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   چکیده

ترکیب ،  و عامل هاي چسباننده اکرلیک پلیمري هايموادآمیزه اي از ) سنگ مصنوعی مهندسی (  این محصول
 پروپیل متاکریلوکسیسیالن  ،آگرگات ها ، بوکسیت ها  –سنگ دانه هاي در مش بندي هاي مختلف مرمر و گرانیت 

شده شیشه هاي ضایعات در رنگ مختلف و و مش بندي و ذرات خرد  ینات هاآلومو  کربنات ها ، متوکسی تري
 طرحمخصوص جهت ایجاد  )افکت ها (  گرانول و پولک هاي رنگی ، معدنی و پیگمنت هاي ، رنگدانه سیلیکات ها ، 

از . قرار داردمهندسی این محصول در رده بندي سنگهاي مصنوعی .  می باشد ...مختلف ، اکریل ، پودر فلزات و 
و شکل ظاهري وقیمت تمام شده کامال قابل رقابت با  مقاومت در برابر اسید ها و بازها ،  ، لحاظ مقاومت فیزیکی

ست الزم به ذکر ا. و غیره می باشد ، کوآرتز  solid surface –هاي کورین و استارون محصوالتی همچون سنگ 
  .می باشد ترکیباتی است که در کشور بسیار فراواناین محصوالت ) درصد  99حدود ( که بخش اعظم 

  .محصوالت نهایی این تکنولوژي شامل مواد زیر می باشند

  در ابعاد و رنگهاي مختلفو مرمریت براي دکوراسیون داخل ساختمان تولید انواع سنگهاي گرانیتی  - 1

  و اجسام سه بعدي و با نورپردازي و نرده هاي پله خاص و اشیاء دکوراتیو،  هاي شب تاب تابلوسنگتولید انواع  - 2

  کفپوش هاي سرویس هاي بهداشتی و زیر دوشی در ابعاد مختلف و در رنگ هاي متنوعتولید  - 3

  ...، پله و داخل و خارج ساختمان قابل استفاده در کف ، دیوار  و گرانیت تولید انواع سنگ مرمر - 4

سینک هاي ظرفشویی بصورت یکپاره با سنگ کابینت و یا بصورت جداگانه با قیمت رقابتی با سینک تولید انواع  - 5
  هاي کورین و استیل

سینک هاي روشویی و دستشویی ، بصورت تکی و یا یکپاره با تعداد لگن هاي روشویی به دلخواه تولید انواع  - 6
  هاي عمومیجهت مصارف در مساجد و رستوران ها و مکان 

انواع سنگ هاي کابینت ، سنگ اوپن و بین کابینت با خاصیت ضد اسید و آنتی باکتریال مشابه سنگ هاي تولید  - 7
  کورین

سرشویی آرایشگاه ها ، کفه آسانسور ، پریز هاي برق ، بصورت باکس و یا تخته سنگ سنگ قبر و مزار تولید  - 8
فاف ، سنگ هاي دکوراتیو میز هاي نهارخوري و میز هاي مبلی ، میز دکوراتیو ، پارتیشن هاي آنتیک ، سنگ هاي ش

، کتیبه پرده ، کنسول و آینه ،  ، ایجاد روکش سنگ مهندسی بر روي چوب و صندلی ، سنگ هاي نورانی هوشمند
  .بسیاري موارد دیگرو  طرح هاي معرق کاري مبل ، اجزاي دکوراتیو کابینت آشپزخانه

نیز وجود دارد و هیچ  توسط این تکنولوژي بنا بر تقاضاي بازار و همچنین مشتریان جدیدترامکان تولید محصوالت 
  . وجود نداردگونه محدودیتی در تولید محصوالت جدید 
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بصورت دستی و با سرمایھ کم نیز (  ندارد این تکنولوژي بر خالف سایر محصوالت مشابه نیاز به سرمایه گذاري باال

فقدان تعداد تولید کنندگان این تکنولوژي . و تجهیزات زیادي در آن استفاده نمی گردد  )باشد قابل راه اندازی می 
  .می باشد تصوالحنوبنیاد بودن این م همچنین ماشین سازي و ،در ایران بدلیل فقدان علم تولید 

  . همچنین قالبهاي مخصوص این تکنولوژي می باشد ، ، ماشین آالت اصول این تکنولوژي در فرموالسیون ترکیب مواد

  :مزایاي محصوالت این تکنولوژي عبارتند از 

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

  خارجینسبت به سایر محصوالت سنگ مصنوعی مهندسی داخلی و پایین بودن قیمت تمام شده محصول  - 2

الی  100 –و همچنین مقدار فضاي مورد نیاز کم  کارگاهیسرمایه گذاري بسیار پایین براي ایجاد واحد صنعتی  - 3
  مترمربع 150

  .تولید محصوالت می باشداستفاده از ضایعات معادن و شهري در امکان - 4

  شده ایرانیو وجود نمونه مواد هاي اولیه توید  فراوانی مواد اولیه مورد نیاز در کشور- 5

داراي توجیه پذیري مناسبی است و جهت ) اقتصادي و مالی  ، فنی  ، بازار ( در مجموع این طرح از هر لحاظ 
  .سرمایه گذاري به عنوان یک طرح کوچک زودباده پیشنهاد می گردد

  

   کلیات معرفی محصول

  مقدمه 

همواره موفق خواهند بود که بصورت تک در عصر کنونی ، با توجه به رواج کاالهاي نمایشی ، شرکتهایی 
 . محصولی نبوده و داراي سبد کاالي بزرگتر و متنوع تر باشند

با توجه به ورود محصوالت نوین ساختمانی و جایگزینی این محصوالت جهت دکوراسیون داخل و خارج 
همچنین ، در .  ساختمان برآنیم تا تولید انواع مختلف سنگ هاي مهندسی را در بازار کشور رواج دهیم

میزان مصرف مواد اولیه ) سنگ مصنوعی مهندسی ( صورت افزایش تعداد تولید کنندگان در این صنعت 
.افزایش یافته و بواسطه آن هزینه تامین مواد اولیه براي عموم تولید کنندگان کاهش خواهد یافت  

