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   چکیده - 1

و رزین هاي پلیمري  هاي معدنی ، رنگدانه )سنگ دانه هاي عمل آوري شده( آمیزه اي از سیمان ، ماسه این محصول
از لحاظ مقاومت فیزیکی و شکل ظاهري وقیمت . دارد این محصول در رده بندي سنگهاي مصنوعی قرار.  می باشد

تمام شده کامال قابل رقابت با محصوالتی همچون سنگ گرانیت ، سنگ مرمر ، کاشی ، سرامیک ،موزائیک و غیره می 
 سنگ دانه هاي معدنیاین محصوالت ترکیب سیمان با ) درصد  98حدود ( الزم به ذکر است که بخش اعظم . باشد

  .می باشد

  .صوالت نهایی این تکنولوژي شامل مواد زیر می باشندمح

  تولید انواع سنگهاي گرانیتی در ابعاد و رنگهاي مختلف - 1

   تابلوسنگتولید انواع  - 2

  تولید انواع موزائیک در شکل ها و رنگهاي مختلف - 3

  ...تولید انواع سنگ مرمر قابل استفاده در کف ، دیوار ، پله و  - 4

  اهاي طبیعی براي نماکاري بیرون ساختمانتولید انواع نم - 5

  تولید انواع کف پوش براي زیبا سازي شهرها ، پارکها و مراکز تفریحی - 6

  ...شومینه ، گلدان ، نرده و: تولید انواع اجسام حجمی مانند  - 7

  تولید انواع اشکال هنري و تاریخی - 8

نیز وجود دارد و هیچ  توسط این تکنولوژي بنا بر تقاضاي بازار و همچنین مشتریان امکان تولید محصوالت جدیدتر
  . وجود نداردگونه محدودیتی در تولید محصوالت جدید 

ندارد و تجهیزات زیادي در آن استفاده نمی   این تکنولوژي بر خالف سایر محصوالت مشابه نیاز به سرمایه گذاري باال
  . گردد 
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  . اصول این تکنولوژي در فرموالسیون ترکیب مواد و همچنین قالبهاي مخصوص این تکنولوژي می باشد

  :مزایاي محصوالت این تکنولوژي عبارتند از 

  تنوع زیاد محصوالت در اشکال و رنگهاي مختلف منطبق با انواع سلیقه ها - 1

  پایین بودن قیمت تمام شده محصول  - 2

  پایین براي ایجاد واحد صنعتی سرمایه گذاري بسیار  - 3

   و ملی منطبق بودن با استانداردهاي جهانی - 4

  دارا بودن انواع گواهی نامه هاي معتبر از کشورهاي مختلف - 5

  

داراي توجیه پذیري مناسبی است و جهت ) اقتصادي و مالی  –فنی  –بازار ( در مجموع این طرح از هر لحاظ 
  .وچک زودباده پیشنهاد می گرددسرمایه گذاري به عنوان یک طرح ک
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   کلیات معرفی محصول -2

  مقدمه 

کاشی ، سرامیک ، گرانیت ، مرمر ( ساختمانی  در روسیه تکنولوژي جدیدي را براي تولید انواع مصالح 1991از سال 
استقبال خوبی در منطق مختلف ارائه شده است که با ... ) ، موزائیک ، انواع شکل حجمی مانند شومینه و گلدان و 

در این تکنولوژي از ترکیب ماسه وسیمان و مقداربسیار ناچیزي افزودنی ، انواع مصالح ساختمانی . روبرو شده است 
  .تولید می گردد

  . چندین پتنت و همچنین دانش فنی این تکنولوژي در روسیه ، کانادا و جمهوري چک به ثبت رسیده است 

 DOMESTIC  BUILDING  MATERIALنولوژي موفق شده است در نمایشگاه بیت المللی این تک 1998در سال 
سه سال مدال افتخار  2002و  2001و 2000روسیه مدال طالي این نمایشگاه را اخذ نماید و به دنبال آن در سال 

  در مسابقات صنایع ساختماندیگر براي مدیریت و کیفیت باالي محصوالت 

  MANEG ''''RUSSIYSKAYAMARKA  اخذ نموده است.  

در سالهاي اخیر این تکنولوژي محصوالت بسیار جدید که با استقبال عمومی روبرو شده است تولید نموده است و با 
یکی از مزیت هاي بسیار مهم این تکنولوژي . بسیار قوي این تکنولوژي هر سال به روز می گردد R &D دارا بودن  

مثال تولید گرانیتهاي بسیار نازك با . رت طبیعی امکان تولید آنها وجود ندارد تولید محصوالتی است که به صو
تولید گرانیتهاي . میلی متر با سطح کامال براق و شیشه اي که داراي تحمل فشارهاي وارده را داشته باشد  3ضخامت 

تنوع . نیز توسط این تکنولوژي امکان پذیر است که به صورت طبیعی تولید نمی شود) متر  2 ×متر  2( با ابعاد بزرگ 
طرح و رنگ بر اساس سلیقه مشتري و بازار خواهد بود و امکان تولید محصوالت مختلف در رنگها و طرحهاي مختلف 

  .توسط این تکنولوژي امکان پذیر است ) بر خالف سنگاي طبیعی ( 

، نگهداري محصول ) آبیاري محصول(، بتونه کاري،کیورینگپولیش ،ي از هیچ گونه فرایند حرارتی در این تکنولوژ
  .استفاده نمی گردد بمدت طوالنی در انبار،

و از جمله سنگهاي  این تکنولوژي کاشی و سنگ نما را با استفاده از قالبهاي مخصوص پلیمري تولید می کند
   .در دنیا شناخته می شود  مهندسی

نوع محصول مختلف توسط قالبهاي طراحی شده در اندازه ها و طراحی  300ر این تکنولوژي بیش از حال حاض در
  :  موارد ذیل می باشد محصوالت این تکنولوژي شامل. هاي مختلف ارائه نموده است 
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  تولید انواع کاشی و گرانیت  - 1

  تولید انواع سرامیک کف  - 2

  شده تولید انواع محصوالت متاالیزه - 3

  تولید انواع  موزائیک  - 4

  اع کف پوش بیرون وتولید ان - 5

  تولید انواع اشکال حجمی  - 6

  تولید انواع آجر نماها  - 7

  تولید انواع نماهاي طبیعی بیرون  - 8

  تولید انواع سنگ مرمر - 9

استقالل یافته و واحد کوچک زودبازده در روسیه ، کشور هاي  1500تا کنون این تکنولوژي بیش از  1991از سال 
  .ارائه داده است... وکره جنوبی ، هند ، مصر ، مالزي هلند ،  کانادا ، روسیه ، کشور دیگر از قبیل آمریکا ، 35
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  تعریف ویژگیها و مشخصات فنی محصول  2-2

  محصوالت طرح  _الف 

نوع زیادي می باشد و این نکته باعث همان طور که در بخشهاي قبل نیز اشاره شد محصوالت این تکنولوژي داراي ت
عالوه بر اینکه محصوالت مختلف با . جذابیت این تکنولوژي در مقایسه با سایر تکنولوژي هاي دیگر شده است 

به سفارش بازار قابل تغییر  هتکنولوژي قابلیت تولید دارد ، رنگبندي و اندازه محصوالت نیز با توجاستفاده از این 
  .سعی شده بیشتر از شکل محصوالت مختلف براي نشان دادن تنوع محصوالت استفاده گردددر این بخش . است

از ترکیب  با جرم حجمی عادي می باشد و در کلیه این محصوالتنفرموالسیون کلی تولید این محصوالت یکسان 
ن فرمول ترکیبات ایرزین هاي پلیمري ورنگ دانه استفاده شده است و بر حسب نوع محصول درصد  سیمان وماسه و

عالوه بر جرم حجمی عادي ، که اغلب در کفپوش ها و سنگ هاي پله و محصوالتی که . تا حدودي تغییر می یابد 
مقاومت بسیار باال نیاز دارند ، میتوان بوسیله این تکنولوژي محصوالت با جرم حجمی پائینتر جهت نما هاي 

رتیکه محصوالت فوق سبک در این صنعت با جرم حجمی بصو. ساختمان و سبک سازي ساختمان ایجاد نمود
  . کیلوگرم بر متر مکعب قابل ارائه می باشد  1000-1200

اصول کلی این تکنولوژي و براقیت و سطح شیشه اي محصوالت به علت تغییر ساختاري سیمان و واکنش 
همچنین استفاده از قالب هاي خاص  و کنترل دقیق رطوبت در واکنش و و تغییر ساختار مولکولی مواد پلیمریزاسیون

فیت سطح به هیچ وجه اشف قیت وابر کیفیت ، چنانچه از قالب هاي خارج از تکنولوژي استفاده گردد ،. می باشد 
  .این تکنولوژي نمی باشدقایسه با قالب هاي قابل م
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  مشخصات فنی محصوالت  -ب

سنگ دانه هاي عمل آوري شده بر ،  سیماناز  گریدي ترکیب  با پایه این تکنولوژي بر اساس فرموالسیون خاص
درصد اندك مواد پلیمري می باشد که  و حسب نتایج آزمایشات انجام شده، پیگمنت هاي معدنی جهت رنگ آمیزي

  .با استفاده از قالبهاي این تکنولوژي به محصوالت مختلف با کیفیت هاي بسیار مطلوب می انجامد

 گر این تکنولوژي حجم پایین سرمایه گذاري ، دسترسی آسان به مواد اولیه ، مصرف انرژياز مزیت هاي مهم دی
، نیاز نداشتن به انبارهاي وسیع جهت نگهداري محصوالت به مدت طوالنی جهت مقاوم سازي ، نیاز پایین  بسیار 

صیقل کاري و ساب زدن محصوالت نداشتن به حمام بخار و یا آبیاري محصوالت ، عدم نیاز به عملیات بتونه کاري و 
  .انجام کار با کارگران ساده و نیمه ماهر می باشد  ،

  : مشخصات عمومی محصوالت طرح عبارتند از 

  Kg/ 퐶푚   1000 -  600:  ومت فشاري امق - 1

  Kg/ 퐶푚  150 -60: مقاومت کششی  - 2

  + )500درجه و گرمایش در  -50سرمایش در ( سیکل  500بزرگتر از : مقاومت سرمایش  - 3

  درصد  3کمتر از : جذب آب  - 4

    g/ 퐶푚 4/0کمتر از : مقاوت سایش  - 5

  مقاومت خمشی باال- 6

  رنگ هاي مقاوم در برابر باران هاي اسیدي و تابش نور خورشید- 7

در این  .نشان می دهدروز بعد از تولید را  14ساعت و  48ساعت ،  24دار زیر مقاومت فشاري محصول بعد از ودر نم
  .نمودار مقاومت محصول با نسبت هاي مختلف سیمان و ماسه نیز نشان داده شده است 
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  :شد استانداردهاي این تکنولوژي شامل موارد زیر می با

   5894TU- 079 -46854090-98: کاشی نما  - 1

  5764TU-003-11317183-2000: کاشی کف  - 2

   5741TU- 001-11317183-97: راسیون سرامیکی آجر نما ومحصوالت دک - 3

  5741TU-002- 11317183- 97: راسیون سیلیکاتی آجر نما ومحصوالت دک - 4

  ملی ایران 755کسب استاندارد  - 5
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نطور که مالحضه می گردد کلیه مشخصات اهم. مشخصات فیزیکی و استانداردهاي الزمه آمده است در جدول زیر 
)   GOST  24099-80( المللی مصالح ساختمانی  فیزیکی محصوالت این تکنولوژي در محدوده استانداردهاي بین

  .می باشد 

  

  GOST  24099-80مشخصات فیزیکی محصوالت و مقایسه آن با استاندارد   -1- 2جدول 

  GOST  24099-80استاندارد  تکنولوژي  مشخصات
 /Kg(مقاومت فشاري 

퐶푚(MPa  
  20) 200( – 30)  300: ( بزرگتر از   60) 600( – 100)1000(

 /Kg(مقاومت کششی 
퐶푚(MPa 

  3)  30( : بزرگتر از   6)  60( – 15) 150(

  2/2:کوچکتر از   g/ 퐶푚  4/0مقاومت سایش 
  50:بزرگتر از   500  )سیکل (مقاومت سرمایش 

  

