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 خالصه طرح

بنزین و گازوئیل از ضایعات  نام محصول
 تیکیپالس

بعنوان سوخت  موارد کاربرد
۶٠٠٠ تن ظرفیت پیشنهادی طرح

 ضایعات پالستیکی عمده مواد اولیه  مصرفی
۶٣٠٠ تن میزان مصرف سالیانه مواد اولیه

٩٣۶٧١۴ )دالر(ارزی  سرمایه گذاری ثابت طرح

 ١٠,۶۶۵,٨٩٨ )هزارریال(ریالی 
 ٢١,۴٣٨,١١١ )هزارریال(مجموع 

 ٠٠/٠٠ )دالر(ارزی   سرمایه در گردش

 ١۴٠٣٩١٢/۴٣ )هزارریال(ریالی
 ١۴٠٣٩١٢/۴٣ )هزارریال( مجموع

 ۶٠٠٠ مترمربع زمین مورد نیاز

٧٠٠ )مترمربع(تولیدی  زیر بنا 

و  انبار وآزمایشگاه کنترل کیفی
 )مترمربع(اتاق کنترل 

۴۵٠

 ١٠٠ )مترمربع(اداری و خدماتی

۴٨٣٨٢٠٠ )واتکیلو(برق مصارف سالیانه انرژی 
 ٣٩۶٠٠٠ )مترمکعب(گاز
 ١۵٠٠٠ )مترمکعب(آب

دارای مرکز  استانهای بزرگ  منطقه پیشنهادی برای اجرای طرح
 تفکیک زباله 
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 محیط در زیاد پایداری و دوام خاطر به و شده ساخته مصنوعی پلیمری ازمواد غالبا پالستیکی کاالهای

 .نیست میسر آسانی به آنها از رهایی که ردهآو وجود به را شدیدی های آلودگی زیست،

 صنایع جمله از مختلف صنایع در دهی، شکل و فرآیند های تکنولوژی توسعه با ها، پالستیک مصرف

 که هرچند .است یافته ای العاده فوق گسترش ...و سازی خودرو کشاورزی، خانگی، لوازم بندی، بسته

 بین حجمی کم، دانسیته علت به ولی دهند، می تشکیل را جامد ضایعات وزنی % 10 هاحدود پالستیک

 .گیرند می بر در را جامد ضایعات ازکل   درصد 30-25

 
 محیطی زیست لحاظ به را زیادی مشکالت و ناپذیرند تجزیه ها پالستیک و پلیمری مواد دیگر طرف از
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 ۵

 اهمیت حائز محیطی زیست اظلح به هم و اقتصادی لحاظ به هم پلیمرها بازیافت بنابراین .کنند می ایجاد

 حاضر حال در و اند داده انجام را زیادی های فعالیت زمینه این در پیشرفته کشورهای و است

 استانداردهای کلیه مطابق و باال بسیار آنها بازیافتی محصوالت کیفیت که است شده ارائه تکنولوژیهایی

 برای اولیه ماده عنوان به و شده جدا زائد مواد آن طی که است فرآیندی بازیافت باشد می المللی بین

 مواد بازگرداندن از است عبارت بازیافت دیگر عبارت به شوند، می برده کار به جدید محصوالت تولید

 .یاطبیعت تولید چرخه به استفاده قابل

 :از عبارتند بازیافت فواید

 .یابد می کاهش زیست محیط به ورودی زباله حجم -1

 .شود می تهکاس آلودگی از -2

 .یابد می کاهش سوزها زباله و دفن مراکز به نیاز -3

 .یابد می کاهش خارج از خام مواد ورود یا و تولید به نیاز -4

 .یابد می افزایش ملی تولید -5

 .شود می ایجاد اشتغال -6

 .رود می باال عمومی بهداشت سطح -7
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یت پالستیکی  • ضایعات انواع 

 صنعتی ضایعات -الف

 .شود می پالستیکی محصوالت تولیدی واحدهای ضایعات لشام

 خانگی ضایعات -ب

 های فیلم مصرف، یکبار ظروف همچون مصرف، از پس ریختنی دور پالستیکی قطعات شامل

 پالستیکی،

 .شود می آن نظایر و شده مستهلک و مستعمل قطعات

 کشاورزی ضایعات -ج

 .شود می ... و کشاورزی در دهاستفا مورد پالستیکی های فیلم و ها کیسه شامل

 تجاری ضایعات -د

  شود می تجاری کاالهای بندی بسته شامل

 را صنعتی ضایعات از ای مالحظه قابل بخش مصرف، زیاد حجم و بودن سبک علت به پالستیکی، مواد

 بر عالوه .داشت خواهد پی در بیشماری مشکالت آنها انهدام و ریختن دور درنتیجه .دهند می تشکیل

 شده پالستیکها بازیافت برای بیشتری حساسیت ایجاد سبب نیز اقتصادی مسائل به توجه مشکالت این

 کاهش را زیست محیط آلودگی فقط نه پالستیکی، ضایعات بازیافت برای خوب ریزی برنامه یک.است

 ]6 [برگرداند تولید چرخه به اولیه مواد از بخشی جای به را مواد این تواند می بلکه دهد می

