
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 UPVC آالتراقی دیتول موضوع 

 آبادنظر یاستان البرز شهرک صنعت اجرا محل
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 میلیون ریال 400441 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 848949 ثابتسرمایه گذاری  

 ریالمیلیون  180,0 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 088,94 گردش  در سرمایه 
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ند

انب
زم
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ط

 

 سال 44 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 الیر ونیلیم 4040,1
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ن
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 0044% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال ,4, گذاری سرمایه بازگشت دوره

 %4, ( مبنا) در سال  به سرنقطه سر 

 نفر 94 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

ساعته  9شیفت کاری  1در این واحد می باشد  8upvc احداث واحد تولید انواع پروفیل و یراق آالت هدف از اجرای طرح

نفر اشتغالزایی مستقیم دارد در ضمن این واحد در زمینی به  94روز کاری در سال فعالیت خواهد داشت و  144در روز و 

 .متر مربع واقع در استان البرز شهرک صنعتی نظر آباد واقع شده است  1,1441مساحت 

 زیر است: به طور کلی هدف از اجرای طرح به منظور نیل به اهداف

 اشتغالزایی -4

 upvcتامین مواد اولیه باکیفیت و قیمت رقابتی برای تولید کنندگان درب و پنجره  -,

 ارزش افزوده محصوالت خام پتروشیمی  -1

 صادرات و ارز آوری -0

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 استان البرز شهرک صنعتی نظر آباد

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

UPVC  ت کلمامخفف(Unplasticised Poly Vinyl Chloride) دهنده پروفیل ترین ماده تشکیلباشد. اصلیمی

UPVC گردد.پلی وینیل کلراید ترکیبی از مشتقات نفتی و نمک طعام است که طی فرایند پلیمریزاسیون تولید می 

 

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

 طبق جواز شرکتجدول کد آیسیک محصوالت 

 واحد سنجش سریال کد عنوان فارسی ردیف

 تن 1,404,184, پروفیل یو پی وی سی 4

 تن 98104,044, لوال انواع ,

 تن 98814,008, واع بست و اتصال فلزی غیر خودرویی به جز فلنج فلزیان 1

 یاب و وزارت صنعت8 معدن و تجارتمأخذ: پورتال بهین



 طرحجدول کد تعرفه محصوالت 

 واحد سنجش کد تعرفه نوع کاال ردیف

 Kg 18,1,444 ها و آستانه دردر8 پنجره و چارچوب آن 4

 مأخذ: سازمان توسعه تجارت ایران

 

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

های آتی کمبود عرضه خواهیم اینگونه تحلیل می شود که در سال upvcپیش بینی وضعیت آتی بازار درب و پنجره از 

 توجیه اقتصادی خواهد داشت. ،upvcبنابراین ایجاد واحد تولیدی درب و پنجره داشت و 

 واحد:تن              upvcی درب و پنجره ازتقاضای نیبشیپ و عرضه امکاناتی نیبشیپتحلیل موازنه 

 1333 1331 1331 1331 1331 شرح
 44,9111 08404,1 1849181 ,,14491 114,,0, بینی تقاضای داخلیپیش

 18, 18, 18, 18, 18, بینی صادراتپیش

 41,44,, 441080, 41,9,8, 44,418, 1948,4, بینی عرضهپیش

 (3413632)  (2216146)  (1211113)  (161141)  163311 عرضه (کمبودمازاد)

 

  تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 :طبق ظرفیت اسمی ماشین آالت upvcپروفیل  ظرفیت اسمی

 تعداد دستگاه upvcماشین آالت جهت تولید انواع پروفیل 
ظرفیت اسمی تولید 

 (kg/h)واحد 
 واحد سنجش

 کیلوگرم در ساعت 14, , )جهت تولید انواع پروفیل فریم و...84اکسترودر 

 ساعتکیلوگرم در  414 , )جهت تولید پروفیل زهوار و پانل و...(41اکسترودر 

 

 تعداد شیفت

 در روز 

 ساعت کاری

 هر شیفت 

 تعداد روز

 کاری در سال 

 ظرفیت محصول

 اسمی سالیانه)تن(

 1444 حفره 1پروفیل فریم  144 9 1

 444, پروفیل زهوار دوجداره 144 9 1

 1116  جمع

 



 ظرفیت اسمی یراق آالت مطابق با ظرفیت اسمی ماشین آالت:

 واحد سنجش ظرفیت اسمی خط تولید ماشین آالت مرتبط محصول

 قطعه در ساعت 444, و پرس و متعلقات و خط آبکاری -قالب یراق لوال

 قطعه در ساعت 4,14 و پرس و متعلقات و خط آبکاری -قالب یراق بست مولین)کانکشن(

 قطعه در ساعت 4444 و پرس و متعلقات و خط آبکاری -قالب یراق زاماک 4,4اسپانیولت 

 

 محصول تعداد روز کاری در سال ساعت کاری هر شیفت شیفت در روزتعداد 
اسمی  ظرفیت

 سالیانه)قطعه(

 4080448444 لوال 144 9 1

 884448444 بست مولین)کانکشن( 144 9 1

 8,448444, زاماک 4,4اسپانیولت 144 9 1

 

 سالیانه )تن(ظرفیت اسمی  وزن هر قطعه )کیلوگرم( ظرفیت اسمی سالیانه)قطعه( محصول

 ,441 4449 4080448444 لوال

 140 44414 884448444 بست مولین)کانکشن(

 994, 440 8,448444, زاماک 4,4اسپانیولت

 4131 جمع یراق آالت

 