   
است از هنر ، پلیمر و مواد کانی  آمیزه اي )سنگ مصنوعی مهندسی مشابه کورین (  گرانیت مصنوعی- مرمر

محصوالت  خلق که با تغییر ساختار خشن مواد معدنی با هنر و تکنیک هاي زیباشناسی ، منجر به) معدنی ( 
.دمیگرد بهتر کاربردي ، با مشخصات فنی بهتر نسبت به محصوالت کنونی ، وزیبا   
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محصوالت جدید و  ، ند آن با مواد کانیپیو ،در حال حاضر با توجه به پیشرفتهاي علوم شیمی و پلیمر 
ساخت و سنتز مواد پلیمري و احیاي . شگرف جهت دکوراسیون داخل و خارج ساختمان به وجود آمده اند 

مواد مختلف معدنی و ضایعات آن از طریق واکنشهاي پلیمریزاسیون و شیمیایی ، یکی از گامهاي مهم شیمی 
  . پلیمر در حال حاضر می باشد

ي صورت گرفته محیط زیست جهت کشف معادن سنگهاي ساختمانی و هزینه هاي بسیار باال خریب هات
ساب زدن ( جهت استخراج سنگهاي مورد نظر ، همچنین انجام عملیاتی همچون برش کاري ، صیقلکاري 

و پرداخت سنگ هاي طبیعی در مدت چندین دهه موجبات ایجاد کوه هایی از ضایعات و نخاله ) سنگها 
 . عدنی گردیده است که هم اکنون یکی از معضالت معدن داران و فعاالن سنگهاي طبیعی می باشدهاي م

همچنین در برخی از محصوالت ، همچون سینک هاي ظرفشویی ایراداتی بر محصوالت مورد 
مصرف کنونی همچون جذب آب باالي سینک و سنگ کابینت با جنس سنگ طبیعی که موجب 

سنگ طبیعی میگردد ، به دلیل جذب ) ستیل نیز این ایراد را داراست سینک ا( ضد اسید نبودن 
آب در مقابل اسید ها و مواد شوینده و همچنین تماس با رطوبت دائمی ، در صورت استفاده از 

سنگ طبیعی شاهد رسوبزدگی و تغییر بافت رنگی و نفوذ تیرگی در بافت سنگ طبیعی خواهیم 
وزن باالیی برخوردار می باشند که نمره اي منفی در این بخش بود ، همچنین سنگ هاي طبیعی از 

با توجه به فرموالسیون ( می باشد در صورتیکه سنگ هاي مصنوعی مهندسی از وزن بسیار کمتر 
برخوردار می باشند ، هزینه هاي استخراج و برداشت سنگ هاي طبیعی و برش آنها تا شکل ) 

باالتر از هزینه تولید سنگ مصنوعی مهندسی دهی بصورت محصوالت سینک و سنگ کابینت 
مشابه کورین و کوآرتز ، این  –،  وارد است که با استفاده از سنگهاي مصنوعی مهندسی ... است و 

ایرادات رفع میگردد و به همین دلیل احساس نیاز به این محصول وجود خواهد داشت که جهت 
تامین این نیازها انتخاب هاي زیادي در دسترس خریداران و مصرف کنندگان به غیر از سنگ 

  .مصنوعی مهندسی وجود ندارد 

ت روي کابینت و اوپن ها استفاده میگردد که از در صفحا MDFدر حال حاضر از چوبهاي فشرده 
در برابر خش ، همچنین ... ایرادات این محصول میتوان به مقاومت پائین روکش در مقابل اجسام و 

در صورت خش پذیري امکان اصالح و ترمیم وجود ندارد ، جذب آب باالي چوب در تماس با 
، و  MDFکه موجب ورم و شکم کردن رطوبت هوا و رطوبت حاصل از نشت آب در قسمت سینک 
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بواسطه آن تغییر شکل چوب ، و همچنین رشد قارچ و باکتري و ایجاد بیماریهاي پوستی و تنفسی 
  .اشاره نمود... و 

ارائه شده است که با  در کشورهاي دیگر آن صوالت این تکنولوژي و تکنولوژي هاي مشابهحدر سال هاي اخیر م
 تولیدمواد معدنی و پلیمري جهت در این تکنولوژي از ترکیب . لف روبرو شده است طق مختااستقبال خوبی در من

چین  روسیه ، آمریکا ، ونچکشورهایی همچندین پتنت و همچنین دانش فنی این تکنولوژي در  .می گردد استفاده 
اده است بطوریکه در بسیاري و در حال حاضر مورد استف به ثبت رسیده ... ترکیه ، کره و  ،  مالزي، برزیل ، آمریکا ، 

  .از موارد جایگزین محصوالت سابق گردیده است

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

سنگ مثال تولید . بسیار مهم این تکنولوژي تولید محصوالتی است که به صورت طبیعی امکان تولید آنها وجود ندارد 
خمشی ، کششی ،  میلی متر با سطح کامال براق و شیشه اي که داراي تحمل فشارهاي 5بسیار نازك با ضخامت  هاي

نیز توسط این تکنولوژي امکان ) متر  6/3 ×متر  86/1( گرانیتهاي با ابعاد بزرگ تولید . وارده را داشته باشد  فشاري
. آن بسیار هزینه بر و نیاز به تجهیزات و لوازم خاص می باشد طبیعی تولید استخراج سنگ پذیر است که به صورت 

د و امکان تولید تنوع طرح و رنگ بر اساس سلیقه مشتري و بازار خواهد بوهمچنین در سنگ مصنوعی مهندسی 
می توسط این تکنولوژي امکان پذیر ) اي طبیعی ه بر خالف سنگ( محصوالت مختلف در رنگها و طرحهاي مختلف 

  . باشد

با استفاده از قالبهاي مخصوص  )مشابه کورین ... تولید سینک ، سنگ کابینت ، سنگ اوپن و (  این تکنولوژي
 .در دنیا شناخته می شود  هاي مهندسی و از جمله سنگگردد تولید می ... ، فایبر گالس ، سیلیکونی و  پلیمري

