234  -  -  منطقه آزاد قشم

  -  33,352  -  -  وري کرهجمه

  -  52,249  -  -  فدراسیون روسیه

  -  998,765  -  -  ترکیه

  476,208  -  260,486  -  ارمنستان

  17,500  -  -  -  آذربایجان

  -  -  500  -  آلمان

  493,708  4,023,431  260,986  -  جمع کل

 

 

 

 



  

 

بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید و عرضـه محـصول در کـشور و                -3

  دیگر کشورهامقایسه آن با

  :روشهاي مختلف در تولید آب معدنی

  :تکنیک هاي مورد استفاده در آب معدنی در سه مرحله عمده قابل طبقه بندي هستند

  ...جداسازي ذرات معلق و حذف کدورت ، رنگ ، بو و ) الف

  استاندارد نمودن یونهاي موجود در آب و نرم نمودن آب) ب

  حذف عوامل بیماریزا) ج
  

  :و مراحل تولید آب معدنیتکنولوژي 

  :تکنولوژي و مراحل تولید آب معدنی را می توان به دو بخش عمده تقسیم نمود

   آماده سازي و سالم سازي و تمیز و پر کردن آب معدنی-الف

   تهیه یا تولید ظروف مورد نیاز جهت بسته بندي آب-ب

  .ردددر زیر به شرح مختصر روش تولید هزیک از دو بخش فوق اشاره می گ
  

  

  

  



  

  : آماده سازي و سالم سازي آب و پرکردن آب معدنی-مرحله اول

در این قسمت آب معدنی هدایت شده از منابع طی مراحل زیر جهت انتقال به خط پرکن آماده 

می گردد، از آنجایی که آب معدنی بدون هیچ گونه تغییري در ترکیبات شیمیایی آن باید در 

  .رفاً از مراحل زیر استفاه می گرددبطري پر شود لذا آماده سازي ص

  : آماده سازي و سالم سازي آب-الف

  انتقال آب از منابع آب .1

 مخازن ذخیره .2

 فیلتراسیون .3

 مرحله فیلتراسیون نهایی آب .4

 مرحله استریل کردن آب .5

  .پس از این مرحله آب به خط پرکن هدایت می گردد
  

  : پر کردن آب بطري-ب

  .ري پر می گردددر این بخش آب طی مراحل زیر در بط

  مرحله ردیف کردن بطري .1

 شستشوي بطري .2

 مرحله پر کردن بطري .3



  

 مرحله درب زنی بطري .4

 مرحله برچسب زنی .5

 مرحله چاپ مشخصات تولید .6

 SHIRINK WRAPPERمرحله  .7

در واحدهایی که بطري مورد نیاز توسط خود واحد تولید می گردد این بخش نیز جزئی از خط 

لید بطري می تواند به صورت تک مرحله اي و یا دو مرحله تو. تولید واحد محسوب می گردد

در واحدهایی که تولید بطري در یک مرحله انجام می گیرد و پس از تزریق مواد . اي انجام گیرد

بطري ساخته شده تحویل می گردد، در واحدهایی که تولید بطري در دو ) PETگرانول (اولیه 

پري .  تبدیل به پري فرم می گرددPET تزریق گرانول مرحله انجام می گیرد، ابتدا توسط ماشین

.  شده و بطري شکل نهایی خود را به دست می آوردBlowerفرم تولید شده، سپس وارد دستگاه 

 ساخته شده PETدر بخش تولید بطري اخیراً در ظرفیت هاي پایین ماشین آالت تولید بطري 

اي باال در کشوراي مختلفی ساخته می شود است و الزاماً این بخش از ماشین آالت در ظرفیت ه

از مهمترین سازندگان این نوع ماشین آالت می تواند آلمان، فرانسه، ژاپن، چین و ایتالیا را نام 

بیشترین ماشین آالت وارده . برد که سطح تکنولوژي و میزان اتوماسیون آنها متفاوت می باشد

ه وارد شده است که از نوع ماشین آالت تک مرحله شده به کشور تا کنون از ایتالیا، ژاپن و فرانس

  .اي تولید بطري می باشد



  

 میلیون لیتر 150 اولیه براي واحدهایی توجیه دارد که ظرفیت بیش از PETمعموالً تولید بطري 

در سال را داشته باشند و براي واحدهاي با ظرفیت کمتر از آن خط تولید پس از تصفیه آب به 