 شده ارائه مختلف صنایع در مصرفی شده بازیافت های پالستیک جنس به راجع توضیحاتی ادامه در
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 .است

 (PET)ترفتاالت اتیلن پلی -1

 باتری تسمه، فرش، ورق، و فیلم الیاف، ،(نوشابه شوی، دهان آشامیدنی،)بطری انواع

 (HDPE)سنگین اتیلن پلی -2

 شیر،)بطری انواع کاشی، پالستیکی، الوار حیوانات، خانه ورق، و فیلم باغچه، حفاظ گلدان، سطل، لوله،

 (موتور روغن شامپو، شوینده، مواد

 (LDPE)سبک اتیلن پلی -3

 نان و غذا ظروف پالستیکی، الوار ورق، فیلم، مبلمان، کاشی، زباله، سطل

 کلراید وینیل پلی -4

 بطری انواع کابل، کاست، کاشی،جعبه ورق، و فیلم بندی، بسته

 (PP)پروپیلن پلی -5

 ماکروویو مخصوص های سینی ورق، سطل، دوچرخه، چرخ قیف، اتومبیل، باتری

 (PS)استایرن پلی -6

 آشپزخانه لوازم گرم، نوشیدنیهای فنجان بندی، بسته مرغ، تخم کارتن حرارتی، ایزوالسیون ترمومتر،

 (PC)کربنات پلی -7

 مواد بندی بسته در کمتر پلیمر این کربنات، پلی بودن گران دلیل به )کودکان شیرخوری های شیشه

 (.رود می بکار کودکان شیر های شیشه در بیشتر و شده استفاده غذایی
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 ها پالستیک مخلوط -8

 نقاله تسمه فرش، سنگ های بلوک پالستیکی، های نرده زهکشی، های پایه

 کاالکمتر شده تمام قیمت شود، تفادهاس اولیه ماده عنوان به شده بازیافت پلیمرهای از صنایع این در اگر

 قیمت با محصوالتی که بود خواهند قادر تولیدکنندگان بنابراین .رود بکار نو پلیمر که است زمانی از

 .کنند عرضه بازار به تر مناسب

 ماده این که منابعی آن، فیزیکی شیمی های ویژگی یبایست م ماده، یک بازگردانی مسأله با برخورد در

 برای متصور کاربردهای و آن بازگردانی و آسیاب برای رفته بکار یهای تکنولوژ شده، بازیافت آنها از

 .گیرد قرار بررسی مورد بازیافتی ماده از ساخت قابل محصول
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 :معرفی محصول  ١-١-

 : نام محصول 

 : بنزین  و گازوئیل 

  است که دامنه تقطیری از)    C۵ –C١٠(مخلوطی از هیدروکربن های سبک مایع  "بنزین موتور، عمدتا

در ساخت بنزین موتور، برش های مختلف نفتی بـه اضـافه   . را در بر می گیرددرجه سلسیوس  ٢٠۵تا   ٣٨

. و همچنین شاخص رنـگ بـه کـار مـی رود    ) از جمله آرام سوزی ( مواد اکسیژنه، به منظور باالبردن کیفیت

 .ده عدد اکتان استفاده نمی شوددر این فرآورده از سرب به عنوان باال برن

  
 :  مشخصات

     
 * kpa Vapour Pressure 

 ٠.١ Mass % Sulphur Total (max) 
۴٨٠ minute Induction period @١٠٠ c

 ٠.٠١٣ g/L Metallic lead (mix) 
٩٠ - (Octane number (Research)  (min)

٠.٠٠٠۵ Mass % Mercaptan content 
red - Color  

  
 .متغیر است  kpa ۶٩تا    ۵۵با توجه به فصل مصرف ، فشار بخار بین   

 :کاربرد 

 به عنوان سوخت در انواع موتورهای بنزینی درون سوز
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 گازوئیل  ساختار    

درجه  150 - 385این سوخت از فرآورده های میان تقطیرپاالیشگاه می باشد که دامنه تقطیری از  

این فرآورده به گونه ای مورد تصفیه شیمیائی و فیزیکی قرار می گیرد که .  ر بر می گیردسلسیوس را د

. دارای عملکرد مناسبی در مشعل ها و موتورهای احتراق داخلی است  ترکیبات هیدروکربنی متشکله،

 . این فرآورده زرد کهربایی است رنگ طبیعی

 :مشخصات     ·
  

T.B.R. %VOLRecovered @ ١۵٠°c  
T.B.R. %VOLRecovered @ ٣٠٠°c  
٩٠ %VOLRecovered @٣۵٧°c  
٣٨۵ ° CF.B.P. (max) 

 ٠.٨-٠.٨٢٠۶٠ Kg/LDensity @ ١۵٠ ° C 
٣ -Color (max)  
۵۴ ° CFlash point (min)  
١.٠ Mass%Sulphur Total (max) 

٢.٠-۵.۵ mm٢/sViscosity kinematic @ ٣٧.٨ ° C
١.۵ ° CCloud point (max) 
-۴ ° CPour point (max) 
٠.١٠ Mass%Carbon residue (max) 
٠.٠١ Mass%Ash (max) 
٠.٠۵ %volWater & sediment  
۵٠ -Cetan index (min)  

