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خالصه مشخصات طرح 

تولید انواع باطري، پیل و سلول هاي خورشیدينام محصول

جهت فرآوري جریان الکتریکیویژگی محصول یا طرح
دستگاه300000ظرفیت پیشنهادي طرح

تامین انرژيموارد کاربرد 
سرب وآلیاژهاي سربی، عایق، جعبه پلی پروپلن،اسیدسولفوریک،آبمواد اولیه  اصلی

داخل کشورل تامین مواد اولیهمح
میلیون عدد1395113کمبود محصول در سال 

نفر50اشتغالزایی 
متر مربع 2960زمین مورد نیاز 

زیر بنا
متر مربع2000تولیدي

متر مربع360اداري و سایر
متر مربع600انبار

میزان مصرف ساالنه یوتولیتی
متر مکعب3000آب
کیلو وات600برق
متر مکعب500000گاز 

سرمایه ثابت
هزار دالر1961ارزي 
میلیون ریال17445ریالی

میلیون ریال41496مجموع 
16جدول شماره میزان واردات محصول مشابه در سه سال گذشته

21جدول شماره پیش بینی صادرات محصول ساالنه
درصد36قطه سربسر تقریبین

تمامی استان هاي کشورنهاد محل اجراي طرح پیش
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مقدمه

گذاري اقتصادي انجام هاي سرمایهسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحمطالعات امکان

گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج می

گیرد.گذاران مورد استفاده قرار میگیري سرمایهن به عنوان مبنایی براي تصمیمحاصل از آ

باشد. میباطري ، پیل و سلول هاي خورشیدي انواع سنجی مقدماتی تولیدگزارش حاضر مطالعات امکان

دا سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتاین مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکان

هاي الزم روي بازار آن صورت خواهد محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی

افزاري مورد نیاز نیز گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم

اي طرح برآورد گذاري مورد نیاز براي اجرهاي اقتصادي و حجم سرمایهشناسایی شده و در نهایت ظرفیت

و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و عالقه مندان محترم بتوانند کلیه اطالعات مورد نیاز را 

کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این 

ورمان بعمل بیاورد .مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کش
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رئوس مطالبرئوس مطالب

))33نام و کد محصوالت (آیسیک نام و کد محصوالت (آیسیک --11--11
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االهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصولاالهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصولبررسی کبررسی ک--77--11
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)3و کد محصول (آیسیک نام –1–1

محصولISICکد 

انواع باطري ، پیل و سلول هاي خورشیدي  محصولکد آیسیکعادنبندي وزارت صنایع و ممطابق طبقه 

باشد .میبه شرح ذیل

کد آیسیک محصول-1جدول شماره 
کد آیسیکشرحردیف

3140پیل و باطري-انواع انبارهاکوموالتور1
31401110انواع باطري خشک2
31401111انواع باطریهاي خشک براي باطریها و ضبط و غیره3
MF31401112انواع باطري سیلد4
31401113انواع باطریهاي خشک براي دستگاههاي فالش5
31401114انواع باطریهاي خشک ضدنشتی6
31401115انواع باطریهاي خشک جیوه اي7
31401116انواع باطریهاي خشک مینیاتوري8
31401117انواع باطریهاي خشک براي لوازم ترانزیستوري9
31401130انواع باطري10
31401131باطري دکمه اي11
31401132باطري الکالین12
31401133باطري هاي نیکل کادمیوم13
UPS31401134باطري مخصوص 14
31401135باطري خودرو15
31401136باطري موتورسیکلت16
31401137باطریهاي ساکن17
31401138باطریهاي فرسوده احیا شده18
31401139یون قابل شارژ-باطري لیتیوم19
FUEL-CELL(31401140پیل سوختی(20
31401150انواع انبارها کوموالتور21
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معرفی باطري ها :

لکتریکی میکنند . اري ها مولد هایی هستند که انرژي شیمیایی را تبدیل به انرژي طري ها : باطبا

ادن حداقل دو صفحه فلزي (یا آلیاژیی) متفاوت در داخل یک محلول ري ها معموال از کنار هم قرار دطبا

یند. یکی از این دو صفحه داراي خاصیت الکترون دهی بیشتر(مثبت یا آند) و دیگري آشیمیایی بوجود می

داراي خاصیت الکترون گیري بیشتر(منفی یا کاتد ) میباشد . محلول شیمیایی که باعث ایجاد ارتباط بین این 

حه میگردد ، الکترولیت نامیده میشود. دو صف

ري هاطدسته بندي با

ریها را به روشهاي مختلف دسته بندي میکنند در ادامه مهمترین روشهاي دسته بندي آمده است.طبا

از نظر حالت الکترولیت :

ریهاي قلمی، طري ها جامد میباشند مانند باط) الکترولیت این نوع باdryري خشک(طبا

ریهاي مورد استفاده در خودرو هاط) داراي الکترولیت مایع میباشند مثل باwetري تر(طبا

ري قلمی و نه طري ها به بازار ارائه شده که الکترولیت آن نه کامال جامد مانند باطتوجه : امروزه نوعی با

ري طري ها ، باطري ها مانند ژل میباشند به این باطریهاي متداول خودروها ، الکترولیت این باطمایع مانند با

) نامیده میشوند . البته شاید بتوان آنها low-maintenance)یا (free-maintenanceهاي با مراقبت کم(

.ري هاي خشک قرار دادطرا در دسته با

از نظر جنس الکترولیت و صفحات :

-ري هواط)، باNickel-cadmiumکادمیوم(-ري نیکلط، با)lead acidاسیدي(-ري سربیطبا

)....alkaline(نیآلکااليرط) ، باzinc-airروي(
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باطري خودروها :

اسیدي میباشند و دالیلش این است که اوال هزینه -ري هاي سربیطریهاي خودرو ها از نوع باطمعموال با

ساخت آن کمتر از انواع دیگر است و ثانیا محدوده دمایی مناسب براي بهترین کارایی آن نسبت به سایر 

ما از رن محدوده دمایی مناسب میباشد. از این پس منظوآن نیز در آمپر و ولتاژ آه تر است ، ریها گستردطبا

ري ها در هر خانه طجدول زیر میزان تولید ولتاژ انواع با. ري سربی اسیدي میباشدطري همان باطعبارت با

.ري را نشان میدهدطبا

میزان ولتاژ انواع باطري-2جدول شماره

يرطلتاژ هر باويرطنوع باردیف
v2يدیاس-یسرب1
v1,2کارمیم-نیکل2
v1,2آهن-کلین3
v2گوگرد-مدیس4

و باطري صنعتیباطري هاي که شاملانواع باطري ، پیل و سلول هاي خورشیديازدر طرح حاضر منظور

رژي و هاي خورشیدي و به طور مجزا سلول هاي خورشیدي و باطري هاي معمولی و باطریهاي شا

باطریهاي خودرو و موتور سیکلت و باطریهاي خشک و باطریهاي لیتیوم و آلکاالین که خود این باطریها از 

به عنوان و ولتی می باشد9لحاظ سایز به انواع مختلفی همچون قلمی ، نیم قلمی ، متوسط ، بزرگ و 

:مثال

(GROE-OGI-OPZS-FNC)مخابراتیآنتنهايو باطریهايباطریهاي نیروگاهی،NET Power

باطري هاي مورد(FNC)،استفاده در سیستم هاي ریلی و متروباطري هاي موردباطریهاي مخابراتی
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باطري هاي مورد استفاده در upsباطري هاي خورشیدي،ینفت ، گاز و پتروشیماستفاده در پروژه هاي

(SLA - VRLA )شارژيجاروهايري دلرهاي شارژي ،پکیج انواع باطو باطریهاي منابع تغذیه،

باطري ، ...وپاناسونیک و آلمانیتلفنهايمبرداري ، دستگاههاي نقشه کشی ،، دوربین هاي فیلبازياسباب

سیستم هاي وشنایی، امنیتی ورباطري هاي سیستم هاي حفاظتی، و موتورسیکلتلیفتراك و،اتومبیلهاي

...وچراغ قوه هاي معمولی ، شکاري ، اضطراريبمانند سیستم هاي صوتی و تصویريباطري هايکنترل

سلول هاي خورشیدي و متعاقبا باطریهاي خورشیدي :

باشد و اگر فقط جالب است بدانید که تابش خورشید بزرگترین منبع تجدید پذیر انرژي روي کره زمین می

یک درصد از صحراهاي جهان با نیروگاه هاي حرارتی خورشیدي به کار گرفته شوند، همین مقدار براي 

تولید برق ساالنه مورد تقاضاي جهان کافی خواهد بود.

براي سود جستن از انرژي خورشیدي دو راه وجود دارد :الزم بذکر است 

استفاده مستقیم از آن به الکتریسیته از طریق سلولهاي فتوولتائیکو تبدیل استفاده مستقیم از نور خورشید

انرژي خورشیدي و تبدیل آن به انواع انرژي هاي دیگر و یا استفاده مستقیم از آن (کاربردهاي نیروگاهی و 

سلولهاي خورشیدي یا باطریهاي خورشیدي،قطعات نیمه هادي هستند که انرژي غیر نیروگاهی خورشیدي)

شید را جذب کرده و به انرژي الکتریکی تبدیل میکنند و بدین ترتیب می توان از این انرژي نوري خور

بصورت رایگان و نامحدود بهره برداري و استفاده نمود.

از ویژگی هاي باطریهاي خورشیدي می توان نا محدود بودن عمر آن، قابلیت ترکیب و سري و موازي 

آن و ... ذکر کرد.خروجیDCبستن آن، ولتاژ کامال صاف و 
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،،سرگرمیموزشیآموارد کاربرد این باطریهاي بسیار زیاد و متنوع است، از آن جمله میتوان موارد 

،صنایع مخابراتی،ماهواره ها و... را نام برد این باطریها را میتوان مستقیما به مصرف کننده شارژرهاي باطري

ید فقط در طول روز وجود دارد لذا در عمل در اکثر هاي مختلف وصل کرد،اما از آنجایی که نور خورش

موارد این باطریها براي شارژ کردن انواع باطریهاي قابل شارژ بکار برده می شود تا بتوان انرژي آنرا ذخیره 

که این باطریها داراي ابعاد کرده تا در تمامی شبانه روز بتوان از این منبع انرژي مفت و رایگان استفاده نمود.

و آمپر هاي متفاوتی می باشد که در صورت لزوم داخل جدول  نمایش داده می شود .لتاژو و

باطریهاي معمولی و آلکاالین و لکالنشه :

ري لکالنشه طتاریخچه تولید با

میالدي به عنوان باتري اولیه وارد بازار جهانی شد. 1860ري هاي لکالنشه از دهه طبا

ریهاي لکالنشه طکاربردهاي با

با خواص متفاوت ساخته وعرضه ریهاي لکالنشه متناسب با کاربردهاي مختلف در اندازه ها وطبا

می شوند. 

این پیل ها در چراغ قوه ، رادیو ترانزیستوري ، ساعت وبی سیم هاي دستی و....کاربرد فراوانی دارند.

چیستند؟ zinc carbonري طاجزاي متشکله با

و همانند هر پیل شیمیایی دیگر عبارتند از الکترولیت ، الکترود مثبت zinc carbonساختمان پیل 

ماده فعال قطب مثبت (کاتد) ترکیبی است از مواد مختلف شیمیایی شامل :،الکترود منفی
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دي اکسید منگنز

کلرور روي

آمونیاك

کلرور آمونیوم

آب

ی یابد.جمع نمودن جریان کاتد نیزاز طریق یک میله گرافیتی انجام م

تاریخچه تولید باطري آلکاالین چیست؟

به صورت تجارتی وارد بازار جهانی شد. 1960در دههساخته شده و1949ري در سال طاولین نمونه این با

ري هاي آلکاالین در شکل ها و اندازه هاي متنوع ساخته می شوند که رایج ترین شکل آن سلول هاي طبا

استوانه اي هستند.
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zinc carbonري طو مقایسه آنها با باALKALINEري آلکاالینطسی اجمالی باربر

به بازار تجارتی با ري هاي لکالنشهطري لکالنشه است. پس از ورود باطري لکالنشه اساس و پایه باطبا

ري جدیدي به نام آلکاالین معرفی شد.طتغییرات جزیی در ساختار آن ،باري لکالنشه وطتغییر الکترولیت با

ري آلکاالین و لکالنشه در ترکیب الکترولیت وترتیب قرار گرفتن آند و کاتد است.طدر واقع تفاوت با

ري را تشکیل می دهد وکاتد در محفظه آند طجلد باري هاي لکالنشه آند ( از جنس روي )دیواره وطدر با

قرار می به عنوان دیواره وآند در محفظه کاتدري آلکاالین کاتد (دي اکسید منگنز)طقرار می گیرد . در با

گیرد.

لکاالین چیست؟آروي و-مقایسه اجمالی بین دو نوع سل کربن

یایی دارد از جمله مقاومت داخلی کمتر و ثابت ري لکالنشه مزاطري آلکاالین نسبت به باطاز نظر عملکرد با

شدت وقدرت تخلیه بیشتر .وشیب مناسب تخلیهخوب در برابر تخلیه مداوم،تر،عملکرد

ري هاي آلکاالین به کار می رود نسبت به مواد باتري لکالنشه بهاي بیشتري دارنداز این طموادي که در با

ي لکالنشه میباشد .اما به دلیل کارایی بهتر اقتصادي تر هستندریهاطري باالتر از باطسو قیمت این نوع با

ري هاي لکالنشه باالتر بوده و ضمن برخورداري از طول عمر بیشتر طري ها از باطخروجی انرژي این با

ري در دماهاي پایین نیز داراي قدرت خوبی می باشد.طداراي میزان نشتی بسیار پایینی میباشند این نوع با

ري هاي لکالنشهطري هاي آلکاالین نسبت به باطامزایایی ب

قدرت تخلیه باالترشدت و-

ثابت تر مقاومت داخلی کمتر و-

هزینه تخلیه در ساعت اقتصادي تر -
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بیشترزمان نگهداري بهتر و-

شیب مناسب تخلیهمقاومت بیشتر در برابر تخلیه مداوم و-

طول عمر بیشتر-

ري هاي معمولی از ظرفیتی تا چهار برابر بیشتر برخوردار میباشندطمقایسه با باري ها ي آلکاالین در طبا

ري آلکاالین نیز باید توجه داشت.طمستمر باضمن این که به جریان دهی باال و امکان شارژ

ري معمولی است ولی با توجه به زمان طري آلکاالین تا حدودي بیشتر از باطاگر چه قیمت تمام شده با

.ري آلکاالین در واحد زمان از هزینه کمتري برخوردار استطی بیشتر، باسرویس ده

ري هاطانواع مختلف با

ري ها، مواد شیمیایی و واکنش هاي شیمیایی مختلفی وجود دارد. بعضی ازانواعطدر انواع مختلف با

ري ها عبارتند از:طبا

به کار می رود. الکترودهاي این Energizerو Duracellري شرکت هاي ط: که در باري هاي قلیاییطبا

ري ها روي و اکسید منگنز هستند و الکترولیت یک ماده ي قلیایی است.طبا

ري ها در اتومبیل ها به کار می روند. الکترودها از سرب و اکسید سرب هستند ط: اسید این باري سربطبا

و الکترولیت یک اکسید قوي است.

ربین ها و براي روشن کردن المپ فالش استفاده می شوند. از لیتیم، لیتیم ري ها در دوط: این باري لیتیمطبا

یدید و یدید سرب ساخته می شوند و می توانند نوسانات ناگهانی در ولتاژ به وجود بیاورند تا فالش زده 

شود.
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تاسیم ، الکترودهاي آن از هیدرو کسید نیکل و کادنیم و الکترولیت اش پNicad: کادمیم یا ري نیکلطبا

هیدروکسید است.

ري ها درکامپیوترهاي لپ تاپ، تلفن هاي همراه و دیگر وسایل الکتریکی ط: از این باري لیتیم یونیطبا

قابل حمل استفاده می شود.

ري هاي معمولی یا همان طري کربن معمولی روي و کربن که در تمام باط: کربن یا همان باري رويطبا

یم قلمی و ...) استفاده می شوند. الکترودهاي آن از روي و کربن ساخته ري قلمی، نطپیل هاي خشک (با

شده و مایعی اسیدي بین این الکترودهاست که حکم الکترولیت را دارد.

را مورد خودروباطریهاي محصوالت ذکر شده به دلیل گستره بسیاري که دارند به عنوان محصول همگن 

بررسی قرار می دهیم. 

وها :معرفی باطري خودر

ریهاي سدیم گوگرد بیشترین میزان تولید ولتاژ را طریهاي سربی اسیدي و باطهمانطور که مالحظه میگردد با

ري هاي سدیم گوگرد طریهاي سربی اسیدي ارزان تر از باطري را دارا میباشند اما تولید باطدر هرخانه با

ري در خودرو ها متداول میباشدطوع بامیباشند (سرب نسبت به سایر فلزات ارزان تر است )بنابرین این ن

ري نیازمندند؟طچرا خودرو ها به با

کمک به سیستم –تامین برق الزم جهت استارتر –تامین برق مورد نیاز در زمانی که موتور خاموش است 

شارژ در زمانی که تعداد مصرف کننده ها باال میرود ( و آمپر مصرفی زیاد میشود) 
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ديري هاي سربی اسیطبا

ري سربی اسیدي میباشد. صفحه مثبت طري براي خودروها ، باطهمانطور که گفته شد متداول ترین نوع با

) و صفحه منفی از جنس سرب PbO٢(از جنس دي اکسید سرب ( به آن پر اکسید سرب نیز میگویند) 

)Pbبا آب () میباشد . الکترولیت آن اسید سولفوریک رقیق شدهH٢SO٤+H٢O.میباشد (

زاي یک باطرياج

این اجزا عبارتند از :
Batterycaseپوسته...............................

Batterycoverري....................طدرپوش با

Ventcapري..............................طدر خانه با

Terminalpostري.................. طقطب هاي با

Batterycell..........ري.....................طخانه با

Positiveplateصفحه هاي مثبت.................. 

Negativeplateصفحه هاي منفی ............... 

Separatorصفحه هاي عایق ....................... 

Electrolyteالکترولیت................................. 

Plateconnectorشانه نگهدارنده صفحات.................. 

Batteryinformationlabelري........................ طپالك با

Gravityindicatorري.....................طنشاندهنده شارژ با

charginglevelerنشاندهنده سطح الکترولیت................
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ري و نشاندهنده سطح طشارژ بودن باربها استفاده نمیشوند . مثال نشاندهنده طبعضی از این اجزا در تمامی با

الکترولیت

مقدمه اي بر باطري هاي خودروها :

) battery case and coverري (طپوسته و درپوش با

ري نامیده میشود. پوسته یا بدنه طري را در خود جاي میدهد پوسته باطجعبه اي که تمام اجزاء یک با

درجه 150تا -50ري ها باید در مقابل اثرات اسید مقاوم باشند عالوه بر ان در باید بتواند تغییرات دما ( طبا

ري را از نوعی الستیک تهیه میکردند اما امروزه طسانتیگراد) و ضربه نیزتحمل نماید. در گذشته پوسته با

براي اینکار استفاده میگردد.معموال از پالستیکها مخصوص 

قسمت تقسیم میشود این قسمت ها محل قرار گرفتن 6ریها توسط جداره هاي عمودي معموال به طبدنه با

ري طري و الکترولیت میباشد . به هریک از این قسمت ها یک خانه باطصفحات مثبت، منفی ، عایق، شانه با

گفته میشود. 
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ري وجود دارد که دو طبر این جدارها تعدادي شیار نیز در کف پوسته باهمانطور که مالحظه میگردد عالوه 

ري هستند و دیگري اینکه چون پس از مدتی طوظیفه بر عهده دارند یکی اینکه تکیه گاهی براي صفحات با

ري دراثر فعل و انفعاالت شیمیایی ریزش میکنند فاصله بین این شیارها فضاي مناسب جهت طصفحات با

این رسوبات را فراهم میکند. ته نشین شدن

ري ار نوعی پالستیک تهیه میشود . بر روي در پوش محلی براي طري نیز مانند بدنه باطجنس درپوش با

ري تعبیه میگردد. البته الزم به ذکر است که گاهی طري و همچنین نصب در خانه هاي باطخروج قطبین با

ري از روي درپوش حذف میشود .طدر خانه هاي با

Gellریهاي از نوع ژلی (طموال بامع – cellري ط) که الکترولیت انها مایع نیست ، احتیاجی به در خانه با

ندارند.