مربوطه از جنس رزین هاي آرالدیت بهمراه ترکیبات ژلکوت ، پلی استر ، تی شو پلی اصلی قالب هاي : بطور مثال 
در ابعاد  لب هايقاو در نهایت داراي آهن کشی براي  پایدار کننده نانوپروپیلن ، الیاف و تورهاي فایبرگالس و مواد 

و هر یک از شرکت ها با  دیگر نمی باشد هايبزرگ می باشند که در حال حاضر نیاز به واردات این قالب ها از کشور
  .توجه به آموزشهاي ساخت قالب میتواند اقدام به تولید قالب ها د ابعاد مختلف نماید

کوچک زودبازده  هايواحددر کشورهاي دیگر بصورت و مشابه آن ، این تکنولوژي محصوالت ا کنون ت 1990دهه از  
 افغانستانکره جنوبی ، ،  مالزي ، چین،  هند آمریکا ،ترکیه ، روسیه ،  و یا بصورت نیمه اتوماتیک و اتوماتیک ، مانند

  .استارائه شده ... ومصر ، مالزي  ، عراق ، بحرین، 

واحد تولید کننده بصورت کارگاه هاي کوچک ایجاد  سیحدود )  1396پایان سال ( هم اکنون ، در کشور ایران 
کارگاه از شرکت سنگ مصنوعی پردازشگران هونام خدمات دریافت نموده و مشغول به  بیست و دواست ، لذا  گردیده

فعالیت می باشند و مابقی آنها ماشین آالت و تکنولوژي مورد نظر را از کشورهایی مانند ترکیه وارد نموده که با 
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تولید این محصوالت با توجه  که تعدادي از آنها نیز به دلیل فقر علم ، ي گزاف موفق به راه اندازي شده اندقیمت ها
شرکت . موفق به راه اندازي کامل نشده اند،  آالت غیر استانداردو ماشین  به شرایط محیطی و متریال هاي مصرفی

سنگ مصنوعی ارائه تکنولوژي  ، آموزش واقدامات الزم را جهت ماشین سازي  1394از سال  سنگ مصنوعی هونام
مهندسی مشابه کورین مبذول داشته است ، و به امید خداوند تعداد واحدهاي تولید را به سطح قابل قبول جهت 

  .تامین محصوالت داخلی کشور خواهیم رساند 

  تعریف ویژگیها و مشخصات فنی محصول 

  محصوالت طرح  _الف 

 -سنگ پلیمري  –سنگ مصنوعی مهندسی (  همان طور که در بخشهاي قبل نیز اشاره شد محصوالت این تکنولوژي
داراي تنوع زیادي می باشد و این نکته باعث جذابیت این تکنولوژي در مقایسه با سایر تکنولوژي هاي  )مشابه کورین 

 ، طرح و تکنولوژي قابلیت تولید دارد ، رنگبندي استفاده از این ت مختلف با عالوه بر اینکه محصوال. دیگر شده است 
  . بازار قابل تغییر است و تقاضاي به سفارش هاندازه محصوالت نیز با توج

 ، مواد معدنی مختلفترکیب ،  می باشد و در کلیه این محصوالتنفرموالسیون کلی تولید این محصوالت یکسان 
ن ورنگ دانه استفاده شده است و بر حسب نوع محصول درصد ترکیبات ایو رزین هاي اکرلیک پلیمري مواد هاي 

  . تغییر می یابد فرمول 

 و واکنش پلیمریزاسیون موادبراقیت و سطح شیشه اي محصوالت به علت تغییر ساختاري  ،اصول کلی این تکنولوژي 
چنانچه از . مچنین استفاده از قالب هاي خاص می باشد ه ،و کنترل دقیق در واکنش  و تغییر ساختار مولکولی مواد

قایسه با قالب هاي فیت سطح به هیچ وجه قابل ماشف قیت وابر کیفیت ، قالب هاي خارج از تکنولوژي استفاده گردد ،
 در این تکنولوژي عملیات ساب وجود نداشته و با توجه به فرموالسیون تولید ، جهت جالي .این تکنولوژي نمی باشد

  .نهایی نیاز به پالیشینگ دستی می باشد 

  مشخصات فنی محصوالت  -ب

عمل آوري  افکت هاي،  گریدیهاي مختلف مواد معدنی ترکیب  با پایه این تکنولوژي بر اساس فرموالسیون خاص
خاصی درصد  ، جهت رنگ آمیزيو رنگ دانه ها پیگمنت هاي معدنی  (، آلکیدي و اپوکسی  معدنیرنگ هاي ،  شده

می باشد که با استفاده از قالبهاي این تکنولوژي به محصوالت مختلف با  )| درصد 5الی  1بین  |از مواد پلیمري 
بخشی از این قالب ها بصورت آماده و از جنس هاي ترکیبی آرالدیت ، ژلکوت  .کیفیت هاي بسیار مطلوب می انجامد

می  ساخت آنها و یا تامین از سایر تولید کنندگانو پلی استر و الیاف هاي مختلف می باشد که در قدم اول نیاز به 
هیلتون ، سنگ پله و بخش دیگري از این قالب ها مانند سنگ هاي اوپن در ابعاد خاص ، قالب هاي روشویی . باشد 

بوسیله مواد هاي مختلف باید در واحد کارگاهی قالب گیري و ساخته شود ، این قالب ها با توجه به نوع و موارد ... 
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قالب ،  RTV2، رزین هاي سیلیکونی  فایبرگالس ترکیبیعموما از جنس هایی همچون . مصرف متفاوت می باشد 
  .می باشد... تقویت شده بوسیله کامپوزیت و  ABSو تقویت شده ، قالب هاي   PVCهاي ساخته شده از 

 از مزیت هاي مهم دیگر این تکنولوژي حجم پایین سرمایه گذاري ، دسترسی آسان به مواد اولیه ، مصرف انرژي
اوم سازي ، ، نیاز نداشتن به انبارهاي وسیع جهت نگهداري محصوالت به مدت طوالنی جهت مقپایین بسیار بسیار 

با توجھ بھ نوع خط تولید و فرموالسیون |  گرمخانه و یا سیستم پختنیاز نداشتن به فضاي تولید کوچک ، 