 :کاربرد  

 در موتورهای درون سوز دیزلی به عنوان سوخت

 به عنوان سوخت در انواع مشعل های خانگی و صنعتی
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 ١١

  ٢٣٢٠١٢٧٢:انواع بنزین  کد آیسیک 

 ٢٣٢٠١٢٧٣ :انواع  گازوئیل  کد آیسیک 

تعرفه های مرتبط  –با توجه به عدم وجود  یک کد تعرفه خاص برای محصول    :شماره تعرفه گمرکی 

 :در کتاب  مقررات صادرات و واردات  ذکر گردیده است ذیل 

 ٢٧١٠١١١٠: بنزین  •

 : شرایط واردات 
جهت واردات این محصول هیچگونه شرایط خاصی لحاظ نشده و واردکنندگان می توانند پرداخت حقوق 

 . نسبت به واردات این محصول اقدام نمایند % ۴گمرکی 

 : نده محصول کشورهای عمده تولید کننده ومصرف کن-٢-١

 بنزین تولید کننده  کشورهای عمده  – ١-١جدول
Rank   Countries   

١    United States: 

٢    China: 

٣    Japan: 

۴    Canada: 

۵    Russia: 

۶    Germany: 

٧    United Kingdom: 

٨    Mexico: 

٩    Venezuela: 

١٠    Netherlands: 
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 گازوئیلتولید کننده  کشورهای عمده  – ٢-١جدول

Rank   Countries   

١  United States: 

٢   China: 

٣   Russia: 

۴   Japan: 

۵ Germany: 

۶   India: 

٧   Brazil: 

٨   Saudi Arabia: 

٩   Korea, South: 

١٠    Canada: 

 

 گازوئیل و بنزینکننده  مصرف کننده  کشورهای عمده  – ٣-١جدول

Rank   Countries   

١  China: 

٢   United States: 

٣   Brazil: 

۴   Russia: 

۵ Japan: 

۶   Argentina: 

٧   Iran: 

٨   Thailand: 

٩   Turkey: 

١٠    Poland 
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 ١٣

 

 

 

 فصل دوم

 بررسی عرضه وتقاضا
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 ١۴

 :بررسی واحدهای موجود -٢-١

بنابراین اطالعات  .و گازوئیل می باشد.بنزین   همانطور که در بخش قبل بررسی شد ، محصول نهایی

 .ارائه شده است ١-٣و ٢-١ در جدول مربوط به واحدها تولید کننده محصول نهایی 

 نبنزی واحدهای تولید کننده  – ٢-١جدول
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 )گازوئیل(نفتگاز   واحدهای تولید کننده  – ٣-١جدول

 

 



 مهندسین مشاور
 بهینه سازان برق و صنعت پارسیان

مطالعات امکان سنجی مقدماتی
 تولید  بنزین و گازوئیل از

 ضایعات پالستیکی

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
کت شهرکهای صنعتی استان ایالمشر  

       

 ١۶

 :  مصرف  بررسی روند  -٢-٢
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 ١٧

همانگونه که مشاهده می شود علی رغم اعمال سیاستهای دولت جهت کاهش مصرف همچنان حدود 

وز افزون تولید بیست و  دو میلیون  لیتر در روز با کمبود بنزین مواجه هستیم که این رغم با توجه به رشد ر

ایان ÷نیز در )گازوئیل(در مورد نفتگاز . خودرو در کشور  باز هم در سالهای آتی افزایش  خواهد یافت

میلیون لیتر در روز مواجه هستیم که این رقم نیز با توجه به رشد صنعتی کشور و  ۴/۴با کمبود  ٨٨سال 

 .هد یافتهمچنین افزایش تولید خودرو های سنگین در کشور افزایش خوا
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 ٢٨

 : بررسی وضعیت طرح های در دست اجرا  -٢-٢

طرحهای مختلفی از جمله توسعه پاالیشگاه  آبادان و تولید بنزین در پتروشیمی های کشور در دست اقدام 

 .می باشد  که با توجه به روند مصرف   هنوز نیاز به محصول در کشور به شدت احساس می گردد

 : بررسی روند واردات  -٢-٣

 .ارائه شده است  -٢-٣در جدول  ١٣٨٩ تا  ١٣٨٣بنزین و گازوئیل  از سال   میزان واردات 

 )میلیون لیتر در روز: ارقام (    ١٣٨٩ تا  ١٣٨٣واردات فرآورده های نفتی طی سالهای  -٢-٣جدول 
  

 فرآورده
 سال

 نفت کوره نفت گاز نفت سفید بنزین گاز مایع

٢٢ ٣/١٢ ١٣٨٣/۶٧ - -  

١٣٨۴ ٢ ٢/٩١۴/٠/٢٩ - ٨١  

١٣٨۵ ٢/۶۶ ٢٧/۵٠  ۵/٠٩  

١٣٨۶ ١٩/٠ ٣/٣١۶  ۶/٩۶  

٢٠ ٣/١٧ ١٣٨٧/۶٧  ١/۶۶  

٣ ١٣٨٨/۶٢١ ٩  ۶/١٨  

١٢ ٣/٩٩ ١٣٨٩/۴٣  ٠/۶١  
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 ٢٩

 :بررسی روند صادرات  -٢-۴

 ) میلیون لیتر در روز: ارقام  ( ١٣٨٩تا   ١٣٨٣فرآورده های نفتی طی سالهای  میزان صادرات  -٢-۴جدول 
 

