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 خالصه کل طرح  

 و کربن  بازالتاز   یشه ش یافالتولید  عنوان طرح

  محل اجرا

 و کربن  بازالت از  یشهش یاف ال محصوالت تولیدی 

 تن در سال  24000 ظرفیت

 و کربن  بازالت مواد اولیه مصرفی عمده 

  انرژی

 در سال مترمعکب   5.900 آب

 ساعت کیلووات 3500 برق

 در سال  مترمکعب  480.000 گاز
 نفر  98 زایی اشتغال 

   مترمربع 44.000 زمین 
 میلیون ریال   20,148,535 گذاری کل طرحسرمایه 

 میلیون ریال  10,190,101 گذاری ثابت طرح سرمایه 

 میلیون ریال  10,148,535 سرمایه در گردش طرح 
 درصد    35  (IRR) نرخ بازده داخلی طرح

 میلیون ریال  7,810,856  (NPV) خالص ارزش فعلی کل سرمایه 
 سال  38/5 عادی  دوره بازگشت سرمایه

 سال  12/7 دوره بازگشت سرمایه متحرک 

 میلیون ریال  8,626,681 سر میزان فروش در نقطه سربه
 درصد   21 سر )درصد تولید( نقطه سربه 

 میلیون ریال  7,158,428 ارزش افزوده ناخالص داخلی

 میلیون ریال  6,144,518 ارزش افزوده خالص داخلی

 میلیون ریال  104,154 سرانة اشتغال
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  مقدمه

  منطقه جغرافیاییاجرای یک پروژه با استفاده از منابع موجود، نظیر مواد اولیه مورد نیاز، منابع انسانی و تکنولوژی و همچنین  

های رقابتی واردات و  نشده، مزیت   اجابتشود که مفاهیم اولیه بازار نظیر تقاضای فعلی مؤثر، تقاضاهای  آن، زمانی محقق می 

باید با دقت و با هدف    بررسی اقتصادی طرح،رو مطالعه بازار به عنوان بخشی از فرآیند  اشد. از این صادرات و غیره تعیین شده ب

 الذکر در زمان مناسب صورت پذیرد. حصول اطالعات فوق 

  ینمناسب ا  یکی مکان  یات خصوص  ین و همچن  یطی مصالح مرکب در برابر عوامل مخرب مح  یبا توجه به دوام و مقاومت باال 

ها،  ها، تونل و شمع   های پ   ی، ساحل  یهامانند : سازه   ییمصالح در ساخت و ساز، سازه ها  ین کاربرد ا  یراخ  یانلسا  یمصالح، ط 

باال که    ی هابا مقاومت  ها یافمصالح، ال   ین است. با توجه به ساختار ا   یافتهگسترش    ی و بهساز  یم ترم  ین ساختمان ها و همچن

  شوند ی مصالح در نظر گرفته م یناجزاء در ساخت ا  ترین ی به عنوان اصل نمایند ی م یفا مصالح نقش فاز پراکنده را ا ینا یددر تول

تا حد ز  یکی و خواص مکان ا  یادی مواد مرکب  از خواص  لذا شناخت خصوصبودخواهد    یاف ال  ینمتاثر    یاف ال  یکی مکان  یات. 

 . یگرددم یتلق  یتمهم و حائز اهم ی مواد مرکب مسالها ید پرکاربرد در تول

می باشد که به شرح    بازالتیشه کربن و  ش  یافالهدف از اجرای طرح، تدوین مطالعات پیش امکان سنجی برای تولید  

 زیر مورد بررسی قرار گرفته است.
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  محصول  معرفی -1

  ( و طول نامحدود هستند. تفاوت یکرونم  25تا    5با قطر ثابت )حدود    یشهاز جنس ش  یکبار  یاربس  یتارها  یشهش  هاییاف ال

در پروسه    ین و طول آن محدود است. همچن  یکنواخت   یر غ  یشهاست که قطر تارها در پشم ش  یندر ا  یشه با پشم ش  یشهش  یاف ال

  یشه ش  یافاست که از ال  یطورتفاوت به  ین شکننده است. ا  یشهساختمان ش  ن، به خاطر تفاوت در نوع سرد شد   یشه پشم ش  ید تول