انجام کار با کارگران  ،و دستگاه هاي ساب ، عدم نیاز به عملیات بتونه کاري و ساب زدن محصوالت | محصوالت 
  .ساده و نیمه ماهر می باشد 

  : ح عبارتند از مشخصات عمومی محصوالت طر

  MPA   130:   مگاپاسکال/ خمشی ومت امق - 1

 MPA  65:  مگاپاسکال / مقاومت کششی - 2

  درجه سانتیگراد 25تا منفی : مقاومت سرمایش  - 3

  یعنی در حد صفر  درصد 0.28کمتر از : جذب آب  - 4

    درجه سانتیگراد 210تا : حرارتی مقاوت  - 5

  )در آزمایشگاه ها نوع فرموالسیون متفاوت است (و عدم تیرگی و نفوذ در بافت  خاصیت ضد اسید و آنتی باکتریال- 6

  با توجه به فرموالسیون و موارد مصرف |در برابر حرارت ، نور خورشید رنگ هاي مقاوم - 7

  ...و  وزن کمتر نسبت به سنگ هاي طبیعی- 8

   یچگونگی و میزان بکارگیري بعنوان کاالي واسطه یا نهای

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

  .می باشدع بصورت غیر مستقیم براي بعضی از صنایمصرفی شناخته می شود و بعنوان محصول واسطه اي 

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  .تولید مصالح ساختمانی ، آینده بسیار روشن و مناسبی خواهد داشت

  . سنگ هاي مهندسی در صنایع دکوراسیون داخلی می باشدمیزان روي آوردن به شده است 

می باشند که در بازار ایران به نام   solid surfaceهم اکنون سنگ هاي مشابه تکنولوژي مورد نظر ، سنگ هاي 
کورین و استارون معروف می باشد ، این سنگ ها در مواردي همچون سنگ هاي رویه کابینت ، سنگ اوپن ، سنگ 

درصد و آلومنیوم  38حدود    PMMAاز رزین هاي  در تولید این محصول. مصرف می گردد ... و  بین کابینت
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استفاده می گردد ، محصول کورین و یا درصد از کل  2و رنگ به میزان  افکتگرانول و  ،درصد  60هیدرات به میزان 
در ایران به دلیل اینکه رزین مورد مصرف در این تکنولوژي بصورت وارداتی می )  Solid Surface( استارون 

ویکوم  عمال قابلیت تولید نخواهد داشت ، همچنین جهت تولید این محصول ، نیازمند به سیستم تزریق، باشد 
ین کاري ، که هزینه راه اندازي چن   Injection System & Extruder Systemمی باشد ،  ... و  کستینگ

  .با سرمایه میلیاردي امکان پذیر میگردد

از مزایا و همچنین معایب سنگ هاي کورین و مشابه آن میتوان به خاصیت شکل پذیري آن اشاره نمود که یکی از 
این محصول بصورت صفحات در ابعاد خاص ارائه میگردد و در صورتیکه نیاز به . معایب بزرگ آن نیز بشمار میرود 

و یا تحت  صفحه کورین حرارت باال دیده و بوسیله سیستم وکیوم فرمینگ باشد ،سینک باشد نیاز  محصولی مثل
داد که هزینه دستگاه مورد نظر باال بوده و همچنین کیفیت خروجی  خواهند شکل سینک را به آن حرارت و پرس ،

محصول در صورت وکیوم فرمینگ بد دچار نقص خواهد بود ، همچنین قدرت خش پذیري سنگ کورین پایین بوده 
و به دلیل خاصیت گرما نرم بودن آن ، در مقابل شوك هاي حرارتی تغییر شکل خواهد داد که این یک عیب بزرگ 

  . ین محصول است در ا

،  Cultured Marble and ganiteاما در تکنولوژي مد نظر ما ، مرمر گرانیت مصنوعی عمل آوري شده و یا 
ساخت قطعات به روش ریخته گري و با قالب صورت میپذیرد که این امر موجب تولید محصول با زوایاي درست 

، قدرت خش پذیري این محصول نسبت به کورین در همچنین بدلیل استفاده از مواد مورد نظر . منجر می گردد
از لحاظ مقاومت در برابر حرارت نیز تکنولوژي مورد نظر گرما سخت بوده و در . سطح باالتري قرار خواهد گرفت 

هت تولید محصوالت مورد نظر نیاز به سرمایه گذاري زیاد نمی همچنین ج. نوسانات حرارتی تغییر فرم نخواهد داشت
  .باشد

قابلیت جایگزینی و رقابت با ، با توجه به کیفیت تولیدي باال ، این محصوالت با بهاي تمام شده بسیار پایین تر لذا 
  . محصوالت شرکت هاي کورین و استارون را دارا می باشد

از نظر مواد . قرار دارند ، محصوالت کوآرتز می باشند   Solid Surfaceتیپ دیگري از محصوالت که در رده 
می باشند ، اما کمی در پروسه تولید   Cultured Marbleل دهنده ، کوآرتز بسیار نزدیک به محصوالت تشکی

  .متفاوت بوده که این تفاوت در روش تولید نیازمند سرمایه گذاري کالن خواهد داشت 

هر دو سیستم تولید بصورت قله و تولید بصورت صفحه ؛ در : در سیستم تولید کوآرتز دو روش وجود خواهد داشت 
که این بهاي تمام شده ،   Cooling & Heatingوجود خواهد داشت ،  ، نیاز به سیستم پخت و خنک کردن

کله  18همچنین جهت تولید کوآرتز نیاز به سیستم هاي ساب هاي قدرتمند حداقل . محصول را افزایش خواهد داد 
میزان سرمایه گذاري جهت تولید کوآرتز . باشد  تن می 100وکیوم + ویبره + به باال اتوماتیک و سیستم پرس 

 میلیارد تومان به باالست و هم اکنون یک واحد از این تکنولوژي در ایران مشغول به فعالیت در اصفهان 4حداقل 
قیمت تمام شده و فروش این محصول نیز در ایران همانند کورین . است که بیشتر محصوالت خود را صادر می نماید