 

 فرآورده
 

 سال

 نفت کوره نفت گاز نفت سفید بنزین گاز مایع

٠ - - ١٣٨٣/۶٣/٣ ٠۵ ٣٧/٢٢ 

١٣٨۴ - - ١ ٠/٣٢/۴۶ ٣۶/٨٧ 

١٣٨۵   ٣٨  ٠/٢١/۴٩ 

١٣٨۶   ٠/۶٠ ١/۵٢٧/٩٩ ٢ 

٢ ٠/٩٨ ٠/٧٣ ٠/٠٣ ٠/٠٢ ١٣٨٧۴/٩۵ 

٠/٠   ١٣٨٨۶۴ ٢/۵٢٢ ٠/۵ 

٠    ١٣٨٩/۶۴ ٣١/٢٩ 
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 ٣٠

 :بررسی نیاز به محصول  -٢-۵
 ١۴٠٠:تا سال   پیش بینی مصرف انرژی معادل

 
استخراج شده و با یک  اطالعات حمل و نقل انرژی کشور   اگر بر اساس اطالعات فوق که از کتاب

 :پیش بینی کنیم ١۴٠٠تقریب خطی مصرف را تا سال 

پيش بينی مصرف بنزين و گازوييل تا سال ١۴٠٠

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

۴٠٠

۵٠٠

١٣٧٠ ١٣٨٠ ١٣٩٠ ١۴٠٠ ١۴١٠

سال

م) 
خا

ت 
نف

ل 
عاد
 م

ه 
شک
ن ب
يو
 ( ميل
ی
رژ
ان

Series١ Linear (Series١)
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 ٣١

فقط در ) بنزین و گازوئیل(نفت خام انرژی مصرفی میلیون بشکه معادل  ۴٣۴/٨در حدود  ١۴٠٠در سال 

 ١٠بخش حمل و نقل خواهیم داشت با فرض اینکه سیاستهای مدیریت انرژی در کشور منجر به کاهش 

میلیون بشکه معادل نفت خام خواهد رسید که اگر شرایط ٣٩١/٣٢درصدی مصرف نیز گردد این زقم به 

همین امر . میلیون لیتر کمبود تولید خواهیم داشت ٣٣حدود تولید  بنزین و گازوئیل افزایش نیابد در 

 .ضرورت و نیاز به محصول را روشن می سازد

 : نتیجه گیری 

با عنایت به مباحث  فوق و ضرورت توسعه جهت تولید  سوخت بویژه بنزین و گازوئیل احداث واحد های 

کمک به مسائل محیط زیستی  می تواند بازیافت و تبدیل ضایعات پالستیک به بنزین و گازوئیل عالوه بر 

در کنار توسعه پاالیشگاهها جهت تولید بنزین و گازوئیل  قسمتی از سوخت مورد نیاز کشور در آینده را 

تن در روز می تواند یک   ٢٠با عنایت به استعالمات مختلف از سازندگان تجهیزات ظرفیت . تامین نماید

 .دظرفیت اقتصادی جهت اجرای این طرح باش
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 ٣٢

 :روشهای مختلف تولید وانتخاب روش بهینه  – ٣

روشهای مختلفی برای تبدیل پلیمرها ی ضایعاتی به مواد آلی با وزن مولکولی کم  توسعه و ثبت اختراع 

 -که مواد حاصل از هرروش می تواند کاربردهای مختلفی داشته باشدمثال به عنوان سوخت.گردیده اند

تولید هیدروکربن ها ومواد .فرآورده های شیمیایی مورد استفاده قرار گیرند حالل یا مواد میانی در ساخت

یکی از موادی که برروی بازیافت . با بازیافت شیمیایی عملی می باشند" آلی با وزن مولکولی کم عمدتا

می باشد  که به چند روش آن ) پلی اتیلن ترفتاالت(آن روشهای مختلفی توسعه یافته است بازیافت پت 

 :اره می شوداش

 درحضور کاتالیست  PETمتانرالیز کردن ضایعات  –الف  

در این روش متیل ترفتاالت و اتیلن گالیکول بدست می آید که می توانند در پلیمریزاسیون مجدد مورد 

در این روش تجزیه پلیمر پت در حضور کاتالیزورهایی نظیر استات کبالت  و استات .استفاده قرار گیرند

و . انجام می شود) مگا پاسکال  ٢/۵درجه سانتیگراد و فشار   ١٨٠دمای (شرایط  عملیاتی مالیم منگنز در 

 .ساعت زمان نیاز دارد  ۵انجام فرآیند به بیش از 

 : در حضور کاتالیست  PETگالیکوالیز ضایعات  –ب 
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 ٣٣

اتالیست مانند روش الف بوده فقط بجای متاول از گالیکول استفاده می شود واکنش در حضور ک 

ساعت انجام می گیرد ودر نهایت ضایعات پت را تبدیل به   ۵و در زمانی بیش از .....) منگنز و -کبالت(

BHET )می گردد) بوتیل هگزیل اتیل ترفتاالت. 