باشد و   Kg/ 퐶푚(Mpa(  20)  200( – 30)  300( بزرگتر از  بایدبر اساس استاندارد مقاومت فشاري می 
 /Kg(    60)600(-100)1000(همانطور که مالحضه می گردد براي محصوالت این تکنولوژي مقامت فشاري 

퐶푚(Mpa  ومت ادر مورد مقاومت کششی در نقطه خمش و مق. برابر مقدار استاندارد می باشد  3می باشد حدود
  .شدسایش و سرمایش نیز با توجه به جدول باال ، به همین صورت می با
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  755مقایسه نتایج آزمایشات با استاندارد  1-2-2جدول

  
میلیمتر ، باالتر از استاندارد  24همانطور که مالحظه می گردد ، نتایج بدست آمده از نمونه موزائیک ها با ضخامت 

 1391در صنعت موزائیک ، تا پایان سال  1390ملی ایران می باشد و با توجه به اینکه استاندارد از سال  755
 755بصورت اجباري می باشد ، این محصول براحتی استاندارد  1392شمسی بصورت اختیاري ، و بعد از آن ، سال 

  .ملی ایران را بدست خواهد آورد

با توجه بر اجرائی شدن  و در ایران بصورت کامالً سنتی می باشد ، يبا توجه به این نکته که موزائیک هاي تولید
پلیمري اجباري ، محصوالت موزائیک هاي بتنی به مرور زمان حذف گردیده و محصوالت  بصورت 755استاندارد

بسیار  نیاز به این محصوالت صورتاینه در جایگزین این محصوالت در بازار خواهند شد کسنگ مصنوعی هونام 
  .افزوده می گردد
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   یچگونگی و میزان بکارگیري بعنوان کاالي واسطه یا نهای -2-3

همانطور که در بخش هاي قبل اشاره شد ، محصوالت این طرح شامل انواع مصالح ساختمانی است که استفاده از این 
 محصول این طرح بعنوان کاالي نهایی و. کس پوشیده نیست محصوالت در قسمتهاي مختلف ساختمان بر هیچ 

  .نمی باشد صنایع مصرفی شناخته می شود و بعنوان محصول واسطه اي سایر

بر اساس آمار ساخت وساز در کشور ، روزبه روز برمصرف مصالح ساختمانی در کشور افزوده می شود وبا روند فعلی 
مزیت دیگري نیز که باعث جذابیت این صنعت  .ن و مناسبی خواهد داشتتولید مصالح ساختمانی ، آینده بسیار روش

می باشد که بعد از جنگ در حال ) عراق و افغانستان ( شده است ساخت و ساز گسترده در دو کشور همسایه 
  .بازسازي می باشد
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  بررسی میزان عرضه و تقاضا  -4-2

  مقدمه  -4-2-1

ابتدا مقدمه اي در خصوص محصوالت و مصالح  محصوالت تولیدي ما قبل از بررسی بازار و میزان عرضه و تفاضاي 
  .ساختمانی که محصول مورد بررسی این طرح می تواند جایگزین آنها باشد ، آورده می شود

  کاشی و سرامیک –الف 

توسعه کاشی ها  تحول و. ري در تمام دنیا استاز روش هاي دلپذیر تزئین معما یو سرامیک کاري یک کاشی کاري 
جري از عناصر خارجی کوچک رنگی در نماهاي آجري آغاز و به پوشش کامل بنا در آثار تاریخی قرون هشتم و نهم ه

ها اساساٌ سنگی بود ، کاشی هاي درخشان رنگارنگ بر روي دیوارهاي سنگی خاکستري در این قرون که بنا. انجامید
مهم  ءجز. ن دهم و یازدهم ترکیه ، تاثیري کامال متفاوت اما همگون و پر احساس ایجاد می کردند ساختمانهاي قر

کاشی هاي لعاب دار . تزیینی و کاربردي : لعاب سطحی شیشه مانند است که دو عملکرد دارد . لعاب است  ، کاشی
نه تنها باعث غناي سطح معماري مزین به کاشی می شود بلکه به عنوان عایق دیوارهاي ساختمان در برابر رطوبت و 

  .آب ، عمل می کنند

و صنعت با ذخایر متنابهی از کانی هاي مورد نیاز صنعت کاشی به سرزمین ایران داراي تاریخ وتمدن کهن در هنر 
رداري از منابع ذخایر طبیعی این صنعت با توجه به برخو. صنعت کاشی ایران سابقه اي دیرین دارد. شمار می آید

  .ي انسانی ، انرژي و تکنولوژي داراي مزیت نسبی اقتصادي ارزشمندي استنیرو

سال گذشته به  45روند این صنعت طی . سال می گذرد 45ولید کاشی در ایران حدود از زمان احداث اولین واحد ت
 1388میلیون متر مربع در سال  530به بیش از  1339هزار متر مربع در سال  500گونه اي بوده است که تولید 

  .شی و سرامیک استاین عامل نشان دهنده رشد بسیار باال و نیاز جامعه عمرانی ایران به محصوالت کا. رسیده است

ضخامت ، ابعاد ( ضاي شکل ظاهري کیفیت برتر و تنوع کاربرد به مقت پر واضح است که وجود محصوالت جایگزین با
در این عرصه می تواند نقش بسزایی ایفا نموده و همچنین بازار محصوالت جدید نیز از چشم انداز مثبتی ... ) و رنگ و

  .برخوردار باشد

  .و رشد صنعت کاشی سرامیک ایران را می توان به چهار دوره کامالٌ مجزا تقسیم بندي کردبه طور کلی تولید 

سیاست گذاري هاي صنعتی قبل از انقالب در قالب برنامه هاي پنج ساله  1357تا سال  1338دوره اول از سال  - 1
ه سرمایه هاي حاصل از بخش به گونه اي شکل گرفت ک 30توسعه و به موازات آن ایجاد زیر ساختهاي الزم در دهه 

 در بخش صنعت کاشی و. تجاري کشور به مسیر ایجاد واحدهاي کوچک و بزرگ صنعتی و تولید هدایت شود 
سرامیک ایران نیز مشاهده می شود که موسسان و سرمایه گذارانی که براي اولین بار اقدام به احداث کارخانه کاشی 
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سرمایه گذاري و احداث  .طبیعتاٌ سرمایه حاصله نیز منشا تجاري داشته استنموده اند داراي پایگاه بازاري بوده و 
  :س شرایط و امکانات ذیل صورت گرفتواحدهاي اولیه کاشی و سرامیک بر اسا

퐈- در بسیاري از پارامترهاي تولید مانند مواد اولیه ، انرژي ، نیروي کار و غیره  رمزیت نسبی مستت.  

퐈퐈-  رات الگوي تولید و مصرف در صنعت ساختمان و گرایش استفاده از مصالح برتر در یتغیتحوالت اجتماعی و
الگوي مصرف در صنعت ساختمان خصوصاٌ در اقالمی مانند کاشی و  50و شروع دهه  40سالهاي پایانی دهه 

، وه بر تولید داخلی الهمین دلیل عبه ه دسرامیک نیز تغییر یافته و گرایش به مصرف کاالي لوکس خارجی پیدا کر
اما شرایط تولید داخلی و  ،میلیون متر مربع کاشی از کشورهاي ایتالیا و اسپانیا وارد کشور می شود 5/1تا  1ساالنه 

بازار رقابتی به گونه اي تنظیم شده بود که این میزان واردات نه تنها هیچ گونه اثر سوء بر تولید داخلی نداشت ، بلکه 
  .تنوع طرح هاي کاشی وارداتی ، زمینه براي ارتفاع سطح کیفی محصوالت داخلی نیز فراهم شد به لحاظ کیفیت بر

با پشت سر گذاشتن التهابات ناشی از انقالب وتثبیت نظام جدید سیاست گذاري  1368تا  58دوره دوم از سال  - 2
یر این سیاست گذاري در صنعت تاث .هاي صنعتی کشور بر اساس تز خود کفایی در تولید به جاي واردات شکل گرفت

 1365در سال . کاشی کشور در احداث واحد هاي جدید و توسعه کارخانه هاي احداث شده قبل از انقالب نمایان شد
با نظارت وزارت صنایع با خرید انبوه براي تعداد ده واحد کاشی شامل چهار واحد کاشی کف هر یک با ظرفیت اولیه 

ماشین آالت . متر مربع گشایش اعتبار شد  5/1د کاشی دیوار هر یک با ظرفیت هزار متر مربع و شش واح 750
و بقیه واحد ها تدریجاٌ تا سال  1372تدریجاٌ وارد شد و اولین واحد فوق در سال  66کارخانه هاي مذکور از سال 

میلیون متر  20ود در این زمان مجموع ظرفیت تولید کاشی و سرامیک ایران به حد. به بهره برداري رسیدند 1375
مربع رسید که نشان دهنده عزم راسخ سیاست گذاران صنعتی کشور و مسئوالن مربوط به تز خود کفایی و تولید 

به دلیل محدودیت هاي ارزي و همچنین رسیدن تولیدات کاشی و سرامیک کشور به  .جایگزین واردات می باشد
، محدودیت هاي تعرفه اي برقرار شد و ورود کاشی و سطح مطلوب که همانا تامین نسبی نیازهاي داخلی بود 

  . سرامیک عمالٌ متوقف گردید

در این دوره به دلیل پایان یافتن جنگ و تثبیت شرایط داخلی و رونق گرفتن صنایع  79تا  68دوره سوم از سال  - 3
سرمایه گذاري و رشد  خصوصاٌ ساختمانی و نیاز روز افزون به مصالح ساختمانی از جمله کاشی و سرامیک ، روند

االحداث به بازار  صنعت کاشی و سرامیک با شتاب بیشتري ادامه یافت و با ورود تدریجی محصوالت واحدهاي جدید
 58متوسط رشد ساالنه از سال . ي بین المللی شداداخلی و تامین قسمتی از نیاز بازار ، بخشی از آن نیز روانه بازاره

درصد می باشد که این درصد دقیقاٌ بر اساس پارامترهایی مانند  2/8حدوداٌ معادل ) سال  20به مدت (  79تا پایان 
  .رشد جمعیت و رشد اقتصادي کشور بوده است 

رشد صنعتی کاشی سرامیکی  ، ذکر شد همان گونه که قبالً)  85تا پایان سال  80از ابتداي سال (دوره چهارم  - 4
شد متوازن و منطبق بر نیاز بازار داخلی و توان صادراتی این صنعت بوده ر)  1379 - 1338( ایران طی سه دوره اول 
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با تصویب برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعی کشور و ایجاد تصحیالت براي سرمایه گذاري و تشکیل . است 
رداخت اصولی و پ تجوم سرمایه گذاران براي احداث واحد هاي جدید با صدور سهل و آسان موافقهصندوق ارزي ، 

میلیون متر مربع  500سال بیش از  2به طوري که ظرف مدت  .یالت توسط شبکه بانکی کشور شروع شدسهت
 1381تولید و مصرف از نیمه دوم سال .میلیون آن وارد فاز اجرایی شد  220اصولی صادر گردید که بیش از  تفقامو

توازن مصرف و تولید به هم خورده و آثار مازاد تولید در بازار هاي داخلی به صورت نابسامانی هایی در شبکه تولید و 
 2و  1دریافت وجه کاال ، عرضه کاشی و سرامیک درجه توزیع نظیر افزایش کمیسیون عاملین فروش ، افزایش زمان 

با گذشت زمان و  .از لیست قیمت ها به موارد دیگر نمایان شد 2و1به قیمت کاالهاي با درجه پایین تر ، حذف درجه 
 افزایش سریع تولیدات و رسوب بخشی از تولیدات در سطح بازار و کارخانه ها و افزایش نابسامانی ها مرحله ورود به

تا  5روند ثابت و بین  82الی  72روند صادرات و میزان آن در طی سالهاي . شروع شد 1382بحران از نیمه دوم سال 
 862و ده میلیون و   9351000به میزان  84و  83بوده است و در سال  ساننودر میلیون متر مربع در سال  6

   .هزارتن رسیده است

  :و سرامیک می باشد به شرح ذیل است  ر گریبانگیر کاشیاضمشکالتی که در حال ح

   کاشی و سرامیک ایران در بازار جهانی فاقدBRAND  می باشد 

  قیمت کاشی و سرامیک ایران نسبتاٌ باال می باشد. 