وجود دارد که در نظر اول ممکن است تصور شود 2000ري به نام اتمیک طامروزه در بازار ایران نوعی با

درپوش مجزا 6ریهاي بجاي داشتن طري نیستند . اما در حقیقت این باطریها داراي در خانه باطاین با

درپوشی یک پارچه دارند.

درب خانه باطري Vent Cap

ري یک سوراخ در نظر میگیرند که از طریق آن مقدار طهمانطور که قبال ذکر شد معموال براي هر خانه با

که به آن الکترولیت داخل هر خانه کنترل شود . هر یک از این سوراخ ها توسط یک درپوش بسته میشوند ،

ري باید داراي دو مشخصه مهم باشد که عبارتند از :طري میگویند .هر در خانه باطدرب خانه با

ري در حال شارژ شدن توسط دینام یا الترناتور طهنگامی که بااجازه خروج گازهاي تولیدي در هر خانه-1

رخ میدهد که این فعل و است ، بین صفحات مثبت و منفی و الکترولیت ، فعل و انفعاالت شیمیایی 
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انفعاالت باعث باال رفتن دما در الکترولیت میگردد (گرما زا است ) . این افزایش دما باعث افزایش سرعت 

ري الزم است طد .براي خروج بخارات آب تولید شده در هر خانه باشوتبخیر آب موجود در الکترولیت می

ي خروجی به هواي آزاد راه داشته باشدکه بخار آب ري داراي حداقل یک سوراخ یا مجراطکه در خانه با

ري باال طري خارج شود. اگر این بخار از خانه خارج نشود فشار در خانه باطتولید شده بتواند از خانه با

میرود و باعث ایجاد سوراخهاي ریز نهایتا از ضعیفترین قسمت خانه میگردد که معموال الکترولیت از انجا 

ري) طسفیدکهاي کوچک در اطراف پوسته باخارج میگردد ( وجود

:جلوگیري از خروج الکترولیت مایع از درب-2

اگر سوراخ روي در یک سوراخ ساده باشد ممکن است در اثر شتابهاي ناگهانی یا ترمزهاي شدید مایع 

بنابراین در ري ها پایین بیاید.طالکترولیت از طریق این سوراخ ها خارج شده و میزان سطح الکترولیت در با

خانه را طوري طراحی میکنند که عالوه اینکه قابلیت خروج بخار هاي تو راداشته باشد از خارج شدن 

ري در شکلهاي زیر آمده طالکترولیت مایع جلوگیري کند .دو نوع از طرح هاي بکار رفته براي در خانه با

است.

Terminal postof batteryري طقطب با

ري طقطب میباشد اما در با2ري خود داراي طو قطب اصلی میباشد ( توجه: هر خانه باري داراي دطهر با

12ري طهاي غیر قابل تعمیر این قطب ها زیر درپوش باالیی باتري قرار گرفته و دیده نمیشوند یعنی یک با

ن در قطب منفی که دوتاي آنها قطبهاي اصلی و سایری6قطب مثبت و 6–قطب میباشد 12ولتی داراي 

ري در آینده صحبت خواهد شد . از این به بعد طزیر درپوش میباشند . در مورد نحوه اتصال خانه هاي با

جریان برق ازري محل خروجطري خواهد بود) . قطب هاي باطمنظور از قطب همان قطبهاي اصلی با
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ري ها میباشند . طري در زمان شارژ شدن باطري در زمان مصرف شدن و محل ورود جریان برق به باطبا

باتوجه به جهت جریان برق یک قطب را قطب مثبت و دیگري را قطب منفی مینامند.

ري روي پوسته متفاوت است شکل زیر چند روش متداول را نشان میدهدطنحوه قرار گرفتن قطبهاي با

که شامل : 

.ترکیبی میباشدشکل ، ترمینال مهره اي ، و ترمینال L، ترمینال جانبی ، ترمینال SAEمدل 

.متداول تر از سایر روش ها میباشدSAEسیستم قطب بندي به روش 

شناسایی قطبهاي مثبت ومنفی

ري روي اتومبیل قطب منفی به بدنه و قطب مثبت به کابل استارت طبا توجه به اینکه در هنگام نصب با

میباشد.( اتومات استارت) متصل میگردد تشخیص قطبین از یکدیگر حایز اهمیت

P ،POS+ ، <-------قطب مثبت با عالمت 

قرمز<-------رنگ 

بیشتر از منفی مشخص میگردد<-------ضخامت 

N ،NEG، -<-------و قطب منفی با عالیم 

مشکی یا آبی<-------رنگ 

کمتر از مثبت مشخص میگردد<-------ضخامت 

اشتند (پاك شده بودند یا قابل تشخیص نبودند) میتوان در صورتی که هیچ یک از عالیم ذکر شده وجود ند

با یک آزمایش ساده قطب ها را از یکدیگر تشخیص داد .

یک سر سیمی را به یکی از دو قطب متصل کنید و سر دیگر آن را داخل الکترولیت یکی ار خانه ها ي 
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اید . این آزمایش را با قطب ار دهید . مالحظه خواهید کرد که اطراف سیم حباب هایی بوجود میرري قطبا

قطب ها که حباب بیشتري در اطراف سیم داخل الکترولیت تولید کرد آن زدیگر نیز انجام دهید هر کدام ا

ن آزمایش فقط جهت موارد ضروري میباشد .تکرار باعث خراب شدن آقطب ، قطب منفی میباشد. ( تذکر: 

ري نکنید چون ممکن است طهمزمان وارد یک خانه باري میگردد.) . توجه هیچگاه دوسیم از قطبین راطبا

ري به صورت شما بپاشد. طري آب باطدر اثر اتصال بین دو سیم در خانه با

Battery Electrolyteريطالکترولیت با

ري سربی اسیدي محلول رقیق شده اسید سولفوریک میباشد. الزم است مقدار آب و اسید طالکترولیت با

زیر می باشد :به صورتنسبت معین با یکدیگر مخلوط شود . این نسبت معینسولفوریک به دقت و

درصد وزنیدر صد حجمیپیمانهعنوان
%63%873آب

%37%327اسید سولفوریک

% 25% آب و 75انتخاب میکنند که معادل 1به 4ري سازي ها نسبت آب به اسید را طتوجه : در اکثر با

% است ( گرچه دقیق نیست)27% به 73به نسبت حجمی اسید میباشد که نزدیک

گرم بر سانتی متر مکعب ( یا همان 1,28درجه سانتیگراد 15چگالی (جرم حجمی ) این محلول در دماي 

کیلوگرم بر متر مکعب) میباشد . این عدد با تغییرات دما و فشار هوا تغییر میکند 1280

ريطظرفیت با

Batteryري (طري توسط انجمن بین المللی باطن مقدارظرفیت یک باروشهاي مختلفی براي تعیی

CouncilInternational=BCIروش به ترتیب اهمیت عبارتند از :4ه شده است که ائ) ار
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Cold Crackingري در شرایط سرد (طآمپر گرداندن میل لنگ در شرایط سرد= تست با:الف

Amps=CCA :(

ک باتري براي کار در شرایط سرد میباشد و برابر است به مقدار آمپري که این مقدار نشاندهنده توانایی ی

درجه سانتیگراد )میتواند از خود خارج کند بدون اینکه -17,8درجه فارنهایت (0ري در دماي طیک با

.ولت شود7,2ري کمتر طولتاژ با

)Cracking Amps = CAب: آمپر گرداندن میل لنگ = تست باتري (

درجه سانتیگراد). البته رابطه اي تقریبی 7,7درجه فارنهایت (تقریبا 32قبلی منتها در دماي مانند روش

) تبدیل نمود CA) را به ( CCAوجود دارد که میتوان این دو عدد (

CA =CCA×١٫٢٥

)ReserveCapacity=RCري (طج: ظرفیت ذخیره با

آمپر بدهد 25درجه سانتیگراد) جریان 26,7( درجه فارنهایت80ري بتواند در دماي طمدت زمانی که با

ري باید بتواند در صورت خراب شدن سیستم شارژ در طولت شود. با10,5بدون اینکه ولتاژ کل آن کمتر از 

زمان نسبتا طوالنی نیازهاي الکتریکی خودرو را مرتفع کند .

ساعت-د: آمپر

این شدت جریان را تامین کند. واحد آن ري میتواندطحاصلضرب شدت جریان در زمانی است که آن با

) میباشد.Ahآمپر ساعت (

شدت جریان = ظرفیت× ساعت 

است یعنی میتواندAh60مثال اگر ظرفیت یک باتري 
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)60= 1× 60آمپري را تامین کند (1ساعت جریان 60مدت 

)60= 60× 1آمپري را تامین کند ( 60ساعت جریان 1یا مدت 

)60= 3× 20آمپري را تامین کند ( 3عت جریان سا20یا مدت 

ولت شود .10,5ري کمتر از طري کشیده میشود نباید ولتاژ باطنکته : هنگامی که آمپر از با

ري موثر هستند عبارتند از :طعواملی که در تغییر مقدار ظرفیت با

الی الکترولیت میباشدري ، دما ، مقدار الکترولیت و چگطري ، مساحت صفحات باطتعداد صفحات با

ريطپالك با

براي استفاده بهتر از هر وسیله اي الزم است اطالعاتی در مورد آن وسیله به ما داده شود .محلی که این 

ري ها نیز داراي پالك مشخصات طنجا ثبت میشود را پالك مشخصات میگوید . باآاطالعات در 

ی را براي این کار دارند . مثال گروهی تمام ري روشهاي مختلفطمیباشند.شرکت هاي تولید کننده با

ري کنار ه درج میکنند . گروهی نیز در چند نقطه مختلف این طاطالعات مورد نیاز را روي پوسته با

اطالعات را قرار میدهند. در اینجا سعی بر ان است که تمام اطالعاتی که میتوان به عنوان یک مشخصه 

ري ثبت کرد بیان شود.طبا

ري تولیدي داراي یک کد استاندارد میباشد . متداول ترین نوع استاندارد براي طاندارد : هر نوع باکد است-1

است.DINري ها ، استاندارد طبا

ري باید آنرا روي طري که حتما تمام تولید کنندگان باطولتاژ : یکی از مهمترین مشخصه هاي یک با-2

ولت 42ولت تا 6ري خودرو ها بین طشد. ولتاژ باري میباطري درج کنند مقدار ولتاژ خروجی باطبا

( خودروهاي برقی ) میباشد.
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ري میباشند . (در ایران معموال طري : حداقل یکی از موارد ذکر شده که نشاندهنده ظرفیت باطظرفیت با-3

ساعت و تست در شرایط سرد)-آمپر

ري طسایز با-4

ري الزم است مصرف کننده از تاریخ تولید و تاریخ طباتاریخ تولید : با توجه به محدود بودن عمر-5

ري آگاه باشد. شرکتهاي تولید کننده روشهاي مختلفی براي ارائه این دو تاریخ دارند که در شکل طمصرف با

زیر یک نمونه آمده است.

ري ها این شماره روي باتري حک میگردد و معرف مشخصات سازندهطشماره سریال سازنده :برخی با-6

( تاریخ ثبت کارخانه،نئع کارخانه و... میباشد )

ريطنشاندهنده میزان الکترولیت و چگالی (چرم حجمی) در با

همانطور که ذکر شد ارتفاع سطح الکترولیت باید در حد معینی باشد . براي تشخیص این مطلب روي بدنه 

خط قرار داده شده است 2) ري هایی که سطح الکترولیت از بیرون مشخص است طري هاي سفید ( باطبا

که یکی بیشترین حد و دیگري کمترین حد را مشخص میکند . میزان الکترولیت حتما باید بین این دو عدد 

ري مشخص نیست طري هایی که داراي بدنه سفید نیستند یا اینکه سطح الکترولیت از بیرون باطباشد . در با

تشخیص این امر کمی مشکل میشود. 

روش شارژ کرد .یکی شارژ کند (معمولی )و دیگري شارژ تند (سریع)2میتوان به ري ها را طبا

ري شارژ طري داده میشود ر عوض مدت زمان زیادي طول میکشد تا باطدر شارژ کند مقدار کمی آمپر به با

ري داده میشود تا پر شود.طشود.در شارژ سریع برعکس مقدار زیادي آمپر در مدت کوتاهی به با
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ري کمتر است . از شارژ طشارژ کند بهتر از شارژ سریع است چون احتمال صدمه دیدن صفحات باتوجه : 

سریع فقط براي شرایط خاص استفاده میشود ( دستگاه آن نیز با دستگاه شارژ کند متفاوت است )

شماره تعرفه گمرکی-1-2

قوه ها و انواع براي  8506رفه با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی شماره تع

تحت عنوان قوه هاي نوري حتی جفت و جور شده بصورت مدول یا آماده شده 8541باطریها و تعرفه 

الکترود ذغالی ،ذغال المپ(پیل)و سایر اشیاء از گرافیت یا از تحت عنوان8545بصورت پانل و تعرفه 

موتور -عنوان انواع باطري سربی راه انداز خودروتحت 85071010و تعرفهسایر ذغالها با یا بدون فلز 

. تحت عنوان باطري دکمه اي غیر قابل شارژ85063030و85061030و 85066030سیکلت و تعرفه 

ریال و 7000حقوق ورودي این کاال معادل ریالی هر کیلو گرم قوه استوانه اي مشمول این ردیف به میزان 

)تعیین می گردد.درصد (هرکدام که بیشتر باشد50یا 

شرایط واردات-1-3

گیري شده است که محدودیتبا مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، نتیجه

قسمتخاصی براي واردات محصول مورد مطالعه وجود ندارد. لذا با پرداخت حقوق گمرکی ذکر شده در 

واردات انجام می گیرد . 1-2



هرمزگانشرکت شهرکهاي صنعتی استان 

مطالعات امکان سنجی مقدماتی
طرح هاي صنعتی

23صفحهتولید انواع باطري ، پیل و سلول هاي خورشیديطرح 

ائه استاندارد ملی یا بین المللیبررسی و ار-1-4

هاي به عمل آمده از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بیانگر آن است که محصول مورد بررسی

باشد :بررسی در این گزارش داراي استانداردهایی به شرح جدول ذیل می

ایرانملیاستانداردهموسساینترنتیدرسایتموجودملیاستانداردهايفهرستآخرینبهمراجعهبا

شماره استاندارد انواع باطریها عبارتند از: 

باطري هاانواع استاندارد -3جدول شماره 

کدشرحردیف

شماره استاندارد انواع باطریها1

4283
4550
71
120

1-4280
2-4280
1-3597
2-3597

ادامه جدول استاندارد

استانداردکد شرح
554)پیلها و باطریهاي خشک (جلد اول ویژگیهاي عمومی

555)یلها و باطریهاي خشک (جلد سوم سرهاي اتصالپ
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ري عبارتند از:طسایر مزایاي وجود با

سوختی براي راه اندازي خودروپیل به پیش گرم کردمخودرو عدم نیاز▪

قادر به عملکرد در سطح ولتاژ پیل سیستمدر حالت کامالً برقی طی زمانی کهخودرو توانایی عملکرد▪

اسمی خود نیست.

زمان پاسخ بسیار سریع تر براي تغییرات بار▪

ري، می توان به هزینه، وزن و زمان باالي شارژ مجدد آن اشاره کرد. هزینه طاز جمله معایب وجود با

سوختی متناسب با میزان توان پیلري معموالً متناسب با مقدار انرژي قابل ذخیره آن و هزینهطمجموعه با

ري با ظرفیت توان باال و ذخیره انرژي متوسط، ممکن است کمی گران باشد.طخواسته شده است. لذا با

سوختیپیل اساس کار

هیدروژن (سوخت) به آند و اکسیژن (اکسیدان) به کاتد تزریق می شود. هر اتم هیدروژن، یک پروتون و 

+) تبدیل می شود و به این ترتیب، Hت دادن الکترون در آند به پرتون (یک الکترون دارد که با از دس

قابلیت عبور از الکترولیت را پیدا می کند. الکترون ها نمی توانند از الکترولیت عبور کنند و از طریق اتصال 

خارجی به کاتد می رسند. در کاتد، الکترون هاي اکسیژن جذب شده روي کاتد و پروتون ها تشکیل آب 

سوختی، با قرار دادن موتور الکتریکی در مسیر جریان پیلمی دهند که از سیستم خارج می شود. سیستم

با سوختی هايپیل مشابه یکدیگر است. درسوختی هايپیل الکتریکی کامل می شود. اساس کار انواع

ل شده و عبارتند از: عملکرد در دماي پایین، بین دو واکنش دهنده حایلی قرار گرفته که از سه فاز تشکی

الکترولیت و دو پوشش کاتالیزور روي الکترودها. طبیعت و نوع حایل، نقش اساسی در عملکرد 

ها، پیل که الکترولیت آنها مایع است. در این گونهسوختی هايپیل سوختی دارد بویژهپیل الکتروشیمیایی
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ه خلل و فرج الکترود است) نفوذ می کنند گازهاي واکنش دهنده از الیه نازك الکترولیت (که مرطوب کنند

و واکنش الکتروشیمیایی، روي سطح الکترود مربوطه انجام می شود. الکترولیت عالوه بر اینکه رساناي یون 

ها بین الکترودهاست، مانعی فیزیکی براي جلوگیري از انحراف جریان سوخت و اکسیدان از مسیر اصلی به 

شمار می آید.

دسته زیر تقسیم می شوند:5حسب نوع الکترولیت به برسوختی پیل هاي

درجه سانتی گراد)90تا 70پلیمري یا داراي غشا مبادله کننده پروتون (دماي عملکرد سوختی هايپیل )1

درجه سانتی گراد)90تا 60قلیایی (دماي عملکرد سوختی هايپیل )2

درجه سانتی گراد)002تا150اسید فسفریک (دماي عملکرد سوختی هايپیل )3

درجه سانتی گراد)700تا 550کربنات مذاب (دماي عملکرد سوختی هايپیل )4

)درجه سانتی گراد1000تا 800اکسید جامد (دماي عملکرد سوختی هايپیل )5

سوختیپیل مزایاي کاربري

نمی کنند، از این رو بازدهی از قوانین حاکم بر ماشین هاي گرمایی تبعیت سوختی هايپیل بازدهی باال:) 1

سوختی هايپیل برابر ماشین هاي گرمایی می رسد. بر اساس نوع طراحی، بازدهی الکتریکی3آنها به 

درصد (کمترین ارزش گرمایی) است. هنگامی که از گرماي خروجی آنها نیز استفاده شود، 60تا 40حدود 

درصد می شود.85بازدهی تقریباً 

بسیار قابل انعطاف هستند، یعنی می توان در هر لحظه سوختی هايپیل ر حسب نیاز:تنظیم سیستم ب) 2

را به کار گرفت و یا از کار انداخت. توان خروجی آنها بسیار متغیر است (گستره توان پیل یک یا چند توده

مگاوات براي سوخت گاز طبیعی در 500مگاوات براي سوخت ذغال سنگ تا بیش از 100خروجی از 
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به ازاي هر کیلووات براي نیروگاه بزرگ و یا کوچک یکسان است. پیل تغییر است). ارزش تمام شده توده

ها بر بازدهی کلی، کم اثر است.پیل زیرا بازدهی الکتریکی، به طور منفرد محاسبه می شود و تعداد

در هر توان خروجی، داراي بازدهی باال هستند وسوختی هايپیل سازگاري با قوانین زیست محیطی:) 3

دي اکسید کربن تولید شده کم است. مقدار اکسیدهاي نیتروژن و گوگرد به ترتیب حدود و کیلوگرم بر 

9دسی بل در هر 60ها بی سروصدا هستند و صداي ایجاد شده توسط آنها پیل مگاوات ساعت است. این

را می توان به گونه اي طراحی سوختی هايپیل مترمربع بوده و از این رو قابل نصب در هر محلی هستند

با قوانین زیست سوختی هايپیل کرد که از لحاظ مقدار آب مورد نیاز، خودکفا باشند. به دلیل سازگاري

محیطی کسب پروانه ساخت آنها در زمانی بسیار کوتاه صورت می گیرد.