مورد استفاده    یحرارت   یقرا به عنوان عا   یشهپشم ش  یول   شودی استفاده م  هایت کامپوز  یتو تقو  یدر باال بردن مقاومت کشش 

 در ادامه انواع محصوالت طرح ارائه شده است.    رواج دارد.   یز ن  ی حرارت  یق به عنوان عا   یشه ش  یاف. البته استفاده از الدهند ی قرار م 

  1( مت 1

 .  باشدمی  شده  بافته یاف از ال یاپارچه 

 کاربرد:  

ال  یدشدهتول  هایمت ✓ بدنه    )مورد  یز ر  یاف از  در  استفاده 

 و مخازن(  یه نقل یل و بدنه وسا های و کشت  هایق قا

  یری گقالب   ی)برا  یوستهپ   یهاشده از رشته   یدتول  هایمت ✓

 دار ، مت روکشیکنواخت یشوی (، تیفشار

 

 2یشو ( ت2

ت  این اروپا  در  که  از    شود ی م  یدهنام  یشومحصول 

ال   یزر  یز ر  ی هارشته اوره    ینی و رز  یشهش   یاف شده  بنام 

 .  شود یم  یهته یگرد  هایین و رز  یدفرم آل

 کاربرد:  

 

 

1 MAT 
2 ROOFING MAT 

 فوم  نگیفلور از یینما: 2شکل  

 : نمایی از مت الیاف شیشه1شکل  
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  3فلورینگ فوم   یدتول  یبرا   P.V.Cبه همراه    یابام منازل  پشت   یپوشش مناسب برا  یک  یجاد ا  یبرا  یررا به همراه ت  یشوت ✓

 . گیرد ی مورد استفاده قرار م  هاان جهت کف ساختم

 

 4ینگ ( رو3

به صورت    یشه ش  یافال  یها از قرار گرفتن رشته   هاروینگ 

را با    ینگ . روشوندی و کنار هم و بدون تاب ساخته م   ی مواز

. از عوامل قابل  دهند ی م  ییرها تغآن  یی توجه به مصارف نها

ها، تعداد  ظرافت رشته   توان ی م   یشه ش  یاف در رشته ال  ییر تغ

 .  ها را نام بردن بستهها، ابعاد و وز رشته

 : کاربرد

 پارچه  ید قابل بافته شدن و تول ✓

 ی قطعات مخروط  یلندرها،که شکل محدب دارند مانند س یتی مواد کامپوز  ید تول  یبرا ✓

 لوله  ید تول ✓

 استفاده شود. یفشار  یریگقطعه درآمده و در قالب صورت قطعهبه ✓

 

 (:COMBINATION MATS)  یبیترک یها( مت 4

های الیاف  باشد که از رشته های ترکیبی نوعی ترکیب بافتی می مت

 شود.  شیشه تشکیل می 

 : کاربرد

 ی و کرج  یدر انواع ساختمان کشت  ✓

 ( YARN) اییشه ش یها( نخ 5

 

 

3 FLOORING FOAMED 
4 ROVING 

 شهیش افیال نگیرو از یینما: 3شکل  

 شه یش افیال مت از یینما: 4شکل  
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 :  ید تول ی ، برا شدهی بندبسته یی ها صورت دوکها به نخ  این

   یل و موتور اتومب یصنعت   یبندجهت آب ینسنگ یسمان طناب و ر ✓

 یه نقل یل وسا یکالست ✓

   یمابدنه هواپ یباال برا یفیتبا ک یتکامپوز  ی هاپارچه  ✓

 ... ضد آتش و  ی هاه پارچ ✓

 

 

 ای: نمایی از نخ شیشه5شکل  

 

 ( CHOPPED STRANDSشده ) یزر ی ها( رشته 6

 کاربرد :  موارد 

 ترموپالست  یکی مواد پالست یتتقو یبرا ✓

 یری گقالب یرخم یهدر ته  ✓

 شده  یابآس  یافال یبجا ✓

 شهیش افیال زیر یهارشته از یینما: 6شکل  
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 ( MILLED FINERشده ) یابآس یاف ( ال7