  .می باشد  بسیار باال

  .قابل رقابت با محصوالت کوآرتز نیز می باشد و میتواند کاالي جایگزین آن نیز باشدلذا تکنولوژي مورد نظر 
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  بررسی فنی
  ارز یابی روش هاي مختلف تولید و گزینش روش بهینه 

... واجسام سه بعدي ، سنگ کابینت ، سینک ظرفشویی و روشویی ، تولید محصوالت مختلف ، سنگ هاي تزیینی و 
وجود نداشته است که  خود را داشته و تا به حال هیچ تکنولوژي در کشورو فرموالسیون هر کدام روش هاي خاص 

  .و با یک سري تجهیزات تولید نمایدمی این محصوالت را فقط با یک خط تولید ابتواند تم

 ًهاي مجزا داشته و به صورت تک محصولی تولید می  کارگاه ...بینت ، سنگ اوپن و تولید سنگ کا معموال
 .نمایند

  نیز که ... و  پارتیشن هاي آنتیک و سنگ هاي نورانی هوشمند ، سنگ هاي شفافسنگ هاي تزیینی و
 .با تجهیزات متفاوت و مواد اولیه و فرموالسیون مختلف قابل تولید می باشد اساساً

این است که توانایی تولید تمامی محصوالت فوق الذکر  تکنولوژي مورد نظرخواص یکی از مهم ترین مزیت ها و 
بنا بر این از نظر تنوع روش هاي تولید این محصوالت  فقط یک فرایند تولید  .را تنها در یک خط دارا می باشد

در همان خط انواع محصوالت قابل تولید  داشته که در بخش بعدي به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد ولی
  .می باشند

  : تشریح دقیق و جامع فرایند منتخب

آمیزه اي ، با عنوان محصول این طرح    Cultured Marbleمرمر گرانیت عمل آوري شده سنگ مصنوعی 
می باشد و از لحاظ  ت داراي تنوع بسیار زیادياین محصوال. و مواد پلیمري می باشد  مواد معدنی مختلفاز 

قیمت تمام شده کامال قابل  ،شکیل بودن شکل ظاهري  ، مقاومت شیمیایی ، مقاومت حرارتی ،مقاومت فیزیکی
سنگ کوآرتز ، کورین و استارون ، چوبهاي ،  و مرمریت خاص رقابت با محصوالتی همچون انواع سنگ گرانیت

  .می باشد ... و  روکش شده با سنگ مهندسی

الزم به ذکر . ، رنگ دانه و افزودنی هاي خاص تشکیل شده است  انواع مواد معدنیت از ترکیب جنس محصوال
  .میباشد بصورت داخلیاین محصوالت ترکیب ) درصد 99حدود(است که بخش اعظم 

معدنی مختلف از جمله مواد  ،، خاصیت هاي مورد نیاز و موارد مصرف ابتدا بر اساس نوع محصول تولیدي 
مواد نانو و پیگمنت + ده هاي نرم دانه ضایعات شیشه خر+ سیلیس + کربنات +  بوکسیت+  هیدراتآلومنیوم 



 cultured marbleمصنوعی  طرح توجیهی تولید سنگ هاي  مصنوعی پلیمري  مرمر گرانیت

 نیپساک مانوه نارگشزادرپ یعونصم گنس

٩ 
 

دور در دقیقه جهت همسان شدن بصورت  36با دور  پن جهت رنگ آمیزي مواد اصلی ، درون یک میکسر طرح 
کیلوگرم همیشه باید  900این ماده به مقدار . ، ریخته شده و اجازه میکس شدن دقیق به آن میدهیم  خشک

  .آماده مصرف باشد

روي شطح قالب به یه شفاف از رزین کالیبره شده بوسیله کمپرسور و نازل هاي پاشنده مخصوص یک ال
این الیه جهت ترمیم ، پولیش و ایجاد عمق افکت مورد نیاز است ، در مرحله . ضخامت میکرون ایجاد میگردد 

یا اکریل و هر چیز دیگر که جهت  افکتبعد روي سطح بوسیله نازل پاش دیگر ، مواد رنگی بهمراه گرانول و 
کار الیه سازي به اتمام خواهد رسید و نیاز به مدت . میگردد زیبایی می باشد دوباره با ضخامت مورد نیاز پاشیده

طی این مدت مواد مورد نیاز باید بوسیله میکسر عمود کار مخصوص دیگر . زمان براي گیرش خواهد داشت
  . ساخته شود

حدود  میزان مورد نیازدر پاتیل میکسر عمودکار قرار میگیرد ،  استارترمورد نیاز بهمراه و نخست مواد پلیمري 
درصد وزن کل ، با توجه به موارد مصرف و فرموالسیون مواد می باشد ، ابتدا این ماده ها در زیر  20الی  15

میکسر قرار میگیرد ، در مرحله بعد نانو پودر شتاب دهنده به مواد و مایعات اضافه میگردد ، الیاف پلی پروپیلن 
ز میکس اولیه این مواد نوبت به لود پودرهاي میکس شده نیز در این مرحله به مایعات اضافه میگردد ، بعد ا

  . در میکسر عمودکار می باشد پنآماده در میکسر طرح 

پودرهاي میکس شده به آرامی و کم کم به میکسر عمودکار با توجه به فرموالسیون اضافه گردیده تا خمیر 
شده و به مدت مورد نیاز ویبریشن  بعد از آماده شدن خمیر ، مواد درون قالب ریخته. یکنواخت بدست آید

صول از قالب خارج شده حدقیقه ، با توجه به فرموالسیون و دماي محیط م 45الی  15بعد از . صورت می پذیرد 
محصوالت تولید شده پس از یک روز پولیش شده و بعد از فیلم پاشی . و در صفحه فلزي مخصوص قرار میگیرد 

هت جلوگیري از جذب گرد و غبار و خش پذیري ،  به مشتري و یا جهت ایجاد سلفون روي سطح محصول ج
  .نصاب جهت نصب ارائه خواهد شد

  .محصول فوق قابلیت برش کاري ، سوراخکاري و چسباندن به سطح هاي مختلف را دارا خواهد بود

