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 شناسنامه طرح 

 میلگرد کامپوزیتی احداث واحد تولید  عنوان طرح

 استان خوزستان ، شهرستان د  محل اجرا
 شرکت  طرح  سرمایه گذار و مجری

   تن انواع میله و میلگرد کامپوزیتی 5000 طرح   ظرفیت

 روئینگ )الیاف شیشه(رزین و نخر  مواد اولیه مصرفی عمده 

 روز  276 تعداد روزهای کاری

 نفر مستقیم  30 زایی اشتغال 
 مترمربع  30.000 زمین 

 میلیون ریال  560,797 گذاری کل طرحسرمایه 

 میلیون ریال   347,706 گذاری ثابت طرح سرمایه 

 میلیون ریال  163,885 سرمایه در گردش طرح 
پرداختی و  هزینه های پیش از تولید )بهره 

 هزینه  های قبل از راه اندازی( 
 میلیون ریال  50,205

 میزان تسهیالت بابت سرمایه ثابت

 ماه تنفس(  12ساله با   5)
 میلیون ریال  200.000سال اول 

 میلیون ریال   321,791 آورده متقاضی 
 میلیون ریال  0 میزان تسهیالت بابت سرمایه در گردش 

 %18 نرخ بهره بانکی 

 درصد  96/107 %18( نرخ تنزیل IRRبازده داخلی طرح )نرخ 
نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه  

(IRRE نرخ تنزیل )20 % 
 درصد  85/177

( با نرخ  NPVخالص ارزش فعلی کل سرمایه )

 % 18تنزیل 
 میلیون ریال  2,378,327

خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان  

 %20( با نرخ تنزیل NPVسهام)
 میلیون ریال  2,154,734

 ماه  12 برداری تجاریزمان ساخت تا بهره 
 سال  37/2 دوره بازگشت سرمایه عادی 

 درصد   32 نقطه سر به سری )سال مبنا( 

 
 

 

 مقدمه



 

 توسعه واحد تولید  طرح توجیهی  گزارش 

 میلگرد کامپوزیتی 

 401-123شماره: 

 27/03/1401تاریخ: 
 

...... شرکت مجری طرح:  8  

 

نتایج حاصل از آن به    و   از دیدگاه بازار، فنی مالی اقتصادی طرح مورد بررسی قرار گرفته  ، طرح در مطالعات امکان سنجی

گزارش حاضر   .جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد استفاده قرار می گیرد  ر عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذا

گذاری تدوین  رویه سرمایه    سازی  ستاندارد جهت ا که  باشدطرح توجیهی توسعه واحد تولید میلگرد کامپوزیتی می مطالعات  

   شده است.

سپس وضعیت    بررسی قرار گرفته، مورد    ت تولیدی طرح )انواع میلگرد کامپوزیتی( محصوال  مشخصات فنی  ابتدا  گزارش در این  

امکانات    محصوالت، تولید    فرآیند در خصوص    طرح   در ادامه مطالعات فنی   بازار و عرضه و تقاضا محصوالت برآورد شده است.، 

، تحلیل ریسک های سرمایه گذاری، شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدید  نرم افزاری مورد نیاز  و  سخت افزاری 

های  هایت ظرفیت ندر   های صنعت و ظرفیت تولیدی طرح به همراه پیش بینی فروش و درآمد طی سال های بهره برداری و 

مورد نیاز برای اجرای  ثابت و در گردش سرمایه گذاری  ش نیز برآورد میزانبرآورد شده است. در بخش چهارم گزار اقتصادی 

گذار محترم بتواند کلیه اطالعات    سرمایه نتایج تحلیلی  تا با استفاده از آن    پیش بینی شده   3.3افزار کامفار  با استفاده از نرم  طرح

 .  نمایندجهت انجام سرمایه گذاری با دیدگاه باز اقدام  درو مورد نیاز را کسب 

به انواع میلگرد کامپوزیتی    صنایعی عالوه بر تامین نیاز داخلی بخش های مختلف  واحد تولیدبا توسعه این  نماید  خاطر نشان می 

. ارائه  شودامکان پذیر می با کیفیت، قابلیت صادرات محصوالت به کشورهای عراق، افغانستان، ترکمنستان، ترکیه، روسیه و ...  

و در مقیاس کالن از ویژگی های بارز این طرح    داخلیانواع میلگرد کامپوزیتی مطابق با استانداردهای جهانی تحت تکنولوژی  

 باشد.   می

خط تولیدی میلگرد کامپوزیتی به عنوان آورده سرمایه گذار بوده و در فاز توسعه شرکت، سوله    3در این طرح آورده زمین و  

 خط تولیدی نیز به ظرفیت تولیدی شرکت اضافه می شود.   7صنعتی احداث و همچنین  

 

  



 

 توسعه واحد تولید  طرح توجیهی  گزارش 

 میلگرد کامپوزیتی 

 401-123شماره: 

 27/03/1401تاریخ: 
 

...... شرکت مجری طرح:  9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات متقاضی طرح  :  اول بخش
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 ثبتی شرکت مشخصات -1-1

 نام و نوع شرکت:   •

 . شماره ثبت:   •

 ... شناسه ملی:   •

 . 20/10تاریخ ثبت:  •

 نامحدود  مدت شرکت: •

 . استان خوزستان، شهرس ز اصلی شرکت: مرک •

 . کد پستی:  •

تولید سوپرجاذب های پلیمری )هیدروژل( برای صنعت کشاورزی. تولید سوپرجاذب های آب در  موضوع فعالیت شرکت:   •

مختلف. سنتز و تولید نانو مواد آزمایشگاهی و صنعتی. تولید نانو پوشش های فوق آبگریز. تولید کاتالیست های  صنایع  

مصالح   کامپوزیتی،  گردهای  میله  تولید  خط  و  ها  دستگاه  حرارتی.ساخت  و  صوتی  های  عایق  و  ها  پوشش  صنعتی، 

ختمانی و سازه های شهری و برون شهری و پل  ساختمانی، بلوک ها و دیوارهای سبک پیش ساخته. تولید ملزومات سا

انجام کلیه امور کشاورزی و محصوالت کشاورزی، تولید و تهیه انواع کودهای مجاز اعم از شیمیایی و بیولوژیکی،   ها.