 کاربرد :  موارد 

 یکی مصارف الکتر یبرا ✓

 . یفشار  یریگدر قالب   یتجهت تقو ✓

 

 

 

 

باشد و انواع مختلفي از آن بصورت  الياف شيشه مشهورترين تقويت كننده مورد استفاده در صنعت كامپوزيت مي 

 .  E ،S ،C،ECR،AR تجاري وجود دارند كه برخي از آنها عبارتند از:

درصد    90تقریباَ    .مي باشد تركيبات شيميايي اين الياف با هم متفاوت است و هر كدام براي كاربرد خاصي مناسب  

می  الیاف شیشه  مهندسی  کامپوزیتهای  در  استفاده  مورد  مناسبی  الیاف  و سختی  استحکام  الیاف شیشه  خواص  باشد.  دارد، 

  شش . تقسیم بندی مناسبی دارد و نسبتاَ ارزان است طوبت و خوردگی کند، مقاومت رمکانیکی خود را در دماهای باال حفظ می 

 نوع الیاف شیشه و ترکیب درصدهای آن در زیر نشان داده شده است:

 

 بندی انواع الیاف شیشه: تقسیم1جدول 

 کاربرد  نوع 

glass- E  مصارف عمومی 

glass- R  خواص مکانیکی باالتر 

glass-S  خواص مکانیکی باالتر 

glass-C  مقاومت شیمیایی مناسب 

glass-ECR  مقاومت اسید و باز خوب 

glass-AR  مقاومت اسید و باز خوب 

 

 شهیش شده اب یآس افیال از یینما: 7شکل  
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توان به قیمت  باشد. از مزایای اصلی این الیاف می الیاف شیشه پرکاربردترین الیاف تقویت کننده در تولید کامپوزیت ها می 

مدول االستیسیته پایین،   پایین، مقاومت کششی باال، پایداری شیمیایی آنها و مقاومت حرارتی باالی آن اشاره نمود. همچنین  

باشد. الیاف شیشه  ربرد، مقاومت نسبتا پایین به خستگی و ترد بودن از معایب این الیاف می حساسیت اصطکاکی باال در حین کا

از گداختن سیلیکات ها به همراه سیلیس و یا به همراه ترکیبات بازی پتاسیم، آهک و یا سایر اکسیدهای فلزی حاصل می  

 .شود

 (E-Glass)  کابرد دارند شیشه الکتریکی    (FRP)ا الیاف  دو نوع عمده الیاف شیشه که در صنعت تولید پلیمرهای تقویت شده ب

و شیشه مقاوم     (C-glass)  باشد. دو نوع دیگر که عمومیت کمتری دارند، شیشه شیمیاییمی  (S-glass) و شیشه سازه ای

رد استفاده قرار  مو FRP ای که در تولیدترین تقویت کننده ترین و پر کاربرد باشد. اقتصادی می (AR-glass) در شرایط قلیایی

 .است E-glass می گیرد، الیاف شیشه از نوع

E-glass     از الیاف شیشه را شامل می شود. همان گونه که از نام    % 90به دلیل مقاومت کششی باال و قیمت ارزان، بیش از

الکتریکی خوبی دارند الیاف مقاومت  این  الیاف مشخص است،  کاربرد دارد و  به طور خاص در صنعت رادار   E-glass. این 

 .همچنین در مدارهای کامپوزیتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد

S-glass     بیشترین مقاومت کششی را در مقایسه با سایر الیاف شیشه دارد و در اصل به عنوان کاربرد در صنایع موشکی و

سخت تر است و در   E-glass ن نسبت بهساختار منیزیوم آلومینو سیلیکات دارد و تولید آ  S-glass. هواپیمایی گسترش یافت

 .نتیجه قیمت باالتری دارد

C-glass   مقاومت خوبی در برابر عوامل خورنده شیمیایی دارند و در محیط های اسیدی نسبت به E-glass   مقاومت بیشتری

مواد شیمیایی و مخازن  شده که در تولید مخازن ذخیره  هایی استفاده می نشان می دهند. این الیاف برای پوشش سطح ورق 

 .نگهداری آب از آن ها استفاده می شده است

AR-glass   به طور خاص برای کاربرد در ساخت بتن گسترش یافت. این الیاف در مواردی که مقاومت باال نسبت به محیط