  ن ظرفیت ، برنامه تولید و شرایط عملکرد واحد یتعی

، و یا حدود  یک شیفت کاري در از سنگ کابینت و یا سنگ اوپن متر مربع  30ظرفیت خط تولید این واحد 
با توجه به نوع قالب و فرموالسیون و  در ابعاد مختلف( سینک روشویی + عدد سینک ظرفشویی 100الی  45

تعطیالت واحد جهت تعمیرات و  روز هاي تعطیلی رسمی در سال و همچنین با احتساب باشد می)  تعداد قالب
از متر مربع   9000روز در نظر گرفته شده که بر این اساس ظرفیت ساالنه واحد  300سال کاري  ...داري ونگه

  .در سال میباشد سنگ اوپن و سنگ کابینت 
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  :باشد  می ذیلبرنامه تولید نیز به شرح 

  جدول  برنامه تولید طرح

در شرایط /  سال اول  سا ل 
  ایجاد و بازاریابی

در شرایط /  سال دوم
  گسترش کارگاه

  از سال سوم به بعد
  عنوان

  100  90  80  )درصد(نرخ تولید 
  9000  8100  7200  میزان تولید متر مربع

  

  :نقش هریک از مواد اولیه  ذکر نام اصلی و تجاري همراه با مشخصات فنی ،

در . باشند  ،رنگ دانه و افزودنی ها می مواد پلیمري،  انواع خرده سنگ هاي معدنیمواد اولیه اصلی این واحد 
  . این مواد به تفضیل آورده شده است  برخی از ادامه مشخصات

   : مواد هاي معدنی و یا فیلرها

بکار  )تولید محصول(مخلوط شده و در قالبگیري افزودنیفیلر یا پرکننده ماده اي است آلی یا معدنی که با 
مواد و با ) پرکننده(نقش اولیه پرکننده ساده کردن فرآیند قالب گیري است که این فرآیند بدون آن . میرود

  .خالص بسختی انجام میشود، در ضمن افزودن پرکننده خواص فیزیکی قطعه را بهبود می بخشد پلیمري

خواص اولیه و : تقسیم می شوند خواصی را که در ساخت قطعات از پرکننده ها انتظار میرود به دو دسته 
  خواص ثانویه

  : خواص اولیه) الف 

  ایجاد مقاومت ضربه اي و کششی خوب       -1

  ب کمآجذب       -2

  وزن مخصوص کم      -3

  مواد پلیمريخوب خیس شدن توسط       -4

  سایشینداشتن هیچگونه تاثیر فیزیکی یا شیمیایی بر قالب و بخصوص نداشتن آثار مخرب       -5

  ارزانی و فراوان بودن      -6

  نسوز بودن      -7
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  نداشتن بو      -8

  پرکننده باید از کیفیت یکسانی برخوردار بوده و بسادگی قابل دسترس باشد      -9

  خالص بودن-10

  : خواص ثانویه) ب 

  داشتن رنگ روشن و حفظ آن در دماي باال  -

  حاللهابی اثر بودن نسبت به اسیدها ، بازها و  -

  آسان بودن ماشین کاري  -

  مقاومت حرارتی باال -

   داشتن ضریب تراکم و اندازه ذرات مناسب -

  :به دو دسته کلی آلی و معدنی تقسیم بندي میگردد) پر کننده ها(بطور کلی فیلرها 

  لیفی و ذره اي : پرکننده هاي آلی عبارتند از 

  کربن ، ، پنبه ، سلولز ، نایلونمرها لیفی مانند پلی

  ، دوده ، پودر پوست خشکبار ذره اي مانند پودر چوب

  پرکننده هاي معدنی نیز به دو دسته لیفی و ذره اي تقسیم بندي میگردد 

  )پودر فلزات( ، فلزات شیشه،  لیفی مانند آزبست

  ...و  ، باریم ، اکسید رويکربنات ،  ، کلسیم تالک، خاك رس ، ) سیلیس( سیلیکاتهاذره اي مانند 

انواع مختلف کربنات ، سیلیس : بیشترین مواد هاي مورد نیاز تکنولوژي سنگ مصنوعی مرمریت گرانیت شامل 
  .می باشد... ، پودر سنگ هاي مرمر و گرانیت ، آلومینیوم هیدرات ، تالک ، بازالت و 

  :دیگري که میتوانند به عنوان پرکننده استفاده شوند عبارتند از مواد 
   براي افزایش وزن محصول نهایی ، سولفات باریم -

میتوان از این ) :  و حرارت جهت افزایش مقاومت در برابر شعله(آلومینیوم هیدرات  :آلومینیوم هیدرات  -
  بهره برد  ...اوپن و ماده براي ایجاد خاصیت مقاومت در برابر حرارت در صفحات کابینت و 

جهت ایجاد دانه هاي  ه و بهبود خواص ظاهري محصول، براي باال بردن مقاومت در برابر شعل دولومیت -
  .مطابق درخواست تهیه میگردد. در رنگهاي مختلف در بازار موجود می باشد: سطح محصول 
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   ، جهت بهبود کیفیت ظاهري محصول نهایی اکسیدهاي فلز -

از سیلیس هاي رنگ بندي . مورد مصرف می باشد  کنندگی و ایجاد خاصیت هاي اضافه پربراي : سیلیس -
  .محصول استفاده نمود) ظاهر(و مش بندي شده میتوان جهت افکت 

  پودر سنگ هاي مرمریت و گرانیت با مش بندي هاي مختلف -

  : رنگ دانه یا پیگمنت 

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

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

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

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

  .به زنجیره تولید پیگمنت دست یابد

و  درصد کل مواد اولیه بوده نیمحدود  مرمر گرانیتسنگ مصنوعی تولید محصوالت مقدار پیگمنت مورد استفاده در 
   .این از حیث تامین آن نگرانی وجود ندارد میزان آن بسیار کم است بنابر