ساخت و واردات و صادرات وسایل و تجهیزات و دستگاه های آبیاری. بازیافت و فرآوری مجدد زباله های صنعتی و  

تول سازی  خانگی.  مقاوم  و  تولید  ساختمان،  مهندسی  به  مربوط  های  پروژه  خانگی.انجام  و  صنعتی  های  خوردکن  ید 

محصوالت ساختمانی و سازه های صنعتی.ارائه کلیه خدمات مجاز مهندسی، شیمی، نفت، پتروشیمی، کامپوزیت و صنایع  

ز شیمیایی و پتروشیمی و کامپوزیتی.شرکت  وابسته و طراحی و ساخت و تولید و فروش و واردات و صادرات محصوالت مجا

در تمامی مناقصات و مزایده های شرکتها و تعاونی ها و ارگان های دولتی و خصوصی و انجام کلیه امور مجاز پیمانکاری  

مربوط به موضوع فعالیت.اخذ نمایندگی از شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی.اخد وام قرض الحسنه و سایر تسهیالت  

ری از منابع بانکی خصوصی و دولتی و دیگر موسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر. در صورت  اعتبا

 ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم

 ریالی   ............سهم  1000ریال منقسم به تعداد  10000000سرمایه شرکت مبلغ : شرکت و سهامداران ثبتیسرمایه  •
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 : اعضای هیئت مدیره1جدول 

 کد ملی  سمت خانوادگی نام و نام  ردیف 

1    

2    

3    
 

 : بازرسان شرکت 2جدول 

 کد ملی/شناسه ملی  سمت خانوادگی/نام شخصت حقوقی نام و نام  ردیف 

1    

2    

 

 ی متقاض توانمندی -2-1

با تکیه بر دانش بودمی هیئت مدیره و صاحبان سهام شرکت تاسیس شده است. ساخت و بهره برداری دستگاه    .... شرکت  

های تولید میلگرد کامپوزیتی طی چند سال گذشته و همچنین صادرات محصوالت به کشور ترکمنستان از افتخارات این  

در قیاس با شرکت    قیمت رقابتی و    ستانداردهای جهانی شرکت می باشد. همچنین تولید محصوالت با کیفیت و مطابق با ا

های تولید کننده خارجی از ویژگی های بارز محصوالت تولیدی این شرکت می باشد. در زیر تصاویری از محل فعالیت شرکت  

 به همراه پروانه بهره برداری صادره از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت آورده شده است. 
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 : تصویری از محصوالت تولیدی شرکت 1شکل 

 

 

 : تصویری از انبارش محصوالت شرکت 2شکل 
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 : تصویری از انبارش محصوالت شرکت 3شکل 

 

  

 : تصویری از خطوط تولیدی شرکت 4شکل 
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 : تصویری از خطوط تولیدی شرکت 5شکل 

 

 

 : تصویری از انبارش محصوالت شرکت جهت ارسال به مشتری 6شکل 
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 بررسی اقتصادی طرح بخش دوم: 

  



 

 توسعه واحد تولید  طرح توجیهی  گزارش 

 میلگرد کامپوزیتی 

 401-123شماره: 

 27/03/1401تاریخ: 
 

...... شرکت مجری طرح:  16  

 

 همقدم -2-1

پالستیکها محصوالتی هستند که شامل هر ترکیبی  کامپوزیتها را معموال زیر مجموعه خانواده پالستیکها طبقه بندی می کنند.  

کسیژن، نیتروژن، هیدروژن و یا  ا  از گروه بزرگ و متنوع موادی که تماما یا قسمتی دارای پیوندی از کربن با عناصری چون 

با در طی  سایر عناصر آلی یا معدنی بوده و در حالت نهایی به صورت جامد و در بعضی مراحل ساخت مایع است. و بنابراین غال

 .کاربرد دارای قابلیت تغییر شکل بطور مختلف بر اثر حرارت یا فشار به تنهایی یا توام می باشد

ز آنجا که پالستیکها ارتباط نزدیکی با رزینها دارند، عموما آنها را با هم اشتباه می گیرند. رزینها مواد جامد یا نیمه جامدی  

رنگها، جالدهنده ها و پالستیکها به کار می روند. محصوالت پالستیکی    صمغی شکل هستند که در ساخت محصوالتی نظیر 

اند، ساخته می شوند. به علت خواص مناسب پالستیکها کاربرد بسیار   از رزینهایی که فرآیند گردیده و جامد شده  معموال 

از تقویت کننده ها در آن    وسیعی در صنایع مختلف برای آنها وجود دارد، لیکن برای بهبود خواص فیزیکی آنها الزم است

 .استفاده نمود. الیاف خاص مورد استفاده در این زمینه عبارتند از: الیاف شیشه ای، فلزی، کربنی، پلیمری، معدنی، هیبرید

 

 FRPبه روش  یتینمونه محصوالت ساخته شده کامپوز: 7شکل 

 

تشکیل شده اند که به وسیله یک ماتریس پلیمری پیوسته احاطه شده اند. اسکلت  مواد کامپوزیتی از یک اسکلت پیش تنیده 

فایبرگالس ماده اصلی تقویت کننده مورد استفاده در مواد   .یک ماده کامپوزیتی بایستی قادر به پذیرش تغییرات دلخواه باشد 

تولید گریتینگ و پروفیلهای پلیمری به ترتیب  %موارد(. مواد کامپوزیتی مورد استفاده در    90کامپوزیتی می باشد )در بیش از  