ت که از تفکیک آب، اسسوختی هايپیل انعطاف پذیري نسبت به سوخت: هیدروژن، سوخت اصلی) 4

هیدروکربنی به دست می آید. در زمان عدم سوختی هايپیل گاز طبیعی، ذغال سنگ، متانول و دیگر

دسترسی به این منابع، می توان با توجه به منابع موجود در محل، هیدروژن مورد نیاز را تأمین کرد.

نرژي در مناطق دوردست، در صورت افزایش تولید و کاهش توزیع: با توجه به نیاز روزافزون به ا) 5

هاي سوختی، مشکالت توزیع با کاهش خطوط جدید انتقال انرژي برطرف می شود. هم پیل استفاده از

درصد از انرژي تولیدي بین نیروگاه و مصرف کننده ها از طریق خطوط انتقال کاهش می 10تا 8اکنون 

ی موجود در اطراف خطوط انتقال نیرو در ولتاژ باال، یابد. همچنین خطر ناشی از میدان هاي الکترومغناطیس

سوختی در مناطق مختلف وجود دارد، با از پیل از بین می رود. از آن جا که امکان استفاده از چندین واحد

کار افتادن یک یا چند پیل، شبکه برخالف خطوط انتقال فعلی، آسیبی جدي نمی بیند.
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که به سوختی هايپیل و تولید انرژي با استفاده از گرماي خروجیقابلیت ترکیب با سیستم هاي دیگر ) 6

این ترتیب، گرماي خروجی از پیل، بازیافت می شود.

قطعات متحرك هستند نیازي به تعمیر هاي پی در فاقدسوختی هايپیل کهعدم نیاز به تعمیر: از آن جا ) 7

سال است، اما 5. حداقل زمان تعویض قطعات، پی نداشته و تنها به تعویض فیلتر هوا و مواد نیاز دارند

سال یا بیشتر هم برسد.20انتظار می رود که این زمان به 

مورد استفاده در صنعت خودروسوختی هايپیل انواع

سوختی الکترولیت پلیمر جامدپیل ▪

1960تدا در دهه ها ابپیل از یک غشاي تبادل یون به عنوان الکترولیت استفاده می کند. این نوعپیل این

که در ارتباط با برنامه فضایی ایاالت متحده فناوري مورد استفاده قرار گرفت. امروزه، استفاده از این

(جیمنی) بود، در حیطه حمل و نقل مورد تأکید قرار گرفته است.

سوختی متانول مستقیمپیل ▪

سال است30) است. حدود DMFC(پیل راه حلی خوب در وسایل نقلیه الکتریکی، استفاده از این نوع

سوختی به شمار می پیل آن در وسایل نقلیه، رویاي محققانکاربرد که تحقیقات در زمینه آن، آغاز شده و

درجه کمتر از 3آید. گرچه متانول ساده ترین نوع ماده آلی است، اما فعالیت ا لکتروشیمیایی آن حدود 

سوختی، به پیل آن پایین است. فعالیت کاتالیزور در این نوعهیدروژن و از این رو، چگالی جریان تولید 

پیل دلیل مسمومیت باال، به شدت افت می کند. به رغم این مشکالت که می بایستی رفع شوند، استفاده از

مستقیم به علت حمل و نقل راحت متانول و نداشتن مشکالت ذخیره سازي و امنیتی سوختی متانول

جه محققان است.هیدروژن بسیار مورد تو
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مزیت خودروهاي شامل فناوري پیل سوختی :

سوختیپیل مناسب خودروهايفناوري عوامل مؤثر در انتخاب

سوختی، عوامل مؤثر زیادي نظیر زیر ساخت سوخت، پیل مناسب براي خودروهايفناوري براي انتخاب

(فاصله بینخودرو ودرو، بردهزینه سوخت، هزینه واحد انرژي در خودرو، نوع سوخت مصرفی، ایمنی خ

پیل(از لحاظ توپولوژي و فضاي داخلی) محل نصب مخزن و نوع تودهخودرو دو سوخت گیري)، شکل

نیاز به زمان داشته و باید دید که سوختیپیل وضعیت کنونی خودروهايسوختی وجود دارد. بررسی 

زار فروش به دست آورند.خواهند توانست جایگاهی ویژه در باسوختیپیل خودروهايچگونه 

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

تعیینبازارهاي.دادقراربررسیموردآنراقیمتکنندهتعیینبازارهايبایستیکاالهرقیمتتعیینجهت

:میباشدذیلارگانهايشاملکشوردرقیمتکننده

سازمان،نهادهاي رسمی مانند (وزارت بازرگانی تولیدکنندگانونندگانکمصرفازحمایتسازمان

)...وفلزاتبورسسازمانبهادار،اوراقبورس

.بازاریانواصنافمانندرسمیغیربازارهاي

جزویاوداردقرارخانوادهمصرفیکااليسبددرکهاساسیکاالهاياغلبقیمتکهاستذکربهالزم

کااليمانندکاالهاسایروتعیینرسمیارگانهايتوسطمیشوندمحسوبحساسوتژیکیاستراکاالهاي

.میگرددتعیینهاواسطهوفروشندگانرسمی،غیرهايبازارتوسططرحایندربررسیمورد
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هاي داخلیبررسی قیمت-1-5-1

وضعیت ،صول مختلف سالدر بازار تابع کیفیت آن ، فباطري ، پیل و سلولهاي خورشیديانواع قیمت 

بازار و همچنین شرایط اقتصادي کشور است و لذا در سالهاي گذشته با توجه بر متغیر بودن عوامل فوق، 

در جدول ذیل به قیمت تعدادي از محصوالت مورد نظر اشاره می شود..قیمت ها نیز متغیر بوده است

مراههبهخودروازار آزاد فروش قطعات در بخودرودر این بخش به معرفی برخی از قیمتهاي باطري 

ادامه پرداخته شده است.5و 4تعدادي از فروشندگان و تولیدکنندگان آن در جداول 

مشخصات برخی از تولیدکنندگان و فروشندگان محصول -4جدول شماره 
0492-3023294باطري سازي آران نیرو1

021-22547093باطري سازي نیرو2
021-44073946توان پرداز باطري3

0741-22281045سامان باطري کارا4

برآورد شده است.5بر اساس استعالم قیمت از مراکز فروش این محصول قیمت داخلی آنها طبق جدول 

برخی از قیمتهاي داخلی محصول طرح-5جدول شماره 

قیمت (هزار ریال)آمپرردیف

150480000
255560000
360600000
466460000

590510000
6120680000
7150900000
82001100000
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هاي جهانی محصول مروري بر قیمت-1-5-2

ی توانظرفیت (آمپر ساعت) مربوط به این کاال مخودرو از جمله پارامترهاي موثر بر روي قیمت باطري 

قیمت برخی از باطریها با ذکر مشخصات آنها و در 6اصل در جدول 2عنوان کرد لذا با توجه به این 

برخی از منابع اخذ قیمت جهانی محصول و فروشنده کاالي مورد بررسی ارائه شده است.آدرس7جدول 

حصول طرحبرخی از قیمتهاي خارجی م-6جدول شماره 

قیمت (هزار ریال)آمپرردیف

150500000

255550000

360600000

466660000

570700000

674740000

780800000

890900000

91001000000

101201200000

111501500000

122002000000
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آدرس برخی از تولیدکنندگان جهانی محصول-7ه جدول شمار

آدرس اینترنتینام شرکتردیف
1B.B.Batterywww.electricrider.com

2Leochwww.leoch.ir

3Hoppeckewww.Hoppecke.com

موارد مصرف و کاربرد-1-6

برايالزمبرق.گرددمیربقبلدهۀچندبهنقلیهوسایلحرکتانرژيتأمینبرايبرقازاستفادهفکر

وريطبا،برقیوقطاراتوبوسمثلشهرداخلخودروهايبرايشهربرقازتواندمیبرقیخودروهاي

درانرژيتأمینبرايعالقهموردبسیارمنابعازیکیشارژقابلریهايطبا.شودتأمینسوختیپیلهايیا

نوعهربانقلیهوسیلهنوعهردرالینفکوريضروعنصریکريطبابنابراینهستندنقلیهوسایل

.باشدمیسوخت

بهکهریهاطبامعمولینوع.باشندمیکلینوعدودارايبنديآبلحاظازنقلیهوسایلریهايطبا

والکترولیتافزایشجهتريطبادربرويبرهاییدریچهدارايهستندمعروفمنفذدارریهايطبا

MF,Sealedآنهابهگاهیو.باشندمیاضافیاسیدخروجرايب(Vented)کناريمنفذیکگاهی

(Maintenance - Free ریهايطباریهايطباآنهابهکهباشندمیشدهبنديآبریهايطبادومنوع(

وبدنهفقطوندارندمقطرآبافزایشوسرویسبهنیازيمصرفطولدرکهشودمیگفتهخشک

الزمکنندهمصرفوشودمیاضافهتولیدطیدرسازندهتوسطنیازموردسیداوشدهبنديآنهاآبدرب
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اسیدکردناضافهومراقبتبهنیازينیزمصرفطولدرریهاطباایندر.کنداضافهاسیدآنهابهنیست

.نداردوجود

بررسی کاالهاي جا یگزین و تجزیه تحلیل اثرات آن  بر مصرف محصول-1-7

سرد،استارتجریانشدتوتوانظرفیت،اسمی،ولتاژجملهازآنفنیمشخصاتبهجهتوباريطباهر

مقدارواستارتتوانبهتوجهبابایدسازندههر.باشدمناسبخاصوسیلهنوعیکبرايفقطتواندمی

عاتاطالبایدنیزنقلیهوسایلکنندگانمصرف.کندانتخابمناسبريطبایکنقلیهوسیلهمصرفیبرق

.باشندداشتهراخودنقلیهوسیلهمناسبريطبااصلیمشخصاتوبرقسیستممورددراولیه

.شدخواهدآنمطلوباندازيراهباعثنقلیهوسایلبرقیسیستمباريطباتوانوظرفیتبودنمناسب

اینگاهیودیابمیافزایشاستارتزمانیطولاندازيراهبرايباشدپایینريطباظرفیتکههنگامی

ظرفیتاگروکندکاربهشروعموتورتاشودانجاممتوالیومتناوببارچندینبایدطوالنیاستارتهاي

درونیمقاومتاگر.یابدمیکاهشاستارتسیستمعمرباشدوسیلهبرايالزمحدازبیشترريطبا

.یابدمیافزایشاستارتهنگامدرشدهتولیدجریانشدتظرفیتافزایشباباشدمعقولحددرريطبا

د از :تنکاالي جایگزین براي پیل هاي سوختی عبار

پیل سوختی، بهترین پیشنهاد براي جایگزینی بنزین است. این سیستم ها فاقد هرگونه آلودگی و اجزاي 

تی، سوخانواع پیل برابر موتورهاي درونسوز است. اکثر 3بربازده پیل هاي سوختی افزون متحرك هستند. 

هاي سوختی، وابستگی به منابع محدود کاربرد پیل از هیدروژن به عنوان منبع تجدید پذیر استفاده می کنند. 

سوخت هاي فسیلی را کاهش می دهد. دیگر مزایاي آن در این مقاله تشریح خواهد شد.
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تاریخچه پیل سوختی:

4را کشف کرد. وي ازکار پیل سوختیفیزیکدان و روزنامه نگار انگلیسی، اصول 1، ویلیام گرو1839در 

که هر یک داراي ظرفی حاوي هیدروژن و اکسیژن بود، با هدف تولید الکتریسیته استفاده کرد. پیل سوختی 

سابقه تولید پیل الکتریسیته حاصل، آب را در ظرفی کوچک تر به اکسیژن و هیدروژن تبدیل می کرد. 

ساخته 3و چارلز لنجر2توسط لودویک منلین پیل سوختیاوباز می گردد. در این سال1889به سوختی

پیل سوختی1955صورت گرفت. در توسعه پیل سوختیشد. در اوایل قرن بیستم، تالش هایی در زمینه 

کیلوواتی ساخته شد.5قلیایی 

» ولوآپ«و » جیمینی«سفینه هاي ازپیل هاي سوختی دربه بعد، سازمان فضایی امریکا (ناسا) 1960از سال 

،فناوري پیل سوختی 70به منظور تولید الکتریسیته و تهیه آب مورد نیاز فضانوردان، استفاده کرد. طی دهه 

توسط 1970وختی در به پیل سکار گرفته شد. اولین خودروي مجهز و خودرو به وسایل خانگی در 

وسعه فناوري پیل سوختی ت،، با سرمایه گذاري هاي بیشتر1990شرکت جنرال موتور امریکا ساخته شد. از 

در کانادا، تحت حمایت دولت با انجام 4به بعد، شرکت باالرد80چشمگیري پیدا کرده است. از دهه ي 

وختی استفاده می شد، به عنوان پیشروي این صنعت به از پیل سپروژه ساخت نوعی زیردریایی که در آن 

و پیلبا نیروي محرکه دوگانه باتري خورشیدي 2000وختی ناسا در سال هواپیماي پیل سدنیا معرفی شد. 

ماه) و بی وقفه را دارد و با 6سوختی، مورد بهره برداري قرار گرفت. این هواپیما توان پرواز طوالنی (

حرکت مستمر خود در یک منطقه از آسمان، کاربردهاي وسیعی در زمینه هاي مخابراتی، جاسوسی و 

کرده است.امدادرسانی (در حوادث طبیعی) پیدا
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:معرفی پیل سوختی

سوختیپیل تعریف●

دستگاهی است الکتروشیمیایی که انرژي حاصل از واکنش شیمیایی را به انرژي الکتریکی مفید سوختی پیل

سوختی، تبدیل مستقیم انرژي شیمیایی به انرژي الکتریکی است. پیل تبدیل می کند. تبدیل انرژي در

ري نیست که انرژي را ذخیره کند بلکه در آن حالتی از انرژي به حالتی دیگر طسوختی مانند باپیل عملکرد

ري کمتر ازطمصرف نمی شود. همچنین، چگالی انرژي باپیل تبدیل می شود، اما در این تبدیل، مواد داخل

، ري هاطسوختی است. در باپیل ري بسیار پیچیده تر از پر کردن مخزنطسوختی است و فرایند شارژ باپیل 

چنین سوختی هايپیل توان تبدیالت الکتروشیمیایی بعد از چندین بار شارژ شدن کاهش می یابد، اما در

کار کرده در یک خودرو، قابل انتقال به خودروي سوختی هايپیل محدودیتی وجود ندارد. مثال، توده

جدید است.

سوختی سادهپیل خودروهاي●

ري کمکی طآن منبع تولید توان بوده و از هیچ گونه باوختی سو تودهپیل سوختی،پیل در خودروهاي

ري خودروهاي برقی، جریان الکتریسیته مورد نیاز موتور و نیروي طسوختی، مشابه باپیل استفاده نمی شود.

سوختی از پیل محرکه را تولید می کند. سیستم نیرو محرکه، شامل یک معکوس کننده براي تبدیل جریان

DC بهACانس ولتاژ متغیر، یک رتور با فرکACخودرو و یک سیستم انتقال نیرو از موتور به چرخ هاي

است.
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)سوختی ترکیبی (هیبریديپیل خودروهاي●

ري با یک خازن ظرفیت باال به صورت موازي با سیستمطسوختی، ترکیبی داراي یک باپیل یک خودروي

سوختی و نیز توان پیل از بیشترین بازده انرژيسوختی ترکیبی، به طور همزمان پیل سوختی است.پیل 

ري، استفاده می کند.طباالي موجود در با

پیل ري و مجموعهطهنگامی که مصرف انرژي باالست (مانند حالت شتاب) توان مورد نیاز خود توسط با

سوختی پیل سوختی تأمین می شود. هنگامی که میزان مصرف انرژي پایین باشد (مانند حرکت در خیابان)

ري ها طی زمانی که مصرف انرژي پایین است، شارژ خواهند شد. طتوان مورد نیاز را تأمین می کند. با

ري براي با حداکثر طسوختی براي حرکت معمولی و باپیل بنابراین، براي تامین توان و انرژي مورد نیاز،

فناوري سوختی،پیل عملکردري به عواملی همچون هزینه وطتوان، طراحی می شوند. انتخاب مجموعه با

ري، امکان راه اندازي سریع را به خودروي طري و چرخه حرکتی بستگی دارد. استفاده از باطساخت با

سوختی طی عملکرد و سوخت توده، پیل سوختی داده و آن را در برابر واکنش معکوس درپیل داراي

نرژي تولیدي می تواند بازیابی شود. زمان ري حداکثر توان مورد نیاز را تأمین می کند. اطمحافظت و با

سوختی ترکیبی، داراي پیل ري سریع تر است.طبه تغییرات بار، در حالت وجود باخودرو پاسخ سیستم

عملکرد خوب، زمان کارکرد طوالنی و زمان سوختگیري سریع بوده و مسافت قابل توجیهی را طی می کند.

ري عبارتند از:طسایر مزایاي وجود با

سوختی براي راه اندازي خودروپیل به پیش گرم کردمخودرو عدم نیاز▪

قادر به عملکرد در سطح ولتاژ پیل در حالت کامالً برقی طی زمانی که سیستمخودرو توانایی عملکرد▪

اسمی خود نیست.
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زمان پاسخ بسیار سریع تر براي تغییرات بار▪

، وزن و زمان باالي شارژ مجدد آن اشاره کرد. هزینه ري، می توان به هزینهطاز جمله معایب وجود با

سوختی متناسب با میزان توان پیل ري معموالً متناسب با مقدار انرژي قابل ذخیره آن و هزینهطمجموعه با

ري با ظرفیت توان باال و ذخیره انرژي متوسط، ممکن است کمی گران باشد.طخواسته شده است. لذا با

سوختیپیل اساس کار●

هیدروژن (سوخت) به آند و اکسیژن (اکسیدان) به کاتد تزریق می شود. هر اتم هیدروژن، یک پروتون و 

+) تبدیل می شود و به این ترتیب، Hیک الکترون دارد که با از دست دادن الکترون در آند به پرتون (

یت عبور کنند و از طریق اتصال قابلیت عبور از الکترولیت را پیدا می کند. الکترون ها نمی توانند از الکترول

خارجی به کاتد می رسند. در کاتد، الکترون هاي اکسیژن جذب شده روي کاتد و پروتون ها تشکیل آب 

سوختی، با قرار دادن موتور الکتریکی در مسیر جریان پیل می دهند که از سیستم خارج می شود. سیستم

با سوختی هايپیل مشابه یکدیگر است. دروختی سهايپیل الکتریکی کامل می شود. اساس کار انواع

عملکرد در دماي پایین، بین دو واکنش دهنده حایلی قرار گرفته که از سه فاز تشکیل شده و عبارتند از: 

الکترولیت و دو پوشش کاتالیزور روي الکترودها. طبیعت و نوع حایل، نقش اساسی در عملکرد 

ها، پیل که الکترولیت آنها مایع است. در این گونهسوختی هايپیل سوختی دارد بویژهپیل الکتروشیمیایی

گازهاي واکنش دهنده از الیه نازك الکترولیت (که مرطوب کننده خلل و فرج الکترود است) نفوذ می کنند 

و واکنش الکتروشیمیایی، روي سطح الکترود مربوطه انجام می شود. الکترولیت عالوه بر اینکه رساناي یون 

ین الکترودهاست، مانعی فیزیکی براي جلوگیري از انحراف جریان سوخت و اکسیدان از مسیر اصلی به ها ب

شمار می آید.
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دسته زیر تقسیم می شوند:5بر حسب نوع الکترولیت به سوختی پیل هاي

گراد)درجه سانتی 90تا 70پلیمري یا داراي غشا مبادله کننده پروتون (دماي عملکرد سوختی هايپیل )1