 ظرفیت عملی

 upvcانواع پروفیل

 محصول
اسمی  ظرفیت

 سالیانه)تن(

درصد استفاده 

 از ظرفیت عملی

ظرفیت عملی 

 سالیانه)تن(

وزن هر 

 متر)کیلوگرم(

 ظرفیت عملی

 )متر طول( 

 841,8401, 440 994, %94 1444 حفره 1پروفیل فریم 

 180148444 441 9,,4 %94 444, جداره پروفیل زهوار دو

upvc 41611 %16 1116 انواع پروفیل     

 



 یراق آالت:

 محصول
ظرفیت اسمی 

 سالیانه)قطعه(

وزن هر قطعه 

 )کیلوگرم(

درصد استفاده 

 از ظرفیت عملی

ظرفیت عملی 

 سالیانه )قطعه(

ظرفیت عملی 

 سالیانه )تن(
 940 4489448444 %1, 4449 4080448444 لوال

 041 8,448444, %94 44414 884448444 بست مولین)کانکشن(
 8140, 18,448444 %94 440 8,448444, زاماک 4,4اسپانیولت

 3،111 جمع یراق آالت

 

 های عملیاتی شاخص-1

 واحد مقدار شرح

 روز 144 تعداد روز کاری

 نوبت 1 تعداد نوبت کاری

 ساعت 9 زمان هر شیفت

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 شامل دو مرحله اصلی می باشد: UPVCفرایند تولید پروفیل 

 مرحله میکس و آماده سازی مواد اولیه در دستگاه میکسر -4

 در دستگاه اکسترودر پروفیل مرحله شکل دهی و تولید -,

و افزودنیهای دیگر8 با درصد مشخصی توسط دستگاه میکسر ترکیب سرد و گرم می شوند. مواد ترکیب  PVC مرحله اول در

دمای محیط می ماند تا الکتریسیته ساکن حاصل از میکس از بین برود و دمای آن با دمای  ساعت در 0,تا  44شده بین 

ه های اکسترودر میشود. پس از تنظیم و محیط یکسان شود. مواد پس از مرحله میکس به صورت اتوماتیک وارد دستگا

ستگاه سیلندر و دنصب قالب پروفیل مورد نیاز و همچنین قسمتهای کالیبراتور و تانکهای خنک کننده می بایست دمای 

یلندر که معموالً برای س متفاوت استپروفیل اکسترودر و قالب به حد معین برسد این میزان دما بسته به نوع سطح مقطع 

 درجه میتواند متغیر باشد ,4,تا 489و برای قالب بین  491تا  441بین 

http://bpsico.ir/%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%8A%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%84-UPVC-N350
http://bpsico.ir/%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%8A%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%84-UPVC-N350
http://www.amjco.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=80
http://www.amjco.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=80


ه ببه صورت یکنواخت از قسمت سیلو  اکسترودر شامل دو عدد مارپیچ با چرخش غیر همسو می باشد که مواد رادستگاه 

سیلندر دستگاه شامل چهار قسمت می باشد که هر کدام به ترتیب وظیفه پیشگرم کردن مواد  .طرف قالب هدایت می کند

را به  پروفیلی متصاعد شده و در نهایت شکل گیری 8 پالستیسیته کردن ) تبدیل مواد به شکل خمیری (8 خروج گازها

روی آن حک می پروفیل از قسمت کالیبره و تانکهای خنک کننده اطالعات مربوط به پروفیل ج عهده دارند .پس از خرو

 .شود

 .گردد نظر برش داده و بسته بندی میرد قسمت اره شده و در ابعاد موردوا UPVC پروفیل  سرانجام

 مواد اولیه  -1

 شرح

 UPVCپروفیل 

pvc گرید s65 

 استابیالیزر

 اینپکت

 تیتان

 کربنات

 رنگ و...( -لیبل-سایر)گسکت

 مواد اولیه لوال

 زاماک

 پین وقطعات پالستیکی

 بسته بندی و سایر

 مواد اولیه بست مولین )کانکشن(

 زاماک

 آبکاری

 

 

 

 

http://www.amjco.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=80
http://www.amjco.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=80
http://www.amjco.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=80
http://www.amjco.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=80
http://www.amjco.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=80
http://www.amjco.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=80
http://www.amjco.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=80


 پیش بینی میزان تولید -3

 سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول شرح

 %444 %444 %444 %14 درصد تولید 

 41,401, 41,401, 41,401, 44,91,4 حفره)متر طول( 1پروفیل فریم 

 1014444 1014444 1014444 9444,,4 پروفیل زهوار دوجداره)متر طول(

 44944444 44944444 44944444 1044444 )عدد(81لوال درب 

 44444,, 44444,, 44444,, 1444444 بست مولین)کانکشن()عدد(

 1,44444 1,44444 1,44444 994444, )عدد(4,4اسپانیولت

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-16

 ارزش شرح شاخص

 0044% (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 %,084 (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال ,4, دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال 4040,1 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 4%, (Break even point)در سال مبنا  نقطه سربسر

 ,,141 (میلیون ریال  )در سال مبنا ( زیان)میزان سود 

 % 4 نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا

 % 00 در سال مبنا به حقوق صاحبان سهامنسبت سود 

 