به دو صورت رشته های خرد شده و صفحات بافته شده می باشند. که طی فرآیند خاصی با مواد ساختاری ترکیب و شکل  
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متداول   .الیاف شیشه عالوه بر دارا بودن نسبت استحکام به وزن مناسب، مقاومت شیمیایی مناسبی نیز دارند .دهی می شوند

سایر انواع   .شیشه آهکی بر و سیلیکات آلومینیوم( می باشند (E ین الیاف شیشه ای بکار رفته در این صنعت الیاف نوعتر

 :گالسهای مورد استفاده در این صنعت عبارتند از

 )استحکام باال(  S گالس نوع  •

 )شامل مواد قلیایی(   Aگالس نوع  •

 )مقاوم به خوردگی(  Cگالس نوع  •

استفاده در ماتریس شامل یکی از مواد زیر می باشند: رزین پلی استر، رزین وینیل استر یا رزین اپوکسی، فتالیک،  مواد مورد  

 . روندها به کار می های وینیل استر، فنولیک، اپوکسی و اکرلیک در تولید پروفیل اکرلیک و ... ، که رزین 

 :  مزایای استفاده از مواد کامپوزیتی عبارتند از 

مزیت بارز کامپوزیتها   .باال: مواد کامپوزیت برای نیازهای استحکامی خاص در یک کاربرد می توانند طراحی شونداستحکام   (1

نسبت به سایر مواد، توانایی استفاده از تعداد زیادی از ترکیبات رزینها و تقویت کننده ها و بنابراین رسیدن به خواست  

 باشدمشتری از نظر خواص مکانیکی و فیزیکی سازه می 

 . سبکی: کامپوزیتها موادی را ارائه می دهند که که می توانند برای استحکام باال و وزن کم به کار برده شوند (2

کامپوزیتها مواد منتخب   .مقاوم به خوردگی: کامپوزیتها مقاومت باالیی در محیطهای شیمیایی خورنده و دمایی باال دارند (3

 باشند، هستند کاربردهای شیمیایی و دیگر شرایط محیطی می های باز، در ساخت قطعاتی که در معرض محیط 

 گیری نمود انعطاف پذیری طراحی: این مواد را می توان با شکلهای پیچیده و با هزینه کم، قالب  (4

با دوام بودن: سازه های کامپوزیتی عمری طوالنی دارند. این قابلیت با حداقل نیازمندیهای تعمیر و نگهداری توام گشته   (5

(  های فوالدی و آلومینیومی، گریتینگهای پالترود شده )که محصول مورد نظر می باشندر مقایسه با گریتینگ د .است

 :دارای مزایای زیر هستند
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 ، آلومینومی و فوالدی FRPهای : مقایسه کامپوزیت1جدول  

 
 

 میلگرد کامپوزیتی – ح طر محصوالت معرفی  -2-2

  هستند  متداول  میلگرد آهنی   مشابه   ظاهری   شکل  نظر  از   میلگرد کامپوزیتی .  است یکامپوزیت  میلگردهامحصول طرح حاضر  

میلگرد  . اند شده  ساخته  پلیمری   رزین  نوع  یک  همراه   به فوالد  به  نسبت باال  بسیار  مقاومت با شیشه  الیاف از  فوالد  بجای  ولی 

 .  باشد می بتنی های   از سازه بسیاری  در   فوالدی میلگردهای برای  مناسب جایگزینی  عنوان به  FRP کامپوزیت
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 میلگرد کامپوزیتی تولید شده توسط شرکت )مجری طرح(: 1شکل  
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اپوکسی هارنر یا رزین  ن پلیمری گرما سخت )رزین  رزی  و   شیشیه  الیاف   ترکیب  از   هستند که  مصالحی  کامپوزیتی  های میلگرد 

هایی که در معرض نمک و یا خوردگی شدید هستند،  فوالدی در سازه  شوند. بطور کلی استفاده از میلگردپلی استر( ساخته می 

های مختلفی نظیر پوشش های گالوانیزه، بتن های  به دلیل زنگ زدگی فوالد و خرابی بتن بسیار نگران کننده بوده و راه حل 

  صرفه   دلیل  به   FRPهای اخیر پیشنهاد شده است. در این بین استفاده از  ر و پوشش های اپوکسی در سال آغشته به پلیم 

 .  است کرده پیدا بیشتری رواج عالی  خوردگی  و  مکانیکی مقاومت و  خوب اقتصادی 

زین اپوکسی یا  به عوامل مختلفی از قبیل درصد حجم الیاف، نوع ر  کامپوزیتی  دول االستیسیته میلگردم  و  کششی  مقاومت

 رزین پلی استر، جهت قرارگیری الیاف شیشه و کنترل کیفیت در حین تولید بستگی دارد.  

 

 آیسیک  کد -2-3

ISIC   های اقتصادی تولیدی است. هدف اصلی  نوعی طبقه بندی استاندارد برای فعالیتISIC   ای از  فراهم کردن مجموعه

دهند طبقه بندی  های اقتصادی را براساس نوع فعالیتی که انجام می های فعالیتی است بطوریکه در آن بتوان موجودیترده 

 . نمایدهای صنعتی استفاده می بندی فعالیتبندی برای دستهاز این طبقه  معدن و تجارت کرد. وزارت صنایع و 

یاب( و مطابق پروانه بهره  و کشاورزی سازمان صمت )بهیننه اطالعات محصوالت صنعتی، معدنی بر اساس استعالم از ساما

 باشد.  می  6کد آیسیک محصوالت طرح مطابق جدول  صنعت، معدن و تجارت ،  وزارتبرداری صادر شده از سوی 

 واحد تولیدی   اصلی  محصوالت آیسیک: کد 3جدول 

 شرح ردیف 
کد آیسیک  

 (ISIC ) 