 .می گیردهای خورنده قلیایی مورد نیاز باشد، مانند زیر الیه های سیمان یا تولید بتن، مورد استفاده قرار 

 شود. ترکیب شیمیایی انواع الیاف شیشه مشاهده می  2در جدول  
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 شیشه الیاف انواع شیمیایی تركیب: 2جدول  

 E R S C ECR AR مواد 

SiO2 54.2 60 64.4 64.6 58.4 61 

Al2O3 14.0 25 25 4.1 11 0.5 

CaO 17.2 9 - 13.4 22 5 

MgO 4.6 6 10.3 3.3 2.2 0.05 

Na2O, K2O, Li2O 0.8 - - 9.6 0.9 14 

B2O3 10.6 - - 4.7 0.09 - 

BaO - - - 0.9 - - 

ZnO - - - - 3 - 

ZrO2 - - - - - 13 

TiO2 - - - - 2.1 5.5 

Fe2O3 0.4 - - - 0.26 0.5 

Specific gravity 2.56 2.58 2.49 2.45 2.6 2.74 

Refractive index 1.55 - 1.52 1.52 - 1.56 

Single fibre tensile 

strength , GPa 
3.6 4.4 4.5 - 3.4 2.5 

Single fibre tensile 

modulus,  GPa 
76 85 86 - 73 80 

Softening point,  C  990 1000 690 900 860 

 
کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از هرکدام از اجزاء بهتر است.ضمن آنکه اجزای مختلف، کارایی  

گنجند، تنها به کامپوزیتهای  بخشند. اگرچه کامپوزیتهای طبیعی، فلزی و سرامیکی نیز در این بحث می یکدیگر را بهبود می 

 . را مورد بررسی قرار می دهیمپلیمری  

 شود: در کامپوزیتهای پلیمری حداقل دو جزء مشاهده می 

 فاز تقویت کننده که درون ماتریس پخش شده است.  (1

باشد که گاهی قبل از سخت شدن آنرا  نرم می  سخت یا گرما  گیرد و یک پلیمر گرما فاز ماتریس که فاز دیگر را در بر می  (2

 نامند. رزین می 

 

 ارائه شده است.  های مختلفی در مورد کامپوزیتها انجام گرفته است که در اینجا یکی از آنها را تقسیم بندی 
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 هابندی كامپوزیت: تقسیم8شکل  
 

تقویت کننده و  خواص کامپوزیتها به عوامل مختلفی از قبیل نوع مواد تشکیل دهنده و ترکیب درصد آنها، شکل و آرایش  

 اتصال دو جزء به یکدیگر بستگی دارد. 

شوند.  از نظر فنی، کامپوزیتهای لیفی، مهمترین نوع کامپوزیتها می باشند که خود به دو دستة الیاف کوتاه و بلند تقسیم می 

تر باشد. در واقع بایست استحکام کششی بسیار باالیی داشته، خواص لیف آن )در قطر کم( از خواص توده ماده باالالیاف می 

شود و ماتریس پلیمری در واقع ضمن حفاظت الیاف از صدمات فیزیکی و شیمیایی،  قسمت اعظم نیرو توسط الیاف تحمل می 

دارد و البته گسترش ترک  دهد. ضمناَ ماتریس الیاف را به مانند یک چسب کنار هم نگه میکار انتقال نیرو به الیاف را انجام می

. مدول ماتریس پلیمری باید از الیاف پایینتر باشد و اتصال قوی بین الیاف و ماتریس بوجود بیاورد. خواص  کندرا محدود می 

کامپوزیت بستگی زیادی به خواص الیاف و پلیمر و نیز جهت و طول الیاف و کیفیت اتصال رزین و الیاف دارد. اگر الیاف از  

 توانند حداکثر نقش تقویت کنندگی خود را ایفا نمایند. ند، نمی شود، کوتاهتر باشیک حدی که طول بحرانی نامیده می 

 شوند: شوند به دو دسته تقسیم می الیافی که در صنعت کامپوزیت استفاده می  

 الیاف مصنوعی  الف(  

 الیاف طبیعی  ب(

الیاف با مدول باال هستند که  شود. اغلب آنها دارای  کارایی کامپوزیتهای پلیمری مهندسی توسط خواص اجزاء آنها تعیین می 