 تنوع قابل توجه در اشکال ، رنگها ، خواص فیزیکی و مکانیکی وجود ندارد 

 وان رقابت و تحمل تورم دو رقمی هر ساله افزایش مداوم قیمت تمام شده در ایران و از دست دادن ت
 .، تولید کنندگان را با مشکالت اساسی مواجه نموده است

  هزینه هاي سرمایه گذاري واحد تولید کاشی و سرامیک باال می باشد. 

ی با سرمایه گذاري یواحد ها براي از بین بردن مشکالت فوق ، راه اندازي بدیهی است که یکی از راهکارهاي اساسی
به طوري که بتواند سطح وسیعی از نیاز بازار را همپوشانی  محصوالتپایین ، قیمت تمام شده کم و تنوع کاربرد 

  .نماید

  : موزاییک -ب

د ترین مصالح ساختمانی می باشد ولی متاسفانه در کشور ما از نظر علمی تحقیقات چندانی رموزاییک یکی از پر کارب
  .ت نگرفته استبر روي آن صور

الزم به ذکر است که موزاییک در اروپا و بخصوص آلمان و ایتالیا بسیار مورد استفاده می باشد و موزاییک هاي تک 
الیه نیز در آنجا براي اولین بار تولید شده و در کشور ما نیز تنها یک کارخانه در یزد به تولید این نوع موزاییک 

  .مشغول است 
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  تعریف : 

و یا از طریق  که تراکم خود را یا از طریق پرس کف پوشی است متراکم ، در حقیقت یک جور بتن استموزاییک 
  : به طور کلی موزاییک از دو سطح تشکیل شده است .  ،لرزش به دست می آورد 

  :الیه رویه و یا رنگ موزاییک )1

سیمان ، آب و از ترکیبات دانه بندي موزاییک را تشکیل میدهد و در آن از پودر سنگ ،  )سطح(این الیه که نقش
  .شده و رنگی استفاده شده است 

  : الیه زیرین یا نارین )2

و . داراي ضخامت بیشتري نسبت به الیه رویه میباشد نقش تحمل فشار را نیز بر عهده دارد  ، این الیه از موزاییک 
  .مانند الیه رویه از سیمان ، آب و ماسه تشکیل شده است 

  

  موزاییک انواع: 

 : موزاییک گرانیتی و معمولی ) 1

  :موزاییک هاي ویبره اي ) 2

موزاییک هاي ویبره اي بدون ساب خوردن و فشار پرسی میباشد و براي تولید آن به دستگاه هاي پیچیده اي نیاز 
ویبراتور کافی  مجهز بهمتر  12-10و یک تسمه نقاله به طول ) پیمانه کن (تنها یک هم زن ، یک دزا تور . ندارد 
  .است 

روش تولید آن بدین ترتیب است که مواد پس از مخلوط شدن توسط پیمانه کن به میزان مورد نیاز هر قالب  ، درون 
مواد باعث  قالب هاي الستیکی ریخته میشود و بر روي نوار نقاله میگیرند که این نوار لرزان است و با ویبره کردن

ساعت می گذارند خشک شود سپس قالب ها  5قالب ها را به مدت  .می شود زاییک خارج شدن هواي از بین مواد مو
  .را جدا می کنند و موزاییک ها را درون آب می خوابانند و بعد بسته بندي می کنند

  :موزاییک شسته - 3
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در گرمخانه می  هاموزاییک  فاوت که مدتیتولید این موزاییک مانند موزاییک هاي گرانیتی و معمولی بوده با این ت
ساعت می باشد و پس از آن در زمان ساب نیز به صورت متفاوتی با  5فیزیکی خود را از دست بدهد  مانند تا آب

فرچه ) سنگ سمباده ( آنها به جاي کله هاي ساب   موزاییک عادي ساب می خورند بدین گونه که در دستگاه ساب
بر به نرم قرار گرفته اند موزاییک ها را پرداخت می کنند و در هاي سیمی است که در سه مرحله که به ترتیب از ز

  .زمان ساب نیز آب با فشار بر روي موزاییک ها پاشیده می شود

  :اي موزاییک هاي تک الیه  -4

این موزاییک تک الیه . نوع دیگر موزاییک وجود دارد که در کشورهاي ایتالیا و آلمان تولید شده و استفاده می شود 
این نوع موزاییک فاقد قسمت زیرین . به علت وزن کم در ساختمان هاي چندین طبقه از آن استفاده می شود  بوده و

یا نارین است و در آن سنگ دانه هاي بسیار ریز استفاده شده است ولی به طور کلی روش تولید آن مانند موزاییک 
ي آن فیلتر است که پرس شده و آن کامال خارج گرانیتی می باشد و در قسمت پرس کانال هاي وجود دارد که بر رو

  .می شود

  

  طبقه بندي موزاییک ها بر اساس شکل ظاهري و نماي سطح رویه: 

  : موزاییک سیمانی  -1

  .موزاییک در سطح رویه فاقد سنگ دانه هاي تزیینی است وتنها داراي شیار و طرح هاي ساده است

  :موزاییک سنگ دار -2

، ) طرح دار (سطح رویه آن از سنگ هاي تزیینی استفاده شده است و به سه صورت شیاردار موزاییکی است که در 
  .دسته تقسیم می شود  5صاف ، شسته ساخته می شود و بر حسب اندازه وقطر دانه هاي سنگی قابل مشاهده به 

  :موزاییک شیار دار  - 3

بوده و به عنوان فرش کف پیا  تگی و برجستگیموزاییکی است که در سطح رویین آن به اشکال مختلف داراي فرورف
  .رو و محوطه استفاده می شودده 

  : موزاییک شسته  -4

  .موزاییکی است که در سطح آن دانه هاي شن به صورت برجسته نمایان است 
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  :موزاییک پالکی  -5

زه این سنگها بر حسب موزاییکی است که در سطح رویه آن مصالح ساختمانی سخت و صیقل پذیر وجود دارد و اندا
  .ابعاد موزاییک متفاوت است و به صورت صاف ساخته می شود 

  ایران موزاییک  755استاندارد:  

  :باید این ویژگی ها را داشته باشد  یموزاییککفپوش هاي ایران ،  755با توجه به استاندارد 

  میزان جذب آب
Water  absorbtion 

MAX : 8% 

  مقاومت خمشی
Compression  resistance 

Min : 45 Kg/ 퐶푚 ) به صورت میانگین(  
Max 40 Kg/ 퐶푚 ) به صورت منفرد(  

  تلورانس ابعاد
Dimension  telorance 

Max :  + - 2 mm 

  تقعر و تحدب
Concave&convex  

Max :  + - 2 mm  

  میانگین سایش
Mean abrasion length 

Max :32 mm  

  

دتاٌ به صورت سنتی تولید شده و به همین مصنعت تک محصولی بوده و در ایران عبه طور کلی صنعت موزاییک یک 
دلیل به عنوان یک صنعت مرغوب به آن نگاه نمی شود از اینرو نیاز شدیدي به یک تحول در این صنعت احساس می 

  .گردد
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  سنگ  –ج 

هان جگران ترین سنگ تزیینی .د کننده سنگ هاي تزیینی جهان است یایران ، پس از چین و ایتالیا ، سومین تول
این منطقه به عنوان مهد صنعت سنگ تزیینی شناخته . ایتالیاست carraraسنگ کرم استخوانی در منطقه کاررارا 

به استخراج می شود و ) فارس(  ادهبهمانند سنگ معدن ده بید آ. سده سوم میالدي می رسد بهمی شود و قدمت آن 
به رغم اهمیت و ارزش سنگ ایران ، . دالر به فروش می رسد  350نام سنگ ایتالیایی در بازار جهان با قیمت هر تن 

در سال هاي اخیر ، سنگ . این شاخه از صنعت کشور به دلیل سوء و فساد مدیریت در آستانه ورشکستگی است 
. بلکه در بازار داخلی نیز با بحرانی سخت مواجه است  هداز دست مید  ایران نه تنها به سرعت بازار جهانی خود را

ان سنگ که با تحمیل باج هاي گزاف بر تولید کننده گ) مافیا سنگ(اول، سیطره  :ران به چند دلیل است این بح
دوم ، واردات سنگ هاي خارجی ، به ویژه . یر رقابتی شدن قیمت این کاال شده است سبب گران شدن و در نتیجه غ

سوم ، گسترش فراوان  .سنگ ایرانی را در معرض رقابتی نا برابر قرار داده است تر،، که به دلیل قیمت ارزان از چین
کارخانه هاي سرامیک در سال هاي اخیر که هر یک معادل صد واحد سنگ بري کاشی تولید میکنند و با قیمت 

کارگران افغانی از ایران که تا دیروز به دلیل  ، چهارم ، خروج.به دست مصرف کننده می رساندرا  آنبسیار ارزان تر 
گی تکنولوژي ، پنجم ، عقب ماند.ین حوزه بودندسختی کار در کارگاه هاي سنگ بري نیروي انسانی عمده شاغل در ا

      .است  شده ایران که منجر به فرآوري غیر استاندارد سنگ هاي تزئینی

خود را داشته که همین امر باعث باال رفتن بی رویه قیمت آن بنابراین صنعت سنگ ایران نیز بحران هاي خاص  
  . گردیده است 

  

د ، داراي می پرداز  سنگ مصنوعی پلیمري هونامطرح حاضر که به تولید محصول با عنوان کلی 
   :باشدمزایایی به شرح زیر می

  .و هنوز بطور وسیع وارد بازار ایران نشده است )  1990از سال ( تکنولوژي آن نسبتاٌ جدید بوده   - 1

تنوع تولیدات و محصوالت این خط بسیار زیاد می باشد بطوریکه محصوالت آن از انواع قالب هاي کاشی نما ،   - 2
نوع  300بوده و حدود ... کف ، دیواره و سرامیک هاي مختلف و همچنین انواع سنگ هاي پله ، پیاده رو ، پارك و 

انواع مختلف این محصوالت نشان داده  دیگردر قسمت هاي . ( دارا می باشد  را حصول با تنوع رنگها مختلفقالب م
  .)شده
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  پایین می باشد ... امیک ، سنگ و سرمایه گذاري طرح در مقایسه با واحد هاي تک محصولی کاشی ، سر  - 3

ارد هاي جهانی مهندسی عمران ساختمان را که تمامی استاندطرح بسیار باال بوده به طوریکیفیت محصوالت   - 4
  .دارا می باشد  را هاي مختلفی از سازمان هاي معتبر مهندسی Certificateرعایت نموده و 

  . آن باالتر بهتر از محصوالت فعلی بازار ایران می باشد... خواص فیزیکی ، مکانیکی ، استحکامی و  - 5

  .ین محصول پرداخته می شودبا ذکر مقدمه فوق به بررسی عرضه و تقاضاي ا
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  : این محصولعرضه  - 4-2-2

  : واردات
   .در جدول زیر آمار واردات در مورد کاشی و سرامیک به ایران طی سالهاي گذشته نشان داده شده است

  

  1388تا  1383وضعیت واردات کاشی وسرامیک طی سالهاي    – 3-2جدول 

  متر مربع  سال
1384  308500  
1385  1606366  
1386  1640000  
1387  3500000  
1388  5110000  
1389  7460600  

     

نبوده و تا به حال نیز این محصول به  از سنگ هاي پلیمريطبق بررسی هاي صورت گرفته از مقدار فوق هیچ مقدار 
طرفی با توجه به آمار فوق مشاهده می شود که آمار واردات محصوالت کاشی و سرامیک  از. کشور وارد نشده است 

در نقاط مختلف ایران و وارد شدن این  اندازي واحد هاي تولید این محصولبه ایران بسیار باال بوده که مسلماٌ با راه 
  .ود محصول به بازار ایران ، مقدار زیادي از این واردات را می توان پوشش دهی نم

  .تا کنون در ایران صفر بوده است  این محصول) تولید و واردات ( عرضه  ، بنابر آنچه در این قسمت آمد

  :  سنگهاي پلیمريتقاضاي  – 4-2-3

  :مصرف  -الف 

طبیعتاٌ این ماده تا به حال در ایران نیز مصرفی نداشته  دم تولید و عدم واردات سنگ هاي پلیمري با توجه به ع 
است ولی با نگاهی به آمار مصرف انواع کاشی و سرامیک از انجمن کاشی و سرامیک ایران مشاهده می شود که 