 2520512766 میله و میلگرد کامپوزیتی از الیاف شیشه و رزین اپوکسی  1

 2520512765 میله و میلگرد کامپوزیتی از الیاف کرین و رزین اپوکسی  2

 2520512764 میله و میلگرد از کامپوزیت زمینه پلیمری  3
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 گمرکی تعرفهو  شماره -4-2

استعالم   اساس  شده  بر  کشاورزی  اخذ  و  معدنی  صنعتی،  محصوالت  اطالعات  سامانه  تجارت، از  و  معدن    وزارت صنعت، 

 باشد.  می  زیرمحصوالت طرح مطابق جدول یاب(، کد تعرفه کمرگی )بهین

 کد تعرفه گمرکی محصوالت طرح: 4جدول 

 واحد کد تعرفه  نام فارسی  ردیف 

 تن 70199099 میله و میلگرد از کامپوزیت زمینه پلیمری  1

 

 محصول  استانداردهای -2-5

 در محصوالت نهایی که به دست مصرف کنندگان می رسد، کیفیت هر محصول بستگی به عوامل زیر دارد 

 کیفیت مواد اولیه - 1

 کیفیت خط تولید - 2

 تجربه پرسنل تولیدی - 3

عامل اول یعنی کیفیت مواد اولیه بیشترین تاثیر را روی کیفیت محصول نهایی خواهد داشت. بنابراین قبل از استفاده از مواد  

دارا بودن استانداردهای مجاز از   ای در مورد این مواد انجام پذیرد و در صورتهای اولیه می بایست تستاولیه در خط تولید،  

 استفاده شود. آنها در خط تولید 

( برای  8استانداردهای زیر )جدول  نعتی ایران  صشده موسسه استاندارد تحقیقات    نبا مراجعه به فهرست استانداردهای تدوی

 .باشدرعایت استاندارد فوق برای کلیه تولیدکنندگان الزامی می محصوالت این طرح تدوین شده است. 

  محصوالت کامپوزیتیمرتبط با تولید انواع  استانداردهای : 5جدول 

 شماره استاندارد موضوع  ردیف

1 Plastics - Dynamic Mechanical Analysis - Glass transition 

temperature measurement 
ISO/CD 6721-11 

2 
Petroleum and natural gas industries - GRP piping (4 parts). This is 

an important international standard covering the use of GRP piping 

in critical applications. 
ISO 14692 

3 FRP Materials for Concrete ASTM D20.18.01 
4 Pultruded Profiles ASTM D20.18.02 
5 Composites for Civil Engineering ASTM D30.30.01 
6 Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics ASTM D-790 
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 شماره استاندارد موضوع  ردیف

7 Apparent Interlaminar Shear Strength of Parallel Fiber Composites 

by Short Beam Method 
ASTM D-2344 

8 Specification for design and construction of vessels and tanks in 

reinforced plastics 
BS 4994:1987 

9 , Liquid unsaturated polyester resins for fiber reinforced plastics 

+AMD 1:2009 
JIS K6919:2009 

10 
Textile-glass-reinforced plastics− Determination of mechanical 

properties on rods made of roving-reinforced resin− Part 1: General 

consideration and preparation of rods. 
ISO3597-1: 2003 

 FRP مزایای استفاده از کامپوزیت -2-6

گردد آنها  متر( شده و باعث می در حد میلی ) FRP ضخامت کم الیاف اف آر پی سبب نازک بودن ورق های کامپوزیت (1

 .فضای اضافه اشغال نکند

 .باالی آن در کشور ایران و سایر کشورها، در سالهای اخیر شده استسبب فروش  FRP قیمت و هزینه مناسب (2

3) FRP دارای وزن پایینی بوده و چگالی مصالح و ورق های FRP حاصل کم می باشد. 

 .مقاومت باالیی در برابر خوردگی دارند FRP مقاومت کششی و مدول االستیسیته اف آر پی ها باالست.کامپوزیت (4

 .ها سبب کاربرد روز افزون آنها در برابر محیط اسیدی و شیمیایی شده است FRP ی مقاومت ضد اسیدی و خورندگ  (5

 .نفوذ ناپذیری مغناطیسی باال که مناسب برای مکان هایی که در آنجا دستگاه های حساس به میدان مغناطیسی است (6

 مقاومت خوب در برابر ضربه و خستگی  (7

 بوده و همپوشانی آن زیاد نیست. که سبب پایین آمدن قیمتبه سطوح مختلف بتن و آهن خوب   FRP اتصال ورق (8

FRP  گرددمی. 

 حمل و نقل آسان بدلیل وزن پایین الیاف اف ار پی  (9

 FRP سرعت کار بیشتر و نحوه اجرای آسان (10

 توجیه اقتصادی و قیمت مناسب برای تقویت، ترمیم و مقاوم سازی پروژه های سنگین به عنوان مثال پل ها  (11

 FRP م شده تمیز پوشش بعد از اجرایسطح اجرای تما (12

 .عایق بسیار مناسبی در مقابل محیط اسیدی، قلیایی، شیمیایی و خورنده می باشد FRP مصالح (13

 FRP عدم افزایش ابعاد مقاطع در مقاوم سازی با (14
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ومت مکانیکی،  کدام از آنها ) بعنوان مثال ارتقاء مقا  هر  خواص  بهبود  و  اصالح  جهت  FRP امکان بکارگیری چند نوع الیاف (15

 ( CFRPن با اضافه نمودن الیه هایی از کامپوزیت کرب GFRP خستگی و ضریب ارتجاعی در کامپوزیت شیشه

  

  کاربرد کامپوزیتها -2-7

 موارد مصرف این مواد در کارهای عمرانی به شرح زیر است 

 هاهای عرشه پل دیوار یا طبقات ، پانل بی , پانل های  لدر خرپاها و یا سازه هاای قا  (پروفیل ها) مقاطع سازه ای  (1