  .و دستگاههاي پرکن و دستگاههاي بسته بندي منتهی می گردد)  سازبطري( Blowerمراحل 
  

  

  

   :Injection Blow Molding تولید قالبگیري دمشی تزریقی 

PET لذا قالبگیري دمشی ) در دماي ذوب بسیار روان می باشد( استحکام مذاب پایینی دارد

دو مرحله اي کردن فرآیند این در قالبگیري دمشی تزریقی با . اکستروژنی آن امکانپذیر نمی باشد

مشکل حل شده است، بدین نحو که ابتدا قالب مورد نظر تزریق و شکل دهی می شود که همان 

  .پریفرم خواهد بود و پس از این مرحله، عملیات دمش و قالبگیري جداگانه انجام می شود

گرانول ها  ) Hopper( محفظه ورودي از. در شکل زیر هم دستگاه تزریق نشان داده شده است

وارد می شود ، با نصب قالب مورد نظر به دستگاه ، پلیمر مذاب به داخل آن تزریق می شود و 

با نصب انواع قالب ها می توان پریفرم هاي متنوعی . شکل پریفرم مورد نظر را به خود می گیرد

  .را تولید کرد و به قسمت بعد ، قسمت دمش  ارسال کرد

  



  

  
  دستگاه تزریق 

  

  
 از مرحله تزریق پریفرم، در حالی که هنوز نري قالب در داخل پریفـرم قـرار دارد، ایـستگاه              پس

. دمش منتقل می شود و مطابق شکل عملیات دمش صورت می گیرد تا به شـکل بطـري درآیـد                



  

لوله هاي آب سرد در اطراف قالب تعبیه شده است که موجب خنک شدن قالـب پـس از تولیـد      

 .پریفرم می شود

 

 
  

 . میلی لیتر تولید می شوند1500 و 500طري ها در دو اندازه  ب

  : مرحله پرکردن بطري-3-5

در این قسمت بطري ها بصورت مرتب و منظم  وارد دستگاه شستشو می شـوند و بـا آب گـرم          

پس از این مرحله . تحت فشار شسته می شوند و عاري از هرگونه آلودگی و ناخالصی می شوند         

در شکل زیر نحوه پر کـردن و        . رکن می شوند و ازآب معدنی پر می شوند        بطریها وارد قسمت پ   

  .همچنین یک دستگاه پرکن نشان داده شده است



  

  
  

  .پس از این مرحله بطري ها سریعاً وارد قسمت درب بندي می شوند و درب آنها بسته می شود

   نصب برچسب و بسته بندي  نهایی-4-5

الزم به ذکر است که برچـسبها انـواع        .  قسمت می شوند     بطریها براي برچسب خوردن وارد این     

  .یکی از جدید ترین انواع برچسب ها برچسبهاي شیرینک می باشد. گوناگونی دارند

  

  
  



  

  : برچسبهاي شیرینک -

  :این برچسب ها به دودسته تقسیم می شوند

  Wraparoandبرچسب هاي معمول پوششی  •

، این برچسبها که به طور کامـل ظـرف   Sleeve برچسب هاي تمام سطح یا آستین شکل •

بسته بندي را می پوشانند به روش اکستروژن قالبگیري و بـا جهـت یـافتگی در جهـت                  

 تولید می شوند کـه پـس از تولیـد ،    Transverse-Direction orientation (TDO)عرضی 

اسـتفاده  . طرح مورد نظر روي آن چاپ می شود و پس از سیل شدن استفاده مـی شـود                 

 هاي انتهایی این برچسبها آنها را از تونل هاي شیرینک عبور می دهنـد کـه در آن                   کننده

حرارت تولید شده توسط بخار یا اشعه هاي مادون قرمز موجب جمع شدن و چـسبیدن           

 .برچسب به جداره هاي بیرونی ظرف می شود

عرضـی   تمام فیلم هاي تولید شده براي شیرینک از نوع پوششی تمـام سـطوح داراي شـیرینک            

می باشـد   % 25 تا 5میزان جمع شدگی این فیلم ها بین . بیشتري نسبت به شیرینک طولی هستند   

برچسب هاي شیرینک تمام سطح ، برخالف برچسبهاي معمولی براي ظروف بـسته بنـدي بـا                 . 