  . مصرف این محصوالت در ایران چه مقدار می باشد

  )میلیون متر مربع ( اخیر روند مصرف انواع کاشی و سرامیک در ایران در سالهاي   - 4-2جدول 
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  89  88  87  86  85  84  83  سال شرح
میزان 
  مصرف

75  85  90  110  120  130  148  

با توجه به مشکالت . اع کاشی و سرامیک در ایران بسیار باال می باشدومطابق جدول مشاهده می شود که مصرف ان
سنگهاي با ورود  صادرات دارد، مسلماًوبحران هایی که صنعت کاشی و سرامیک در زمینه فروش بازار داخل و 

ایین تر ، این به بازار ایران و با توجه به تنوع محصوالت ، کیفیت برتر و قیمت کمتر در کنار سرمایه گذاري پ پلیمري 
درصد از مصرف فعلی کاشی و سرامیک ایران گردد که با  5وردها می تواند جایگزین حداقل برآ محصول در کمترین

بنا بر این چنانچه . میلیون متر مربع می باشد 4/7در ایران حدود  سنگ هاي پلیمريتانسیل مصرف این احتساب پ
واحد  164شود ، حدود روز در نظر گرفته  300متر در روز و سال کاري  300با ظرفیت  سنگهاي پلیمري یک خط 

  .یاز خواهد بوددرصد مصرف کاشی سرامیک ایران مورد ن 10براي پوشش دهی فقط  تولید این محصول

قابلیت جایگزینی با انواع موزاییک ها ، سنگ هاي نما ، تزئینی و  شی و سرامیک ، محصوالت تولیدي ما عالوه بر کا
کف پیاده روها و پارك ها ، انواع شومینه ها ، انواع گلدان ها ، نرده هاي سنگی داخل ساختمان ها و خالصه تمامی 

  وزاییکی و حتی چوبی به کار رفته در کاربردهاي ساختمانی ، عمرانی را دارند محصوالت سنگی ، کاشی سرامیکی ، م

در کاربرد تولیدي ما فوق در کشور چنانچه میزان مصرف محصوالت ت با توجه به دامنه و مقدار وسیع کاربرد محصوال
پتانسیل مصرف این  درصد کاربردهاي آن در کاشی سرامیکی برآورد گردد ، 50هاي غیر از کاشی سرامیک ، معادل 

  .میلیون متر مربع در سال خواهد بود  7/3محصوالت در این بخش معادل 

در کشور  مربع انواع سنگهاي پلیمري رمیلیون مت 1/11برآوردها پتانسیل مصرف  مشاهده می شود که در حداقل
  .وجود دارد

  : صادرات  - ب 

ونه صادراتی براي این محصول نیز طی سالهاي گذشته گدر ایران طبیعتاٌ هیچ این محصولبا توجه به عدم تولید 
  .وجود نداشته است 

  .سرامیک ایران به شرح زیر می باشد از انجمن کاشی و برگرفتهآمار صادرات انواع کاشی و سرامیک ایران 

  

  و سرامیک ایران یروند صادرات کاش – 5-2جدول 

  89  88  87  86  85  84  83  سال شرح
  8/15  4/13  12  3/9  6  4/5  7/4  صادرات
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 به عبارت دیگر .با نگاهی به آمار فوق مشاهده می شود که صادرات ایران از رقم قابل مالحظه اي برخوردار می باشد 
. می توان گفت که کاشی و سرامیک ایران علی رغم نداشتن برند جهانی ، در بازارهاي بین المللی شناخته شده است 

تر مانند با کیفیت وتحت تکنولوژي هاي روز دنیا و با قیمت تمام شده پایین پر واضح است که با تولید محصوالتی 
ن وجود کشورهاي توسعه نیافته در اطراف ایرا. ، صادراتی بسیار خوب براي محصول وجود دارد  همین محصوالت

بکستان ، ان ، ازهاي در حال توسعه اي مانند پاکستان ، هند ، آذربایجان ، ارمنستمانند عراق و افغانستان و کشور
اتی خوبی براي ، ترکیه و همچنین کشور هاي حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا پتانسیل صادرتاجیکستان ، قزاقستان 

به طور  1389تا  1383میزان صادرات کاشی و سرامیک ایران از سال  . به حساب می آید محصوالت تولیدي ما 
میلیون متر مربع بوده است که چنانچه در حداقل پیش بینی ها و برآوردها این مقدار براي  10متوسط ساالنه حدود 

سنگ پلیمري درصد محصوالت  5ی که بتوان فقط در صورت. سالهاي آتی نیز همین مقدار در نظر گرفته می شود 
  .هزار متر مربع پتانسیل صادراتی در بخش وجود دارد  500 ساالنه حدود، جایگزین این مقدار نمود  مصنوعی هونام

موزاییکها ، سنگ هاي نما ، تزئینی و ( درصد این مقدار را براي جایگزینی در سایر بخش ها  50مطابق قبل چنانچه 
یز در نظر ن... ) کف پیاده روها و پارك ها  ، انواع شومینه ها ، انواع گلدان ، نرده هاي سنگی داخل ساختمان ها و 

  .هزار متر مربع برآورد می شود 750گرفته شود ، پتانسیل صادرات حدود 

  

  :ه و تقاضاي  محصوالت تولیدي سنگ مصنوعی هونام بندي  عرضجمع  -4-2-4

  .به شرح زیر می باشد  یان گردید خالصه بازار سنگ هاي پلیمريمطابق آنچه در قسمت هاي قبل ب

  متر مربع در سال – سنگ مصنوعی هونامعرضه و تقاضاي محصوالت  -6-2ول جد

  مقدار  عنوان
  132000  پتانسیل تولید

  11850000  )صادرات  + مصرف ( پتانسیل تقاضا 
  11718000: کمبود عرضه 

  
  

متر مربع برآورد  11718000در ایران که کمبود عرضه محصوالت سنگ مصنوعی پلیمري هونام مشاهده می شود 
خط تولید  130متر مربع محصول تولید نماید ، حدود  90000با احتساب اینکه هر خط تولید ساالنه . شده است 

درصد محصوالت کاشی ، سرامیک ، موزاییک ، انواع محصوالت نماي داخل و بیرون  5جهت پوشش دهی تنها 
  . ساختمان مورد نیاز خواهد بود
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  رسی فنیبر
  ارز یابی روش هاي مختلف تولید و گزینش روش بهینه -1- 3

تولید محصوالت مختلف کاشی ، سرامیک ، موزاییک ، سنگ هاي تزیینی و نما و کف پیاده رو ها و پارکها ، شومینه 
وجود نداشته است که بتواند   هر کدام روش هاي خاص خود را داشته و تا به حال هیچ تکنولوژي در کشور... و

  .می این محصوالت را فقط با یک خط تولید و با یک سري تجهیزات تولید نماید اتم

 ًکاشی و سرامیک کارخانه هاي مجزا داشته و به صورت تک محصولی تولید می نمایند معموال. 

  فرایند هایی مانند برش  از طبیعت گرفته شده و پس از اعمال نیز که اساساً... سنگ هاي تزیینی و نما و
 .به اشکال مورد نظر در می آیند... ساب زنی ، چکش زنی و 

 به دو روش پرسی و ویبره اي تولید شده و مشکالت  ولیدي در داخل کشور نیز که عمدتاًموزاییک هاي ت
 .فرایندي خاص خود را دارد 

 - سنگ مصنوعی هونام  –ست خواص محصوالت سنگ مصنوعی نانو سمنت پالیکی از مهم ترین مزیت ها و 
بنا بر این از نظر تنوع  .این است که توانایی تولید تمامی محصوالت فوق الذکر را تنها در یک خط دارا می باشد

روش هاي تولید این محصوالت  فقط یک فرایند تولید داشته که در بخش بعدي به تفصیل مورد بررسی قرار 
  .ت قابل تولید می باشندمی گیرد ولی در همان خط انواع محصوال

   تشریح دقیق و جامع فرایند منتخب -2- 3

با عنوان محصول این طرح آمیزه اي از سیمان و مواد پلیمري می سنگ هونام / سنگ مصنوعی سمنت پالست 
می باشد و از لحاظ مقاومت فیزیکی و شکیل بودن شکل ظاهري  ت داراي تنوع بسیار زیادياین محصوال. باشد 

و قیمت تمام شده کامال قابل رقابت با محصوالتی همچون انواع سنگ گرانیت ، سنگ مرمر ، کاشی ، سرامیک ، 
  .می باشد ... موزاییک و 

زم به ذکر ال. جنس محصوالت از ترکیب سیمان ، ماسه ، رنگ دانه و افزودنی هاي خاص تشکیل شده است 
  .این محصوالت ترکیب سیمان با ماسه میباشد) درصد 99حدود(است که بخش اعظم 
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ابتدا بر اساس نوع محصول تولیدي ،مواد اولیه ماسه ، سیمان ،رنگ دانه و افزودنی هاي مورد نظر توسط ماشین 
وط یکنواختی تشکیل آالت دقیق به میکسر ریخته شده و در داخل آن به خوبی با هم ترکیب میشوند تا مخل

  .گردد 

اسکنر هاي سیستم مرتب از مخلوط نمونه گیري میکنند و بعد  ،پس از آن که مخلوط یکنواخت تشکیل گردید
به داخل قالب هاي مورد نظر تزریق میکند و توسط کارگران مواد را  سیستم ،از تایید مخلوط توسط کامپیوتر

  . شوند متراکم ریق ارتعاشات به خوبی در داخل قالب روي دستگاه ویبراتور قرار داده شده تا از ط

محصول مورد ساعت نگه داري می شوند تا کامالً  24در مرحله بعدي قالب هاي پر از مخلوط در انبار به مدت 
  .ی و ظاهري به حد مورد نظر برسدفیزیک ب را به خود گرفته و از نظر شرایطنظر شکل قال

  .به شرایط مورد نظر رسیده و از قالب ها بیرون می آید  کامالًت محصول ساع 24پس از گذشت 

در محل مورد نظر  استفاده بار گیري میشود و نهایتاًپس از آن محصول بسته بندي شده و جهت فروش و 
  .استفاده میگردد 

  

  ن ظرفیت ، برنامه تولید و شرایط عملکرد واحد یتعی-4- 3

روز هاي تعطیلی  با احتساب باشد روز می یک شیفت کاري در متر مربع 300ظرفیت خط تولید این واحد 
روز در نظر گرفته  300سال کاري  ...رسمی در سال و همچنین تعطیالت واحد جهت تعمیرات و نگه داري و

  .هزار متر مربع در سال میباشد  90شده که بر این اساس ظرفیت ساالنه واحد 

  :باشد  می ذیلبرنامه تولید نیز به شرح 

  برنامه تولید طرح -1- 3جدول 

  از سال سوم به بعد  سال دوم  سال اول  سا ل 
  عنوان

  100  90  80  )درصد(نرخ تولید 
  90000  81000  72000  میزان تولید متر مربع
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  :منابع تامین و نقش هریک از مواد اولیه  ذکر نام اصلی و تجاري همراه با مشخصات فنی ،-3-5

در ادامه مشخصات این مواد به . باشند  واحد ماسه ، سیمان ،رنگ دانه و افزودنی ها میمواد اولیه اصلی این 
  . تفضیل آورده شده است 

  ماسه -3-5-1

بوده که اساس ساختار هونام / تولیدي سنگ مصنوعی نانو سمنت پالست ماسه یکی از دو جزء اصلی محصوالت 
در تمام بوده که تقریباً  نرمماسه مورد استفاده در این طرح از نوع ماسه   .این محصوالت را تشکیل میدهد

  . باشد  مناطق کشور قابل دستیابی و تامین می

ماسه مورد نیاز این  هیچ مشکلی جهت تامین ، اصفهان با وجود منابع بسیار خوب و غنی ماسه در سطح استان
و همچنین باید توجه شود که ماسه باید از معادن استاندارد تهیه گردد و ماسه  وجود نخواهد داشت ،پروژه 

  .این صنعت نمی باشد در نامرغوب و حاوي نمک مورد استفاده

  سیمان-3-5-2

بر عهده سیمان به کار رفته در ساختار اساسی محصوالت نانو سمنت پالست  ایجاد پیوند هاي بتنی و تشکیل
  .استفاده در این محصول سیمان سفید و سیاه میباشد  سیمان مورد. آن میباشد 