درجه سانتی گراد)90تا 60قلیایی (دماي عملکرد سوختی هايپیل )2

درجه سانتی گراد)200تا150اسید فسفریک (دماي عملکرد سوختی هايپیل )3

درجه سانتی گراد)700تا 550کربنات مذاب (دماي عملکرد سوختی هايپیل )4

درجه سانتی گراد)1000تا 800جامد (دماي عملکرد اکسیدسوختی هايپیل )5

سوختیپیل مزایاي کاربري●

از قوانین حاکم بر ماشین هاي گرمایی تبعیت نمی کنند، از این رو بازدهی سوختی هايپیل ) بازدهی باال:1

سوختی هايپیل برابر ماشین هاي گرمایی می رسد. بر اساس نوع طراحی، بازدهی الکتریکی3آنها به 

کمترین ارزش گرمایی) است. هنگامی که از گرماي خروجی آنها نیز استفاده شود، درصد (60تا 40حدود 

درصد می شود.85بازدهی تقریباً 

بسیار قابل انعطاف هستند، یعنی می توان در هر لحظه سوختی هايپیل ) تنظیم سیستم بر حسب نیاز:2

جی آنها بسیار متغیر است (گستره توان را به کار گرفت و یا از کار انداخت. توان خروپیل یک یا چند توده

مگاوات براي سوخت گاز طبیعی در 500مگاوات براي سوخت ذغال سنگ تا بیش از 100خروجی از 

به ازاي هر کیلووات براي نیروگاه بزرگ و یا کوچک یکسان است. پیل تغییر است). ارزش تمام شده توده

ها بر بازدهی کلی، کم اثر است.پیل شود و تعدادزیرا بازدهی الکتریکی، به طور منفرد محاسبه می

داراي بازدهی باال هستند و در هر توان خروجی، سوختی هايپیل ) سازگاري با قوانین زیست محیطی:3

دي اکسید کربن تولید شده کم است. مقدار اکسیدهاي نیتروژن و گوگرد به ترتیب حدود و کیلوگرم بر 
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9دسی بل در هر 60بی سروصدا هستند و صداي ایجاد شده توسط آنها ها پیل مگاوات ساعت است. این

را می توان به گونه اي طراحی سوختی هايپیل مترمربع بوده و از این رو قابل نصب در هر محلی هستند

با قوانین زیست سوختی هايپیل کرد که از لحاظ مقدار آب مورد نیاز، خودکفا باشند. به دلیل سازگاري

ب پروانه ساخت آنها در زمانی بسیار کوتاه صورت می گیرد.محیطی کس

است که از تفکیک آب، سوختی هايپیل ) انعطاف پذیري نسبت به سوخت: هیدروژن، سوخت اصلی4

هیدروکربنی به دست می آید. در زمان عدم سوختی هايپیل گاز طبیعی، ذغال سنگ، متانول و دیگر

توجه به منابع موجود در محل، هیدروژن مورد نیاز را تأمین کرد.دسترسی به این منابع، می توان با 

) افزایش تولید و کاهش توزیع: با توجه به نیاز روزافزون به انرژي در مناطق دوردست، در صورت 5

هاي سوختی، مشکالت توزیع با کاهش خطوط جدید انتقال انرژي برطرف می شود. هم پیل استفاده از

ز انرژي تولیدي بین نیروگاه و مصرف کننده ها از طریق خطوط انتقال کاهش می درصد ا10تا 8اکنون 

یابد. همچنین خطر ناشی از میدان هاي الکترومغناطیسی موجود در اطراف خطوط انتقال نیرو در ولتاژ باال، 

د، با از سوختی در مناطق مختلف وجود دارپیل از بین می رود. از آن جا که امکان استفاده از چندین واحد

کار افتادن یک یا چند پیل، شبکه برخالف خطوط انتقال فعلی، آسیبی جدي نمی بیند.

که به سوختی هايپیل ) قابلیت ترکیب با سیستم هاي دیگر و تولید انرژي با استفاده از گرماي خروجی6

این ترتیب، گرماي خروجی از پیل، بازیافت می شود.

فاقد قطعات متحرك هستند نیازي به تعمیر هاي پی در سوختی هايپیل که) عدم نیاز به تعمیر: از آن جا7

سال است، اما 5پی نداشته و تنها به تعویض فیلتر هوا و مواد نیاز دارند. حداقل زمان تعویض قطعات، 

سال یا بیشتر هم برسد.20انتظار می رود که این زمان به 
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ودرومورد استفاده در صنعت خسوختی هايپیل انواع

سوختی الکترولیت پلیمر جامدپیل ▪

1960ها ابتدا در دهه پیل از یک غشاي تبادل یون به عنوان الکترولیت استفاده می کند. این نوعپیل این

که در ارتباط با برنامه فضایی ایاالت متحده فناوري مورد استفاده قرار گرفت. امروزه، استفاده از این

و نقل مورد تأکید قرار گرفته است.(جیمنی) بود، در حیطه حمل 

سوختی متانول مستقیمپیل ▪

سال است 30) است. حدود DMFC(پیل راه حلی خوب در وسایل نقلیه الکتریکی، استفاده از این نوع

سوختی به شمار می پیل آن در وسایل نقلیه، رویاي محققانکاربرد که تحقیقات در زمینه آن، آغاز شده و

درجه کمتر از 3ول ساده ترین نوع ماده آلی است، اما فعالیت ا لکتروشیمیایی آن حدود آید. گرچه متان

سوختی، به پیل هیدروژن و از این رو، چگالی جریان تولید آن پایین است. فعالیت کاتالیزور در این نوع

پیل تفاده ازدلیل مسمومیت باال، به شدت افت می کند. به رغم این مشکالت که می بایستی رفع شوند، اس

سوختی متانول مستقیم به علت حمل و نقل راحت متانول و نداشتن مشکالت ذخیره سازي و امنیتی 

هیدروژن بسیار مورد توجه محققان است.

سوختیپیل مناسب خودروهايفناوري عوامل مؤثر در انتخاب

یر زیر ساخت سوخت، سوختی، عوامل مؤثر زیادي نظپیل مناسب براي خودروهايفناوري براي انتخاب

(فاصله بین خودرو هزینه سوخت، هزینه واحد انرژي در خودرو، نوع سوخت مصرفی، ایمنی خودرو، برد

پیل (از لحاظ توپولوژي و فضاي داخلی) محل نصب مخزن و نوع تودهخودرو دو سوخت گیري)، شکل
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ان داشته و باید دید که سوختی نیاز به زمپیل سوختی وجود دارد. بررسی وضعیت کنونی خودروهاي

سوختی خواهند توانست جایگاهی ویژه در بازار فروش به دست آورند.پیل چگونه خودروهاي

:خودروهاي هیبریدي با باطري هاي دوقطبی

خودروي هیبریدي ماشینی است که حداقل از دو نوع منبع انرژي براي حرکت بهره می گیرد. در نسل 

تور سوختی و برقی، نیروي محرکه الزم براي حرکت را فراهم می کنند. جدید خودروهاي هیبریدي دو مو

ریهاي دوقطبی حاصل می طریها، یعنی باطدر این خودروها، برق مصرفی موتور برقی از طریق نسل جدید با

می ري به عنوان یک منبع کمکی عملطشود. موتور سوختی منبع اصلی انرژي محرکه ماشین بوده و با

مواقعی که خودرو به انرژي باالیی براي حرکت و یا شتاب گرفتن نیاز دارد، موتور برقی نیز به کند و در 

صورت خودکار به کار می افتد. در مواقع عادي، انرژي اضافی حاصل از موتور سوختی از طریق دینام در 

صرغ سوخت ري ذخیره می شود و به این طریق اتالف انرژي موتور سوختی به شدت کاهش یافته، مطبا

کمتر شده و آلودگی هوایی ناشی از خودروها کاهش می یابد.

فکر استفاده از برق براي تأمین انرژي حرکت خودروها به چند دهه قبل بر میگردد. برق الزم براي 

ري و یا طخودروهاي برقی می تواند از برق شهر (براي خودروهاي داخل شهر مثل اتوبوس وقطار برقی)، با

میالدي در کشور ژاپن، کل نیروي محرکه یک 1964ی تأمین شود. به عنوان مثال در سال پیلهاي سوخت

ریهاي قابل شارژ یکی از منابع بسیار مورد عالقه براي تأمین طکشتی از طریق پیل سوختی تأمین می شد. با

ري طي باري در خودروهاي برقی، وزن باالطانرژي در خودروهاي برقی هستند. مشکل اصلی استفاده از با

ري طجهت فراهم ساختن انرژي الزم براي حرکت می باشد. بنزین چگالی انرژي بسیار باالتري نسبت به با

142اسید با وزن -ري سربطدارد. براي مثال از لحاظ تولید انرژي هر یک کیلو گرم بنزین معادل یک با
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شارژ آنهاست که در این مدت ماشین ري، زمان الزم براي طکیلوگرم عمل می کند. مسأله دیگر در کاربرد با

ري استفاده طباید در یک مکان متوقف شود تا باتري آن شارژ شود. براي خودروهاي برقی معمولی که از با

می کنند، زمان شارژ بسیار بیشتر از زمانی است که خودرو در حال حرکت است گاهی براي تأمین انرژي 

ري به طعت می رسد. به خاطر این مشکالت استفاده از باسا10یک ساعت حرکت، زمان شارژ به بیش از 

عنوان نیروي محرکه خودروهاي برقی معمولی توسعه چندانی پیدا نکرده است. موتورهاي برقی در 

خودروهاي داخل شهري مثل قطار و اتوبوس برقی و بویژه در خودروهاي صنعتی نظیز لیفتراك کاربرد 

توان به تمییزي، بی سروصدایی و متعددي دارند که از جمله میدارد. خودروهاي برقی صنعتی مزایاي 

قیمت کمتر نسبت به انواع مشابه سوختی اشاره کرد. تا چند سال اخیر فقط یک راه براي شارژ مجدد ماشین 

برقی به کمک یک شارژر استاندارد وجود داشت که خودرو مجبور بود تا براي مدت طوالنی در یک فضاي 

) Posichargerولی در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژي، شارژرهایی تولید شده اند (خاص توقف کند. 

که بسیار کوچکتر بوده و می تواند توسط خود ماشین حمل شده و در جایی که الزم است ماشین توقف 

ري را شارژ کند. مزیت دیگر این شارژرها توانایی آنها در کاهش زمان شارژ است. این نوع ازطکرده و با

شارژرها تک خروجی بوده و در یک زمان می توانند فقط یک ماشین را شارژ کنند ولی نوع جدیدتر آنها 

ري را شارژ کنند. طداراي چندین خروجی هستند که می توانند همزمان چند با

ی ري، باید از مواد فعال با چگالی انرژي باال استفاده شود. ولی تهیه چنین مواد فعالطبراي کاهش وزن با

-ریهاي سربطریهایی که بیشترین مصرف را در این زمینه دارند باطچندان ساده و عملی نیست. از جمله با

ریها وزن باالیی دارند. یکی از تکنولوژیهاي روز طاسید هستند که با توجه به ماهیت مواد فعال آنها، این با

ریهاي معمولی هر طیها می باشد. در بارطریها، استفاده از ساختار دو قطبی در باطدنیا براي کاهش وزن با
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ري را تشکیل می دهد. ولی در یک طري بوده و یا کاتد (قطب مثبت) باطالکترود یا آند (قطب منفی) با

ري را بازي می کند به این صورت طري دو قطبی، یک الکترود دوقطبی هم نقش کاتد وهم نقش آند باطبا

.ي خواهد بودرطکه یک سطح آن آند و سطح دیگر آن کاتد با

در یک خودروي معمولی، سوخت تنها منبع انرژي براي حرکت آن است. در این خودروها بخش عمده 

انرژي سوخت تلف می شود. تولید گرما یکی از راههاي اتالف انرژي در این خودروها است. اما مسأله 

د باید مد نظر قرار داده شود. کیفیت سوختن در این خودروها بویژه در مواقعی که دور موتور افزایش می یاب

در حالت عادي ، احتراق در خودروهاي معمولی ، ناقص بوده و بخش عمده انرژي سوخت هدر می رود و 

با افزایش دور موتور و افزایش میزان سوخت ورودي به موتور، کیفیت سوختن به شدت پایین آمده و 

می بسیار جدي است. اتالف انرژي بیشتر می شود. این مسأله در خودروهاي قدی

سوخت مصرفی خودروها اعم از بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی شامل هیدروکربنهاي آلی است که بخش 

است که داراي سه نوع واکنش CnH2nعمده آنها هیدروکربنهاي آلیفاتیک سیر شده با فرمول عمومی 

.شیمیایی سوختن می باشند

) سوختن بسیار ناقص3(ص) سوختن ناق2() سوختن کامل1(

) اتفاق می 3) و به میزان کمتري واکنش (3) و (2در موتورهاي سوختی، هنگام احتراق واکنش سوختن (

) غالب شده و آلودگی ناشی از 3افتد. هر چه نسبت هواي ورودي به سوخت نامناسب باشد، سهم واکنش (

) در احتراق افزایش یافته و 3که دور موتور باال باشد، سهم واکنش (خودرو بیشتر خواهد شد. هنگامی

عالوه بر اتالف انرژي به صورت گرما، مقدار کل انرژي حاصل از سوخت به علت سوختن ناقص، کاهش 

خواهد یافت. هنگامی که یک خودرو به دلیل احتراق ناقص دود می کند ، در حجم برابر از سوخت ، مقدار 
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از احتراق در سیلندر کمتر است به همین دلیل توان حرکت پیستونهاي موتور که ناشی از حجم گاز حاصل

افزایش حجم محصوالت حاصل از احتراق است کاهش می یابد به عبارت ساده تر میزان کل انرژي حاصل 

در خروجی خودروها مسأله بسیار مهمی در CO2و COاز احتراق کاهش می یابد. کاهش میزان 

ي آلودگی زدایی از هوا بویژه در شهرهاي بزرگ است. بنابراین باید شرکتهاي خودروسازي اهمیت سیاستها

بیشتري به این مشکل داده و سعی کنند تا در رفع آن تحقیقات بنیادي انجام دهند. هنگامی که خودرو از 

ی و سمیت بهتر است انرژي احتراق استفاده می کند به اجبار باید یکسري گاز حاصل شود ، از لحاظ آلودگ

) در سوختن بیشتر شود تا گازهاي خروجی بیشتر شامل 1که کیفیت احتراق افزایش یافته و سهم واکنش (

CO2 باشد وسهمCO در آن کمتر شود چونCO یک گاز سمی و خفه کننده به شمار می آید ، به این

وارد گردش خون شده و با دلیل که این گاز می تواند از طریق کیسه هاي هوایی شش هاي انسان 

) هستند ترکیب شود و ظرفیت حمل اکسیژن را O2هموگلوبین گلبولهاي قرمز که مسئول حمل اکسیژن (

این سمیت را ندارد مطلوب این است که میزان کل خروجی خودرو اعم از CO2کاهش می دهد . ولی 

CO2 وCOیی باال است که بتواند انرژي بیشتري کاهش یابد که این مستلزم استفاده از موتورهایی با کارآ

یکی از راههاي حل این مشکل ساخت .از فرایند احتراق تولید کنند و میزان اتالف انرژي کاهش یابد

خودروهاي هیبریدي برقی است که در آن گازهاي آالینده خروجی و مصرف سوخت بسیار پایین است.

ز طریق استفاده از موتورهایی با حجم کمتر و برقی، کیفیت سوختن ا-در خودروهاي هیبریدي سوختی

تکنولوژي برتر بهبود یافته و براي تأمین انرژي زیاد در مواقع ضروري به جاي افزایش شدید در دور موتور 

سوختی، موتور برقی به صورت خودکار به کار افتاده و انرژي الزم براي شتاب خودرو را فراهم می آورد. و 
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ري طکمتري براي حرکت نیاز است، انرژي اضافی حاصل از موتور سوختی در بادر حالت عادي که انرژي

ذخیره می شود تا در مواقعی که نیاز به انرژي باال وجود دارد، از طریق موتور برقی مصرف شود.

یک خودروي هیبریدي یک موتور بنزینی و یک موتور برقی دارد. موتور بنزینی آن مشابه موتور بنزینی در 

اي معمولی عمل می کند ولی موتور بنزینی در خودروهاي هیبریدي کوچکتر بوده و از تکنولوژي خودروه

پیشرفته اي براي کاهش خروجی و افزایش کارآیی برخوردارند. موتور برقی در خودروهاي هیبریدي بسیار 

کند. وقتی که پیشرفته است. الکترونیک پیشرفته اجازه می دهد که آن به عنوان یک موتور مولد خوب عمل

ري گرفته و به ماشین شتاب می دهد. و از مصرف زیاد سوخت و ایجاد آلودگی طنیاز باشد انرژي را از با

ناشی از سوختن ناقص جلوگیري می کند. خودروهاي هیبریدي ساخت شرکتهاي هوندا و تویوتاي ژاپن به 

عمولی راه میروند. در سري جدید کیلومتر بیشتر از خودروهاي م10/73تا8/04ازاي هر لیتر بنزین

کیلومتر 7/37میزان طی مسیر به ازاي هر لیتر بنزینInsightخودروهاي هبیریدي شرکت هوندا با نام 

لیتر می 2/65کیلومتر در این خودروها فقط100است به عبارت دیگر میزان مصرف بنزین به ازاي هر 

باشد.

بریدي منبع تأمین برق آن است که باید بتواند توان الزم براي یکی از اجزاي اصلی و مهم در خودروهاي هی

ریهاي دوقطبی مهمترین منبع براي تأمین برق این خودروها می طشتاب دادن به خودرو را فراهم آورد. با

نیکل هیدرید بیشترین کاربرد را در موتور برقی خودروهاي -اسید و نیکل-ریهاي دوقطبی سربطباشند. با

ریهاي طنیکل هیدرید کارآیی و چگالی انرژي باالتري نسبت به با-ریهاي دوقطبی نیکلط. باهیبریدي دارند

-ریهاي دوقطبی سربطاسید دارند اما به دلیل قیمت باالتر و فناوري پیچیده تر نسبت به با-دوقطبی سرب

اسید کمتر استفاده می شوند.
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ش بر می گردد ولی هنوز هم بخش عمده اي سال پی140اسید معمولی به -ریهاي سربطسابقه استفاده از با

ریهاي دوقطبی طریها اختصاص دارد. سابقه تحقیق درباره باطري در دنیا به این نوع از باطاز تحقیقات با

آوریهاي روز دنیا به حساب می آید. تاکنون در اسید به چند سال اخیر مربوط است و از جمله فن-سرب

ریها ارائه نشده است. طباایران گزارشی در زمینه این نوع از 

ریها از چند قسمت اصلی تشکیل شده است:طریهاي دوقطبی نیز مشابه بقیه باطساختار کلی با

. جمع کننده جریان کاتدي 4. جمع کننده جریان آندي 3. ماده فعال کاتدي 2. ماده فعال آندي1

ريط. بدنه با6. الکترولیت 5

ریهاي معمولی می شود، الکترود دوقطبی طري دوقطبی و باطباقسمت اصلی که باعث ایجاد اختالف بین 

ري معمولی یک الکترود می تواند فقط آند یا طریهاي دوقطبی استفاده می شود. در یک باطاست که در با

ریهاي دوقطبی نقش آند وکاتد را بر عهده دارند. یک سطح انها طکاتد باشد ولی الکترودهاي دوقطبی با

ریها ساختار طي و سطح دیگر آنها شامل مواد فعال کاتدي می باشد. نکتۀ مهم در این باشامل مواد فعال آند

ریهاي معمولی است. ساختار آنها باید به گونه اي طراحی شود که هیچ طآنها است که بسیار پیچیده تر از با

گونه ارتباط الکترولیتی بین دو طرف یک الکترود دوقطبی برقرار نشود. ایجاد این نوع ارتباط باعث از کار 

ري معمولی می توان تمام الکترودها را داخل یک ظرف طري خواهد شد. در حالی که در یک باطافتادن با

.رولیت قرار دادالکت
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اهمیت استراتژیکی کاال در دنیا امروز-1-8

چهاگر.هستندفالیویلهاوخازنهاباطریها،نقلیهوسایلدرانرژيسازذخیرهسیستمبراياولیهانتخابهاي

انرژيذخیرهسازيدیگرهايزمینهرويبرتحقیقامامیباشندزمینهایندرانتخابترینعمدهباطریها

.استشدهازآغ

همانطوروانرژيذخیرهوسیلهاولینمتحركقسمتهاينداشتنوبودنتجاريوارزانبدلیلهاباطري

زیاديتعدادامروزهومیباشندگرانبسیارجدیدتکنولوژيباباطریهاالبته.استمتداولترینشدگفتهکه

نقلیهوسایلباطريتولیددرجدیدهاييتکنولوژازاستفاده.هستندتوسعهحالدرجدیدباطریهاياز

کاالایناستراتژیکیاهمیتافزایشباعثکهباشدمیمحصولاینجدیدفنیدانشبهدستیابیمستلزم

.گرددمی
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کشور هاي عمده تولید کننده و مصرف کننده-1-9

کشورهاي عمده تولید کننده 

کشورهاي زیر اشاره کرد . الزم به ذکر است که این از نقطه نظر کشورهاي عمده تولید کننده می توان به 

استخراج شده اند . 1کشورها از سایت سازمان تجارت جهانی 

 جمهو ري کره

چین

 ترکیه

امارات متحده عربی

اکراین

ایتالیا

آلمان

کشورهاي عمده مصرف کننده 

افغانستان

قزاقستان

1www.intracen.org
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شرایط صادرات-1-10

وشرایطهیچگونهطرحتولیديمحصوالتصادراتجهتزرگانیباوزارتمقرراتنظرنقطهاز

شرایطیازتولیدکنندهبرخورداريمستلزمجهانیبازارهايبهورودحالاینباامانداردوجودمحدودیتی

.استشدهاشارهفوقشرایطبه8جدولدرکهباشدمی

معرفی شرایط مورد نیاز براي صادرات محصول طرح-8جدول شماره 

شرحشرایط الزمردیف

برخورداري از مزیت رقابتی به لحاظ 1
قیمت

هاي رقابتی یکی از معیارهاي مهم در صادرات ، برخورداري از قیمت
باشد که این مورد نیز به شرایط اقتصاد کالن کشور در مقایسه با جهانی می

کشورهاي مقصد صادرات باز می گردد. محصوالت مورد مطالعه در نقاط 
لف جهان از قیمت هاي متفاوتی برخوردار است که الزم است هر مخت

صادر کننده قبل از ورود به بازار از این قیمت ها بطور کامل اطالع داشته 
باشند .