 ای بتنی پیش تنیدهضاستفاده مجزا و یا به عنوان آرماتورهای داخلی برای اع  جهتها ها، آرماتورها و شبکه میله (2

ای  ض تنیده برای اع، صفحات و پوسته ها برای استفاده مجزا و یا به عنوان آرماتورهای خارجی پیش   ( هاتسمه)  نوارها (3

 ، بنایی و فلزی بتنی، چوبی

بندی های درجا و تسلیح  صفحات، پوسته ها و یا مقاطع قالب شده برای استفاده مجزا و یا به صورت مرکب در قالب  (4

 . ای بتنیضخارجی اع 

میلگردهای کامپوزیتی به دلیل مزایای فوق العاده نسبت به مصالح سنتی در طول سی سال گذشته مهندسین پل در چند  

جایگزین فوالد در    تقویت بتن،   انده اند که این مواد مورد استفاده برای تقویت سازه های پل های موجود، زمینه به اثبات رس

سازه های بتن آرمه و به عنوان جایگزین از مواد سنتی در بخش های سازه می توان از ترکیب و یا تمام کامپوزیت به جای  

ستحکام و سختی باال و به خصوص این نوع میلگردها از نقطه نظر  فوالد در تمام سازه های پل استفاده نمود که به دلیل ا

طراحان جالب توجه است و این امکان را فراهم می کند که در کنار مفاهیم طراحی جدید، چیزی فراتر می سازد، که بار مرده  

همان عرشه ای پل قدیمی  را ذخیره کند و این بسیار مهم است در حالی که مقاوم سازی سازه های موجود به وسیله جایگزین  

 است.

 ها: سایر کاربردهای کامپوزیت 

 3گیر  ، چربی2، منهول 1ها، کالریفایر درتاسیسات فاضالب مانند تصفیه خانه  (1

 
1 Clarifier 

2 Manhole 

3 Grease Trap 
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های  ها و سازه های بتنی هدایت فاضالب، پساب های صنعتی و مواد شیمیایی در سازه های بتنی اسکله ها و لولهدر کانال  (2

 4دریایی 

 
 در مراکز بهداشتی و درمانی  MRIدر سازه های مجاور دستگاه های 

 

 RCCبتن مسل  پلها در مناطق سردسیر و زیر سازی های  Deckدر آرماتوربندی الیه های فوقانی در عرشه  (3

 دیواره موقت بتنی در داخل تونل های مترو در نیلینگ و تحکیم خاک (4

 های داخل خاک و آب  Pileدر شمع  (5

 و لوله های بتنی هدایت آب   Culvertروباز  در کانال های   (6

 New Jerseyای در بلوکهای بتنی پیش ساخته جاده  (7

 در ساختمانهای پیش ساخته بتنی برای استفاده موقت (8

 GRCدر پانل های پیش ساخته نما  (9

 در دیوارهای پیش ساخته، ستونها و فونداسیون پیش ساخته برای دیوارکشی و محوطه سازی  (10

 تیرهای جایگزین دکل های انتقال نیرو  در تیرهای برق و (11

 در اتاقک پست برق پیش ساخته بتنی   (12

 در آرماتوربندی کف پارکینگ ها و سالن های صنعتی  (13

 در آرماتور بندی قابهای بتنی ساختمانهای شهری   (14

 در آرماتور بندی فونداسیون   (15

 در کف کاذب و سقف کاذب بتنی   (16

 در ساخت کول  (17

 

 
4 Marine and Offshore 
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 زیت ها مقایسه کیفی انواع کامپو -2-8

ها پرداخته  ها کاربرد دارد که در جدول ... به بررسی و مقایسه آن به طور خالصه سه نوع الیاف مختلف  جهت ساخت کامپوزیت 

 شده است.  

 های مکانیکی : مقایسه انواع کامپوزیت از نظر آزمون2جدول  

 رفتار عضو  عضو سازه  ردیف 
کامپوزیت با  

 آرامید الیاف 
کامپوزیت با  
 الیاف کربن 

کامپوزیت با  
 الیاف شیشه

 تقویت تیر  1

 خوب  خیلی خوب  کافی خمش 

 خوب  خیلی خوب  کافی برش

 ناکافی خیلی خوب  ناکافی خدمت پذیری 

 تقویت دال  2

 خوب  خیلی خوب  کافی خمش 

 خوب  خیلی خوب  کافی برش

 ناکافی خیلی خوب  ناکافی خدمت پذیری 

 تقویت ستون  3

 خوب  خیلی خوب  کافی خمش 

 خوب  خیلی خوب  کافی برش

 ناکافی خیلی خوب  ناکافی خدمت پذیری 

 خیلی خوبوب  خوب  خیلی خوب  ضربه

 خیلی خوب  خوب  خیلی خوب  لرزه 

 تقویت دیوار  4

 خیلی خوب  خیلی خوب  کافی خمش 

 خوب  خیلی خوب  کافی برش

 ناکافی خیلی خوب  ناکافی خدمت پذیری 

 خیلی خوب  خیلی خوب  خیلی خوب  ضربه

 خیلی خوب  خیلی خوب  خیلی خوب  لرزه 

 

 های با انواع الیاف : مقایسه انواع کامپوزیت3جدول  

 کامپوزیت با الیاف شیشه  کامپوزیت با الیاف کربن  کامپوزیت با الیاف آرامید  خصوصیات  ردیف 

 خیلی خوب  خیلی خوب  عالی  مقاومت کششی  1

 ناکافی خوب  خیلی خوب  مقاومت فشاری  2

3 
مدول  

 االستیسیته
 خوب  کافی خیلی خوب 

 خوب  کافی خیلی خوب  رفتار دراز مدت  4

 خوب  کافی عالی  رفتار خستگی  5

 عالی  کافی کافی ظرفیت کمانشی  6
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 کامپوزیت با الیاف شیشه  کامپوزیت با الیاف کربن  کامپوزیت با الیاف آرامید  خصوصیات  ردیف 

