
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 یروگاهین یها نهیش دیواحد تول موضوع 

 قطعه 088 ظرفیت

 هشتگرد یشهرک صنعت -شهرستان ساوجبالغ -ستان البرزا اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 85630 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 99646 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 6806 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 66886 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 88 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 میلیون ریال 84368

ی
صاد

اقت
ی و 

مال
ج  

تای
ن

 

 36% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

  سال 5 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
66% 

 نفر 860 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

قطعه در دو شیفت کاری  088واحد صنعتی تولید قطعات انواع ژنراتور برق به ظرفیت اسمی  توسعههدف از اجرای طرح 

متر مربع واقع در استان البرز، شهرستان 6888که در زمینی به مساحت   روز کاری در سال می باشد 588ز و ساعته در رو 0

  .می باشد 96قطعه  85ساوجبالغ، شهرک صنعتی هشتگرد، فاز دوم، خیابان 

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 شهرک صنعتی هشتگرد -شهرستان ساوجبالغ -ستان البرزا

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 یروگاهین یها نهیو ش لیکو

ها، نیروگاه از الکتریکی انرژی که ای تسمه یا و سیمی یا ای لوله شکل به هادی یک از است عبارت شینه یا باس بار

 که تاس هادی یک شینه تر ساده بعبارت شودمی منتقل مصرف مراکز به آن طریق از و انتقال خطوط یا و ترانسفورماتورها

 یک هایابلو ک هاسیم ها،ترانسفورماتور ها،ژنراتور تمام .است متصل مصرف مراکز و تولید منابع به متعدد انشعابات بوسیلۀ

 بهم فاز هر در( Busbar) بارباس یا شینه نام به رسانا یک یا شمش یک با دارند برابری ولتاژ که گاه تبدیل یا نیروگاه

 همان اب مستقیم بطور آنجا از و پیوندندمی بهم دو هر یا و ترانسفورماتورها ژنراتورها، انرژی تمام شینه در. شوندمی متصل

. گردندیم هدایت دیگر هایشینه یا و هاکنندهمصرف به دیگر ولتاژ با کاهنده یا افزاینده ترانسفورماتور کمک به یا و ولتاژ

 . است واحد آن در انرژی پخش و جمع وسیله شینه که گفت توانمی روازاین

 

 

 

 

 



 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 جدول کدآیسیک محصول طرح

 واحد سنجش سریال کد عنوان فارسی ردیف

 رقمی 8کدهای آیسیک 

 عدد  58888508 قطعات انواع ژنراتور 8

 رقمی 11کدهای آیسیک 

 قطعه 5888986965 قطعات انواع ژنراتور برق 6

 مأخذ: پورتال بهین یاب

 کدهای تعرفه محصول طرح حاضر

 نوع کاال شماره تعرفه
حقوق گمرکی و سود 

 بازرگانی

مالیات ارزش 

 افزوده

واحد 

 سنجش

 کیلوگرم 4 9 ژنراتور های برقاجزاء و قطعات  03894888

 8549مأخذ: کتاب مقررات صادرات و واردات سال 

 

 بررسی بازار -4

رقمی این طرح )قطعات انواع ژنراتور، قطعات انواع ژنراتور برق(، کلی بوده و شامل  88و  0با توجه به اینکه کدهای آیسیک 

لذا تبدیل واحد سنجش این کدها از عدد به تن منطقی نبوده انواع مختلف قطعات ژنراتور با وزن های متفاوت می باشند، 

و انجام تحلیل موازنه به دلیل متفاوت بودن واحدهای سنجش عرضه و تقاضا ممکن نمی باشد و این بخش بصورت کیفی 

 بررسی خواهد شد.

صول بسیار کم است و آمار با توجه به اینکه آمار واحدهای فعال و در دست احداث نشان می دهند که تولید داخلی این مح

واردات بسیار باالی این محصول نشان از نیاز باالی کشور است لذا طرح حاضر هم از لحاظ افزایش تولید داخلی و هم از 

 لحاظ جلوگیری از ارزبری از طریق کاهش واردات توجیه اقتصادی خواهد داشت.

 

 

 



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 ظرفیت اسمی فاز موجود

 ظرفیت سالیانه واحد سنجش شرح محصول ردیف

 93 دستگاه طراحی و مونتاژ ژنراتور 8

 93 دستگاه طراحی و مونتاژ الکترو موتور 6

 5088 عدد تولید قطعات الکتروموتور و ژنراتور 5

 

 موجودفاز  اسمیظرفیت 

 ظرفیت سالیانه واحد سنجش شرح محصول ردیف

 58 عدد ژنراتور)ژنراتور آسنکرون(طراحی و مونتاژ  8

 58 عدد طراحی و مونتاژ الکتروموتور)الکتروموتور آسنکرون( 6

 6838 عدد بوبین،...( قطعات الکتروموتور و ژنراتور)شامل شفت،کپه، 5

 

 ظرفیت اسمی فاز توسعه

 ظرفیت سالیانه واحد سنجش شرح محصول ردیف

 088 عدد قطعات انواع ژنراتور برق 8

 

 ظرفیت عملی فاز توسعه

 ظرفیت سالیانه واحد سنجش شرح محصول ردیف

 088 عدد قطعات انواع ژنراتور برق)شینه( 8

 

 * کویل و شینه ژنراتورهای نیروگاهی بصورت محصول تیپ در نظر گرفته شده است. 