اشکال هندسی پیچیده هم مناسب می باشند و بـه همـین علـت مزایـاي زیـادي بـراي اسـتفاده                      

حفاظت محصول ، فضاي زیـاد جهـت طرحهـاي گرافیکـی و تبلیغـاتی، چـاپ                 . کنندگان دارند 

 بـه عنـوان پرمـصرف تـرین مـاده در      PVC .هولوگرام ها ازجمله مزایاي برچسب شیرینک است



  

تولید برچسبهاي شیرینک مطرح می باشد، اما دو مـاده دیگـر بـه نامهـاي پلـی اتـیلن ترفتـآالت         

بـه علـت خاصـیت جمـع      ) OPS(رن جهت یافتـه   و پلی استای  ) PETG(اصالح شده با گلیکول     

 بـه عنـوان فـیلم    PVCالبته هنوز هـم  . شدگی بهتر،مصرف این ماده را تحت تاثیر قرار داده است    

  .   انتخابی  شناخته می شود که علت اصلی قیمت پایین آن می باشد

  1383 ، سال هفتم 63صنعت بسته بندي شماره : ماخذ

در بـسته   .  تایی بسته بنـدي مـی شـوند        6طري ها بصورت     در نهایت پس از برچسب خوردن ب      

فیلم شیرینک فیلمی از جنس . بندي نهایی هربسته با استفاده از فیلم شیرینک بسته بندي می شود   

پالستیک با جهت یافتگی معین است که پس از عملیات چاپ به صـورت تیـوپ درآمـده و بـر      

ل تونل شیرینک با کمی حـرارت جمـع مـی     روي بسته بندیها قرار گرفته و پس از ورود به داخ          

بزرگتـر  % 10در بسته بندي مقدار فیلم شیرینک باید همیشه         . شود و تمام محیط آنرا می پوشانند      

  :در شکل بصورت شماتیک فرآیند شیرینک نشان داده شده است. از اندازه ظرف مورد نظر باشد

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  :در شکل زیر فرآیند بسته بندي آب معدنی آمده است

  

  

  

  

 تونل شرینک

تولید بطري 

 پري فرم

 پر کن

شستشوي 

 آب

 مخزن اختالط

 برچسب زن

 استریلیزه

 درب بند

 برچسب

 درب بطري

 فیلم شیرینک

سیستم 

 محصول

 گرانول



  

  بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي و برآورد حجم سرمایه گذاري

 میلیون لیتر ظرفیـت اسـمی مـی باشـد  کـه بـا          100ظرفیت اقتصادي تولید براي این طرح حدود         

 . درصد راندمان  نیز طرح اقتصادي می باشد70 شیفت کاري و 1احتساب 

  مورد نیاز
  شرح

  جمع   ریالی  یالیمعادل ر  فرانک سوئیس  یورو

  1,140/-  1,140/-  0/-  0/-  0/-  زمین -1

  865/-  565/-  0/-  0/-  0/-   محوطه سازي-2

  3/8,723  3/8,723  0/-  0/-  0/-   ساختمان-3

آالت و تجهیـــــــزات  ماشـــــــین-5

  )خارجی(تولید
-/6,113,600  -/4,147,900  76/106,634  34/1,066  1/107,701  

  3,101/-  2,661/-  0/-  0/-  0/-  تأسیسات -6

  1,500/-  1,500/-  0/-  0/-  0/-   وسائط نقلیه -7

  100/-  100/-  0/-  0/-  0/-   تجهیزات و وسایل اداري و خدماتی -8

  5/1,461  5/1,461  0/-  0/-  0/-  بینی نشده   متقرقه و پیش-9

  9/124,651  14/16,077  76/106,634  4,147,900/-  6,113,600/-  هاي ثابت  جمع دارایی

  3,931/-    0/-  0/-  0/-  برداري  قبل از بهرههاي  هزینه

  6/127,097    76/106,634  4,147,900/-  6,113,600/-  گذاري ثابت  هاي سرمایه جمع هزینه



  

 :محل تأمین ماشین آالت طرح

KRONES  سیستم کامل ماشین آالت از مرحله بادکن  آلمان)Blomoulding تا مرحله 

Palletizerپریفرم به پت  تبدیل–)  بسته بندي و حمل   

   سوئیس مربوط به خط تولیدپریفرم و خط تولید درب NITSSTALشرکت  - 

   آلمان خط کامل SIDLE شرکت -

 :مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تأمین آنها 

  :       عمده ترین مواد اولیه مورد نیاز در بسته بندي آب معدنی عبارتند از

  آب معدنی .1

 لید پریفرم و در نتیجه تولید بطري پت گرانول پت براي تو .2

 HDPEگرانول پلی اتیلن تزریقی  .3

 (Lable )برچسب  .4

 فیلم شرینک  .5

  