برخورداري از مزیت رقابتی به لحاظ 2
کیفیت

کیفیت در این محصوالت شامل کیفیت درانتخاب نوع مواد اولیه ، کیفیت 
صول مطابق استانداردهاي جهانی  ، کیفیت بسته بندي و فرآوري و تولید مح

ارسال کاال تا مقصد صادراتی می شود .

برخورداري از توان مالی مناسب3
دوره وصول مطالبات در صادرات عموما باال است از اینرو الزم است صادر 

کننده از توان مالی مناسب برخوردار باشد .

انیآشنایی کامل با امور تجارت جه4
فعالیت در بازار هاي جهانی مستلزم آگاهی کامل صادر کننده از مقررات و 

الزامات تجارت جهانی می باشد .

رعایت کامل استاندارد هاي جهانی5
این استانداردها شامل مرغوبیت مواد اولیه ، فرموالسیون دقیق ، کنترل 

و ..... می کیفیت مطابق استاندارد کشور مقصد صادرات ، بسته بندي صحیح
باشد .
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رئوس مطالبرئوس مطالب

برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنونبرداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنونبررسی ظرفیت بهرهبررسی ظرفیت بهره--11--22

هاي توسعه در دست اجرا هاي توسعه در دست اجرا هاي جدید و طرحهاي جدید و طرحبررسی وضعیت طرحبررسی وضعیت طرح--22--22

13891389سوم تا آخر سال سوم تا آخر سال بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامهبررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه--33--22

برنامه برنامه بررسی روند مصرف از آغازبررسی روند مصرف از آغاز--44--22

و امکان توسعه و امکان توسعه 13891389بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا آخر سال بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا آخر سال --55--22

آنآن

پنجمپنجمبررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه --66--22
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1389تا سال بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم -2-1

برداريهرههاي بالف) بررسی ظرفیت

باطري هاي خودروبا مراجعه به اطالعات وزارت صنایع و معادن، فهرست واحدهاي تولید کننده انواع 

استخراج و در جدول زیر ارائه شده است . 

در کشورانواع باطري خودرو برداري تولید کنندگان ظرفیت بهره-9جدول شماره 

تعداد واحدهالیون عددیم–ظرفیت اسمی تولید نام استان هاردیف
301زنجان1

482آذربایجان شرفی2

21,352آذربایجان غربی3

9007اصفهان4

49,57خراسان رضوي5

901سمنان6

41سیستان و بلوچستان7

0,031قزوین8

61گلستان9

151کهکیلویه و بویراحمد10

1133,8824جمع
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در کشورباطري هاي خودروانواع ظرفیت نصب شده تولید ب) بررسی روند 

برداري واحدهاي فعال موجود، شروع بهرهو براساس تاریخ10و 9ول شماره ابا توجه به جد

بندي شده در کشور به شرح جدول زیر جمعباطریهاانواع روند ظرفیت نصب شده تولید 

است.

در کشورباطري خودروواع انروند ظرفیت نصب شده تولید –11جدول شماره 

لیون عددیمظرفیت نصب شدهسالعددم.ظرفیت نصب شدهسال

1383529,381387976,38
1384565,3813881026,38
1385565,3813891043,88
1386585,3813901133,88

واحدهاي فعال) س سال شروع بهره برداري( جمع بندي بر اسامرکز آمار و اطالع رسانی–ماخذ: وزارت صنایع و معادن 

در کشورباطري هاي خودروانواع ج) بررسی روند تولید واقعی 

در هاباطريانواع در قسمت بررسی راندمان تولید واحدهاي صنعتی کشور شرح چگونگی تولید واقعی 

اج گردیده است . کشور ارائه شده است . لذا با توجه بر آن تولید واقعی به صورت زیر استخر

لیون عددیم–هاي گذشته طی سالباطري هاي خودروانواع روند تولید واقعی -12جدول شماره 

13831384138513861387138813891390محصوالت

529565565585976102610441134انواع باطریهاي خودرو
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نشان داده شده است خودروباطري هايدر نمودار زیر روند تولید واقعی انواع 

٠

۵٠٠

١٠٠٠

١۵٠٠

٢٠٠٠

١٣٨٣ ١٣٨۴ ١٣٨۵ ١٣٨۶ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠

دد
 ع

ون
ملی

نمودار روند  تولید واقعی انواع باطري هاي خودرو

نمودار باال نشان می دهد که تولید محصوالت مورد مطالعه در کشور از روند افزایشی برخوردار بوده است .

د) بررسی سطح تکنولوژي تولید در واحدهاي فعال

د ، قاعدتاً باید مراحلی که از قبل مشخص ارائه روشهاي مختلف تولید وقتی قرار است محصولی ساخته شو

ها که باشد. این گامها در تولید انواع محصوالت کم و بیش صادق میگردیده طی شوند. برداشتن این گام

گردند تا موجب یکنواخت شدن روش ساخت و عموماً به عملیات موسومند از قبل به دقت تعریف می

افزایش کارایی گردند.
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):OPCفرآیند (نمودار گردش 

شود که تصویري کلی از آن بوجود آمده دستیابی به جزئیات بیشتر در مورد یک فرایند وقتی ممکن می

باشد. اولین مرحله در این جهت ایجاد یک نمودار گردشی فرایند است. نمودار گردش فرایند نموداري 

ه رویداد هاي تحت بررسی به براي نشان دادن ترتیب گردش کار تولید یک محصول یا شیوه یا ثبت هم

باشد:کمک عالئم مناسب نمودار فرآیند است. نشانه هاي مورد استفاده در این نمودار به شرح ذیل می

دهد.تغییر مکان کارگران، مواد یا تجهیزات را از محلی به محل دیگر نشان میحمل و نقل:

دهد، مثالً توقف کار بین عملیات ا نشان میتأخیري را در توالی رویدادهسازي موقت یا تأخیر:ذخیره

متوالی، یا کنار گذاشتن هر شیء به طور موقت، بدون ثبت و تا زمانی که استفاده از آن الزم شود.

دهد که مواد طی آن به انبار وارد و یا از آن سازي کنترل شده را نشان مینوعی ذخیرهسازي دائم:ذخیره

شود.خارج می

دریافت و انتقال اطالعات، مونتاژ یا پیاده کردن قطعات، ییر خصوصیات فیزیکی یا شیمیایی،تغعملیات:

نامند.ریزي و محاسبات را عملیات میبرنامه

نامند.شناسایی، تعیین مقادیر، کنترل کیفیت مواد، قطعات و محصوالت را بازرسی میبازرسی:

طور همزمان رخ دهند که در اینجا عملیات و بازرسی انجام ممکن است دو فعالیت بهها:ترکیب فعالیت

گیرد.می

پردازیم:در ادامه به بررسی نمودار گردش فرآیند محصوالت تولیدي این طرح می
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تولید پودر اکسید

ذخیره سازي پودر در سیلو 

ریخته گري شبکه ها 

تولید نوارهاي سربی و تولید شبکه 

لی ساخت خمیر وخمیر ما

بخش مونتاژ

فرماسیون (شارژباتري)

انبارش

١

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٢
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تولید پودر اکسید سرب : -

در این قسمت شمش هاي شرب توسط ماشین ریخته گري به سیلندرهاي سربی تبدیل شده و سپس این 

سیلندرها در آسیاب به پودر اکسید سرب تبدیل میگردد  . پودر حاصله در سیلو ذخیره گردیده و جهت 

ت خمیر مورد نیاز مورد استفاده قرار میگیرد .ساخ

ریخته گري شبکه ها : -

در این قسمت شمش هایی از سرب و آلیازهاي سربی به مذاب تبدیل گردیده و سپس در ماشین هاي 

ریخته گري شبکه ها به شبکه هاي مورد نیاز جهت انواع باطري تبدیل میگردد .

تولید نوارهاي سربی وتولید شبکه :-

در این قسمت شمش سربی با آنالیز مشخص توسط دستگاه نورد به نوارهاي سربی تبدیل شده و سپس 

توسط دستگاه کشش فلز به شبکه هاي سربی تبدیل میشود .

ساخت خمیر وخمیر مالی: -

شبکه تولید شده در قسمت ریخته گري ونوار سازي به قسمت خمیر مالی منتقل گردیده تا در این بخش 

مالی گردد . خمیر مورد استفاده در این مرحله طی یک پروسه جداگانه از ترکیب پودر اکسید سرب خمیر

وآب مقطر واسید سولفوریک و مواد افزودنی دیگر تهیه میشود وتوسط ماشین هاي خمیر مالی بر روي 

لید صفحه شبکه ها مالیده میشود وپس از عبور از کوره هاي خشک کن و اتاق هاي کیورینگ فرآیند تو

کامل میگردد . بر مبناي ترکیب خمیر صفحات مثبت ومنفی باتري در این مرحله تفکیک میگردند .
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بخش مونتاژ:-

در این قسمت صفحات مثبت ومنفی ابتدا به صورت کامال اتوماتیک به صورت گروهی شامل چند صفحه 

مونتاژ انجام میگیرد .مثبت ومنفی در آمده و داخل جعبه هاي باتري قرار گرفته ومراحل 

فرماسیون (شارژباتري )-

در این قسمت باتري ها ابتدا از الکترولیت پر میگردد وسپس به صورت  اتوماتیک و دستی به داخل  وان 

هاي شارژ باتري هدایت میگردد . باتریها با وصل شدن به دستگاههاي رکتیفایر پس از مدت زمان معین 

ا با گذشتن از قسمت تکمیل ، پس از شستشو و لیبل گذاري به قسمت بسته وتعریف شده شارژ شده ونهایت

بندي و وکیوم رفته وپس از این مراحل وچیدمان در پالت ها محصول آماده عرضه به مشتریان خواهد بود .

ه) نگاهی به راندمان تولید (درصد استفاده از ظرفیت اسمی) در واحدهاي تولیدي فعال

است و به افزایشکشور در حال محصوالت مورد نظر درتولیدمیزان آوري شده مطابق اطالعات جمع

در دسترسی به مواد اولیه بیشتريقابلیت باطریهاي خودروهمین نسبت بخشی از واحدهاي صنعتی تولید 

درصد ظرفیت اسمی آنها در نظر گرفته 60را دارند و روي همین امر راندمان تولیدي آنها به طور متوسط 

ده است .ش

آالت مورد استفاده تولیدهاي سازنده ماشینو) نام کشورها و شرکت

در کشورمان بومی شده است . از اینرو شرکت هاي متخصص باطري هاي خودروانواع تکنولوژي تولید 

داخلی در طراحی کارخانه ، ساخت ماشین آالت و راه اندازي آنها  در حال فعالیت می باشند . بنابر این می
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توان گفت که کلیه ماشین آالت و تجهیزات مورد استفاده فرایند تولید در داخل کشورمان قابل ساخت می 

باشند . 

بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرح هاي توسعه در دست اجرا-2-2

هاي جدید در حال با مراجعه به بانک اطالعات صنعتی وزارت صنایع و معادن، وضعیت و مشخصات طرح

باطري خودرو و باطري سیلد، که با توجه به اینکه واحد ها ي صنعتی که ،باطريتولید انواع ایجاد 

گرفته محصوالتی همچون انواع باطري و باطري هاي سیلد را تولید می کنند با توجه به تحقیقات صورت

شد که پس درصد از محصوالت انها مربوط به باطري هاي خودرو می با15توسط کارشناسان مربوطه تنها 

جمع آوري و در جدول زیر وارد شده است:از تبدیل ان به ظرفیت اسمی صحیح خود 

باطري هاي خودروهاي در حال ایجاد تولید انواع وضعیت طرح-13جدول شماره 

محل استقرارنام طرحنوع
درصد 

یشرفتپ
-ظرفیت 

لیون عددیم

باطري 

خودرو

1250آذربایجان  شرقیکیوان نور جهان

030رضا کمیلی

هما صنعت همایون
فارس

012

015سید محمد علی دستغیب

فرهاد-هاشمی طاري

اصفهان

100,025

030توان باطري نخستین

0100انرژي گستر سپاهان

0200البرز موتور نقش جهان
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7830کرمانشاهروئین باطري غرب

030غربیآذربایجاننیرو گستر تابان

2160خراسان رضوينور گستران ثامن

576زنجانتوان پرداز باطري

050کردستانحامد رحیم زاده

جواد بابکی
مازندران

1525

045رهمانیان

پارسیان باطري اسپادانا
مرکزي

0400

045مهدي زندیه

0300یزدسید حسین عظمی دخت

96300قمارگادپارسیان پارت پاس

70200قزوینپگاه باطري

0200گلستانتوبعه فلزات سار بنا قائم

06خوزستانکریم تقوي

باطري دلفین

البرز

857,2

072باطري دلفین

05شاهو زاگرس آریا

انواع باطري 

سیلد

پویا توسعه افزار
اصفهان

262,25

2722,5پدیده باطري بم

904,5سمناناسارگاد صنعتپ

00,225قزوینآلفا نوید پارت

779البرزمهندسی و ساخت پرداس انرژي

29آذربایجان غربیآذر باطري

204,5اصفهانسپاهان برنا
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انواع باطري

نادر صنعت طوس

خراسان رضوي

550,00075

00,75پایا باطري شرق

00,75قسید هدایت زارعی شر

230,45خسرو چمنیان

00,9خوزستانهادي حیدري چناري

3513,5هرمزگاناسماعیل حقایق

صبا گستر نیرو
قم

103

010,5وایا باطري صدرا

0108قزوینفرید موسوي

2608جمع

مرکز آمار و اطالع رسانی–ماخذ: وزارت صنایع و معادن 

در بازار آینده کشوربینی عرضه پیش

هاي در حال ایجاد و عرضه محصوالت مورد مطالعه ، در آینده از طریق تولید واحدهاي فعال و طرح

همچنین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هر کدام از آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

بینی تولید داخل واحدهاي فعالالف) پیش

معادل باطري هاي خودروانواع ور براي واحدهاي فعال تولید کننده کل ظرفیت تولید نصب شده کش

راندمان واحدهاي "ه"تن در سال است . از اینرو در صورتیکه مطابق استدالل عنوان شده در بند16883

صنعتی فعال معادل شصت درصد منظور گردد ، در اینصورت توان تولیدي واحدهاي فعال کشور در آینده 

ن خواهد بود . ت10130معادل 
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بینی تولید داخل واحدهاي در حال ایجادب) پیش

هاي در حال ایجاد کشور آورده شد. بنابراین مطابق سوابق  موجود، بر فهرست طرح9در جدول شماره 

حسب درصد پیشرفت فعلی طرحها ، مقاطع بهره برداري از آنها به صورت زیر فرض شده است :

زمان بهره برداري از طرحهاي در حال اجراپیش بینی–14جدول شماره 

سالی که طرح به بهره برداري خواهد رسیددرصد پیشرفت فعلی طرح
1391سال    درصد75–99
1392سال    درصد50–74
1393سال    درصد25–49
1394سال    درصد1–24

1395در سال تنها ده درصد طرحها و آنهمصفر       درصد

هاي در حال ایجاد که در آینده به ظرفیت نصب شده کشور اضافه با توجه به جدول باال ، ظرفیت طرح

بینی است:خواهد شد، به صورت زیر قابل پیش

انواع باطري خودروهاي در حال ایجاد تولید برداري رسیدن طرحبینی به بهرهپیش-15جدول شماره 

در صد پیشرفت 
اطرح ه

تن-تعداد در سالهاي بهره برداري از طرح تن–ظرفیت 
13911392139313941395عملیاسمی

351210175193210210210درصد75–99

2061240103113124124درصد50–74

382300192123درصد25–49

372223000186205درصد1–24

1631979000082فر       درصدص

25981559175296343541644جمع کل
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درصد ظرفیت اسمی 60-55-50هاي صنعتی به صورت هاي در حال ایجاد متناسب با عرف طرحراندمان تولید واقعی طرح

برداري لحاظ شده است.در سه سال اول بهره

1389ررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا سال ب-2-3

در سالهاي گذشته باطري هاي خودروانواعبا استناد بر سالنامه آمار بازرگانی خارجی کشور ، میزان واردات 

استخراج و در جدول زیر ارائه شده است . 

کیلوگرمروند واردات طی پنج سال گذشته -16جدول شماره 

13861387138813891390شرح
5799340798183212808902170201487028545کیلوگرم-واردات انواع باطري

برآورد تقریبی است )1390ماخذ : سالنامه آماربازرگانی خارجی ( آمار سال 

شایان ذکر است که میزان واردات این محصول با توجه به آماري که از داخل سایت اختصاصی اتاق 

صنایع و معادن تهران بدست آمده است برحسب کیلوگرم بوده و  با توجه به اینکه وزن هر بازرگانی و 

کیلوگرم می باشد میزان آنرا براي محاسبه مقدار عرضه به داخل بازار به تعداد 20تا 10باطري خودرو بین 

نیز محاسبه کرده ایم که عبارت است از :

عدد واردات داریم .351427,25برابر با کیلوگرم را در نظر گرفته ایم که 20میزان 

بصورت باطري هاي خودروانواع البته این نکته شایان ذکر است که کد تعرفه قید شده براي واردات 

اختصاصی براي این محصول نمی باشد از این تعرفه گمرکی و میزان واردات اشاره شده براي سایر مواردي 

ا یستونیپي،ازنوع مورد استفاده درموتورهادیاس-،باسرب یرقبيانباره هاتحت عنوان می باشد که در 
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باطري انواع مورد استفاده قرار میگیرد لذا تنها مقدار ناچیزي را می توان براي )sealedزنوع سربسته (

ولی در طرح مورد بحث میزان واردات صورت گرفته را به طور ثابت در نظر در نظر گرفت هاي خودرو

. گرفته خواهد شد

در ادامه نمودار روند واردات سایر انباره هاي برقی (با سرب، اسید از نوع مورد استفاده در راه انداختن 

.ارائه شده است1390-1386هايسالپیستونی) طیموتورهاي

۰

۵۰۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰۰

۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰

بندي عرضه جمع 

در آینده آمده است . روباطري هاي خودانواع در جدول زیر جمع بندي پیش بینی عرضه 

بینی عرضه در آیندهجمع بندي پیش-17جدول شماره 

شرح
لیون عددیم–مقدار 

13911392139313941395
11341134113411341134بینی پتانسیل عرضه واحدهاي فعالپیش
175296343541644هاي در حال اجرابینی عرضه طرحپیش

0,351427250,351427250,351427250,351427250,35142725واردات
13091430147716751778جمع کل عرضه
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منظور شده است که البته این امر به منظور در سال لیون عددیم0,35142725به طور ثابت توضیح : میزان واردات در آینده 

با هدف ایجاد طرح هاي جدید تولیدي براي حذف کمبود فوق ایجاد شرایط الزم براي پیش بینی میزان کمبود واقعی در بازار

و جایگزینی واردات ، صورت گرفته است . بنابر این فرض بر این است که با ایجاد تولید داخل واردات کاهش و در نهایت 

به صفر خواهد رسید .   