 : PETآمونوالیز ضایعات  –ج 

را  PETثبت شده است ضایعات   General Electricدر این روش که امتیاز آن به نام شرکت  

 . ل به ترفتاالمید کرده واز آن برای تولید مواد خام مورد نیازآمیه های حلقوی استفاده می نمایند تبدی

 :  PETهیدرولیزاسیدی ، قلیایی یا خنثی ضایعات  –د 

در این روش پت دوباره به مونومرهای اولیه اسید ترفتالیک و اتیلن . روش برعکس پلیمریزاسیون است 

 .واکنش در حضور محیط های اسیدی یا قلیایی و یا آب خالص انجام می گیرد.گالیکول تبدیل می نمایند

اما روشی که برای عموم پلیمرها ی ضایعاتی الستیک و پالستیک جهت تولید سوخت قرار می گیرد روش 

 World Intellectualبوسیله   AWO٢٠٠٨/٠٠٧٣٨۴یک شرکت هندی می باشد که با شماره 

Property Organization   ثبت اختراع گردیده است. 
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 ٣۴

این عمل باعث .این روش دی پلیمریزاسیون  پالستیکهای ضایعاتی  را  در دمای پایین میسر نموده است 

از دیگر مزایای این . کاهش هزینه عملیات تولید و کاهش گازهای آلوده کننده محیط زیست می گردد

و الستیک به پروسه تولید بدون    PVC,PETروش  امکان وارد کردن همه ضایعات پالستیکی اعم از 

 .تفکیک آنها می باشد

پی وی سی و رزین های  –پت  –پلی پروپیلن -پلی اتیلن(در این  روش پلیمرهای پالستیکی و الستیکی  

از مزایای این روش . ضایعاتی در دمای پایین تجزیه و به مولکولهای کوچک تبدیل می شوند) الستیکی

در این روش الزم . لید  و کاهش گازهای آلوده کننده محیط زیست می باشدکاهش هزینه عملیات  تو

دمای . نیست پالستیکهای ضایعاتی تفکیک گردند بلکه بصورت مخلوط نیز می توان از آنها استفاده نمود

 .درجه سانتیگراد  و فشار نیز یک اتمسفر می با شد  ۵٠٠مورد نیاز در این روش حدود 

که ترکیبی از یک اکسید فلزی و متال سیلیکات  و نمک آمونیم می باشد استفاده  در این روش کاتالیست 

دمای . مواد ضایعاتی همراه با کاتالیست و افزودنیهای در یک راکتور حرارت داده می شوند. می گردد

رها بطور کلی در این روش ابتدا پلیم.تجزیه پلیمر در این روش پایین بوده و گازهای سمی تولید نمی شوند

  ٢۵٠ کاتالیست بازای هرتن معادل.میلیمتر خرد شده و سپس وارد راکتور می شوند  ٢*٢به قطعات 



 مهندسین مشاور
 بهینه سازان برق و صنعت پارسیان

مطالعات امکان سنجی مقدماتی
 تولید  بنزین و گازوئیل از

 ضایعات پالستیکی

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
کت شهرکهای صنعتی استان ایالمشر  

       

 ٣۵

کاتالیست مورد . کیلوگرم بوده که این میزان برای شش ماه ثابت بوده و پس از آن جایگزین می گردد

اری آمونیم سولفات  و استفاده ترکیبی از اکسید مس  و سیلیکات آلومینیم می باشد  و عالوه بر آنها مقد

 ٣۵٠تجزیه پلیمر در فشار نزدیک به اتمسفر  و دمای . کلسیم سولفات  و نیترات سدیم  نیز اضافه می گردد

هیدروکربن حاصل از تجزیه پلیمر از یک کندانسور آبی که دما به حدود .درجه سانتیگراد انجام می گیرد

به  ز تجزیه پلیمر ا د  ودر این  دما مواد حاصلدرجه سانتیگراد کاهش می دهد عبور داده می شو  ٢٠

در صد وزنی تقریبی انواع   . درصد وزنی مواد اولیه می باشد ٧٠ تا  ۵٠صورت مایع جمع می شود که 

 :سوخت های هیدرو کربنی در محصول بصورت زیر می باشد 

 %٢٠بنزین  •

 %۴٠گازوئیل  •

 %١٠ال پی جی  •

 %٣٠مازوت  •
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 ٣۶

 :این خط تجهیزات مورد استفاده در 

 سیستم خرد کن پالستیک١-

 سیستم پیش گرمکن خوراک٢-

 سیستم حرارت دهی در دمای ثابت٣-

 HCLسیستم جذب ۴-

 سیستم توزیع مواد اولیه ۵-

 سیستم احتراق پیوسته۶-

 سیستم تصفیه گازهای خروجی٧-

 سیستم کنترل پسماند--٨
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 ٣٧

 :تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی -۴

ایعات جمع آوری شده در سال کم باشد بازیافت ضایعات بصورت شیمیایی توجیه در صورتیکه مقدار ض

 .می دهداقتصادی خود را از دست 

 :حداقل ظرفیت اقتصادی طرح و برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت  -۵

چینی و هندی حداقل ظرفیت اقتصادی  –بر اساس مذاکرات انجام شده با سازندگان ماشین االت اروپایی 