  .در ادامه خالصه اي از انواع سیمان موجود مورد بررسی قرار می گیرد

،هشت نوع سیمان هیدرولیکی مخلوط شده بر اساس  ASTM C 150پنج نوع سیمان پرتلند بر اساس       
ASTM C595  سه نوع سیمان بنایی بر اساس،ASTM C91  دونوع سیمان پالستیک ،سه نوع سیمان ،

تعدادي . انبساطی و تعدادي سیمان هاي مخلوط یا پورتلند ویژه براي بلوك ، لوله و سایر کاربرد ها وجود دارند 
. مطابقت دارند  C595سیمان هایی زود گیر و زود سخت شونده نیز امروزه در دسترس هستند که با مشخصات 

  .آلومینیوم و منیزیم یا سیمان هاي سورل نیز وجود دارند بعالوه سیمان هاي پر 

  : سیمان هاي پرتلند استاندارد به شرح ذیل میباشند :الف

  ):ASTM C150(، سیمان معمولی 1نوع 

بعضی از موارد مصرف آن . نوع دیگري ذکر شده باشد شود مگر این که مشخاصاً  استفاده می این نوع سیمان عموماً
دول خیابان ها ، مالت ها ، اندود ها و پی ساختمان هایی که امکان حمله سولفات ها در آن ها وجود ج: عبارتند از 

  . ندارد 
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  ):اصالح شده ASTM C150(، مقاومت متوسط در مقابل سولفات  2نوع

. درصد است 8به میزان  A3Cحد اکثر . رود  براي مواردي که حرارت هیدراسیون متوسط مطرح باشد به کار می
  .این نوع سیمان بتن در مجاورت آب دریا نیز میتواند استفاده شود 

  :)ASTM C150(،زود سخت شونده  3نوع 

روزه  7و  3مقاومت هاي فشاري . است   C3Aو S3Cاین سیمان بیشتر آسیاب شده و داراي درصد هاي باال تر 
تقریباً  2و 1ساخته شده با انواع روزه بتن  28روزه و  7بتن ساخته شده با این سیمان به ترتیب با مقاومت هاي 

  . باشد  برابر یا کمتر از دونوع دیگر میولی مقاومت نهایی حدوداً . ل است معاد

  ) : ASTM C150(، کم  حرارت  4 نوع

حرارت . پایین است   C3A وC3Sباال است در حالی که درصد هاي  نسبتاً  S2AF , C4Cدرصد هاي 
این . روند کسب مقاومت خیلی کند تر است  و ابدی تر توسعه میبت به سایر انواع کمتر است و کندهیدراسیون نس

ر صورت سفارش فقط دنوع سیمان در سازه هاي بتنی حجیم با نسبت هاي پایین سطح به حجم استفاده شده و 
این سیمان نسب به سایر انواع ، مدت . هاي خیلی زیاد و مدت طوالنی مصرف قابل تامین است خاص براي تناژ

  .طوالنی تري براي عمل آوري نیاز دارد

  

  

   ) : ASTM C15 (، ضد سولفات   5نوع 

به جاي این معیار می توان یک حرف جایگزین با استفاده از % ) 5( دارد  C3Aاین سیمان مقدار خیلی کمی 
این نوع سیمان براي بتن هاي در مجاورت سولفات . تعیین نمود  AF4A + C3Cبراي  ASTM452C    مشخصات

ادي این معموالٌ کارخانه هاي زی. کی ، سولفات هاي آب هاي زیر زمینی ، و آب دریا استفاده می شود اهاي قلیایی خ
  . سیمان را عرضه می کنند ولی امکان دارد سفارشات مخصوص نیز مورد نیاز باشد

  :)  ASTM C 150( هوادار  IIIAو   IIAو IA نوع 

بوده بجز اینکه در حین ساخت یک ماده افزودنی   III, II , Iاین نوع سیمان از نظر ترکیب شبیه سیمان هاي نوع 
البته براي تامین حباب هوا در بتن روش ضعیفی است و نمی توان سایر . حباب هوا زا با آنها مخلوط شده است 

فقط در آمریکاي شرقی یافت می این نوع سیمان ها معموالً . داد  عوامل موثر بر روي حباب هوا در بتن را با آن تغییر
   .در ایران نیز تا به حال استاندارد و تولید نشده اند .شود
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  ) :  ASTM C 595 ( سیمان هاي مخلوط  )ب 

این سیمان ها شامل مخلوط آسیاب شده کلینکر سیمان هاي پرتلند عادي و خاکستر بادي ، پوزوالن طبیعی یا 
شامل مخلوط هاي آهک سر باره کلسینه شده و یا سرباره با درصد هاي مشخص می باشد آنها همچنین ممکن است 

باعث افزایش مقاومت بتن در مقابل واکنش قلیایی سنگ  ه الزاماًولی ناین سیمان ها عموماً . الن باشند و آهک پوزو
همچنین به علت نفوذ پذیري کمتر ، . ، حمله سولفاتی و آب دریا می شوند ) به علت مصرف آهک آزاد بتن ( دانه ها 

روند آزاد سازي . ابل آسیب ناشی از یخ زدن و آب شدن و نمک هاي یخ زدا نشان می دهند مقاومت بیشتري در مق
هاي پایین بوده و ممکن است کسب مقاومت کندتري به خصوص در دما حرارت توسط سیمان هاي مخلوط کند تر

با سیمان هاي  با این حال باید توجه داشت که میزان کل حرارت آزاد شده توسط این سیمان ها. داشته باشند 
پرتلند مشابه خودشان تفاوت چندانی ندارند و در نهایت نیز سیمان هاي مخلوط به مقاومت نهایی در حدود سیمان 

  .هاي پرتلند خواهند رسید 

  ) : Masonry cement91ASTM C( یسیمان بنای )ج 

مالت ها و کار هاي بناي سیمان بنایی سیمانی است که در بیشتر کشور هاي صنعتی جهان به منظور مصرف در 
اکثر کارخانه ها فرمول خاص خود را براي ساختن این سیمان رعایت کرده و آن را  مخفی نگه می . ساخته می شود 

  .دارند و منتشر نمی کنند

  .راي مالت هاي بنایی ایجاد می کندومت را ببیشترین مقا Mتولید می شود که نوع  M,S,Nاین سیمان در سه نوع 

درصد گرد سنگ آهک  45درصد کلینکر سیمان پرتلند و حدود  50این سیمان معموالٌ از مخلوط کردن حدود 
مرغوب و قدري سنگ گچ و برخی مواد افزودنی با مقاوت کمتر از سیمان پرتلند ولی داراي خواص مطلوب جهت 

مان پرتلند و آهک مرده و مواد میخته اي از سیآبعضی از سیمان هاي بنایی ، . کارهاي بنایی ساخته می شود 
  .افزودنی هستند 

  ) :  ASTM C 150( سیمان هاي سفید و رنگی  )د 

با این تفاوت که با انتخاب مواد اولیه مناسب ، از  .مطابقت دارد III و Iاین نوع سیمان با مشخصات سیمان پرتلند نوع 
براي ساخت سیمان هاي . گیري می شود آیند ساخت جلوبه فر... ورود مواد  رنگی نظیر اکسید هاي آهن و منیزیم و 

با سیمان پرتلند نیز می توان سیمان هاي رنگی . رنگی ، مواد رنگی معدنی بی اثر شیمیایی را به سیمان می افزایند 
رنگ سیمان  .سیمان هاي سفید و رنگی بیشتر براي کارهاي تزئینی مصرف می شوند. قرمز ، قهوه اي و سیاه ساخت 

  : مواد رنگی متداول عبارتند از . د در برابر عوامل جوي و نوري پایدار باشد بای

  اکسید آهن براي رنگ هاي قرمز ، زرد ، قهوه اي و سیاه  - 1
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  منگنز براي رنگ هاي سیاه و قهوه اي  داکسی - 2

  اکسید و هیدروکسید کروم براي رنگ سبز و آبی  - 3

  کبالت براي رنگ آبی  – 4

 ن براي رنگ سرمه اي اولترا ماری - 5

  دوده براي رنگ سیاه - 6

  خام و سوخته براي رنگ قهوه اي   یکهربای - 7

  گل اخرا براي رنگ زرد   - 8

  

  :سیمان پالستیک  ) ه

 II,I سیمان پالستیک از آسیاب کردن یک عامل روان کننده معدنی با کلینکر سیمان پرتلند که با مشخصات نوع 

استفاده از عوامل روان کننده را حداکثر   UBCیین نامه آ .داشته باشد ، حاصل می گرددبقت امط  ASTMاستاندارد 
به جز باقی مانده غیر  ASTM 150 Cسیمان پالستیک الزامات مذکور در . درصد کل حجم مجاز می داند 12تا 

. رآورده می سازد را ب  UBCافزودنی بعدي براي کلسینه سازي بعالوه مقررات خاص  همحلول ، حباب هوا و ماد
به دلیل مقدار زیاد هواي  سیمان پالستیک براي پالسترهاي سیمان پرتلند و اندود گچ و سیمان به کار می رود و

از این نوع سیمان براي ساخت بتن هایی که احتمال نشست هاي غیر . ایجاد شده براي بتن توصیه نمی گردد 
  . دارن در آنها می رود هم می توان استفاده کرقمت

  :) API10استاندارد ( سیمان چاه نفت ) و

اد شده در تزریق گروه بوده و به گونه اي طراحی شده که شرایط دما و فشار باالي ایج این نوع سیمان شامل چندین
این سیمان دوغاب با لزجت کم وگیرش کند ایجاد می کند که به منظور سهولت فشار . گو باشد چاه نفت را جواب

درشت دانه است و نمی تواند شامل . دارد  A3Cمقدار کمی . پمپاژ در چاه هاي عمیق تا حد ممکن روان باقی بماند 
  .مواد کمکی براي آسیاب کردن باشد 

   :  M , K , Sسیمان منبسط شده انواع ) ز

مقاومت آنها . این نوع سیمان ها براي جلو گیري از انقباض بتن و به حداقل رساندن ترك خوردگی استفاده می شود 
  .در مقابل سولفات ها کم است و فقط بر اساس سفارش تولید می گردد 
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  :سیمان پر آلومینیم ) ح 

 24( مقاومت اولیه زیادي دارد . است این نوع سیمان به جاي سیلیکات هاي کلسیم داراي آلومینات هاي کلسیم 
ساعت پس از مخلوط کردن  24اگر بتن ساخته شده با این نوع سیمان در طول . و داراي خواص نسوز است ) ساعته 

  ماهه خشک شدن می تواند حادث شود   6درصد تنزل مقاومت در یک دوره  40و ریختن سرد نگه داشته نشود ، 

  

  

و بوده که از حیث تامین آن در داخل کشور  سفارشیسیمان مورد استفاده در این طرح سیمان سفید وسیاه پورتلند 
  ..نگرانی وجود ندارد و به راحتی قابل تامین می باشد هیچ ......................استان 

  

  

  : رنگ دانه یا پیگمنت  -5-3- 3

است کاربرد گسترده و وسیعی در ... گ دانه که محصول فرآوري مواد معدنی مانند تیتانیم ، روي وپیگمنت یا رن
این محصول بیشتر در صنایع رنگ سازي ، الستیک سازي و مرکب و جوهر سازي کاربرد . صنایع پیدا کرده است 

پیگمنت در جهان محسوب می شود  هم اکنون برخی کشور هاي اروپایی ، چین و اکراین بزرگترین تولید کننده. دارد
. در حال نوسان است در هر تن دالر  2400تا  1300قیمت این محصول در بازارهاي جهانی بر حسب کیفیت بین . 