1389تا سال بررسی روند مصرف از آغاز  برنامه سوم -2-4

از شیوه هاي مختلفی استفاده می گردد که در اینجا از روش تعیین مصرف ظاهري براي برآورد مصرف

استفاده خواهد شد . 

مصرف ظاهري از رابطه زیر حاصل محاسبه و در جدول زیر وارد شده است  .

هاي گذشتهدر سالباطري خودروانواع برآورد میزان مصرف -18جدول شماره 

شرح
ملیون عدد–ارقام 

13861387138813891390

585976102610441134تولید داخل

0,2899670,39909160,64044510,85100740,35142725واردات

0,25070150,02461670,036988050,01391990,00409335صادرات

586977102710451134مصرف داخل

واردات + تولید داخل = مصرف–صادرات 
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را نشان داده است .نمودارهاي  زیر روند مصرف در سالهاي گذشته

وجود رشد مالیم در مصرف از نمودار باال کامال مشخص است . بطوریکه می توان با توجه بر موارد 

مصرف این کاال ، مصرف آن را تابع افزایش جمعیت محسوب کرد . 

1389بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا سال -2-5

در سالهاي گذشته هاباطري خودروانواع مار بازرگانی خارجی کشور ، میزان صادرات با استناد بر سالنامه آ

استخراج و در جدول زیر ارائه شده است . 

روند صادرات–19جدول شماره 

13861387138813891390شرح

501403049233473976127839881867کیلوگرم-باطري خودروصادرات انواع 

برآورد تقریبی است )1390مه آماربازرگانی خارجی ( آمار سال ماخذ : سالنا

٠

۵٠٠

١٠٠٠

١۵٠٠

٢٠٠٠
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بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه پنجم-2-6

برآورد میزان تقاضاي داخل در آینده-2-6-1

رفتن به منظور برآورد تقاضا در آینده ، از روند مصرف در گذشته استفاده شده است . از اینرو با در نظر گ

و انجام رگرسیون در آن ، پیش بینی تقاضا انجام و نتیجه 17روند مصرف در گذشته مطابق جدول شماره 

در جدول زیر وارد شده است . 

موارد کاربرد محصول مورد مطالعه در قسمت هاي گذشته ارائه شده است و می توان اذعان نمود که با 

از خودرویتوان جهت برآورد مصرف باطري اي می باشد لذا مکاالهاي واسطه این کاال جزوتوجه به اینکه

تولیدي طی سالهاي آتی اقدام نمود اما مناسب ترین راه جهت پیش بینی تقاضا خودروطریق برآورد تعداد

هاي تولید شده در هر سال خودروروش رگرسیون مصرف در گذشته می باشد زیرا در آینده، استفاده از

گذشته، تقاضاي داخلی این محصول بشمار می رود. با استفاده از رگرسیون مصرف دربازار هدف این کاال

.برآورد شده است25در آینده طبق جدول 

% می باشد، در 5با توجه به اینکه میانگین نرخ رشد ساخت خودرو (سبک و سنگین) در سال هاي گذشته 

هاي آتی میزان تولید خودرو  به شرح زیر می باشد.سال

در آیندهباطري خودروانواع پیش بینی تقاضاي داخل -20ل شماره جدو

13911392139313941395شرح

15381615169617811870ملیون عدد-پیش بینی تقاضاي انواع باطري خودرو 
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برآورد قابلیت صادرات در آینده-2-6-2

استناد بر ز دو روش می توان استفاده کرد : در آینده ، اهاباطريانواع براي بررسی قابلیت صادراتی 

سوابق صادراتی در سالهاي گذشته 

هاي یکی از شیوه هاي پیش بینی قابلیت صادراتی کشور در آینده ، استناد بر سوابق صادراتی آن در سال

گذشته می باشد که در جدول زیر پیش بینی صادرات بر آن اساس صورت گرفته است . 

در آیندهباطري خودروانواع پیش بینی صادرات -21شماره جدول 

13911392139313941395شرح

286531002935101228430کیلوگرم-باطري خودروانواع پیش بینی صادرات 

برآورد تقاضاي کل-2-6-3

داده شده استتقاضاي کل مجموع تقاضاي بازار داخل و صادرات است که این امر در جدول زیر نشان 

در آیندهباطري خودروانواع برآورد تقاضاي کل -22جدول شماره 

سال
ملیون –تقاضاي کل ملیون عدد–پیش بینی تقاضا 

عدد صادرات(تقاضا)بازار داخل
1391153814332971
139216155012116
139316961751871
13941781611842
13951870211891
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موازنه عرضه و  تقاضا

با جمع بندي پیش بینی عرضه و تقاضا در آینده ، موازنه انجام گردیده است . 

لیون عددیم–عرضه و تقاضا  در آینده موازنه-23شماره جدول 

کمبود ( مازاد )پیش بینی تقاضاپیش بینی عرضهسال

1391110929711862

139214302116686

139314771871394

139416751842167

139517781891113



هرمزگانشرکت شهرکهاي صنعتی استان 

مطالعات امکان سنجی مقدماتی
طرح هاي صنعتی

68صفحهتولید انواع باطري ، پیل و سلول هاي خورشیديطرح 

گیري مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید از نگاه بندي و نتیجهجمع

توجیه پذیري بازار

از موازنه جداول پیش بینی عرضه و تقاضا چنین بر می آید که در سال هاي آینده بازار از کمبود عرضه 

برخوردار بوده و همچنین پس از بهره برداري از طرح هاي در حال ایجاد این کمبود نیز سیر صعودي 

ایجاد واحدهاي جدید براي پیشنهادگیري است کهتبدیل خواهد گردید . بنابراین در ظاهر امر قابل نتیجه

. مناسب به نظر می رسدتولید این محصول در شرایط فعلی 

در کشور می باشد . این هاريطباانواع ابل ذکر دیگر در اینجا ، پتانسیل مصرف یکی از موارد مهم ق

. از اینرو پیش بینی می شود که در صورت انجام استمحصول از سابقه مصرف باالئی در کشور برخوردار 

اقداماتی براي ارتقاء فرهنگ مصرف محصول مورد بررسی در کشور ، در آینده مصرف این محصول در 

افزایش پیدا خواهد نمود و بدین ترتیب زمینه هاي بیشتري براي تقاضا به وجود خواهد آمد . کشور

متنوعاست که مصرف آن در بازار بسیارهاريطباانواع از طرف دیگر بخش عمده تولیدات کشور ، تولید 

ه کلیه کشورهاي جهان می باشد و به همین دلیل نیز در آینده صادرات آن نیز بیشتر خواهد شد و از آنجائیک

مصرف کننده این نوع محصوالت می باشند ، لذا امکان صادرات به بازارهاي جهانی در صورت تولید 

محصول با کیفیت و قیمت رقابتی به میزان بیش از مقدار پیش بینی شده در گزارش حاضر وجود خواهد 

برخوردار باشد در اینصورت امکان داشت . بنابراین در صورتیکه متقاضی اجراي طرح از توان صادراتی 

صادرات محصوالت خود را داشته و لذا اجراي طرح هاي جدید توجیه پذیر خواهد بود . 
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ه آن با دیگر بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایس-3

کشورها

:استزیرصورتبهشداشارهاینازپیشکههمانطورموتورسیکلتباطريتولیدفرآیند

سرب

واشر و سرپیچ 

باطري + سیم افشانقیر

نیکل و                                                    ورق کارمیچرورق 

محصول

پلی استایرن

اسید سولفوریک

پلی اتیلن

جداکنندهبهترینجزوکهAGMهايجداکنندهازریهاطباایندرآبمصرفکاهشجهتتولیدفرآینددر

انرژيچگالیبافعالموادازمیتوانريطباوزنکاهشجهتونموداستفادهمیتوانباشندمیباتریهاي

.نیستعملیوسادهچندانفعالیموادچنینولی تهیهشوداستفادهباال

روش تولید قطعات این طرح بشرح فوق میباشد بنابراین در صورتی که این روش تولید با روش هاي تولید 

استفاده در سایر کشورها مورد مقایسه قرار گیرد به نظر میرسد آنچه که باعث تمایز محصوالت داخل مورد

ریها طمشابه خارجی می شود بهره گیري از تکنولوژیهاي روز دنیا براي کاهش وزن بامحصوالت نسبت به

تهیه ورق و 
شبکه هاي 

باطري

ساخت جعبه و 
سر باطري

مونتاژ 
باطري

قیر اندود 
نمودن

شارژ باطري
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ریهاي معمولی هر الکترود طریها استفاده می شود. در باطاز ساختار دو قطبی در بامی باشد که در این راستا

ي دو قطبی رطري را تشکیل می دهد. ولی در یک باطقطب مثبت باري بوده و کاتدطیا آند (قطب منفی) با

ري را بازي می کند به این صورت که یک سطح آن طبایک الکترود دوقطبی هم نقش کاتد و هم نقش آند

ري خواهد بود.طآند و سطح دیگر آن کاتد با

در نهایت نمی توان کیفیت مواد اولیه مصرفی را نیز در دستیابی به محصوالت با کیفیت بیشتر نادیده گرفت.

جدولبشرحمحصولتولیددرمرسومتکنولوژيضعفوقوتنقاطاالشارهفوقتوضیحاتبهتوجهبا

.باشدمی24

تولیدتکنولوژيضعفوقوتنقاطتعیین‐24جدول

نقاط ضعفنقاط قوت
در انرژيذخیرهجهتانتخاباولینوبهترین-1

موتورسیکلت

جایگزینکااليفقدان-2

قطعاترسایبهنسبتمحصولاینبااليوزن-1

سبب بهمحصولقیمتچشمگیرافزایش-2

استفاده از تکنولوژیهاي جدید

مختلفیانواعتولیدجهتراخودواحدامکاناتراحتیبهمیتوانندزمینهایندرفعالتولیديواحدهاي

خشبایندر.دهندگسترشگوناگونظرفیتهايوولتاژهادرنقلیهوسایلسایروباطري موتورسیکلتاز

خواهدتعیینتولیدظرفیتحداقلآنبراساسسپسوبرآوردنیازموردو امکاناتآالتماشینابتدا

.گردید
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میصنعتیواحدیکایجادصرفکهاستهاییهزینهبرمشتملطرحثابتگذاريسرمایههايهزینه

:ازکه عبارتندگردد سازيمحوطه‐زمین‐ ساختمانیعملیات‐ تجهیزاتوتآالماشین‐ عمومیتاسیسات‐ خدماتیواداريوسایل‐ نقلوحملآالتماشین‐ بهرهبرداريازقبلهزینههاي‐ نشدهبینیپیشهايهزینه‐

.شودمیپرداختهطرحاینگذاريسرمایههايهزینهبرآوردبهادامهدر
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) در فرآیند تولیدتعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم (به صورت اجمالی-4

براي کشورمان و سایر کشورهاي هاباطريانواع با عنایت بر یکسان بودن تکنولوژي هاي موجود در تولید 

جهان ، بنابر این ذکر نقاط قوت و ضعف تکنولوژي تولید محصول مورد بررسی موضوعیت نخواهد داشت. 

جم سرمایه گذاري ثابتبررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي همراه با برآورد ح-5

برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت طرح-5-1

هر واحد تولید کننده ، نیاز مند استفاده از ماشین آالت ، تجهیزات ، فضاهاي کاري ، نیروي انسانی و ..... 

می باشد که تامین آنها مستلزم صرف هزینه هائی می باشد ، از اینرو حداقل ظرفیت براساس حداقل 

گردد . بنابراین در اینجا ابتدا آالت مورد نیاز و در نهایت حجم سرمایه ثابت آن تعیین میو ماشینامکانات 

آالت و امکانات مورد نیاز برآورد و سپس براساس آن حداقل ظرفیت تولید تعیین خواهد حداقل ماشین

گردید.

گردد اد یک واحد صنعتی میهایی است که صرف ایجگذاري ثابت طرح مشتمل بر هزینههاي سرمایههزینه

که عبارتند از:

زمین

محوطه سازي 

ساختمانهاي تولیدي واداري

آالت و تجهیزاتماشین

تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی

تاسیسات عمومی 
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اثاثیه و تجهیزات اداري

آالت حمل و نقل درون/ برون کارگاهیماشین

برداريهاي قبل از بهرههزینه

ی نشدههاي پیش بینهزینه

ذیل به الذکر این طرح در جدول ذیل گنجانده شده است و اعداد موجود در این جدولهاي فوقهزینه

گردد:تفصیل در ادامه ارائه می

طرحایناجرايگذاريسرمایهثابتهزینه‐25شمارهجدول

شرحردیف
مورد نیاز

هزینه کل
(م.ریال) ارزي

)دالر(
معادل ریالی

(م.ریال)
لیریا

(م.ریال)
جمع کل

150015001500-0هزینه زمین1
600600600-0هزینه محوطه سازي2
853485348534-0هزینه ساختمانهاي طرح3
1,961,00024,042024,04224,042هزینه هاي ماشین آالت4
309030903090-0هزینه هاي تاسیسات5

580580580-0هزینه هاي وسائط نقلیه6

100010001000-0تجهیزات آزمایشگاهی7

150150150-0اثاثیه و لوازم اداري8
150015001500سایر هزینه هاي پیش بینی نشده9

1,961,00024,042169454099640996جمع دارایی هاي ثابت
500500500-0هزینه هاي قبل از بهره برداري10

1,961,00024,042174454149641496ه گذاري ثابتجمع هزینه هاي سرمای
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زمین

متر مربع برآورد شد. از اینرو حداقل زمین مورد نیاز طرح با 2960مجموع کل فضاهاي کاري طرح معادل 

5000معادل و توسعه آتی در نظر گرفتن فضاي الزم تردد کامیون هاي حمل بار ( مواد اولیه و محصول ) 

گردد که محل اجراي یکی از شهرك هاي تأمین زمین فرض میگردد. براي تعیین هزینهد میمتر مربع برآور

گردد که ریال فرض می30000باشد از اینرو قیمت خرید هر متر مربع آن هاي صنعتی در سطح کشور می

گردد.میلیون ریال برآورد می1500در این صورت کل هزینه خرید زمین معادل 

)ریالمیلیونمبالغ :(مشخصات زمین طرح-26جدول شماره 

متراژشرحردیف
بهاي هر

(ریال)متر مربع
مبلغ طرح  

جمع کلمورد نیازانجام شده

5000300000015001500زمین1

محوطه سازي 

بینی شده است. از اینرو هزینه هاي صنعتی در سطح کشور پیشمحل اجراي طرح، یکی از شهرك

ها، درب ورودي و فضاي سبز و غیره ح زمین، دیوار کشی و حصارکشیطیسازي آن که شامل تسمحوطه

هاي آن در جدول ذیل آورده شده است. است که شرح کامل این موارد به همراه هزینه



هرمزگانشرکت شهرکهاي صنعتی استان 

مطالعات امکان سنجی مقدماتی
طرح هاي صنعتی

76صفحهتولید انواع باطري ، پیل و سلول هاي خورشیديطرح 

)مبالغ : میلیون ریال(سازي در طرح هزینه محوطه-27جدول شماره 

بهاي واحدمتراژواحدشرحردیف
ریال )ر هزا( 

مبلغ طرح
جمعمورد نیازانجام شده

5000300150150مترمکعبخاکریزي و تسطیح زمین1
10006006060متر مربعفضاي سبز2
6003000180180مترمربعیسانت35ینیچوارید3
23000006060بابدرب ورودي4
20150003030-روشنایی محوطه5
10001200120120مترمربعخیابان کشی و پارکینگ6

0600600جمع کل

ساختمان ها

آالت و تجهیزات مورد نیاز، حداقل فضاهاي کاري نیز به صورت زیر تعیین با توجه به حداقل ماشین

گردیده است.

هزینه ساختمان سازي-28شماره جدول

شرح
مقدار

(متر مربع)
ه واحد هزین

(هزار ریال)
مبلغ طرح

جمعمورد نیازانجام شده
20003000060006000سالن تولید 
20035000700700سالن اداري 

30025000750750مه ساخته صفحات و جعبه نیانبار 
30025000750750مه ساخته و نهایی باترينیانبار 

30200006060اتاق پست برق
30200006060اناق پست گاز

30200006060نگهبانی 
7022000154154تصفیه خانه فاضالب 

085348534-2960جمع کل
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تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی

ستبرآورد شده امیلیون ریال 1215تجهیزات آزمایشگاهی طرح شامل مجموع کل پکیج کوانتومتر معادل 

ماشین آالت

هزینه ماشین آالت مورد نیاز  به شرح جدول ذیل آورده شده است :

(ارقام به میلیون ریال)مشخصات و هزینه هاي ماشین آالت مورد نیاز تولید طرح-29جدول شماره 

تعداددستگاهردیف
انجام 
شده

هزینه واحد
)دالر( 

مورد نیاز
)دالر(

جمع کل
(م. ریال)

1090،00090،0001،103لید اکسید سربخط تو1
2070،000140،0001،716ماشین ریخته گري شبکه2

10300،000300،0003،678خط تولید نوارهاي سربی3

10150،000150،0001،839خط تولید صفحات اکسپند4

1030،00030،000368ماشین خمیرمالی و خشک کن صفحات5

1070،00070،000858ت خمیر باتريماشین ساخ6

2075،000150،0001،839اتاق هاي عمل آوري و خشک کن صفحات7

106،0006،00074ماشین برش و برس صفحات8

9

خط مونتاژ باتري شامل:
نوار نقاله هاي ورودي خط مونتاژ
ماشین تست اتصال کوتاه باتري

تريماشین جوش اتصاالت سلولهاي با
ایستگاه درب گذاري بصورت دستی
ماشین پلمب حرارتی درب و جعبه

ماشین تکمیل قطب باتري
ایستگاه تکمیل قطب بصورت دستی

ماشین تکمیل قطب نیمه اتوماتیک
ماشین تست نشتی هوا
ماشین کد گذاري لیزري

10200،000200،0002،452
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10

اتريماشین اتوماتیک اتصال صفحات ب
 تغذیه کننده جعبه ها بهC.O.S

 تغذیه کننده اتوماتیک گروه صفحات به دستگاه
فوق

تغذیه کننده اتوماتیک شمش سرب
 تغذیه کننده اتوماتیک جعبه از دستگاه اتصال

صفحات
 قالبهايC.O.S

1070،00070،000858

11
نوار نقاله تغذیه کننده موتوردار

ظیم سطح اسید باتري و و ماشین اسید پرکن و تن
واحد چرخش

1040،00040،000490

1025،00025،000307تونل شستشو و خشک کن باتري12

1025،00025،000307فیلترهاي تصفیه 13

ماشین یکسو کنندة باتري14
سیستم کنترل دماي شارژ و سیستم کنترل

40130،000520،0006،375

1020،00020،000245قطرسیستم تولید آب م15

1040،00040،000490ماشینهاي رقیق سازي و خنک کننده اسید16

1030،00030،000368سیستم تصفیه آبهاي اسیدي17

4010،00040،000490قالبهاي ریخته گري 18

1015،00015،000184دستگاههاي تست بهمراه لوازم جانبی19
1,961,00024,042جمع کل

در نظرگرفته شده است .12260معادل 18/05/90نرخ تسعیر ارز در تاریخ 
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تاسیسات

در تمام صنایع، تأسیسات مصرفی به عنوان یکی از مهمترین ارکـان برپـایی هـر کارخانـه و واحـد صـنعتی       

آالت تولیـدي و  ، ماشـین باشد. این تأسیسات با توجه به پارامترهایی از قبیل تعداد نیروي انسـانی یممطرح 

گردد. از اینرو بینی میهاي کارخانه پیشکمک تولیدي، میزان فضاي مورد نیاز تولیدي، اداري و سایر محوطه

در ذیل به تفکیک به بررسی هر یک از تأسیسات مصرفی مورد نیاز واحـد صـنعتی مـذکور پرداختـه شـده      

.است

هزینه تاسیسات-30شماره جدول 

شرح
مبلغ طرح

جمعمورد نیازانجام شده
0915915تاسیسات برق رسانی

0300300تاسیسات آب رسانی

0600600تاسیسات سرمایش و گرمایش

0100100تاسیسات اعالم و اطفاء حریق

0125125ارتباطات

0220220تاسیسات گازرسانی

0830830سیستم هواي فشرده 

030903090جمع کل
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تاسیسات برق رسانی 

کلیه تاسیسات برقی مورد نیاز طرح به شرح ذیل می باشد .