 خوب  ناکافی خیلی خوب  مقاومت قلیایی  7

 کافی خیلی خوب  کافی قیمت 8

 

 بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی  -2-9

 .است شده پرداخته آنها شرح به ادامه در  که هستند مؤثر محصول فروش قیمت بر مختلفی پارامترهای

 تمام قیمت تعیین را در ای عمده نقش و باشد می تولید  متغیر  های  هزینه مهمترین از یکی که مصرفی اولیه مواد قیمت •

 .دارد محصول شده

 محصول، کانون های مصرف و اولیه مواد تامین منابع به  دسترسی لحاظ  از خصوص به واحد احداث جغرافیایی منطقه •

 .داد خواهد قرار تاثیر تحت را ها هزینه

 فروش قیمت بر ضایعاتمیزان   و تولیدی محصول کیفیت ، گذاری سرمایه بر تاثیر طریق از استفاده مورد تکنولوژی نوع •

 .بود خواهد مؤثر محصول

 .محصول دارد شده تمام قیمت و تولید متغیر های هزینه در مستقیم تاثیر نیاز مورد انسانی نیروی هزینه •

 سرشکن طریق  تولید از  ظرفیت  افزایش که ترتیب این به است، مؤثر محصول  فروش قیمت روی بر واحد تولید ظرفیت •

 .میگردد محصول شده تمام قیمت کاهش باعث سربار های هزینه نمودن

 

 باشد. ریال می میلیون ریال    1,500الی    1,100در کشور،    میلگرد کامپوزیتیت فروش هر تن   بر اساس موارد فوق متوسط قیم 

 

 های اقتصادی و بازرگانی  حمایتوضعیت -2-10

از آنجا که واحدهای   .نگیرد، دچار مشکالتی در فرآیند تولید خواهد شدهر واحد تولید چنانچه مورد برخی حمایتهای دولت قرار  

جدید در سالهای ابتدایی راه اندازی در ظرفیت کامل، تولید ندارند، لذا حاشیه سود آنها پایین خواهد بود و نقدینگی واحد در  

. از طرف دیگر برای واحدهایی که دارای  وضعیت مطلوبی قرار ندارد و برای بقا در میدان رقابت نیاز به حمایتهای مالی است

قدمت چندین ساله می باشند و در بازارهای جهانی تا حدودی نفوذ پیدا کرده اند، باید دولت از آنها حمایت کرده و برای تسهیل  

آنها به راحتی  ها و قوانین ارئه دهد که فضا را برای سایر تولید کنندگان نیز آماده کند تا محصوالت  و آرامش خاطر آنها مشوق 
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در بازارهای جهانی به فروش برسد. در ادامه دو نوع حمایت که می تواند دولت در این زمینه انجام دهد مورد بررسی قرار  

 :گرفته است

 

 مایت تعرفه گمرکی )محصوالت و ماشین آالت( و مقایسه با تعرفه های جهانی ح -2-10-1

ز خارج از کشور تامین می شود. این ماشین آالت پس از تستهای اولیه و  در اغلب واحدهای تولیدی بخشی از ماشین آالت ا

عدم مشکالت فنی از طریق گمرک وارد کشور خواهند شد. حقوق گمرکی که در حال حاضر برای این گونه ماشین آالت  

 .درصد قیمت ماشین آالت خارجی می باشد  10وجود دارد حدود 

آنها به خارج از کشور صادر می شود، مستلزم پرداخت حقوق گمرکی می    از طرف دیگر واحدهای تولیدی که محصوالت 

هایی برای آنها تصویب شده  های اخیر برای ترغیب تولیدکنندگان داخلی به امر صادرات مشوق باشند. خوشبختانه در سال 

 .است که باعث شده است حجم صادرات افزایش یابد
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 ها(، بانکها و شرکتهای سرمایه گذار حمایت های مالی )واحدهای موجود و طرح  -2-10-2

های صنعتی اعطای تسهیالت بلند مدت برای ساخت و تسهیالت کوتاه  های مالی برای طرح مهمترین حمایت یکی از  

های صنعتی  باشد. در ادامه شرایط این تسهیالت برای طرح مدت برای خرید مواد و ملزومات مصرفی ساالنه طرح می 

 .آمده است

  70انکی اقالم ذیل با ضریب عنوان شده تا سقف  گذاری ثابت جهت دریافت تسهیالت بلند مدت بدر بخش سرمایه  (1

 .شودگذاری ثابت در محاسبه لحاظ می   درصد سرمایه

درصد    60سازی طرح، ماشین آالت و تجهیزات داخلی، تأسیسات و تجهیزات کارگاهی با ضریب  ساختمان و محوطه (2

 گردد محاسبه می 

درصد و در غیر این صورت با ضریب    90ب  ماشین آالت خارجی در صورت اجرای طرح در مناطق محروم با ضری (3

 گردد درصد محاسبه می   75

درصد باشد، اقالم اشاره    70گذاری ثابت کمتر از    آالت خارجی در سرمایهگذاری ماشین   در صورتیکه حجم سرمایه  (4

 .گردددرصد محاسبه می  70جهت دریافت تسهیالت ریالی با ضریب   1شده در بند 

  70رسند سرمایه در گردش مورد نیاز آنها به میزان  برداری می هایی که به مرحله بهره این امکان وجود دارد، طرح  (5

 .  درصد از شبکه بانکی تأمین گردد

ی را با توجه به ماهیت طرح از نقطه نظر  مدت زمان دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخت در تسهیالت ریالی و ارز (6

 . شودسال در نظر گرفته می  8سودآوری و بازگشت سرمایه حداکثر 

سال در نظر    10حداکثر مدت زمان تأمین مالی از محل حساب ذخیره ارزی برای مناطق کم توسعه یافته و محروم   (7