  

  

  



  

میزان مصرف مواد به 

 ازاي یک واحد 

میزان مواد اولیه مصرفی با 

  احتساب درصد ضایعات 

 نام مواد اولیه  گرم –تن به ازاي یک واحد 
 5/0بطري 

  لیتري

بطري 

5/1 

  لیتري 

  قیمت مواد اولیه 

  )هر تن(

 5/0بطري  ر.م

  لیتري

 5/1بطري 

  لیتري 

 34/34 16/16 44/10  گرم 34  گرم 16 گرانول پت گرید بطري 

ــیلن گریــد   گرانــول پلــی ات

HDPE 
  92/1  92/1  55/9   گرم 9/1   گرم 9/1

 9/5 9/5 5/16  گرم 83/5  گرم 83/5 فیلم شرینک

 01/1 01/1 00003/0-هر عدد  عدد 1  عدد1 برچسب

 .قیمت گرانول پت و پلی اتیلن از سایت پتروشیمی استخراج شده است

  .محل تأمین کلیه مواد اولیه داخلی می باشد

مهمترین ماده مصرفی در این صنعت گرانول پت می باشد که میزان مصرف آن براي هر بطـري                  

رم و میـزان گرانـول       گـ  34 لیتري   5/1میزان مصرف گرانول پت براي بطري       . گرم 16 لیتري   5/0

بـا توجـه بـه اینکـه ظرفیـت عملـی           .  گـرم مـی باشـد        9/1پلی اتیلن مصرفی براي درب آنها         

  . لیتري می باشد5/1عدد بطري   57,130,564و لیتري 5/0عدد بطري   28,021,593تولید

  

  



  

 پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح -4

 .معدنی در منطقه می باشدمهمترین عامل در اجراي این طرح وجود چشمه هاي آب 

با توجه به این نکته منطقه مناسب براي اجراي طرح استان کهکیلویـه و بویراحمـد و همچنـین           

 .استان اردبیل زنجان می باشند که داراي چشمه هاي آب معدنی فراوان می باشند

 وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال -5

 نفـر  7 نفر اشتغال ایجاد خواهد شد که    20اقل   در صورت اجراي طرح  مورد بررسی براي حد        

 .  در کادر تولیدي خواهند بود13در کادر اداري و 

 - راه آهـن -راه(بررسی و تعیین میزان آب،برق،سوخت،امکانات مخابراتی و ارتباطی    -6

 ...) بندر و -فرودگاه

  

  

  

  

  

  

  



  

 هزینه آب، برق ، سوخت و ارتباطات 

  : هزینه هاي آب مصرفی کارخانه) الف 

  هزینه هاي سالیانه آب مصرفی

  نام بخش مصرف کننده  ردیف
  آب مصرفی

  مترمکعب در روز

آب مصرفی سالیانه 

  )مترمکعب(

  42,576  38/92  آب مصرفی جهت شستشوي بطریها  1

  413  53/1   آشامیدنی و بهداشتی  2

  27  1/0  محوطه و فضاي سبز 3

  4,293  9/15 سایر مصارف   4

  47,309  جمع کل

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :  آب مصرفی ماشین آالت-1

اگـر آب مـصرفی بـراي    . در این قسمت باید آب مصرفی براي شستشوي بطري ها محاسبه شود        

میزان آب مصرفی براي شستشوي بطري هـا بـه          .  در نظر بگیریم   cc 500شستشوي هر بطري را     

  .نحو زیر محاسبه می شود

  :میزان آب مصرفی براي شستشوي بطري

تعدادکل بطري هـاي    

  )عدد(ید شدهتول

حجم آب مـصرفی در     

  )میلی لیتر(هر بطري 

ــصرف آب در  مــــ

  )متر مکعب(سال

85,152,157 500  42,576  

  