طرح تولید . هزار تن است که تمامی آن وارد می شود  35در حال حاضر مصرف ساالنه پیگمنت در داخل ساالنه 
به بهره برداري خواهد رسید و در آن زمان ایران از واردات این محصول بی نیاز سال آینده  3پیگمنت در کهنوج تا 

شورها هم اکنون تولید پیگمنت در کشورهاي منطقه بر اساس تیتانیم وارداتی است و هیچ کدام از این ک. خواهد شد 
ند براي اولین بار در خاورمیانه این با راه اندازي خط تولید پیگمنت در کهنوج ایران می توابنا بر. معدن بزرگ ندارند 

  .به زنجیره تولید پیگمنت دست یابد

حدود یک درصد کل هونام / سنگ مصنوعی نانو سمنت پالست تولید محصوالت مقدار پیگمنت مورد استفاده در 
  .این از حیث تامین آن نگرانی وجود ندارد و میزان آن بسیار کم است بنابر مواد اولیه بوده
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  : ي شیمیایی و پلیمريدنی هاافزو – 3-5-4

درصد می باشد که به علت مقدار کم مصرف در حین تامین آن نگرانی وجود  2الی  1مصرف بقیه افزودنی ها بین  
بدلیل فرمول خاص در محل شرکت صورت می گیرد  ت ساخت رزین هاي مخصوص این صنعتالزم بذکر اس( .ندارد 

و بنابر نوع متریال مصرفی، نوع تولید از لحاظ جرم حجمی عادي، نیمه  داردو این ماده در بازار بشکل آماده وجود ن
  .)تضمین شده می باشد پلیمري آن کامالً-و تامین مواد اولیه شیمیایی سبک و فوق سبک، متغیر می باشد

سنگ با برندي بنام )  پردازشگران هونام کاسپین( فرموله توسط شرکت ما  الزم به ذکر است افزودنی اختصاصی
مجموعه و   R/Dبه سایر تولید کنندگان نیز عرضه می گردد ، با توجه به تحقیقات شش ماهه بخش مصنوعی هونام 

جهت ساخته شده ) نانو(برسی هاي دقیق فنی و عملی به جرات می توان گفت بهترین درجه کیفی افزودنی پلیمري
  .شدمی با سنگ مصنوعی هونامدر انحصار این صنعت  تولید محصوالت 

  

  

فضا ، برق ( بررسی و تحقیق در خصوص تعداد و مشخصات فنی دستگاه ها و تجهیزات خط تولید  -3-6
  )مورد نیاز  دیگر تاسیساتو 

کیلو وات وبا احتساب توان  20معادل  در روز ،  متر مربع 300توان الکتریسیته مورد نیاز خط تولید براي تولید 
  کیلو وات می باشد  50الکتریسیته مورد نیاز براي روشنایی سالن و سایر مسائل مجموعاٌ 

                                                                               

  :تعیین مشخصات ضروري مورد نیاز و تاسیسات عمومی  -8- 3

بات عمومی آب ، برق ، گاز و تلفن بوده که در تمام شامل انشعا لید سنگهاي پلیمريمورد نیاز براي واحد توتاسیسات 
  . نقاط کشور قابل تامین و در دسترس می باشد

  ط سازي و ساختن مخلوط که آب ومورد اول جهت مخل. مورد کاربرد می باشد  2براي  ازآب مورد نی: آب
... یز و سختی گیري و انوستم تصفیه یا تاسیسات خاص مانند دییو نیازي به س مورد نیاز آن آب شهري بوده

بوده ... آب آشامیدنی ، بهداشتی ، شستشوي واحد ، فضاي سبز و: مورد بعدي جهت مصارف عمومی . ندارد 
مصرفی این واحد کل آب . که در این مورد نیز آب شهري کافی بوده و نیازي به تاسیسات خاص نمی باشد

 .متر مکعب در سال می باشد  3000
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  کیلو وات توان مورد نیاز  50 عمومی و خط تولید بوده و مجموعاً برق مورد نیاز واحد جهت مصارف: برق
  .می باشد 

 نیازي به سوخت نداشته و گاز در نظر گرفته شده جهت مصارف سوخت عمومی و این خط تولید : ز گا
متر مکعب در سال می  22500دار گاز ساالنه مورد نیاز واحد مق. گرمایش واحد و ساختمان ها می باشد

  باشد
  براي مصارف ارتباطی دو خط تلفن در نظر گرفته شده است: تلفن.  

سایر خدمات عمومی شامل تعمیر و نگه داري تجهیزات . هزینه تامین این انشعابات در فصل چهارم آورده شده است 
ي مدیریتی واحد ، هزینه اي نیز براي تعمیرات عمومی جاري ظرفیت تولید و مکان یابی و شیوه  بوده که به مقتضاي

  . و ساالنه در نظر گرفته میشود 

  

  به نیروي انسانی ستجزیه و تحلیل و محا- 3-9

در بخش  پرسنلنفر  12به متر مربع محصول در یک شیفت   300براي تولید گرفته سی هاي صورت رمطابق بر
  . نیاز خواهد بود  تولید
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بررسی مالی و اقتصادي 
  طرح

  روش مطالعه ، تحقیق و بیان مطالب 

یند مالی طرح می باشد که بدین منظور ابتدا میزان سرمایه گذاري ، هزینه آهدف اصلی این فصل از گزارش ارائه فر
مراجع معتبر برآورد گردیده و سپس به بررسی هاي سالیانه و درآمدهاي طرح با روش ها و معیار هاي مذکور در 

به منظور تجزیه و تحلیل فرایند مالی دو روش قابل انتخاب و انجام می باشد که . یند مالی پرداخته شده است آفر
  :عبارتند از 

  روش حذف اثرات تورم با تبدیل فرایند مالی متورم به فرایند مالی واقعی : الف 

  ژه با فرایند مالی متورم شده روش تجزیه و تحلیل پرو: ب 

در روش اول اثر تورم را بر هزینه ها و درآمد ها نادیده گرفته و فرایند مالی را بر اساس ثابت ماندن هزینه ها و 
درآمدها در طول عمر طرح بررسی می نمایند ، اما در روش دوم هزینه ها و در آمدها با یک نرخ در هر سال افزایش 

ل که هدف نهایی ارائه فرایند مالی طرح می باشد از روش اول استفاده شده است در بررسی در این فص.می یابند
  .آنالیز حساسیت طرح ، اثرات تورم روي طرح در نظر گرفته شده است
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  )  fixed – capital investment(  :برآورد سرمایه گذاري ثابت  - 4-1

  : سرمایه گذاري ثابت طرح شامل موارد زیر می باشد

  زمین  - 1

  محوطه سازي - 2

  احداث ساختمان هاي صنعتی و غیر صنعتی - 3

  تاسیسات زیر بنایی - 4

  تسهیالت خدماتی  - 5

  )گمرك( هزینه خرید تجهیزات و ماشین آالت اصلی مورد نیاز و هزینه هاي وابسته  - 6

  هزینه هاي قبل از بهره برداري  - 7

  هزینه هاي پیش بینی نشده  - 8
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  ن ـزمی – 1- 4-1

انتخاب شده   .........................شهرستان،  ...........................   استانبا توجه به مکان یابی طرح و محل اجراي آن که در 
ریال به ازاي هر متر مربع برآورد می شود ، لذا با توجه به متراژ مورد  640,000 است ، قیمت زمین در این منطقه 

میلیون ریال برآورد می  3200متر مربع پیش بینی می گردد ، هزینه خرید زمین برابر  5000نیاز زمین که حدود 
  . گردد 

  )  متر مربع  5000( ×) 640,000 /متر مربع = (3200) میلیون ریال ( 

  :هزینه هاي محوطه سازي  – 2- 4-1

محوطه سازي طرح شامل عملیات خاك برداري و تسطیح ، دیوار کشی ، جدول کشی و آسفالت ، فضاي سبز و 
  . هزینه هاي محوطه سازي طرح آمده است  1- 4در جدول . خیابان کشی می باشد 

  آماده سازي محوطه – 1-4جدول 

  مساحت  بخش  ردیف 
  )متر مربع ( 

  واحد
  )هزار ریال/  متر مربع(

  هزینه کل
  )میلیون ریال ( 

تسطیح زمین و خاك   1
  300  60  5000  ریزي

  159  350  455  دیوار کشی  2
خیابان کشی و آسفالت و   3

  96  160  600  جدول کشی و فضاي سبز

  555  مجموع 
 

 

  : احداث ساختمان هاي صنعتی و غیر صنعتی – 3- 4-1

غیر صنعتی در  وبا توجه به بررسی هاي به عمل آمده در مورد زیر بناي طرح هزینه احداث ساختمان هاي صنعتی 
کل هزینه هاي مورد نیاز براي  2-4بر اساس این اطالعات و محاسبات موجود در جدول . آمده است  2- 4جدول 

  .میلیون ریال خواهد شد  5925ساختمان سازي در حدود 

  



  طرح توجیهی تولید سنگ هاي  مصنوعی پلیمري  سمنت پالست
 www.nanosil.co                                 )  پردازشگران هونام کاسپسن( شرکت سنگ مصنوعی هونام 

٣۵ 
 

  

  

  هزینه احداث ساختمان هاي بخش صنعتی و غیر صنعتی – 2- 4جدول 

  متراژ   بخش 
  )متر مربع ( 

  مبلغ واحد 
  )هزار ریال/ متر مربع ( 

  هزینه کل 
  )میلیون ریال ( 

  2625  3500  750  سوله خط تولید
سوله انبار مواد اولیه و 

  2625  3500  750  محصول

  675  4500  150  ساختمان هاي جانبی
  5925مجموع                                                                  

  

   :هزینه تاسیسات زیر بنایی – 4-1-4

سیسات جمع آوري و هزینه تاسیسات زیر بنایی شامل تاسیسات برق ،  تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات  تامین آب ، تا
،  دکلیه تاسیسات زیر بنایی واح. آمده است  3-4این موارد در جدول می باشد که هزینه هر کدام از تصفیه فاضالب 
  .ریالی می باشند

  کل هزینه تاسیسات زیر بنایی - 3-4جدول 

  )ل میلیون ریا(هزینه   شرح 
  150  انشعاب برق 
  24  انشعاب آب
  18  انشعاب گاز 
  2  انشعاب تلفن

  50  قفسه بندي کارگاه
  20  باسکول

  40  کابل کشی
  30  کشیلوله 

  30  گاز کشی
  30  اداريسرمایش و گرمایش 

  394  مجموع
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   :هزینه وسایل اداري - 4-1-5

  .آورده شده است 4-4در این قسمت کل هزینه هاي مربوط به خرید وسایل اداري مورد نیاز براي این طرح در جدول 

  

  )میلیون ریال( وسایل اداري مورد نیاز در طرح  – 4-4جدول 

  هزینه  هزینه واحد  تعداد  مشخصات
  52.5  17.5  3  میز و صندلی و قفسه

  20  20  1  دستگاه فتوکپی و پرینتر
  30  15  2  کامپیوتر و لوازم جانبی

  10  10  1  تجهیزات اداري
  112.5  مجموع

  

  . میلیون ریال برآورد می شود  112.5با توجه به محاسبات به عمل آمده کل هزینه وسایل اداري حدود 

  هزینه خرید تجهیزات و ماشین آالت اصلی مورد نیاز و گمرك  -6- 4-1

متر  90000با ظرفیت  سنگ هاي پلیمريدر این قیمت کل تجهیزات و ماشین آالت اصلی مورد نیاز واحد تولید 
مربع در سال ارزیابی گردیده و در نهایت کل هزینه مورد نیاز جهت خریداري آنها مشخص شده است که بر این 

میلیون ریال برآورد شده است و هزینه حمل ماشین  5074ساس قیمت تجهیزات اصلی بر اساس پرفرم اخذ شده ا
در جدول زیر هزینه ماشین آالت به همراه نصب و . میلیون ریال می باشد  150آالت و نصب و راه اندازي نیز حدود 

  .راه اندازي لیست شده است 
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   1پیوست 

 نام و مدل تعداد )میلیون ریال(قیمت   )ریالمیلیون (قیمت کل 

  الواتور حمل مواد  1  185  185

  تنی 35سیلو سیمان   2  45  90

 متر 5اسکرو انتقال سیمان زاویه   2  45  90

  متر 10اسکرو انتقال سیمان افقی   2 53  106

  میکسر گریز از مرکز  1  150  150

  سیستم اسکنر میکسر  1  247.5  247.5

  تابلو کنترل مرکزي   1  198  198

  ویبراتور  1  95  95

  سیستم تزریق قالب  1  252  252

  شرینگ پک اتوماتیک  1  85  85

  ترازوي دیجیتال صنعتی  1  8  8

  استاکر برقی یک تنی  1  50  50

  قالبهاي کامپوزیتی  600  0.9  540

  باکس چوبی  50  15/0  7.5

  جک پالت  2  15  30

  قفسه هاي فلزي  10  5/1  15

  کیلویی 15میکسر گریز از مرکز   1  25  25

  کیلویی 100میکسر گریز از مرکز   1  35  35

  کیلویی خط یدك 500میکسر   1  95  95

  میز ویبره  خط یدك   1  90  90
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  دیزلی یا گازي لیفتراك پنج تن  1  750  750