 .شودگرفته می 

 

 واردات   شرایط -11-2

   هیچ گونه مجوزی جهت واردات الزامی نمی باشد. ، صمتکتاب مقررات واردات و صادرات وزارت ر اساس ب
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 صادارت  شرایط -2-12

، برای صادرات محصوالت تولیدی طرح هیچگونه شرایط و محدودیتی وجود ندارد.  صمتاز نقطه نظر مقررات وزارت  

گردند، از اینرو ورود به بازارهای جهانی  محسوب می   بهداشتی و غذاییلیکن از آنجایی که این محصوالت، یک کاالی  

 .ه استباشد که در جدول زیر به شرایط فوق اشاره شدمستلزم برخورداری تولیدکننده از شرایطی می 

 

 شرایط مورد نیاز برای صادرات محصوالت طرح  معرفی: 6جدول 

 شرح شرایط الزم  ردیف 

برخورداری از مزیت   1
 رقابتی به لحاظ قیمت 

، قیمتهای رقابتی جهانی میباشد که این مورد نیز  یکی از معیارهای مهم در صادرات
 .مقایسه با کشورهای مقصد صادرات باز می گرددبه شرایط اقتصاد کالن کشور در 

از جمله این شرایط میتوان به نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت مواد اولیه، نرخ تورم و موارد  
توجیه  است  فوق، الزم  عوامل  بودن  متغیر  به  توجه  با  اشاره کرد که  پذیری  مشابه 
تح  مورد  و کشور های مقصد  واقعی صادرات  زمان  در  قرار  اقتصادی صادرات  لیل 

 .گیرد

2 
برخورداری از مزیت  
رقابتی به لحاظ  

 کیفیت

. از این رو برای  یت بسار باالئی برخوردار می باشدکیفیت در ابعاد مختلف آن از اهم
ذیال چند نمونه   .ورود به بازار جهانی الزم است از کیفیت رقابتی جهانی برخوردار بود

 ، خدمات پس از فروش وستاندارد، عمر کیفیت عملکرد، ا . از ابعاد کیفیت آمده است

.... 

3 
برخورداری از توان  
فنی و مهندسی  

 مناسب

، قابلیت تولید با کیفیت مورد انتظار و رعایت کلیه الزامات  توان مهندسی در طراحی 
مورد نیاز خریدار و ....... از مواردی است که برخورداری تولید کننده از توان فنی و  

 . اجتناب ناپذیر می سازدمهندسی الزم 

 نشان تجاری معتبر  4
یکی از مباحث مطرح در فروش در سطح جهانی ، برخورداری تولید کننده از نشان و  
خصوصیات   این  از  که  شرکتی  با  کمتر  خریداران  لذا  و  است  معتبر  قبلی  تجارب 

 . برخوردار نباشد، اقدام به خرید می نمایند

آشنایی کامل با امور   5
 تجارت جهانی 

فعالیت در بازار های جهانی مستلزم آگاهی کامل صادر کننده از مقررات و الزامات  
 . تجارت جهانی می باشد
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 قیمت جهانی محصول  -2-13

دالر و قیمت هر تن میلگرد کامپوزیتی    5300در کشورهای ایاالت متحده،   5هر تن پروفیل کامپوزیتی صادراتی قیمت 

دالر و    49000باشد. همچنین متوسط قیمت جهانی هر تن پروفیل کامپوزیتی می  2020دالر در سال   4200صادراتی  

پروفیل  مربوط به کشور هند با قیمت هر تن  2020باشد. ارزانترین قیمت در سال دالر می   3800هر تن میلگرد  

  با قیمت آلمانگرانترین قیمت مربوط به کشور  باشد.  دالر می   2400دالر و هر تن میلگرد کامپوزیتی   2700کامپوزیتی  

 باشد.  دالر می   6330دالر و هر تن میلرد   7280 هر تن پروفیل کامپوزیتی 

ته شده از الیاف شیشه و  همچنین بر اساس نمودار زیر، بیشترین تقاضا برای محصوالت کامپوزیتی، محصوالت ساخ

 باشد.  باشد. لذا در این طرح نیز تولید محصوالت بر پایه الیاف شیشه و رزین پلی استر می رزین پلی استر می 

 

 

 : روند قیمت جهانی پروفیل کامپوزیتی 8شکل 

 

5 http://compositegroupworld.com/produktsiya/stekloplastikovaya-armatura.html 

http://compositegroupworld.com/produktsiya/stekloplastikovaya-armatura.html
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 واردات محصوالت کامپوزیتی در عرصه بین المللی  -2-13-1

بر اساس استعالم صورت گرفته کد تعرفه مجزا برای محصوالت طرح وجود ندارد و آماری تجاری انواع کامپوزیت  

سایر الیاف شیشه، از جمله پشم شیشه و اشیاء ساخته  "، با عنوان  70199099  تعرفهساخته شده از الیاف شیشه با کد  

 ثبت شده است.  Trademapدر سامانه   "شده از این مواد 

بندی سهم کشورها  ا توجه به اینکه هدف از بررسی اطالعات تجاری محصوالت طرح، تعیین بازارهای هدف و اولویت لذا ب

انواع پروفیل  الیاف شیشه می از تجارت  ادامه لیست بزرگترین کشورهای واردکننده بر اساس  های کامپوزیتی  باشد، در 

 م کشورهای از واردات )جدول ...( آورده شده است.  ارزش تجاری )جدول ...(، میزان واردات )جدول ...( و سه

 

 ( www.trademap.org: ماخذ) 6دالر  هزار به ارقام -شهیش افیال از شده ساخته محصوالت انواع واردات ارزش: 4جدول  