 .لذا سرمایه گذاری ثابت بر اساس  این ظرفیت  برآورد شده است.ن در سال می باشدت ۶٠٠٠
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 ٣٨

 :سرمایه گذاری ثابت طرح شامل موارد ذیل می باشد

 زمین •

 محوطه سازی •

 احداث ساختمانهای صنعتی و غیر صنعتی •

 حق انشعابات •

 تاسیسات زیربنایی •

 هزینه لوازم اداری و وسایل نقلیه •

 ات و ماشین االت اصلی مورد نیازهزینه خرید تجهیز •

 هزینه نصب و کابل کشی •

 هزینه قبل از بهره برداری •

 هزینه پیش بینی نشده •
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 ٣٩

 :زمین  

 ۶٠٠٠ فضای باز جهت دپوی مواد اولیه  مکان یابی و ساختمانهای مورد نیاز و در نظر گرفتن با توجه به 

 .مترمربع پیش بینی می گردد

 ٣٠٠× ١٨٠٠٠٠٠=۶٠٠٠ هزارریال 

 :هزینه محوطه سازی  

 هزارریال –آماده سازی محوطه  -٢-٨جدول

 هزینه کل بخش
 ۴٢٠٠٠ تسطیح

 ٣٠٠٠٠٠ دیوارکشی
 ٣١٢٠٠٠ آسفالت و فضای سبز-خیابان کشی

 ۶۵۴٠٠٠ مجموع
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 ۴٠

 احداث ساختمانهای صنعتی و غیر صنعتی 

 هزارریال-هزینه احداث ساختمانهای بخش صنعتی و غیر صنعتی -٢-٩جدول
 

ینه کل هز
)مترمربع(سطح زیربنا )هزارریال(هزینه واحد  )هزارریال(  نوع کاربری

 سالن تولید ٧٠٠ ٢۵٠٠ ١٧۵٠٠٠٠

 انبار مواد اولیه ٢٠٠ ٢۵٠٠ ۵٠٠٠٠٠

 اتاق کنترل ١۵٠ ٢۵٠٠ ٣٧۵٠٠٠

 آزمایشگاه کنترل کیفی ١٠٠ ٣٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠

 و رفاهی ومهمانسرا ساختمان کارگری ١٠٠ ٣٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠

 )هزارریال(جمع کل  ٣٢٢۵٠٠٠

 
 هزینه انشعابها 

 هزارریال -کل هزینه انشعابها -٢-١٠جدول
 هزینه کل عنوان

 ٩۴٠٠٠٠ انشعاب برق

 ١٧۴٠٠٠ )اینچ۶(انشعاب آب

 ٣۶٠٠٠ انشعاب مخابرات

 ٧٩٢٠٠ انشعاب سوخت

 ١٢٢٩٢٠٠ مجموع
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 ضایعات پالستیکی

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
کت شهرکهای صنعتی استان ایالمشر  

       

 ۴١

 تاسیسات زیربنایی 
 هزارریال -زینه تاسیسات زیربناییکل ه -٢-١١جدول

 هزینه کل شرح

 ٩۶٠٠٠ سیستم سختی گیر آب

 ١٢٠٠٠٠ تاسیسات هوای فشرده

 ۴۵٠٠٠٠ دیزل ژنراتور اضطراری

 ٩٠٠٠٠ تاسیسات سرمایش و گرمایش ساختمان اداری

 ٧٨٠٠٠ تاسیسات سرماش و گرمایش ساختمان تولید

 ٨٣۴٠٠٠ تاسیسات اطفا حریق

 ١۶۶٨٠٠٠ مجموع

 
 

 هزینه وسایل نقلیه  و وسایل اداری 

 هزارریال -هزینه وسایل  حمل و نقل موردنیاز طرح-٢-١٢جدول 
 قیمت کل تعداد عنوان

 ١١٢٠٠٠٠ سواری

 ١١۶٠٠٠٠ وانت

 ١٢۵٠٠٠٠ لیفتراک

 ١٢٢٠٠٠٠ خاور

 ١۵٠٠٠٠٠ تن١۵جرثقیل سقفی

 ١٢۵٠٠٠٠ مجموع
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 ۴٢

 هزارریال -نیاز طرحوسایل اداری مورد نیاز مورد -٢-١٣جدول 

 هزینه کل مشخصات

 ٧۵٠٠٠ صندلی و قفسه -میز

 ٣٠٠٠٠ پرینتر و اسکنر -دستگاه   کپی

 ۵٠٠٠٠ کامپیوتر و نرم افزارهای اداری

 ٢٠٠٠٠ قفسه های رختکن

 ١٠٠٠٠٠ تجهیزات اداری

 ١٣٧۵٠ پیش بینی نشده

 ٢٨٨٧۵٠ مجموع

 

 نیازهزینه خرید تجهیزات و ماشین االت اصلی مورد  

 )دالر(قیمت نام دستگاه
ضایعات پالستیک  به سوخت های خط کامل بازیافت  و تبدیل 

 هیدروکربنی
٨۴۵٠٠٠ 

 ٢١١٢۵ )درصد قیمت ماشین االت ٢/۵(عوارض گمرکی

 ٨۶۶١٢۵ مجموع
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 ۴٣

ماشین االت . در این قسمت قیمت کل تجهیزات  و ماشین االت اصلی مورد ارزیابی قرار گرفته است 