  تن داخل سوله 10کرین تاور   1  400  400

  پالت چوبی   200  0.015  3

  استرج پالت   1  150  150

  تسمه پیچ  1  50  50

  ژنراتور برق اضطراري  1  250  250

  مخزن سوخت ژنراتور  1  20  20

  لیتر 500کمپرسور هواي فشرده   1  30  30

  لیتر 25کمپرسور هواي فشرده   1  10  10

  خودروي زامیاد دیزل  1  300  300

  خودروي وانت پیکان  1  140  140

  کیلویی 8پیکور   1  3  3

  دریل   1  3  3

  ابزارآالت     10  10

  متري 15نوار نقاله آکاردئونی   1  150  15

  بار سه فاز 200کارواش   1  30  30

  پمپ آب یک اینچ  1  3  3

  مخزن آب آشامیدنی  1  3  3

  دستگاه تصفیه آب  1  20  20

  سانتیمتري 100فن   2  5  10

  سانتیمتري 30فن   5  1  5

  چرخ حمل قالب   2  10  20
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  چرخ حمل سنگ   2  10  20

  بتن شکن تست مقاومت فشاري جک  1  70  70

  دستگاه تست مقاومت خمشی  1  50  50

  الک دانه بندي ماسه  7  0.72  5

  شیکر تست دانه بندي  1  10  10

  تابلو برق کمپرسور باد و کارواش  1  25  25

  تابلو برق مرکزي کارخانه  1  40  40

  هزینه نصب و راه اندازي      100

  جمع کل      5074

  

  :هزینه هاي قبل از بهره برداري  -4-1-7

این هزینه ها شامل مواردي همچون تاسیس و ثبت شرکت ، حقوق پرسنل ثابت قبل از تولید ، هزینه مطالعات اولیه 
  .آورده شده است  6- 4، هزینه بهره برداري آزمایشی و سایر هزینه ها می باشد که در جدول 

  اريهزینه هاي قبل از بهره برد -6-4جدول 

  )میلیون ریال ( هزینه کل   شرح
  10  هزینه ثبت شرکت و اخذ مجوز

  30  آموزش پرسنل
  100  پرسنل قبل از تولید

  100  مطالعات اولیه
  50  بهربرداري آزمایشی

  290  مجموع
  

  

  :هزینه هاي پیش بینی نشده -4-1-8
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درصد هزینه هاي مربوط به سرمایه گذاري ثابت به عنوان هزینه هاي پیش بینی نشده در نظر گرفته  5در این طرح 
  . میلیون ریال می باشد 816شده است که معادل 

  .فهرست کاملی از کل هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت آورده شده است  7-4در ادامه این بخش ، در جدول 

  

  کل هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت – 7- 4جدول 

  )میلیون ریال ( کل   عنوان
  3200  زمین

  555  محوطه سازي
  5925  ساختمان سازي

  394  تاسیسات زیر بنایی
  5074  تجهیزات اصلی

  112.5  لوازم اداري
  290  قبل از بهره برداري
  777  پیش بینی نشده

  16327.5  مجموع
  

  سرمایه در گردش
   :سرمایه در گردشبرآورد  - 4-3

سرمایه در گردش سرمایه اي است که به منظور تامین هزینه هایی چون خرید مواد اولیه ، حقوق پرسنل ، هزینه 
هاي باالسري ، هزینه تامین انرژي و غیره در نظر گرفته می شود که براي این طرح سرمایه در گردش در حدود 

یی که با سرمایه در گردش تامین می گردند به سه گروه تقسیم می هزینه ها. میلیون ریال برآورد شده است  2200
  :شوند که عبارتند از 

  :موجودي مواد انبار  1- 4-3

روز براي مواد اولیه و نگهداري محصول  30سرمایه مورد نیاز به منظور تامین مواد اولیه در کارخانه با توجه به ذخیره 
عالوه بر این موارد در این بخش هزینه تامین یک ماه یوتیلیتی ، . است روز در نظر گرفته شده  15در انبار به مدت 

قطعات یدکی و بسته بندي لحاظ شده است که بر اساس میزان موجودي داخل انبار براي این طرح با توجه به موارد 
  .میلیون ریال برآورد شده است  775باال 
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   :وجه نقد - 2- 4-3

نل ، تعمیر و نگهداري ، هزینه هاي باال سري ، بیمه کارخانه و هزینه هاي براي تامین هزینه هایی چون حقوق پرس
  روز  30براي ) تنخواه (  جه نقدمیزان و. روز ، سرمایه اي در نظر گرفته شده است  30پیش بینی نشده به مدت 

  .میلیون ریال برآورد شده است  49

  برآورد سرمایه در گردش - 9-4جدول 

  )میلیون ریال ( هزینه   ) روز( مدت   عنوان
  

  موجودي داخل
  انبار 

  400  30  مواد اولیه داخلی
  700  90  مواد اولیه وارداتی
  405  15  محصول داخل انبار

  50  30  بسته بندي
  50  30  مصرف انرژي

  23  30  تعمیر و نگهداري  تنخواه
  500  30  پرسنل
  2200  مجموع

  

    

   بر آورد هزینه عملیاتی تولید -4-4

هزینه عملیاتی طرح در دوران بهره برداري شامل هزینه هاي حقوق پرسنل ، مواد اولیه ، انرژي ،تعمیر و نگهداري 
  .،قطعات یدکی ، بیمه و هزینه هاي پیش بینی نشده می باشند

  برآورد هزینه سالیانه حقوق پرسنل -4-4-1

مدیریتی ، مالی و اداري ، بازرگانی ، خرید و  در این قسمت حقوق ، دستمزد و پاداش کارگران ، کارکنان ، پرسنل
. نشان داده شده است  10-4فروش ، تعمیر و نگهداري ، خدماتی و نگهبانی در نظر گرفته شده است که در جدول 

ماه در  14لذا هزینه سالیانه حقوق پرسنل با در نظر گرفتن حقوق ، مزایا ، پاداش ،حق سنوات و سربار آن به صورت 
میلیون ریال بابت حقوق پرسنل و  2604میلیون ریال خواهد بود که از این مقدار  3203به شده در حدود سال محاس

  .میلیون ریال بابت سربار حقوق پرسنل می باشد  599
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  )میلیون ریال ( برآورد هزینه سالیانه حقوق پرسنل  – 10- 4جدول 

  حقوق ماهیانه   تعداد  سمت
  )میلیون ریال( 

  حقوق ساالنه 
  )میلیون ریال ( 

  840  12  5  کارمند فروش
  126  9  1  انباردار

  378  9  3  کارگر بسته بندي
  1260  9  10  کارگر سایت

  2604    19  مجموع
  599      % )  23( بیمه و مزایا 

  3203  مجموع
  

  

  :برآورد هزینه سالیانه تامین مواد اولیه  - 4-4-2

  . نشان داده شده است  11- 4مواد اولیه مورد نیاز طرح و مقدار الزم از هر کدام در جدول 

  هزینه ساالنه مواد اولیه و کمکی - 11-4جدول 

میزان مصرف   عنوان
  سالیانه

  )تن (  

  قیمت ارزي
  ) یورو (  

  قیمت ریالی
  )میلیون ریال (  

  هزینه ارزي
  )یورو ( 

  هزینه ریالی 
  )میلیون ریال ( 

  1407  -  1.5  -  938  سیمان
  420  -  15/0  -  2800  سنگدانه ها
  750  -  75  -  10  افزودنی ها
  1260  -  70  -  18  پیگمنت

  3837  -  مجموع
      

  .میلیون ریال خواهد بود  3837با توجه به جدول فوق هزینه سالیانه مواد اولیه طرح برابر 

   :برآورد هزینه سالیانه آب ، برق و گاز – 4-4-3

  .آمده است  12-4سالیانه آب ، برق و گاز طرح و هزینه مورد نیاز براي تامین آن در جدول مصرف 

  )میلیون ریال( هزینه سالیانه آب ، برق و گاز  -12-4جدول 
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  قیمت  میزان مصرف سالیانه در واحد  عنوان
  )ریال ( 

  هزینه
  )میلیون ریال ( 

  2/1  400  3000  آب خام 
  80  2660  30000  برق
  27  1200  22500  گاز

  108.2  مجموع
  

میلیون ریال می  108.2مطابق برآورد به عمل آمده در جدول فوق هزینه سالیانه آب ، برق و گاز طرح در حدود 
  .باشد

  برآورد هزینه سالیانه تعمیر و نگهداري  - 4-4-4

ها ، تجهیزات و ماشین آالت ، تاسیسات زیر بنایی ، وسایل نقلیه ، لوازم و  ینه هاي تعمیر و نگهداري ساختمانهز
لذا هزینه سالیانه نگهداري و تعمیر طرح . اثاثیه اداري با توجه به میزان سرمایه گذاري آنها در نظر گرفته شده است 

  . نشان داده شده است  13- 4میلیون ریال خواهد بود که در جدول   359.5برابر 

درصد تعمیر و   کل سرمایه گذاري  شرح
  نگهداري

  ارزي  ریالی
  ارزي  ریالی

  0  11  2  0  555  محوطه سازي
  0  118.5  2  0  5925  ساختمان سازي

  0  16  5  0  394  تاسیسات زیر بنایی
  0  203  4  0  5074  تجهیزات اصلی

  0  11  10  0  112.5  لوازم اداري
  0  359.5  -  0  12060.5  مجموع

  359.5  )ریالمیلیون ( مجموع 
  

  :برآورد هزینه هاي اداري ، توزیع ، فروش و تحقیقات بازار -4-4-5

هزینه هاي بخش هاي اداري ، توزیع ، فروش و هزینه تحقیقات بازار در حدود یک درصد درآمد حاصل از فروش 
  .میلیون ریال خواهد گردید 252محصوالت در نظر گرفته شده است که برابر 

  

   :بندي هزینه بسته 4-4-6
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در سال می باشد هزینه بسته بندي نگ هاي پلیمري متر مربع س 90000با توجه به ظرفیت این واحد که شامل 
بر این اساس هزینه  بسته بندي . طرح معادل یک درصد درآمد حاصل ازفروش محصوالت در نظر گرفته شده است 

  . میلیون ریال برآورد می گردد 252محصوالت حدود 

  

                                          :ورد استهالك سالیانه سرمایه گذاري برآ - 4-5-1

استهالك در مورد دارایی هاي ثابت مشهود صورت می گیرد و با توجه به نرخ استهالکی که در مورد هر دارائی وجود 
  .داده شده استنشان  14-4این محاسبات در جدول . دارد می توان استهالك سالیانه طرح را بدست آورد 

  )یورو  –میلیون ریال ( برآورد استهالك سالیانه طرح  – 14-4جدول 

  ارزي  ریالی  درصد استهالك  کل سرمایه گذاري  شرح
  ارزي  ریالی

  0  415  7  0  5925  ساختمان سازي
  0  27.5  7  0  394  تاسیسات زیر بنایی

  0  507.5  10  0  5074  تجهیزات اصلی
  0  11  10  0  112.5  لوازم اداري

  0  29  10  0  290  قبل از بهره برداري
  0  77  10  0  777  پیش بینی نشده

  0  1067  -  0  12572.5  مجموع
  1067  مجموع

  

  :برآورد قیمت تمام شده به تفکیک هزینه ها -4-6

با توجه به برآورد هزینه عملیاتی و غیرعملیاتی تولید می توان قیمت تمام شده یک مترمربع محصول را مشخص کرد 
سهم هر یک از  18- 4الزم به ذکر است که بر حسب ضخامت محصوالت قیمت تمام شده متفاوت است در جدول   

  .هزینه ها در قیمت تمام شده یک مترمربع محصول را نشان می دهد
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  قیمت تمام شده هر متر مربع محصول   18-4جدول 

  

     برآورد مترمربعریال به ازاي هر  99937بنابراین قیمت متوسط تمام شده محصول بر اساس نتایج بدست آمده 
درصد قیمت  20درصد قیمت تمام شده محصول و هزینه پرسنلی با  60با توجه به جدول باال مواد اولیه با . می شود 