 2019 2018 2017 2016 2015 کشورهای واردکننده 

 2952619 2905978 2795467 2558546 2454174 کل دنیا 

 474635 378657 329003 319645 316651 چین 

 306099 311707 272283 298175 270002 ایاالت متحده امریکا 

 241358 237151 245510 223113 200421 مکزیک 

 195853 173658 158216 131094 117959 فرانسه

 165132 172975 159643 143985 126497 آلمان 

 96901 94524 78074 77193 72384 ژاپن

 94960 47806 32176 42332 34508 سنگاپور 

 86429 84262 223395 84639 76863 انگلستان 

 82693 94971 84707 90958 92323 کره جنوبی 

 72369 61239 46127 46802 39552 هند 

 72085 77687 71307 65008 68788 کانادا

 

 

6  Product: 701990 Glass fibres, incl. glass wool, and articles thereof (excluding staple fibres, rovings, yarn, 

chopped strands, woven fabrics, incl. narrow fabrics, thin sheets "voiles", webs, mats, mattresses and boards and 

similar nonwoven products, mineral wool and articles thereof, electrical insulators or parts thereof, optical fibres, 

fibre bundles or cable, brushes of glass fibres, and dolls' wigs) 

http://www.trademap.org/
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 : سهم کشورهای از واردات انواع محصوالت ساخته شده از الیاف شیشه 5جدول  

 2019 2018 2017 2016 2015 کشورهای واردکننده 

 100 100 100 100 100 کل دنیا 

 16.1 13 11.8 12.5 12.9 چین 

 10.4 10.7 9.7 11.7 11 ایاالت متحده امریکا 

 8.2 8.2 8.8 8.7 8.2 مکزیک 

 6.6 6 5.7 5.1 4.8 فرانسه

 5.6 6 5.7 5.6 5.2 آلمان 

 3.3 3.3 2.8 3 2.9 ژاپن

 3.2 1.6 1.2 1.7 1.4 سنگاپور 

 2.9 2.9 8 3.3 3.1 انگلستان 

 2.8 3.3 3 3.6 3.8 کره جنوبی 

 2.5 2.1 1.7 1.8 1.6 هند 

 2.4 2.7 2.6 2.5 2.8 کانادا

 2.3 3.6 5.3 4.4 2.4 دانمارک 

 2.1 2.7 2.1 3 2.8 امارات متحده عربی 
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 (www.trademap.org: ماخذ) تن به ارقام -شهیش افیال از شده ساخته محصوالت انواع واردات : میزان6جدول  

 2019 2018 2017 2016 2015 کشورهای واردکننده 

 No فرانسه

Quantity 

No 

Quantity 

No 

Quantity 

No 

Quantity 

No 

Quantity 

 88758 74683 72058 62285 54171 ایاالت متحده امریکا 

 No آلمان 

Quantity 

No 

Quantity 

No 

Quantity 

No 

Quantity 

78634 

 36158 35987 31956 31779 28680 امارات متحده عربی 

 29869 41089 24625 40103 20056 هند 

 25948 18420 11132 15163 10399 چین 

 21624 22971 24043 23768 24559 ژاپن

 18481 19190 13821 12223 11478 هلند 

 17437 17229 17945 15587 10504 جنوبی کروه 

 16797 16411 12931 12282 10515 دانمارک 

 15711 14378 19106 18801 14668 انگلستان 

 15601 13151 22056 15895 19640 عربستان صعودی 
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، کشورهای ایاالت متحده امریکا و چین بزرگترین واردکنندگان انواع محصوالت  3و    2،  1بر اساس آمار و ارقام جداول  

المللی هستن. این در حالی است که ایاالت متحده امریکا و چین به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان  کامپوزیتی در عرصه بین 

 تند.  المللی هسمحصوالت کامپوزیتی در عرصه بین 

 

 صادرات محصوالت کامپوزیتی در عرصه بین المللی -2-13-2

کشورهای چین، ایاالت متحده امریکا و آلمان بزرگترین صادرکنندگان محصوالت ساخته شده از الیاف شده در عرصه  

 باشند. جدول ... ارزش صادرات محصوالت،  سال گذشته می  5المللی طی بین

 

 ( www.trademap.org: ماخذ)  دالر هزار به ارقام -شه ی ش افیال از شده ساخته محصوالت انواع صادرات  ارزش: 7جدول  

 2019 2018 2017 2016 2015 کشورهای صادرکننده

 2912465 2973645 2725169 2447241 2437512 کل دنیا 

 630765 582667 526741 456075 491850 چین 

 320521 363236 347125 345026 379007 ایاالت متحده امریکا 

 312493 263182 205356 180109 172873 آلمان 

 195412 199555 170807 102412 64419 مصر 

 129520 90100 59109 76940 111161 مالزی 

 116766 120557 102434 109690 109939 مکزیک 

 109463 114015 98809 77688 88848 اسپانیا

 85274 94215 159032 150357 100189 دانمارک 

 82682 132602 183263 186673 120490 انگلستان 

 80769 78042 78026 64717 46827 بلژیک 

 70598 69652 46948 32749 36766 کانادا
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 شه یش افیال از شده ساخته محصوالت انواع صادرات  از یکشورها  سهم: 8جدول  

 2019 2018 2017 2016 2015 کشورهای صادرکننده

 100 100 100 100 100 کل دنیا 

 21.7 19.6 19.3 18.6 20.2 چین 

 11 12.2 12.7 14.1 15.5 ایاالت متحده امریکا 

 10.7 8.9 7.5 7.4 7.1 آلمان 

 6.7 6.7 6.3 4.2 2.6 مصر 

 4.4 3 2.2 3.1 4.6 مالزی 

 4 4.1 3.8 4.5 4.5 مکزیک 

 3.8 3.8 3.6 3.2 3.6 اسپانیا

 2.9 3.2 5.8 6.1 4.1 دانمارک 

 2.8 4.5 6.7 7.6 4.9 انگلستان 

 2.8 2.6 2.9 2.6 1.9 بلژیک 

 2.4 2.3 1.7 1.3 1.5 کانادا

 


