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 یتیانواع قطعات کامپوز دیواحد تولاحداث  موضوع 

 تن 0333 ظرفیت

 یبه ممسن جانیدوم، جاده هما لومتریکدان،یسپ-رازیش اجرا محل
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 میلیون ریال433،664 کل سرمایه گذاری

 ریال میلیون 663،633 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال4،464 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال364،436 گردش  در سرمایه 
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 سال 34 دوره بهره برداری 

ارزش فعلی خالص با نرخ تنزیل 

20% 
 میلیون ریال323،323
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 23% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 4.7 گذاری سرمایه بازگشت دوره

ا احتساب هزینه های مالی ) ب نقطه سر به سر

 در سال اول (
63% 

 نفر 46 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

  



 معرفی پروژه-1

بمنظور  تن در سال 6444التروژن به ظرفیت و پ BMCطراحی و تولید قطعات کامپوزیتی به روش  پروژه حاضر بمنظور

 باشد.تأمین نیاز داخلی و کاهش واردات می

 اهداف پروژه بطور کلی بشرح ذیل می باشد:

 بردن سرانه مصرف محصوالت کامپوزیتی در کشور باال -3

 تأمین نیاز صنایع مختلف داخلی و کسب بازار داخلی و صادراتی در منطقه -2

 فراهم آوردن محیطی برای اشتغال متخصصین این رشته اشتغالزایی و -6

 لتروژن اپ و BMCطراحی و تولید محصوالت کامپوزیتی به روش -4

 معرفی محل اجرای طرح-2

 کیلومتر دوم، جاده همایجان به ممسنیسپیدان،-محل اجرای طرح، محور شیراز

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-0

 مواد ساده ترکیب از هاآن که در است پیشرفته مواد از ایرده (جدید عصر هایکاهگل یا ایسازه چند مواد) هاکامپوزیت

 هندهد تشکیل است، در این ترکیب اجزای شده برتر استفاده فیزیکی و مکانیکی خواص با جدید موادی ایجاد منظور به

 .شوندنمی ممزوج با هم و نشده حل یکدیگر در کرده حفظ را خود ویژگی

 :کاربرد های کامپوزیت

 فضا -هوا صنعت

 وگاز نفت صنعت

 نقل و سازی و حمل خودرو صنعت

 ساختمان صنعت

 یصنایع الکتریکی و مخابرات

 صنایع شیمیایی

 



 

 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-0-1

 ISICکد 

 ردیف شرح محصول کد ISIC واحد سنجش

 3 کامپوزیتیقطعات  2324632373 تن

 بهین یاب*مأخذ:

 جدول کد تعرفه

 شرح کاال کد تعرفه ردیف

 ورق کامپوزیتی 73433334 3

 کامپوزیت 64434434 2

 *مأخذ: سازمان توسعه تجارت ایران

 

 معرفی بازار هدف محصول-0-2

 در مرحله اول تأمین نیاز داخلی و کاهش واردات می باشد.

 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-4

حلیل موازنه است، تدر بخش بازار عرضه و تقاضا در گذشته بررسی و براساس پیش بینی صورت گرفته نیاز آتی براورد شده 

باشد، با توجه به تقاضای روزافزون محصوالت های آتی میبیانگر کمبود عرضه قطعات کامپوزیت طی سالعرضه و تقاضا 

فراوان آن در صنایع گوناگون نیاز به افزایش تولیدات قطعات کامپوزیت با رعایت استانداردها، برای کامپوزیت بعلت مزایای 

 برطرف نمودن تقاضای داخلی از طریق تولیدات داخلی را اجتناب ناپذیر نموده است.

 

 

 

 



 )واحد: تن( تحلیل موازنه پیش بینی امکانات عرضه و پیش بینی تقاضا

 سال

 کشور تقاضای کل امکانات عرضه

 کمبود عرضه
 واردات تولید

عرضه 

 کل

تقاضای 

 داخلی

تقاضای خارجی 

 )صادرات(
 تقاضای کل

3662 36،764 - 36،764 66،263 3،466 64،626 (33،363) 

3666 36،276 - 36،276 67،263 3،436 66،644 (36،473) 

3664 36،744 - 36،744 43،734 3،464 42،644 (26،344) 

3663 27،776 - 27،776 43،773 3،343 47،676 (24،464) 

3663 46،732 - 46،732 32،664 3،326 36،347 (6،743) 

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 ظرفیت اسمی:

 تن در سال پیش بینی گردیده است  6444در این واحد  اسمیظرفیت 

 ظرفیت عملی:

 1031 1035 1034 1030 1032 سال

 32 32 32 32 3 تعداد ماه فعالیت

 %344 %344 %344 %344 %34 استفاده از ظرفیت عملیدرصد 

 6444 6444 6444 6444 3344 مقدار قطعات تولیدی)تن(

 

 شاخص های عملیاتی-1

 روز کاری در سال می باشد. 644ساعت در  6شیفت کاری، هر شیفت  2پیش بینی نوبت کاری در این واحد تولیدی 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-7

 روشهای معمول تولید کامپوزیتها بطور خالصه به شرح زیر می باشد:

   (Hand Lay up)الیه گذاری دستی

  (Spray up)پاشش رزین -



   (Pultrusion)کشش الیاف یا پالتروژن

 (Filament Winding)پیچش الیاف 

 (Moldingروشهای قالب گیری )

 (RTM) روش تزریق رزین 

 روش پلتروژنتولید قطعات کامپوزیتی به 

کیفیت  ،راندمان باالی تولید، قیمت تمام شده ارزان های کامپوزیتی است.ای برای تولید انواع پروفیلپلتروژن فرآیند پیوسته

در این فرآیند، الیاف تقویت کننده را از ، این فرایند را متداول ساخته است. باالی محصول و عدم نیاز به عملیات تکمیلی

نمایند و نمونه پخت دهند تا به رزین آغشته شود. سپس الیاف آغشته شده را وارد یك قالب گرم میییك حمام عبور م

های دلخواه وجود دارد. کشند. بعد از این مرحله امکان برش محصول در اندازهشده را توسط یك دستگاه کشش بیرون می

 .پروفیلهای پالستیکی است این فرایند تا حدودی مشابه فرایند اکستروژن پالستیکها و تولید

 پیش بینی میزان تولید -8

 1037 1031 1035 1034 1030 شرح

 2،444 2،444 2،444 2،444 3،444 قطعات کامپوزیتی بر پایه رزین پلی استر  )تن(

 3،444 3،444 3،444 3،444 344 قطعات کامپوزیتی بر پایه رزین ونیل استر  )تن(

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 23% (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 63% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال 4.7 عادی دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال 323،323 (NPV) گذاریکل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 %63 تأمین مالیهای شامل هزینه -(Break even point)در سال اول  نقطه سربسر

 %66 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point ) در سال مبنا نقطه سربسر

 34،263 میزان سود )زیان( در سال اول) میلیون ریال (



 ارزش شرح شاخص

 326،376 )زیان( در سال مبنا )میلیون ریال( میزان سود

 %6.4 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %33.3 در سال مبنانسبت سود ویژه به درآمد 

 %43 3666سال -نسبت مالکانه سال اول بهره برداری 

 %64 3663سال  –نسبت مالکانه سال مبنا 

 %7 سال اول بهره برداری –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 %33 سال مبنا –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 