یک خط با استاندارد های بین المللی  قیمت جهت اجرای طرح وجود دارند  که   چینی و هندی  - اروپایی

 .برآورد می گردد دالر  هشتصد و چهل و پنج هزار   در حدود 

 :هزینه نصب و کابل کشی  

 دالر  -هزینه نصب و کابل کشی -٢-١۴جدول 
 هزینه کل مشخصات

 ٢۵٩٨۴ و کابل کشی  نصب

 ٢۵٩٨۴ مجموع

 هزینه های قبل از بهره برداری 

 هزارریال -هزینه های قبل از بهره برداری -٢-١۵جدول 
 هزینه شرح

 ٢٠٠٠٠ هزینه ثبت شرکت واخذ مجوز

 ٢٠٠٠٠ یمطالعات مقدمات نهیهز

 ٢۵٠٠٠٠ ییاجرا یطرحها هیمطالعه ومشاوره وته نهیهز

 ۴٠٠٠٠٠ قراردادها -یلیتفض یمهندس

 ١٢١٠٠٧ یز بهره بردارقبل ا یپرسنل یها نهیهز

 ۵٠٠٠٠ طرح یریگیپ یمسافرت یها نهیهز

 ۴٣٠۵٠ نشده ینیب شیپ یها نهیهز ریسا

 ٩٠۴٠۵٨ مجموع
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 ۴۴

 :مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین -۶

 بطری پت باتوجه به آمار  فقط در بخش ضایعات .  انواع ضایعات پالستیکی می باشد ماده اولیه این طرح 

 این در حالیست که مواد اولیه طرح شامل انواع ضایعات.تن در روز  وجود دارد  ۴٠ش از توانایی تامین بی

اما نکته قابل توجه برای این طرح آن است که طرح در صورتی دارای فاکتور های  .پالستیکی می باشند

  ٧۵٠ یلومناسب مالی و اقتصادی خواهد بود که مواد اولیه ضایعاتی بطور متوسط با قیمتی در حدود هر ک

یکها را پالستاین امر باعث می گردد دسترسی به واحد های تفکیک زباله که  . ریال در دسترس قرار گیرد

ک نموده و سپس بر اساس گرید بندی به فروش می رسانند از موارد بسیار مهم جهت احداث واحد تفکی

احد در مناطق بزرگ بویژه تهران لذا احداث این و. تولید بنزین و گازوئیل از ضایعات پالستیکی می باشد

 .پیشنهاد می گردد
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 ۴۵

 :هزینه مواد اولیه 

 )هزارریال(اولیه   کل هزینه های  -١۶-٢جدول 
 هزینه کل شرح

 ۵١٩٧۵٠٠ پالستیکی انواع  ضایعاتی 

 ۴٩٠٨۶٠  کاتالیست

 ۵۶٨٨٣۶٠ جمع کل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :هزینه سوخت و انرژی  

 )هزارریال(و انرژی سوخت   کل هزینه های  -١٧-٢جدول 
 )هزارریال(هزینه  مصرف سالیانه شرح

 ٢۴١٩١٠٠ ۴٨٣٨٢٠٠ )کیلووات ساعت(برق
 ١۵٠٠٠٣٠٠٠٠ )مترمکعب(آب
 ٣٩۶٠٠٠١١٨٨٠٠٠ )مترمکعب(گاز

 ٣۶٣٧١٠٠ جمع کل
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 ۴۶

 

 :حقوق و ذستمزد    هزینه  

 )هزارریال(حقوق و دستمزد      کل هزینه های  -١٨-٢جدول 
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 ۴٧

 :سرمایه گذاری طرح  جمع بندی  

 )هزارریال(سرمایه گذاری   کل هزینه های -١٩-٢جدول 

 کل سرمایه گذاری کل فاز تولیدکل فاز ساختهزینه های سرمایه گذاری
کل هزینه ثابت سرمایه 

 گذاری
٢١,۴٢١ ٠٠/٠٠ ٣٨,١١١,۴٣٨,١١١ 

 ٢۴۶۵٧٩٢/٢٩ ٢۴۶۵٧٩٢/٢٩٠٠/٠٠کل مخارج پیش از تولید

خالص(لیدمخارج پیش از تو
 )از بهره

٩٠۴,٠۵٩٠ ٨٠٠/٠٠۴,٠۵٨ 

 ١۵۶١٧٣۴/٢٩ ١۵۶١٧٣۴/٢٩ بهره

افزایش در سرمایه در 
 گردش

٠٠/٠٠١۴٠٣٩١٢/۴١ ٣۴٠٣٩١٢/۴٣ 

 ٢۵٣٠٧٨١۵/٧٢ ٢٣,٩٠٣,٩٠٣/٢٩١۴٠٣٩١٢/۴٣کل هزینه سرمایه گذاری
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 ۴٨

 :پیشنهاد منطقه مناسب  برای اجرای طرح  •

ت ارزیابی و مکان یابی احداث واحد و یا طرح مد نظر قرار می پارامترهای مهم و مختلفی جه