هزینه هاي برق در طرح (میلیون ریال)-31جدول شماره 

واحدشرح ( مشخصات)ردیف
مبلغ واحد
(هزار ریال)

جمع کلمورد نیازانجام شده

00700700-کیلووات600*انشعاب برق 1
001010-لوازم اندازه گیريهزینه تهیه و نصب 2
0055-هزینه احداث پست زمینی3
005050دستگاه2ترانسفورماتور4
00150150مجموعه تابلو توزیع و متعلقات کابل و هزینه 5

00915915-جمع کل

تاسیسات آبرسانی

نچ  قابل تامین می باشد که در جدول ذیل ای4/3آب مورد نیاز کارخانه از طریق شهرك صنعتی به میزان 

تاسیسات آبی مورد نیاز طرح به همراه هزینه هاي آنها آورده شده است.

)میلیون ریالبهارقام (هاي آب و تجهیزات آبرسانیهزینه-32جدول شماره 

شرحردیف
تعداد/ 
مقدار

مبلغ طرح جدید
جمع کلمورد نیازانجام شده

05050-اینچ 2/1انشعاب آب  1
0120120-لوله کشی آب + هزینه اجرا 2
01010-حق انشعاب فاضالب صنعتی شهرك 3
0120120-مترمکعبی 5سیستم اسمز معکوس 4

0300300-جمع کل
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تاسیسات سرمایش و گرمایش 

اختمانهاي سوالنهاي تولیدبخشهاي مختلف از جمله سمورد نیاز درو سرمایش شبه منظور تامین گرمای

:به شرح جدول زیر در نظر گرفته شده استتاسیسات و رفاهی ارياد

هزینه هاي سرمایش وگرمایش در طرح (میلیون ریال)-33جدول شماره

تعداد/ مقدارواحدشرح ( مشخصات)ردیف
هزینه موجود
(میلیون ریال)

هزینه مورد نیاز
(میلیون ریال)

جمع کل

10250250دستگاهتن25بی به ظرفیت چیلر آ1
10150150دستگاهبرج خنک کننده2
3008080دستگاهکولر آبی3
300120120دستگاههیتر گازي4

0600600جمع کل

گازرسانیتاسیسات 

گازرسانی گاز مورد نیاز کارخانه از طریق شهرك صنعتی قابل تامین می باشد که در جدول ذیل تاسیسات 

مورد نیاز طرح به همراه هزینه هاي آنها آورده شده است.

)میلیون ریالبهارقام (و تجهیزات آبرسانیگازهاي هزینه-34جدول شماره 

شرحردیف
تعداد/ 
مقدار

مبلغ طرح جدید
جمع کلمورد نیازانجام شده

0120120-انشعاب گاز 1
0100100-لوله کشی 2

0220220-کلجمع 
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ارتباطات 

شهرك صنعتی مذکور از طریقکههزینه هاي خط تلفن به منظور برقراري ارتباطات مخابراتی در کارخانه 

جدول ذیل ارائه گردیده است.پاسخگوي این نیاز می باشد در

هزینه هاي ارتباطات (ارقام به میلیون ریال)-35جدول شماره 

مقدارتعدادشرح (مشخصات)ردیف
قیمت واحد
(هزار ریال)

جمعموردنیازانجام شده

02020---خط تلفن1
055---هزینه تجهیزات انتقال2
0100100---تجهیزات سانترال و کابل کشی و...3

0125125جمع کل

سیستم هواي فشرده-

دستگاه کمپرسور در نظر گرفته شده است که هزینه ها یکارخانه جهت تامین هواي فشرده خط تولید در ک

به شرح جدول ذیل آورده شده است :

(ارقام به میلیون ریال)هزینه هواي فشرده -36جدول شماره 

مقدارتعدادشرح (مشخصات)ردیف
قیمت واحد
(هزار ریال)

جمعنیازموردانجام شده

1
با ظرفیت hy23000کمپرسور مدل 

مترمکعب بردقیقه5/23
---0500500

0200200---درایر تبریدي2
0100100---مخزن هواي فشرده3
03030---و پري فیلترمیکروفیلتر4

0830830جمع کل
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و اطفاء حریقسیستم اعالم 

یادي ایفا می کنند و یا از در هر واحد تولیدي به خصوص در واحدهایی که آتش و حرارت در آنها نقش ز

مواد اولیه اي استفاده می شود  که احتمال احتراق آنها زیاد می باشد و قابلیت اشتعال زیادي دارند، می 

بایست نکات ایمنی جهت جلوگیري از هر گونه آتش سوزي بطور کامل رعایت گردد .لذا براي این منظور، 

ی بایست در محل هاي مشخص نصب شده تا در مواقع یکسري تجهیزات اطفاء حریق نیاز می باشد که م

لزوم مورد استفاده قرار گیرد که در جدول ذیل ارائه گردیده است . 

هزینه هاي اعالم و اطفاي حریق در طرح( میلیون ریال )-37جدول شماره 

واحدشرح ( مشخصات)
تعداد/ 
مقدار

هزینه موجود
(میلیون ریال)

هزینه مورد نیاز
ریال)(میلیون 

جمع کل

000100100سیستم اعالم و اطفاي حریق
0100100جمع کل

وسایل اداري و خدماتی

تجهیزات و وسایل اداري و خدماتی از جمله اثاثه اداري، لوازم آشپزخانه، تلفن، فکس، کامپیوتر، چاپگر، 

میلیون ریال 150به مبلغ بوده است که تاکنون مورد نیاز وسایل نظافت و آبدارخانه، تجهیزات بهداري و ...

برآورد شده است .
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وسائط حمل و نقل درون/ برون کارگاهی

تن می باشد به شرح جدول ذیل برآورد 3جهت جابجایی محصوالت طرح نیاز به دو دستگاه لیفتراك 

گردیده است .

)میلیون ریالبهارقام هزینه هاي وسائط نقلیه (-38جدول شماره 

مقدارتعدادمشخصات)شرح (ردیف
قیمت واحد
(هزار ریال)

جمعموردنیازانجام شده

2500500500دستگاه FD20HT2تن مدل 3لیفتراك 1
08080-دستگاه 1وانت پیکان 4

0580580جمع کل

هاي پیش بینی نشده هزینه

بینی که در دوره اجرا طرح رخ ل پیشها و امکان وقوع برخی فعالیتهاي غیر قاببا توجه به نوسان قیمت

هاي پیش بینی نشده به عنوان هزینههاي مورد نیاز سرمایه گذاري ثابت طرح% هزینه5خواهد داد در حدود 

میلیون ریال برآورد 1500بینی نشده طرح معادل هاي پیششود. در نتیجه کل هزینهدر نظر گرفته می

گردد.می

اريبردهاي قبل از بهرههزینه

برداري شامل هزینه مطالعات اولیه و پیش مهندسی، ثبت شرکت، اخذ تسهیالت هاي قبل از بهرههزینه

500هاي آن معادل ها و بازدیدهاي داخل و خارج کشور و غیره خواهد بود که هزینهبانکی، مسافرت

میلیون ریال برآورد می گردد.
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برآورد حداقل ظرفیت اقتصادي طرح-5-2

دهی یت اقتصادي یک واحد تولیدي، ظرفیتی است که در آن درآمدهاي حاصل عالوه بر پوششحداقل ظرف

گذار ایجاد نماید. از اینرو با نگـرش فـوق، حـداقل    ها، حداقل سود قابل قبول را نیز براي سرمایهکلیه هزینه

تصـادي شـرح   هـاي تعیـین ظرفیـت اق   گردد که در اینجا ابتدا پیش فـرض ظرفیت اقتصادي طرح برآورد می

مختصري داده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرفیت ارائه خواهد شد.

لحاظ کردن نقطه سربسر تولید

نقطه سربسر تولید، میزان تولیدي است که تحـت آن درآمـد حاصـل از فـروش محصـوالت تولیـدي تنهـا        

هـا مسـاوي درآمـدها    زینـه دهد و به عبارت دیگـر در نقطـه سربسـر تولیـد ه    هاي طرح را پوشش میهزینه

باشد. بنابراین ظرفیت تولید اقتصادي الزم است باالتر از نقطه سربسر باشد.می

لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار

توجیه اقتصادي یک طرح سرمایه گذاري ، از مهمترین شاخص هاي مورد عالقه سرمایه گذاران می باشد و 

وجیه اقتصادي مناسب برخوردار است که نرخ بـازدهی سـرمایه   بطور مسلم طرحی را می توان گفت که از ت

گذاري آن بیشتر از نرخ بهره بانکی در کشور باشد . علت مقایسه نرخ بازدهی یک سرمایه گذاري اقتصادي 

با نرخ بهره این است که معموال سپرده گذاري در بانک ها مطمئن ترین راه سرمایه گـذاري و کسـب سـود    

ذا بطور مسلم سرمایه گذار مایل اسـت در طرحـی سـرمایه گـذاري نمایـد کـه نـرخ        براي هر کس است . ل

بازدهی آن بیشتر از نرخ بهره بانکی باشد . این موضوع از سوي بانک هاي ارائه کننده تسهیالت نیز اعمـال  

آنها می گردد یعنی اینکه بانک ها به طرح هایی پرداخت تسهیالت را انجام می دهند که شرایط ذکر شده در 

برقرار باشد . 
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نرخ بازدهی یک طرح سرمایه گذاري از رابطه زیر بدست می آید : 

هزینه تسهیالت مالی +  سود و زیان ویژه ( متوسط ده سال ) 
=  نرخ بازدهی سرمایه گذاري      کل سرمایه گذاري طرح (سرمایه ثابت + سرمایه در گردش)

درصد می باشد . البتـه ایـن   19سپرده گذاري ها بطور متوسط در حال حاضر نرخ بهره بانکی در خصوص

نرخ در مورد بانک هاي دولتی اندکی پائین تر و در مورد بانک هاي غیر دولتی اندکی باالتر نیز اسـت . لـذا   

متوسط ذکر شده در مورد کل بانک ها می تواند مورد توجه قرار گیرد .    

ت طرحی از نظر اقتصادي توجیه پذیر است که در آن نرخ بـازدهی  با توجه بر شرایط ذکر شده می توان گف

درصد باشد . از طرف دیگر یکی از عوامل تاثیر گذار در سـودآوري هـر طـرح    20سرمایه گذاري بیشتر از 

تولیدي ظرفیت آن می باشد . لذا انتخاب ظرفیت باید طوري صورت گیرد که تحت آن نرخ بازدهی سرمایه 

درصد گردد و در نهایت حداقل ظرفیت اقتصـادي نیـز ظرفیتـی اسـت کـه در آن      20از گذاري طرح باالتر 

درصد برآورد گردد  . 20حداقل بازدهی سرمایه گذاري طرح 

300000با عنایت بر مطالب ذکر شده و پس از تجزیه و تحلیل هاي الزم، حداقل ظرفیت اقتصـادي طـرح   

دستگاه در سال پیشنهاد شده است.   
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میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه،  محل تامین و قیمت آن-6

معرفی نوع ماده اولیه عمده-6-1

مواد اولیه مورد استفاده درتولید محصوالت مصرف به شرح جدول ذیل می باشد. 

ریال)میزان مواد اولیه، کمکی و بسته بندي تولید براساس ظرفیت عملی ماشین آالت (میلیون-39جدول شماره 
جمع کل

(میلیون ریال)
قیمت

ریال)(
مصرف
سالیانه

واحد شرح ردیف

67500 45000 1500000 کیلوگرم سرب و آلیاژهاي سربی 1
6000 20000 300000 مترمربع عایق 2
10000 50000 200000 عدد جعبه پلی پروپیلن 3
3000 15000 200000 ست  لوازم بسته بندي   4

450 1500 300000 یلوگرمک اسید سولفوریک 5
40 5000 8000 مترمکعب  آب  6

86990 جمع کل
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بررسی تحوالت اساسی در روند تأمین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آینده-6-2

از اقالم تخصصی و برخی دیگر عمومی تاسیساتی می باشند کـه بخششـهایی از   اولیه مصرفی طرح مواد

یگر از خارج وارد خواهد شد . بنابر این با توجه بر اینکه مصرف اقـالم فـوق   آنها از داخل کشور و برخی د

در کشور و حتی جهان در حوزه هاي تخصصی تاسیساتی مورد استفاده قرار می گیـرد و لـذا در رده بنـدي    

مـی تـوان گقـت کـه تحـوالت      جهانی در زمره کاالهاي استراتژیک یا مهم قرار نمی گیرند . لذا در نهایـت 

در تولید و عرضه آن وجود نداشته و در آینده نیز تحول چشمگیري در آن پیش بینی نمی شود . خاصی 

پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

گیرد:انتخاب محل اجراي یک طرح تولیدي عموماً براساس معیارهاي زیر صورت می

oبازارهاي فروش محصوالت

oبازارهاي تأمین مواد اولیه

o دیگر طرحنیازمندياحتیاجات و

oامکانات زیربنایی مورد نیاز طرح

oهاي خاص دولتیحمایت

یابی اجراي طرح انجام خواهد گردید.در ادامه با تشریح هر کدام از معیارهاي فوق، مکان
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بازارهاي فروش محصول-7-1

فاصله با بازارهـاي  ترینیابی هر طرح تولیدي، انتخاب محلی است که داراي نزدیکیکی از معیارهاي مکان

کـه در سرتاسـر   شد که بازار محصول تولیدي طـرح بـوده  محصوالت طرح باشد. در بخش یک شرح داده

باشند. بنابراین محل اجراي طرح می تواند تمامی استان هاي کشور باشد .کشور گسترده می

بازار تأمین مواد اولیه-7-2

ول را می توان از بازار استان هاي محتلف کشور تهیه کرد . از مواد اولیه تولید داخل مورد استفاده این محص

طرف دیگر در مورد اقالم وارداتی نیز می توان گفت که با توجه بر قابل توجـه نبـودن حجـم و وزن مـواد     

وارداتی، استان محل اجرا براي واردات آن چنان تاثیري ندارد . بنابراین محل اجراي طرح مـی توانـد کلیـه    

شور معرفی گردد . استانهاي ک

هاي دیگر طرحاحتیاجات و نیازمندي-7-3

باشـد. در مـورد   هر طرح تولیدي نیازمند مواردي مانند برق، آب، ارتباطات ، نیروي انسانی و غیـره مـی  

هاي فوق در سطح نیاز طرح در نقاط مختلـف کشـور قابـل تـأمین     طرح حاضر از آنجایی که کلیه نیازمندي

ه لحاظ انتخاب محل خاص وجود ندارد.است لذا محدودیتی ب

امکانات زیر بنایی مورد نیاز-7-4

توان به راههاي ارتباطی، شبکه برق سراسري، فاضالب و غیره اشاره کرد کـه  از جمله امکانات زیربنایی می

توان گفت کـه محـدودیت و حساسـیت خاصـی در انتخـاب محـل       در طرح حاضر در سطح نیاز طرح، می

د ندارد.اجراي طرح وجو
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حمایت هاي خاص دولتی-7-5

هاي خاص دولتـی بـراي آن   رسد که حمایتطرح حاضر یک طرح عمومی صنعتی است و لذا به نظر نمی

هـاي عمـومی دولتـی    تواند مشمول برخی حمایـت وجود داشته باشد. البته اجراي طرح در نقاط محروم می

ه تابع محل انتخاب شده براي اجراي آن خواهد بود ها ارتباطی به نوع طرح نداشته بلکشود که این حمایت

توان گفت از لحاظ این معیار محدودیت تا تسهیالت خاص دولتـی بـراي طـرح وجـود     و لذا بدینوسیله می

ندارد.

یابی، محل اجراي مناسب اجراي طرح در جدول زیر آمده است.بندي مطالعات مکانبا جمع

جراي طرحخالصه مکان یابی ا–40جدول شماره 

محل پیشنهادي اجراي طرحیابیمعیارهاي مکان

اصفهان ، مازندران ، گیالن همجواري با بازارهاي فروش محصوالت
قزوین ، اصفهان ، مازندران و خوزستانهمجواري با بازار تأمین مواد اولیه

هاي کشورکلیه استانهاي دیگر طرحاحتیاجات و نیازمندي
هاي کشورکلیه استانمورد نیاز طرحامکانات زیربنایی

هاي پیشنهادي، مکان اجراي طرح می تواند در استان هاي زیر انجام گیرد .با ارزیابی محل
شهرك هاي صنعتی استان هاي اصفهان ، مازندران ، خوزستان ، قزوین ، گیالن و آذربایجان غربی
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وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال-8

راساس برآوردهاي انجام شده لیست نیروي انسانی تولیدي، غیر مستقیم تولید و اداري مورد نیاز طرح به ب

باشد. شرح ذیل می

نیروي انسانی الزم طرح-41جدول شماره 

نفر-تعداد هاي الزمتخصص

2مدیریت

3مهندس 

2تکنسین 

15کارگر ماهر  

20کارگر ساده 

2راننده لیفتراك
4کارمند

2نگهبان
50جمع
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بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح-9

برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن-9-1

آالت و تأسیسـات و همچنـین نیـاز روشـنایی     توان برق مورد نیاز طـرح بـا توجـه بـه مصـرف ماشـین      

600ها و غیره، ساختمان KWن توان برق به راحتی از شبکه برق سراسري کشور و در برآورد شده است. ای

میلیون ریال 915هاي کشور قابل تأمین است. هزینه خرید انشعاب و تجهیزات انتقال برق معادل کلیه استان

گردد.برآورد می

برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن -9-2

نان آن و همچنین براي آبیاري فضاي سـبز  در طرح حاضر آب جهت نیازهاي بهداشتی و آشامیدنی کارک

متر مکعب برآورد می گـردد  3000مورد نیاز خواهد بود که با توجه به تعداد کارکنان حجم مصرف سالیانه 

محل اجراي طرح قابل تأمین است که هزینـه آن  2کشی شهرك صنعتیکه این میزان آب از طریق شبکه لوله

ست. میلیون ریال برآورد شده ا300معادل 

برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن-9-3

خواهـد  و همچنین تست محصوالت تولیدي سوخت در طرح حاضر براي مصارف تاسیسات گرمایشی 

با گاز ماشین آالتو با توجه بر اینکه به لحاظ فنی بود .  بهترین سوخت پیشنهادي طرح، گاز شهري است 

رح حاضر الزم است در مکانی اجرا گردد که داراي لوله کشـی گـاز شـهري    شهري کار خواهند کرد ، لذا ط

می باشد . 