 2و مصرف انرژي در تولید این محصول فقط  تمام شده بیشترین حساسیت را روي قیمت تمام شده محصول دارند
  .درصد قیمت تمام شده تاثیر گذار است که نشاندهنده حداقل مصرف انژي در تولید این محصول می باشد

  ) میلیمتر انجام شده است 10بت محاسبات هزینه مواد اولیه در مصرف سالیانه بر مبناي ضخامت ثا(

  

  

  

  

  

  

  

  

  کلشرح                                                     
  )میلیون ریال(

درصد هر یک از 
هزینه هاي تولید 
  در قیمت تمام شده

قیمت تمام شده به 
ا به ازاي تفکیک هزینه ه

  هر متر مربع  
  )ریال (

  42630  60  3837  مواد اولیه
  2800  3  252  بسته بندي

  35585  20  3203  پرسنل
  1202  2  2/108 مصرف انرژی

  3066  4  276  تعمیر ونگهداري
  2800  2  252  اداري و فروش

  11854  9  1067  استهالك
  99937  100  8995.2  مجموع
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  .در جدول زیر نتایج قیمت تمام شده محصوالت مختلف که ضخامتهاي مختلف تولید خواهند شد لیست شده است 

  سنگ هاي پلیمريقیمت تمام شده محصوالت مختلف  - 19- 4جدول 

  )ریال( قیمت تمام شده هر متر مربع   )میلیمتر(ضخامت   ردیف
1  10  99937  
2  20  118335  
3  30  141870  

  نرم افزار کامفار : منبع محاسباتی

   :برآورد فروش سالیانه محصوالت طرح -7- 4

محصوالت این طرح . در سال انتخاب شده است نگ هاي پلیمري متر مربع س 90000ظرفیت طرح براي تولید 
خواهد بود که بر اساس  ...   کفپوش ها ، سنگ هاي نما ، سنگ هاي دکوراتیو ، جرم هاي حجمی و شامل انواع 

  .پائین بودن قیمت تمام شده تولیدات می باشداز مزیت هاي قابل ذکر این محصول . سفارش مشتري تولید می گردد

بطور میانگین مبلغ  20- 4ي جدول با توجه به تنوع بسیار باالي تولیدات و تفاوت هاي قیمت فروش هر یک ، برا
  .هزار ریال انتخاب گردیده است که تقریباً یک سوم قیمت فروش  مشابه تولیدات در بازار می باشد 350

  )میلیون ریال ( برآورد فروش سالیانه  – 20- 4جدول 

  تولید سالیانه  شرح  ردیف
  )متر مربع(  

  قیمت واحد
  ) ریال(  

  فروش سالیانه 
  )میلیون ریال ( 

سنگ مصنوعی محصوالت   1
  هونام

90000  350000  31500  

  31500  جمع
  

  

  :هزینه هاي ثابت و متغیر  -4-8

هزینه هاي تولید ساالنه در اولین سال ظرفیت کامل طرح به همراه درصد هزینه هاي ثابت و متغیر  21-4در جدول  
  .و هزینه هر یک از این موارد لیست شده است 

  )میلیون ریال ( ثابت و متغیر تولید  هزینه هاي -21-4جدول 

  هزینه متغیر  هزینه ثابت  توزیع هزینههزینه تولید   شرح
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  متغیر  ثابت   ساالنه
  3837  0  100  0  3837  مواد اولیه
  252  0  100  0  252  بسته بندي

  801  2402  25  75  3203  حقوق پرسنل
  86.2  22  80  20  108.2  انرژي

  234  42  85  15  276  تعمیر و نگهداري
  189  63  75  25  252  اداري و فروش

  0  1067  0  100  288  استهالك
  5399.2  3596  مجموع

  

    محاسبه سود و زیان و جریان نقدي طرح -4-9

درصدي سالیانه در هزینه هاي  20با محاسبه تورم ( .در ادامه جداول سود و زیان و جریان نقدي طرح آمده است
  )درصدي در فروش محصوالت  15متغیر و تورم سالیانه 

  

  سال تولید 5محاسبه سوددهی و درآمد نقدي طرح طی  -22-4جدول 

  تولید  دوره
1395  1396  1397  1398  1399  

  100  100  100  90  80  درصد تولید
  3596  3596  3596  3596  3596  هزینه هاي ثابت تولید

  11196  9330  7775  6479  5399.2  هزینه هاي متغیر تولید
  18651  15543  12953  10794  8995.2  هاي تولیدهزینه 
  55094  47908  41659  36225  31500  فروش

  36443  32365  28706  25431  22505  سود ناخالص
  27333  24274  21529  19073  16879  سود خالص پس از کسر مالیات

  27333  24274  21529  19073  16879  خالص سالیانه درآمد نقدي
  109088  81755  57481  35952  16879  درآمد نقدي تجمعی
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تجزیه و تحلیل مالی و 
  اقتصادي طرح

  

  روش مطالعه ، تحقیق و بیان مطالب 

در این فصل . تجزیه وتحلیل اقتصادي یک طرح با اهمیت ترین نوع تصمیم گیري به منظور سرمایه گذاري می باشد 
محاسبه . از گزارش با ارائه شاخص هاي مهم اقتصادي سعی بر آن شده که وضعیت اقتصادي این طرح مشخص گردد

نجام شده است که استفاده از این روش اعتبار شاخص ها از دقیق ترین روش یعنی با استفاده از ارزش فعلی خالص ا
  . شاخص هاي اقتصادي بدست آمده را افزایش داده است

  :نرخ بازگشت داخلی  - 5-1

در . یکی از تکنیکهاي اقتصاد مهندسی به منظور ارزیابی اقتصادي بودن یک پروژه ، نرخ بازگشت داخلی می باشد 
معادل ارزش فعلی خالص پرداخت ها باشد ، نرخ بازگشت داخلی این روش نرخی که ارزش فعلی خالص دریافت ها 

درصد بدست آمده است و با توجه به حداقل نرخ جذب  106نرخ بازگشت داخلی این طرح برابر .  محسوب می گردد
درصد در نظر گرفته شده است ، می توان نتیجه گرفت که طرح در شرایط بررسی  16سرمایه در کشور ما که حدود 

  .توجیه پذیر است نظر اقتصادي کامالً شده از
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   :دوره بازگشت سرمایه -5-2

در این روش هدف پیدا کردن . دوره بازگشت سرمایه یک روش تقریبی براي مقایسه اقتصادي پروژه ها می باشد 
این روش  در.بر هزینه هاي سرمایه گذاري گردد دوره یا مدت زمانی است که درآمدهاي حاصله در طی این دوره برا

دوره بازگشت سرمایه این طرح . هر پروژه اي که دوره بازگشت سرمایه آن کوچکتر باشد ، اقتصادي تر خواهد بود
  .بدون در نظر گرفتن نرخ تنزل برابر یک سال بدست آمده است 

  ارزش فعلی خالص  -5-3

ده بودن یکی از گویا ترین این روش یکی از مهمترین تکنیک هاي اقتصادي مهندسی می باشد که در نهایت سا
در این روش ارزش آینده کلیه پرداخت ها و . تکنیک هایی است که در اقتصادي بودن یک پروژه را تعیین می نماید

بزرگتر از )  NPV( دریافت ها با یک نرخ جذب سرمایه به ارزش فعلی تبدیل می گردد ، چنانچه ارزش فعلی خالص 
با فرض اینکه . کوچک از صفر باشد ، پروژه غیر اقتصادي خواهد بود   NPVاگر صفر باشد پروژه اقتصادي بوده و 

  NPV= 38414)میلیون ریال( درصد می باشد ، ارزش فعلی خالص طرح برابر  24حداقل نرخ جذب در کشور ما 
  .خواهد بود

  :تحلیل نقطه سربسر  -5-4

درصد ظرفیت واحد خواهد بود که  13.7نقطه سربسر تولید براي این طرح براي اولین سال در ظرفیت کامل برابر 
متر مربع در سال ظرفیت طرح می باشد براي بدست آوردن نقطه سربسر تولید  11943این میزان تولید حدود 

  .بصورت زیر عمل می گردد

  

	کل	هزینه	هاي	ثابت
کل	فروش 	هاي	متغیر نههزی   تولید در نقطه سربسر=  100× کل	

  هزینه هاي ثابت= میلیون ریال  3596

  هزینه هاي متغیر = میلیون ریال  5399

  فروش = میلیون ریال  11700

  نقطه سربسر% = 13.7
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 ADDED – VALUE ) ( ارزش افزوده طرح  – 5-5

مواد اولیه ، آب، برق، گاز ، نگهداري ( منهاي داده ها ) ارزش محصول تولیدي ( ارزش افزوده برابر است با ستانده ها 
، به عبارت دیگر می توان گفت که ارزش افزوده برابر است با ارزش کارایی یک مجموعه از عوامل که ارزش ) و تعمیر 

میلیون ریال  27279ارزش افزوده طرح سالیانه برابر  2- 5توجه به جدول  با. داده ها را به ستانده ها تبدیل می کنند 
  .برآورد می گردد

  )میلیون ریال ( برآورد ارزش افزوده طرح  -2-5جدول 

درآمد / هزینه   شرح  ردیف
  سالیانه

  3837  هزینه مواد اولیه  1
  108  هزینه آب، برق و گاز  2
  276  هزینه نگهداري و تعمیر  3

  4221  جمع داده ها
  31500  )ستانده ها (درآمد حاصل از فروش   4

  27279  ارزش افزوده
  86  ارزش افزوده نسبت به فروش

  1435  بهره وري
  

  .درصد می باشد 86با توجه به جدول باال ارزش افزوده طرح نسبت به فروش حدود 

  بهره وري طرح - 5-6

بهره وري عبات است از ارزش افزوده سالیانه طرح به تعداد پرسنل با توجه به اینکه ارزش افزوده سالیانه طرح برابر 
میلیون ریال  1435نفر می باشد ، لذا بهره وري طرح برابر  19میلیون ریال و تعداد پرسنل مورد نیاز برابر  27279

  .بازاي هر نفر خواهد بود 
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  : آنالیز حساسیت پروژه -5-7

این عوامل شامل تغییرات . در بررسی آنالیز حساسیت این طرح تاثیر عوامل مختلف روي طرح بررسی شده است 
هزینه هاي تولید ، درآمد حاصل از فروش ، سرمایه گذاري طرح ، تغییرات نرخ ارز و اثر تورم روي نرخ داخلی 

  .بازگشت سرمایه می باشد 

متر مربع در سال  90000با ظرفیت  سنگ هاي پلیمري مالی طرح تولید  -نتایج اقتصادي -5-8
  COMFARتوسط نرم افزار 

مالی طرح با توجه به  –محاسبات اقتصادي . در این بخش نتایج محاسبات مالی و اقتصادي طرح آورده شده است 
صورت گرفته  	COMFAR IIIبرآوردهاي انجام شده و نتایج بدست آمده از فصل چهارم و با استفاده از نرم افزار 

درتعیین برنامه زمانبندي و شاخص . آمده است  6- 5تا  5- 5فرضیات و داده هاي ورودي نرم افزار در جداول . است 
ر طرح ، سعی شده است که تطابق این موارد با واقعیات موجود در کشور رعایت هاي مالی و اقتصادي مورد استفاده د

 6-5تا  5- 5در جدول    COMFAR	III	خالصه نتایج بدست آمده در محاسبات انجام شده توسط نرم افزار. شود
  .است

  میزان سرمایه گذاري طرح -5-5جدول 

  عنوان  میلیون ریال
  سرمایه گذاري ثابت  16327
  سرمایه در گردش  2200
  )میلیون ریال ( کل سرمایه گذاري   18527

  

  شاخص هاي اقتصادي مالی طرح  بدست آمده از نرم افزار کامفار - 6-5جدول 

  مقدار  شرح
  % IRR (  106(نرخ بازگشت داخلی کل سرمایه گذاري 

  سال 1  )با در نظر گرفتن نرخ تنزل( دوره بازگشت سرمایه 
  Break even point (  13.7% (نقطه سربسر 

  میلیون ریال  16879  سود خالص ساالنه
  میلیون ریال  27279    ارزش افزوده طرح
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