 :گیرند که از آن جمله 

 نیروی انسانی •

 قیمت زمین •

 معافیت مالیاتی •

 دستیابی به منابع تامین مواد اولیه •

 دسترسی به نقاط مرزی جهت صادرات •

 امکان تامین تاسیسات زیرساختی انرژی •
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 ۴٩

رح بطریهای ضایعاتی پت می باشندبا توجه رشد مصرف در دوشهرستان با توجه به اینکه ماده اولیه این ط

پرجمعیت استان یعنی ایالم و دهلران و همچنین توسعه زیرساختهای جاده ای در استان  این دو شهرستان 

 .جهت اجرای طرح پیشنهاد می گردند

 : وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی 

 و مقایسه با تعرفه های جهانی) اشین االتمحصوالت و م(حمایت تعرفه گمرکی  -الف

با توجه به اینکه ماشین االت این طرح از خارج از کشور تامین خواهند شد و این ماشین االت پس از 

حقوق گمرکی که در حال . تستهای اولیه  وعدم مشکالت فنی از طریق گمرک وارد کشور  خواهند شد

از سوی دیگر .درصد قیمت ماشین االت می باشد١٠دود حاضر برای اینگونه ماشین االت وجود دارد ح

واحدهای تولیدی که محصوالت آنها به خارج از کشور صادر می شود مستلزم پرداخت حقوق گمرکی 

خوشبختانه در سالهای اخیر برای ترغیب تولیدکنندگان داخلی به امر صادرات مشوقهایی برای .می باشند

 .حجم صادرات افزایش یابد آنها تصویب شده است که باعث گردیده
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 حمایتهای مالی -ب

یکی از مهمترین حمایتهای مالی برای طرحهای صنعتی اعطای تسهیالت بلند مدت برای ساخت و تسهیالت 

در ادامه شرایط تسهیالت برای طرحهای صنعتی آمده . کوتاه مدت برای سرمایه در گردش طرح می باشد

 :است 

درصد  ٩٠هت دریافت تسهیالت بلند مدت بانکی اقالم ذیل تا در بخش سرمایه گذاری ثابت ج 

 .سرمایه گذاری ثایت قابل محاسبه می باشد

درصد  سرمایه در گردش  ٩٠در بخش سرمایه در گردش  جهت  در یافت تسهیالت  کوتاه مدت تا  

 .  قابل محاسبه می باشد

درصد  ونرخ سود تسهیالت  ١٢نرخ سود ریالی در وام های بلند مدت و کوتاه مدت در بخش صنعت  

 .در صد ثابت می باشد  ٣ارزی برای مناطق محروم 

تنفس و بازپرداخت در تسهیالت ریالی و ارزی را با توجه به ماهیت طرح -مدت زمان دوران مشارکت 

 .سال در نظر گرفته می شود ٨از دید سود آوری و بازگشت سرمایه حداکثر 

 ١٠ل حساب ذخیره ارزی برا یمناطق محروم و کمتر توسعه یافته حداکثر مدت زمان تامین مالی از مح 

 .سال در نظر گرفته می شود
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 :عالوه بر تسهیالت مالی معافیتهای مالیاتی برای برخی مناطق به شرح ذیل می باشد 

در صد معافیت  ٨٠چهار سال اول بهره برداری  -با اجرای طرح در شهرکهای صنعتی   -الف

 .خواهد شد مالیاتی شامل طرح

سال اول بهره برداری  واحد صنعتی از پرداخت  ١٠با اجرای طرح در مناطق محروم  -ب

 .مالیات معاف خواهد بود

درصد سود  ٢۵) به جز شهرکهای صنعتی و مناطق محروم(مالیات برای مناطق عادی  -ج

 .ناخالص تعیین شده است

 : ورد احداث واحد های جدیدتجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی وپیشنهاد نهایی در م

بویژه مواردی که در قسمت تامین مواد اولیه اشاره گردید این طرح در  با عنایت به موارد بررسی شده 

ریال در درب کارخانه تحویل گردند از شاخصهای   ٧۵٠صورتییکه مواد اولیه ضایعاتی با قیمتی کمتر از 

 -البرز -این طرح برا ی استانهای بزرگ مانند تهرانلذا . مالی  واقتصادی خوبی برخوردار خواهد بود

اصفهان  و خراسان رضوی  مخصوصا استانهایی که دارای مراکز تفکیک می باشنند پیشنهاد میگردد که در 
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همانطور که قبال نیز اشاره شد . اینصورت  مواد اولیه ارزان  در اختیار واحد تولیدی قرار خواهد گرفت

 . ا توجه به بررسی های بعمل آمده  در شرایط مذکور اقتصادی می باشدتن در روز ب  ٢٠ظرفیت 
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 محاسبات مالی  طرح با نرم افزار کامفار
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 :منابع و ماخذ 
-١         CD  اطالعات طرحها و واحدهای صنعتی وزارت صنایع 

 کتاب مقررات واردات وصادرات   ٢-
٣-www.iraniec.ir 

  ینفت مصرف فرآورده های  ب آمار نامهکتا -۴ 

۵- http://www.nationmaster.com 

۶-www.recyclenow.com 