متر مکعب در سال برآورد شده است .  500000میزان مصرف سالیانه گاز شهري 

محل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است.2
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برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی الزم و چگونگی تأمین آن-9-4

باشـد و از آنجـایی کـه    راي اینترنت میطرح حاضر نیازمند دو خط تلفن ، یک خط فاکس و یک خط ب

محل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است لذا امکان تأمین آن از شـهرك محـل اجـرا بـه راحتـی      

گردد. میلیون ریال برآورد می125وجود خواهد داشت که هزینه آن معادل 

برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز-9-5

راه

توان در حالت زیر مورد بررسی قرار داد:یطرح به راه را منیازمندي

هاي حامل مواد اولیه و محصولعبور و مرور کامیون

مواد اولیه مصرفی طرح به وسیله کامیون به محل اجراي طرح وارد شده و محصـوالت تولیـدي نیـز بـه     

ن وسـایل  وسیله همین وسایل به بازار مصرف حمل خواهد شد. از اینرو راههاي ارتباطی مناسب حرکت ای

نقلیه الزم است در محل اجراي طرح وجود داشته باشد.

عبور و مرور کارکنان

بوس به محل اجراي طرح رفت و آمد خواهند کرد که الزم کارکنان به وسیله خودروهاي سواري و مینی

است محل اجراي طرح داراي امکانات ارتباطی مناسب آن باشد.

و بندرآهن، فرودگاهسایر امکانات مانند راه

به جز امکانات مناسب براي تردد کامیون و خودروهاي سواري، امکانات دیگري براي طرح مـورد نیـاز   

باشد.نمی
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هاي اقتصادي و بازرگانیوضعیت حمایت-10

هاي جهانیهاي تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفهحمایت-10-1

در حال حاضر امکان اظهار نظـر در مـورد   لیديباتري هاي توبراي شماره تعرفه مستقلبا توجه بر نبود 

توجه بر وجود مشابهات فنی این محصوالت با حمایت هاي تعرفه اي وجود ندارد ولی انتظار می رود که با 

درصد براي این کولرها وجود داشته باشد که این درصد باال را می توان نوعی 30محصوالت عادي ، تعرفه 

نمود . حمایت از تولید داخل قلمداد 

در خصوص تعرفه هاي جهانی نیز باید گفت که براي اظهار نظر در این مورد الزم است کشـور مقصـد   

صادرات بطور دقیق مشخص گردد تا بواسطه آن امکان مطالعه در این مورد بوجود آید . 

هاي مالیحمایت-10-2

هـا صـرفاً در   ه این حمایتهاي تولیدي در کشورمان باید گفت کهاي مالی از طرحدر خصوص حمایت

هـایی کـه از   باشد که این تسهیالت حالت عمومی داشته و براي کلیـه طـرح  سطح ارائه تسهیالت بانکی می

شود . از اینرو می توان گفت که حمایت مالی خاصـی  پرداخت میتوجیه اقتصادي مناسب برخوردار هستند،

وجود ندارد .
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پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدیدبندي وتجزیه و تحلیل و ارائه جمع-11

و آینده بازار از کمبود عرضه برخوردار بوده هاياز نتیجه مطالعات انجام شده چنین بر می آید که در سال

همچنین پس از بهره برداري از طرح هاي در حال ایجاد این کمبود نیز سیر صعودي تبدیل خواهد گردید . 

گیري است که پیشنهاد ایجاد واحدهاي جدید براي تولید این محصول در ل نتیجهبنابراین در ظاهر امر قاب

شرایط فعلی مناسب به نظر می رسد. 

در کشور می باشد . این ي خودروهاباطریانواع یکی از موارد مهم قابل ذکر دیگر در اینجا ، پتانسیل مصرف 

اینرو پیش بینی می شود که محصول مورد محصول از سابقه مصرف باالئی در کشور برخوردار بوده . از 

بررسی در کشور ، لذا در آینده مصرف این محصول در کشور افزایش پیدا خواهد نمود و بدین ترتیب 

زمینه هاي بیشتري براي تقاضا به وجود خواهد آمد . از طرف دیگر بخش عمده تولیدات کشور ، تولید 

ار بسیار می باشد و به همین دلیل نیز در آینده صادرات است که مصرف آن در بازباطري هاي سیلدانواع 

آن نیز بیشتر خواهد شد و از آنجائیکه کلیه کشورهاي جهان مصرف کننده این نوع محصوالت می باشند ، 

لذا امکان صادرات به بازارهاي جهانی در صورت تولید محصول با کیفیت و قیمت رقابتی به میزان بیش از 

در گزارش حاضر وجود خواهد داشت. بنابراین در صورتیکه متقاضی اجراي طرح از مقدار پیش بینی شده

توان صادراتی برخوردار باشد در اینصورت امکان صادرات محصوالت خود را داشته و لذا اجراي طرح 

هاي جدید توجیه پذیر خواهد بود .

300000باطریهاي سیلدانواع از نقطه نظر ظرفیت  باید گفت که حداقل ظرفیت اقتصادي یک واحد تولید

میلیون ریال خواهد بود که 41496در سال باید انتخاب شود که تحت آن حجم سرمایه ثابت معادل عدد
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هاي هاي فوق طوري انتخاب شده است که طرح عالوه بر اینکه کلیه هزینهگذاريظرفیت و حجم سرمایه

گذار خواهد نمود.دهد، سود معقولی نیز نصیب سرمایهخود را پوشش می
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رئوس مطالبرئوس مطالب

ارائه اطالعات مربوط به سرمایه گذاري  و سرمایه در گردشارائه اطالعات مربوط به سرمایه گذاري  و سرمایه در گردش--11--1212

محاسبه و تجزیه و تحلیل نقطه سربسرمحاسبه و تجزیه و تحلیل نقطه سربسر--22--1212

آنالیز قیمت و حاشیه سودآنالیز قیمت و حاشیه سود--33--1212

آنالیز جریان نقدي طرحآنالیز جریان نقدي طرح--44--1212

آنالیز ریسک پذیري پروژهآنالیز ریسک پذیري پروژه--55--1212

لیلیمحاسبه کلیه شاخصهاي مامحاسبه کلیه شاخصهاي ما--66--1212

آنالیز حساسیت طرح نسبت به پارامترهایی نظیر قیمت فروش، قیمت مواد اولیـه،  آنالیز حساسیت طرح نسبت به پارامترهایی نظیر قیمت فروش، قیمت مواد اولیـه،  --77--1212

سرمایه گذاري ثابت و نوسانات نرخ ارزسرمایه گذاري ثابت و نوسانات نرخ ارز
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ارائه اطالعات مربوط به سرمایه گذاري  و سرمایه در گردش-12-1

 هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت طرح)Fixed Investment Cost:(

گردد هایی است که صرف ایجاد یک واحد صنعتی میثابت طرح مشتمل بر هزینهگذاريهاي سرمایههزینه

هزینه هاي خرید زمین، آماده سازي محل، ساختمانهاي تولیدي و اداري، ماشین آالت که عبارتند از 

و هزینه هاي قبل از بهره هزینه هاي پیش بینی نشده،وتجهیزات، تجهیزات اداري، وسایل حمل و نقل

. هزینه می گردد) Contsruction periodمی باشد که در طول دوره ساخت (رحبرداري ط

ذیل به الذکر این طرح در جدول ذیل گنجانده شده است و اعداد موجود در این جدولهاي فوقهزینه

گردد:تفصیل در ادامه ارائه می

تی داروئی از احشاء کوسهسرمایه گذاري ثابت مورد نیاز واحد تولید محصوالت بهداش-42جدول شماره 

میلیون ریال–ها هزینهاقالم سرمایه ثابتردیف

1500زمین1

600سازيمحوطه2

8534هاساختمان3

24042آالت تولیديماشین4

3090تأسیسات 5

580وسایط نقلیه6

150وسایل اداري و خدماتی7

1000تجهیزات آزمایشگاهی

500بردارياز بهرههاي قبل هزینه9

1500درصد هزینه هاي باال ) 5بینی نشده ( هاي پیشهزینه10

میلیون ریال41496جمع کل سرمایه ثابت        
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 سرمایه در گردش طرح)Net working Capital Requirments:(

جهت تامین سرمایه در گردش در برداري سالیانه، دوره یا روزهایی را هاي بهرهبراي هر یک از اقالم هزینه

گیریم، در واقع دوره مذکور تعداد پریودي خواهد بود که جهت سفارش دهی مورد استفاده قرار نظر می

برداري گیرد. عدد مربوطه اگر بر اساس ماه نوشته شود، بیانگر تعداد ماههاي تامین هر قلم هزینه بهرهمی

ش نوشته شود بیانگر تعداد دفعات سفارش هر یک از اقالم سالیانه خواهد بود واگر بر اساس عدد سفار

برداري سالیانه خواهد بود. جزئیات موارد سرمایه در گردش در جدول ذیل گنجانده شده هاي بهرههزینه

Accountsمشتمل بر حسابهاي دریافتنی (است که در واقع  receivable) تنخواه گردان ،(Cash-in-

handتـــــنی ()، حســــابهاي پرداخAccounts Payable(و) موجودیهاTotal Inventory می (

Coefficientتمامی موارد ذکر شده مقادیر را بر اساس ضریب گردش موجودي (برايباشـد که  of

Trunoverیم) در نظر می گیر .

ء کوسهمحصوالت بهداشتی داروئی از احشاسرمایه در گردش مورد نیاز واحد تولید -43جدول شماره 

(میلیون ریال)

سرمایه درگردش دوره تامین شرحردیف

5799روز30مواد اولیه1

1635روز7موجودي کاالي ساخته شده 2

3548روز20مطالبات3

533روز30تنخواه گردان4

701روز3موجودي کاالي در جریال ساخت5

12216جمع کل
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):Even Analysis-Break(نقطه سربسرمحاسبه و تجزیه و تحلیل-12-2

تجزیه و تحلیل نقطه سربسر ارتباط بین سود، هزینه ها، سیاست قیمت گذاري و میزان تولید محصوالت را 

مورد بررسی قرار می دهد. آگاهی از این ارتباطات به مدیران امکان میدهد که از طریق تعیین روشهاي 

را به باالترین سطح ممکن برساند. در واقع نقطه سربسر نقطه اي تولید، قیمت گذاري و میزات تولید، سود

می باشد که در آن سطح از تولید، کلیه هزینه هاي تولیدي طرح برابر با میزان درآمد حاصل از فروش 

محصوالت خواهد بود و از آن پس و با افزایش تولید، سودآوري طرح مشخص می گردد و اگر از سطح 

شود در واقع درآمدهاي طرح کفاف هزینه هاي حاصله را نخواهد داد. براي این منظور یاد شده کمتر تولید 

می بایست ابتدا دو مفهوم کلی را تعریف نمود تا امکان انجام محاسبات فراهم آید.

هزینه هاي ثابت: مخارجی است که با تغییر سطح (میزان) تولید تغییر نمی کند.1

تغییر سطح (میزان) تولید تغییر می نماید.هزینه هاي متغیر: مخارجی است که با.2

100×
هزینه ثابت

=   درصد نقطه سربه سر
درآمد کل–هزینه متغیر 
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هزینه هاي ثابت و متغیر -44جدول شماره 

ف
شرحردی

جمع هزینه هاي هزینه متغیرهزینه ثابت
ثابت و متغیر هزینهدرصدهزینهدرصد

6959269592%0100%0مواد اولیه 1
14724906%343430%70حقوق و دستمزد پرسنل 2
22822852%57080%20تاسیسات مصرفی4
11921490%29880%20نگهداري و تعمیرات5
03410%34100%100استهالك6

7
% هزینه هاي سرمایه 1,5قطعات یدکی (

گذاري بدون زمین)
40%19060%284474

2379,54759%2379,550%50پیش بینی نشده بدون احتساب استهالك8
4321080%64840%60هزینه هاي توزیع و فروش تبلیغات و اداري 10

109297763388562جمع کل
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آنالیز قیمت و حاشیه سود-12-3

لید طرح، مشخص می گردد که با توجه به هزینه هاي بهره برداري سالیانه طرح و همچنین میزان ظرفیت تو

باشد و همچنین با توجه به ریال می295200برابر با بطور متوسط قیمت تمام شده هر واحد محصول 

)، بنابراین در ریال450000بطور متوسط قیمت فروش محصول که در محاسبات مالی لحاظ گردیده است (

می باشد که اگر آنرا بصورت حاشیه سود حاصل از فروش هر واحد محصول ریال 154800دود ح

حاشیه سود آن د از قیمت فروش محصوالت را درص34حدود درصدي از قیمت محصول بیان نماییم، در 

تشکیل می دهد.

):Cash Flow Analysis(آنالیز جریان نقدي طرح-12-4

ایه گذاري در هر یک از  روشهاي تجزیه و تحلیل الزم است تا مخارج و منافع هر یک از فرصتهاي سرم

مورد توجه قرار گیرد. اینگونه روشها مبتنی بر گردش نهایی وجوه نقد پروژه می باشد. گردش نهایی وجوه 

نقد یک پروژه سرمایه گذاري عبارت است از تغییر در جمع گردش وجوه نقد پروژه (پول پرداختی و 

گردش وجوه نقد در واقع معرف دریافتی توسط واحد تجاري) که بر اثر قبول آن، پروزه ایجاد می گردد.

تحصیل یا از دست دادن قدرت خرید توسط واحد تجاري می باشد. به عبارت دیگر جریانی از قدرت 

خرید است که از طریق بکارگیري دارایی مورد بحث (هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت جهت اجراي یک 

ی به حساب می آید که اگر داراي مازاد نقدي پروژه) ایجاد می شود و بنابراین معیاري از بهره وري دارای

مثبت باشد بیانگر آنست که منافع حاصل از سرمایه گذاري بیش از مخارج طرح می باشد. 



هرمزگانشرکت شهرکهاي صنعتی استان 

مطالعات امکان سنجی مقدماتی
طرح هاي صنعتی

103صفحهتولید انواع باطري ، پیل و سلول هاي خورشیديطرح 

):Risk Analysis(آنالیز ریسک پذیري پروژه-12-5

ر بـوده  از نتیجه مطالعات انجام شده چنین بر می آید که در یک سال آینده بازار از کمبود عرضـه برخـوردا  

ولی پس از بهره برداري از طرح هاي در حال ایجاد این کمبود از بین رفته و بازار به وضعیت مازاد عرضـه  

تبدیل خواهد گردید ، می توان گفت که اجراي طرح هاي جدیـد در ایـن زمینـه از ریسـک قابـل بررسـی       

ح را داشته باشد ، الزم اسـت بـا   برخوردار خواهد بود و چنانچه بنا به هر دلیلی متقاضی قصد انجام این طر

احتیاط بیشتر و برخوردار از مزیت هاي باالتر از سایر واحدهاي صنعتی در این باب اقدام نماید و با یررسی 

بیشتر نقاط قوت و ضعف بعنوان عوامل داخلی و همچنـین فرصـتها و تهدیـدات بعنـوان عوامـل خـارجی       

ریسک پروژه را به حداقل ممکن برساند . 

نجائیکه این محصول از سابقه مصرف باالئی در کشور برخوردار نبـوده و اطـالع عمـومی از خـواص و     از آ

ارزش غذائی آن در سطح پائینی قرار دارد . از اینرو پیش بینی می شود که، در صورت انجام اقداماتی بـراي  

روغـن هـاي   ارتقاء فرهنگ مصرف محصول مورد بررسی در کشور و جـایگزینی آن بـراي مصـرف انـواع     

حیوانی و نباتی که از مضرات باالئی براي انسان برخوردار می باشـند، در آینـده مصـرف ایـن محصـول در      

کشور افزایش پیدا خواهد نمود و بدین ترتیب زمینه هاي بیشتري براي تقاضا به وجود خواهد آمد .

در دسـت احـداث بعنـوان    از سوي دیگر با تسریع در به بهره برداري رسیدن از وجود طرحهـاي ایجـادي  

تهدیدات خارج از سازمان در جهت نیل به اهداف طرح می توان استفاده نمود که ایـن امـر بهمـراه امکـان     

صادرات به بازارهاي جهانی با تولید محصول با کیفیت و قیمت رقابتی مناسب سبب کاهش ریسک پـذیري  

اجراي پروژه به میزان قابل توجهی می گردد.



هرمزگانشرکت شهرکهاي صنعتی استان 

مطالعات امکان سنجی مقدماتی
طرح هاي صنعتی

104صفحهتولید انواع باطري ، پیل و سلول هاي خورشیديطرح 

):Financial Rates(کلیه شاخصهاي مالیمحاسبه -12-6

شاخصهاي مالی طرح-45جدول شماره 

مقدار (میلیون ریال)شرح
%39نرخ بازده داخلی سرمایه گذاري

41604ارزش خالص فعلی سرمایه گذاري

%36درصد تولید در نقطه سربسر در سال مبنا

%41درصد تولید در نقطه سربسر در سال نخست فعالیت

سال3دوران بازگشت سرمایه سرمایه گذاري
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آنالیز حساسیت طرح نسبت به پارامترهایی نظیر قیمت فروش، قیمت مواد اولیه، سرمایه -12-7

):Sensitivity of IRR(گذاري ثابت و نوسانات نرخ ارز

ي مهم با توجه به بررسی هاي صورت گرفته، نرخ بازدهی داخلی سرمایه گذاري که یکی از شاخص ها

براي طرح مورد نظر می باشد. حال جهت درصد39برابر با جهت ارزیابی توجیهات مالی طرح می باشد 

بررسی هاي بیشتر در ذیل به بررسی حساسیت این شاخص نسبت به تغییرات در سه پارامتر میزان فروش 

رفته از کلیه هزینه هاي سالیانه سالیانه، سرمایه گذاري ثابت و هزینه هاي بهره برداري سالیانه (در واقع بر گ

طرح از جمله هزینه هاي مواد اولیه طرح می باشد) طرح پرداخته شده است.

تغییر نرخ بازده داخلی طرح براساس سه پارامتر ذیل-46جدول شماره 

درصد تغییر
درآمد حاصل از فروش سالیانه

(درصد)
دارایی هاي 

(درصد)ثابت
بهره برداري هزینه هاي 

انه(درصد)سالی
-20,00%5,8-47,3767,94

-16,00%545,4362,26

-12,00%14,4343,6456,53

-8,00%23,0441,9850,76

-4,00%31,1740,4344,92

0,00%393939

4,00%46,5937,6332,92

8,00%54,0536,5326,69

12,00%61,4235,1520,22

16,00%38,7334,0213,4

20,00%75,9832,956,07
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با عنایت به جدول ارائه شده در باال مشخص می گردد که حساسیت طرح نسبت به درآمد حاصل از فروش 

درصد در هر یک از 4به مراتب بیش از سایر پارامترها می باشد به نحوي که با کاهش و یا افزایش به میزان 

اخلی طرح نسبت به تغییرات درآمد حاصل از فروش بیشتر از سایر پارامترهاي یاد شده، تغییر نرخ بازده د

پارامترها می باشد.  بنابراین حساسیت طرح در وهله نخست نسبت به درآمد حاصل از فروش بیشتر، سپس 

نسبت به هزینه هاي عملیاتی و در آخر نسبت به هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت از حساسیت کمتري 

برخوردار است.



 

 

 تهیه طرح توجیهی با نرم افزار کامفار –توجیهی  ـای

 

 

ه قرار گرفتا توجیهی ایـسایت مجری و متقاضیان به صورت رایگان بر روی  راهنمایی جهت طرح توجیهی موجود 

به روز و  برای تهیه انواع طرح توجیهی .باشد سایت مجاز می فعال به لینکاست استفاده از این طرح با ذکر منبع و 

 :مراجعه کنید ه لینک زیرب یا درخواست آپدیت کردن طرح های قدیمی می توانید

 

https://etojihi.com/order-form/ 

 

 ماه گارانتی ست و  6دارای  شود تهیه می توجیهی ـوب سایت ایطرح هایی که توسط کارشناسان 

 خواهد شد.هر ایرادی داشته باشد بصورت رایگان تصحیح  و یا اخذ مجوز تا مرحله تصویب وام

 

 .کلیک نمایید روی لینک زیر برای مطالعه رزومه و پروژه های انجام شده

 

https://etojihi.com/cv/ 

 

 ک زیر قابل دریافت است:نسایر طرح های رایگان از لی

 

https://etojihi.com/product-category/free-fs / 
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https://etojihi.com/order-form/
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