  : رنگی متداول عبارتند از  پیگمنت هاي

  یاه اکسید آهن براي رنگ هاي قرمز ، زرد ، قهوه اي و س - 1

  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

 اولترا مارین براي رنگ سرمه اي  - 5

  دوده براي رنگ سیاه - 6

  خام و سوخته براي رنگ قهوه اي   یکهربای - 7
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  گل اخرا براي رنگ زرد  - 8

  : شیمیایی و پلیمريي افزودنی ها

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

و مشخصات بنابر نوع متریال مصرفی، نوع تولید از لحاظ جرم حجمی  و و این ماده در بازار بشکل آماده وجود ندارد
  .)تضمین شده می باشد پلیمري آن کامالً- و تامین مواد اولیه شیمیایی متغیر می باشد مورد نیاز

به سایر تولید کنندگان نیز عرضه می گردد ، با توجه به  کارگاه مافرموله توسط  الزم به ذکر است افزودنی اختصاصی
 و برسی هاي دقیق فنی و عملی به جرات می توان گفت بهترین درجه کیفی افزودنی پلیمري  حقیقات شش ماههت
  .خواهد بود سنگ مصنوعی هونامدر انحصار این صنعت  جهت تولید محصوالت ساخته شده ) نانو(

دیگر فضا ، برق و ( بررسی و تحقیق در خصوص تعداد و مشخصات فنی دستگاه ها و تجهیزات خط تولید 
  :)مورد نیاز  تاسیسات

  کیلو وات وبا احتساب  3.2معادل  در روز ،  متر مربع 30توان الکتریسیته مورد نیاز خط تولید براي تولید
میزان .  کیلو وات می باشد 14.5توان الکتریسیته مورد نیاز براي روشنایی سالن و سایر مسائل مجموعاٌ 

. مورد کاربرد می باشد  2براي  ازآب مورد نی .مترمربع میباشد 100فضاي مورد نیاز جهت راه اندازي اولیه 
یستم تصفیه یا تاسیسات خاص مانند دیونایز و سختی و نیازي به سشستشو دستگاه است مورد اول جهت 

بوده که در این مورد نیز ... آب آشامیدنی ، بهداشتی و: مورد بعدي جهت مصارف عمومی . ندارد ... گیري و 
متر  300 حدود کل آب مصرفی این واحد. آب شهري کافی بوده و نیازي به تاسیسات خاص نمی باشد

نیازي به سوخت نداشته و گاز در نظر گرفته شده جهت مصارف ط تولید این خ .مکعب در سال می باشد
متر مکعب در  1500مقدار گاز ساالنه مورد نیاز واحد . می باشد کارگاهسوخت عمومی و گرمایش واحد 

  خط تلفن در نظر گرفته شده است یکتلفن  براي مصارف ارتباطی  .سال می باشد
 
 -به نیروي انسانی ستجزیه و تحلیل و محا  

 2به متر مربع محصول در یک شیفت   30براي تولید  - ایجاد کارگاه  –در قدم اول  گرفتهسی هاي صورت رمطابق بر
در فاز . نیاز خواهد بود ، یک پرسنل جهت نظارت بر تولید و یک پرسنل براي فروش  در بخش تولید پرسنلنفر 

  .پرسنل تولید و یک پرسنل نصب خواهد بود 2گسترش در سال دوم نیاز به اضافه شدن 

  )  fixed – capital investment(  :برآورد سرمایه گذاري ثابت  -   

  :سرمایه گذاري ثابت طرح شامل موارد زیر می باشد 
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   مترمربع 100رهن و اجاره کارگاه با مساحت  - 1

  خرید ماشین آالت - 2

  خرید لوازم کارگاهی - 3

  ...معدنی و پلیمري و خرید مواد اولیه  - 4

   ساخت قالب در واحد تولیديهزینه هاي  یا خرید قالب هاي مورد نیاز و - 5

  هزینه هاي پیش بینی نشده  - 6

شهر مورد نظر . نیاز به اجاره یک مکان و تجهیز مکان جهت دفتر مرکزي می باشد  :هزینه وسایل اداري -
  در نظر گرفته شده است ............جهت دفتر مرکزي 

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

  )میلیون ریال( جدول وسایل اداري مورد نیاز در طرح 

  هزینه  هزینه واحد  تعداد  مشخصات
  52.5  17.5  3  مدیریتمیز و صندلی 
  20  20  1  ، اسکنر دستگاه پرینتر

  30  15  2  کامپیوتر و لوازم جانبی
  60  60  1  و مبلمان تجهیزات اداري

  162.5  مجموع
  

  . ریال برآورد می شود  000/500/162با توجه به محاسبات به عمل آمده کل هزینه وسایل اداري حدود 

  ریال برآورد شده است 000/000/200متري به مبلغ  60، یک واحد  ....هزینه مربوط به رهن دفتر در شهر 

  مواد اولیه   قالب ها و هزینه ،هزینه خرید تجهیزات و ماشین آالت اصلی مورد نیاز  -

متر  9000با ظرفیت  سنگ هاي پلیمريمت کل تجهیزات و ماشین آالت اصلی مورد نیاز واحد تولید در این قس
دیده و در نهایت کل هزینه مورد نیاز جهت خریداري آنها مشخص شده است که بر این مربع در سال ارزیابی گر

میلیون ریال برآورد شده است و هزینه حمل ماشین  760اساس قیمت تجهیزات اصلی بر اساس پرفرم اخذ شده 
به همراه نصب و در جدول زیر هزینه ماشین آالت . میلیون ریال می باشد  15آالت و نصب و راه اندازي نیز حدود 

  .راه اندازي لیست شده است 
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  لیست و قیمت ماشین آالت ، تجهیزات ، مواد اولیه جهت راه اندازي –پیوست 