  : آشامیدنی کارکنان و خدمات بهداشتی-2

تعـداد کارکنـان    × استاندارد مصرف بـراي هـر نفربـه مترمکعـب            = 51 × 03/0 =  53/1 

m /day 
  

   آبپاشی فضاي سبز -3

  بع فضاي سبز متر مر50با احتساب 

m /day 1/0 =  m  0015/0 × 50 =  مساحت فضاي سبز × استاندارد مصرف در واحد مترمربع  
  

  :  سایر مصارف پیش بینی نشده-4

m /day 9/15 =10/0 × )1/0+ 3 5/1+ 6/157 = (10 %  × 4،3،2،1مجموع ردیفهاي  



  

  : محاسبه برق مصرفی کارخانه) ب

  تولیدمیزان برق مصرفی تجهیزات در سالن 

  شرح
  برق مصرفی

هر دسـتگاه   
)hr/KW(  

  تعداد
  )عدد(

ــرق  بـــــ
ــصرفی  مــ
ــتگاهها  دس

)hr/KW(  

تعـــــــداد 
  ساعت

ــاري در   کـ
  روز

ــت  قیمـــــ
ــووات ( کیلــ

  )ریال/ساعت

رق    هزینه ـب
ــصرفی  مـــ

  سالیانه 
  )ر-م(

  3/219  1  3/219  16  85/236  
  HDK 3200 388  1  388  16  -/419کمپرسور فشار قوي 
  KLC74T  53  1  53  16  24/57سیستم خنک کننده

  VARIOJET  25/4  1  25/4  16  6/4شستشو دهنده بطري مدل چرخشی مدل 
  سیستم پر کن بطري  

MECAFILL VKP-PET-DL 2,880-80-113  
2/10  1  2/10  16  -/11  

  84/1  16  7/1  1  7/1  نوار نقاله درب
  CONTIROLL 720-15 75/15  1  75/15  16  -/17ماشین لیبل زن مدل 

  84/1  16  7/1  1  7/1   دستیعملگر
-PRESSA UNEVERSAL IN پآالتایزرمدل

0441  
2/27  1  2/27  16  4/29  

  78/3  16  5/3  1  5/3   سیستم روغنکاري نوار نقاله
  RING 45 55/2  1  55/2  16  76/2 مدل Stretch wrapperدستگاه بسته بندي 

  M-20HL,30 M3/H 75/12  1  75/12  16  77/13 مدل CIPسیستم 
  VARIOPAC FS-45 0380 65/24  1  65/24  16  63/26شین شیرینگ مدل ما

  PALCO S 35/9  1  35/9  16  10/10نوار نقاله پالت مدل 
 MULTICOنوار نقاله جابه جائی  بسته بندي ها مدل 

S  
75/12  1  75/12  16  77/13  

  AIRCO S 17  1  17  16  36/18نوار نقاله بادي براي بطري ها مدل 
  SYNCO S 9/11  1  9/11  16  86/12ظروف مدل نوار نقاله 

  12/447  16  414    414  خط تولیدپریفرمخط تولیدپریفرم
  8/145  16  135    135  خط تولید درب بطريخط تولید درب بطري

  16  68  -  68  )مقادیر فوق% 5(سایر مصارف

250  
  

44/73  
  16/1,547         55/1,432  جمع

  



  

  

  

  جدول  برآورد میزان مصرف  برق ، آب ، سوخت ، ارتباطات و غیره

  واحد  شرح  ردیف
میزان مصرف 

  در سال

هزینه هر واحد 

  مصرف به ریال

  هزینه مصرف

  )ر-م(ساالنه 

  16/1,547  250  6,188,616  کیلو وات  برق مصرفی  1

  0/-  آب چشمه  47,309 مترمکعب  آب مصرفی  2

  5/24  350  70,000 لیتر  گازوئیل  3

  21  850  24,300  لیتر  بنزین  4

  4/14  -  -    ارتباطات  5

  06/1,607  جمع

  



  

  :هائی در مورد احداث واحدهاي جدید تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندي و پیشنهاد ن-11

با توجه به زیاد شدن تعدادکارخانجات تولید اب معدنی در ایران ، این کارخانه در صـورتی              

می تواند توجیه پذیر باشد که بتواند با کارخانجات بزرگ تولید آب معدنی رقابت نماید و الزمه        

  سرمایه گذاري باال،تولید باال و نیز تولید از مرحله تولید پریفـرم تـا تولیـد درب و سـپس           ان نیز 

  .بسته بندي می باشد

  

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