درصد ظرفیت  888قطعه در سال می باشد، لذا ظرفیت عملی  088*الزم به ذکر است ظرفیت تولید ماشین آالت بیش از 

 اسمی در نظر گرفته شده است . 

 



 شاخص های عملیاتی-6

 واحد مقدار شرح

 روز 588 تعداد روز کاری

 نوبت 6 تعداد نوبت کاری

 ساعت 0 زمان هر شیفت

 

 تولید تکنولوژی و فرآیند-7

 توجه با و گویند Vacuum Pressure Impregnation یا VPI آن به که شود می انجام عملیاتی کویل ساخت جهت

 :شود می انجام زیر بصورت عملیات این ماشین اندازه به

8- VPI با متوسط و کم قدرت با هایماشین برای کلی Coil    یا Bar (روند می کوره به هم همراه به پیج سیم و هسته 

). 

6-VPI بصورت که زیاد یا متوسط قدرت با هایماشین برای گروهی Coil ( فوالدی های کوره در)  باشند 

5- VPI  بصورت که زیاد یا متوسط قدرت با هایماشین برای جداگانه Bar  (مخصوص های کوره در)  باشند 

 اند شده ترانسپوزه Over-Hang قسمت در که شوند می تولید حلقوی پیچی سیم صورت به ها کویل که کرد توجه باید

-Air ماشینهای برای حلقوی پیچی سیم و Water Cooled ماشینهای برای موجی پیچی سیم صورت به ها Bar ولی

Cooled شوندمی ساخته ترانسپوزیشن درجه 398 یا درجه 568 با. 

 استفاده کنون تا 8438 سال از عایق این. باشدمی میکا الستیک شود می استفاده پیچها سیم بندی عایق برای که عایقی

 . است نشده گزارش باشد عایق این پیری از ناشی که خطایی هیچ حال به تا و شودمی

 تحمل تواندمی را KV/mm 0/6 تا 9/6 ولتاژ گرادیان و کیلوولت 68 ولتاژ تا و بوده F عایقی کالس دارای میکا الستیک

 رد حرارتی عملیات تحت که بوده اصلی ماده بعنوان( نرم میکای)  آلی غیر میکای های الیه شامل میکاالستیک. کند

 . گیرد قرارمی پوشاننده ماده بعنوان رزین اپوکسی



Coil یا ها Bar خالء، در فشار فرایند با سپس و شده پوشانده میکا های الیه توسط پیوسته صورت به شده ترانسپوز های 

 می خشک باال حرارت درجه با کوره یک در پیچها سیم ،( VPI) عملیات از پس .گردند می ور غوطه رزین اپوکسی در

 .  شوند

 کاهش کنند. برای می رنگ گرافیتی هادی یک با را گیرد می قرار شیار درون که Bar از قسمتی ، کردن خشک از پس

 شیار در پیچ سیم دادن قرار از قبل. شود می هادی پوشانده نیمه مواد با قسمت این ، Bar خم قسمت در ولتاژ گرادیان

 خوب الکتریکی تماس یک به و کند پر را Bar و شیار بین هوایی های فاصله تا دهند می قرار شیار در هادی ورقه یک

 .شود می استفاده هادی چسب یک از هادی ورقۀ به Bar چسبیدن برای. کنیم پیدا دست

 

 مواد اولیه  -8

 شینه ژنراتورهای نیروگاهیمواد اولیه کویل و 

 مس

 رزین اپوکسی

 عایق الکتریکی

 سایر

 

 پیش بینی میزان تولید -9

 1397 1396 1395 1394 شرح / سال

 58 58 58 58 عدد-ژنراتور آسنکرون

 58 58 58 58 عدد-الکتروموتور آسنکرون

 6888 6888 6888 6888 عدد-بوبین و کویل

 888 888 888 888 عدد-کپه و هوزینگ

 38 38 38 38 عدد-انواع شفت

 088 088 988 8 عدد-کویل و شینه ژنراتورهای نیروگاهی

 

 

 



 تعیین شاخص های اقتصادی-11

 ارزش شرح شاخص

 36% (IRR) نرخ بازگشت داخلی کل سرمایه گذاری

 86% (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 5 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 84368 (NPVگذاری )نقدی کل سرمایهارزش خالص جریان 

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

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

 66956 میزان سود)زیان( در سال اول )میلیون ریال(

 64508 سود)زیان( در سال مبنا )میلیون ریال(میزان 

 %8535 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %8930 نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا

 %68 سال اول –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

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

 