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

  لیتري 900میکسر طرح پن   1  000/500/94  000/500/94

 200اسب  4میکسر عمود کار   1  000/500/87  000/500/87
  کیلویی

 سانتیمتر 400*55میز ویبره   2  000/000/21  000/000/42

لیتر با  250کمپرسور پیستونی   1 000/500/25 000/500/25
  عدد 3نازل هاي مخصوص 

دریل همزن صنعتی با پره   1  000/500/5  000/500/5
  مخصوص

  گرم 10خطا  - کیلویی 50ترازو   1  000/500/6  000/500/6

  کیلویی با یک رقم اعشار 5ترازو   1  000/000/2  000/000/2

000/000/3  000/000/3  1  

  ست

پارچه فایبر گالس و تی شو 
  پروپیلن

  قفسه فلزي نگهداري پولیش  2  000/500/2  000/000/5

تابلو کنترلر مرکزي میکسر ها و   1  000/000/8  000/000/8
  میزویبره ها

 400*60قالب سنگ کابینت   4  000/220/77  000/880/308
  سانتیمتر

  قالب سینک ظرفشویی دو لگن  1  000/700/11  000/700/11

  قالب سینک ظرفشویی تک لگن  4  000/190/8  000/760/32

لگن  –قالب سینک ظرفشویی   4  000/850/5  000/400/23
  مربع و گرد –خالی 

 قالب سینک روشویی کم عمق  4  000/864/6  000/456/27
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  لگنه 4براي روشویی یکپارچه 

  قالب سینک طرح مختلف  3  000/864/6  000/592/20

  رزین اکرلیک  220  000/75  000/500/16

  مواد پلیمري  کیلو 20  000/230  000/600/4

000/000/9  000/000/3  300 
  کیلو

  آلومنیوم هیدرات

  سیلیس  تن 2  000/200/1  000/400/2

  کربنات   تن 4  000/100/1  000/400/4

  گرانول و پولک  1  000/000/4  000/000/4

  ماسک  2  000/000/3  000/000/3

  مواد اولیه مابقی ، رنگ   1  000/000/10  000/000/10

  تخفیف  - 000/188/1

  جمع کل منهاي تخفیفات  000/000/760

  

  .ریال برآورد شده است 000/000/150 ........متري در شهر  100هزینه اجاره کارگاه 

  :هزینه هاي پیش بینی نشده -

به عنوان هزینه هاي و خرید ماشین آالت و مواد اولیه  ه هاي مربوط به سرمایه گذاريدرصد هزین 5طرح  در این
  . میلیون ریال می باشد 000/000/38پیش بینی نشده در نظر گرفته شده است که معادل 

  .آورده شده است  مورد نیازفهرست کاملی از کل هزینه هاي سرمایه گذاري در ادامه این بخش ، در جدول 

  جدول کل هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت

  )ریال  (هزینه کل   عنوان
  000/000/200  هزینه اجاره دفتر
  000/500/162  وسایل اداري دفتر
  000/000/150  هزینه اجاره کارگاه
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هزینه خرید ماشین آالت و 
مواد اولیه و تجهیزات 

  جهت راه اندازي

  
000/000/760  

  000/000/38  بینی نشدهپیش هزینه 
  000/500/310/1  ریال/  مجموع

  

  سرمایه در گردش
   :برآورد سرمایه در گردش -

سرمایه در گردش سرمایه اي است که به منظور تامین هزینه هایی چون خرید مواد اولیه ، حقوق پرسنل ، هزینه 
 220هاي باالسري ، هزینه تامین انرژي و غیره در نظر گرفته می شود که براي این طرح سرمایه در گردش در حدود 

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

  جدول  برآورد سرمایه در گردش

  )میلیون ریال ( هزینه   ) روز( مدت   عنوان
  

  موجودي داخل
  انبار 

  40  30  مواد اولیه داخلی
  70  90  مواد اولیه وارداتی
  40.5  15  محصول داخل انبار

  5  30  بسته بندي
  5  30  انرژيمصرف 

  9.5  30  تعمیر و نگهداري  تنخواه
  50  30  پرسنل
  220  مجموع

  

   بر آورد هزینه عملیاتی تولید -

هزینه عملیاتی طرح در دوران بهره برداري شامل هزینه هاي حقوق پرسنل ، انرژي ، بیمه و هزینه هاي پیش بینی 
  .نشده می باشند

  برآورد هزینه سالیانه حقوق پرسنل -
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  )میلیون ریال ( برآورد هزینه سالیانه حقوق پرسنل جدول 

  حقوق ماهیانه   تعداد  سمت
  )میلیون ریال( 

  حقوق ساالنه 
  )میلیون ریال ( 

  144  12  1  کارمند فروش
  144  12  1  کارمند مدیر تولید

  216  9  2  کارگر تولید
  504    4  مجموع

  116      % )  23( بیمه و مزایا 
  620  مجموع

  

   :برآورد هزینه سالیانه آب ، برق و گاز –

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

  )میلیون ریال( هزینه سالیانه آب ، برق و گاز  جدول 

  قیمت  میزان مصرف سالیانه در واحد  عنوان
  )ریال ( 

  هزینه
  )میلیون ریال ( 

  12/0  400  300  آب خام 
  8  2660  3000  برق
  8/1  1200  1500  گاز

  92/9  مجموع
  

  .ریال می باشد 000/920/9مطابق برآورد به عمل آمده در جدول فوق هزینه سالیانه آب ، برق و گاز طرح در حدود 

  :برآورد قیمت تمام شده به تفکیک هزینه ها -

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

  .در قیمت تمام شده یک مترمربع محصول را نشان می دهد
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  قیمت تمام شده هر متر مربع محصولجدول 

     برآورد مترمربعریال به ازاي هر  999370بنابراین 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  ارندتمام شده بیشترین حساسیت را روي قیمت تمام شده محصول د
  .درصد قیمت تمام شده تاثیر گذار است که نشاندهنده حداقل مصرف انژي در تولید این محصول می باشد

  ) میلیمتر انجام شده است 16بر مبناي ضخامت ثابت  بهاي تمام شدهمحاسبات (

درصد هر یک از   شرح                   
هزینه هاي تولید 
  در قیمت تمام شده

قیمت تمام شده به 
تفکیک هزینه ها به ازاي 

  هر متر مربع  
  )ریال (

  426300  60    مواد اولیه
  28000  3    بسته بندي

  355850  20    پرسنل
  12020  2   مصرف انرژی

  30660  4    تعمیر ونگهداري
  28000  2    اداري و فروش

  118540  9    استهالك
  999370  100    مجموع