ماتریس پلیمری دومین جزء   دارد.  اند و فصل مشترک خوبی نیز بین این دو جزء وجود های پلیمری قرار داده شدهدر ماتریس 
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های پلیمری است. این بخش عملکردهای بسیار مهمی در کامپوزیت دارد. اول اینکه به عنوان یک بایندر یا  عمده کامپوزیت 

دهد و تنش را به الیاف محکم و سفت  دارد. دوم، ماتریس تحت بار اعمالی تغییر شکل می تقویت کننده را نگه می   چسب الیاف

شود که در    ، موجب کاهش تمرکز تنش می   ، رفتار پالستیک ماتریس پلیمری، انرژی را جذب کرده   کند. سوم  منتقل می

  ها معموال شکننده هستند و رفتار پالستیک ماتریس می   ت کنندهتقوی  .  بخشد  ، رفتار چقرمگی در شکست را بهبود می  نتیجه

بحث در   های موازی با الیاف شود و موجب جلوگیری از شکست الیاف واقع در یک صفحه شود. تواند موجب تغییر مسیر ترک 

ی تجاری موجود  هاها به معنای بحث در مورد تمام پالستیککامپوزیت   در   مورد مصادیق ماتریسهای پلیمری مورد استفاده 

توانند به عنوان ماتریس پلیمری استفاده شوند. در عمل، گروههای    ها مینرم   ها و گرماسخت  باشد. در تئوری تمام گرمامی

استر غیر اشباع، وینیل    سخت پلی   در میان پلیمرهای گرما  فنی و اقتصادی دارای اهمیت هستند.  مشخصی از پلیمرها به لحاظ  

های  ها، اگرچه گرمانرم نرم   های پلی ایمید بیشترین کاربرد را دارند. در مورد گرما )فنولیک( اپوکسی و رزین   ید ئاستر، فنل فرمآلد

، پلی پروپیلن و نایلون بیشترین زمینه و اهمیت را دارا هستند. همچنین به دلیل اهمیت    PEEKشوند،  متعددی استفاده می 

 های دارای منشا طبیعی و تجدیدپذیر نیز، پرداخته شده است.  این بخش به رزین  زیست محیطی، در 

ا نیز، پلی استر، وینیل استر، اپوکسی  هتوان به شیشه، کربن و آرامید اشاره نمود. در میان رزین از الیاف متداول در کامپوزیتها می 

و فنولیک از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در بخشهای بعدی، رزینها و الیاف و روشهای شکل دهی کامپوزیتها را مورد  

 ایم.بحث قرار داده 

 

 معرفی الیاف بازالت  -1-1

شود. این  در سنگ های آتشنشانی یافت می درجه سانتیگراد است که    1700تا    1500بازالت ماده ای طبیعی با دمای ذوب  

محصول به شکل گسترده ای در صنعت دفاعی و حمل و نقل هوایی در دوره جنگ جهانی دوم توسط ایاالت متحده و اروپا و  

 .اتحاد جماهیر شوروی مورد استفاده قرار گرفت

باشد. خصوصیات  ت محصول نهایی متفاوت می بهای الیاف بازالت بسته به کیفیت و نوع مواد اولیه، فرایند تولید و خصوصیا

شیمیایی و مکانیکی الیاف نیز تا حد زیادی به ترکیب و عناصر سازنده مواد اولیه وابسته بوده و تفاوت در ترکیب سازنده و  

 .اشدبی عناصر، عامل تفاوت در پایداری شیمیایی و مقاومت حرارتی و بهبود یا تضعیف خصوصیات مکانیکی و فیزیکی الیاف م

به هر حال، فرایند تولید این نوع الیاف مشابه تولید الیاف شیشه است، البته با صرف انرژی کمتر و بدون استفاده از افزودنی،  

که تولید این فیبر را ارزان تر از الیاف شیشه و کربن کرده است. این الیاف کاربرد زیادی در صنعت بافت و تولید کامپوزیت ها  
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به افزودنی برای تولید فیبر ها مزیت دیگریست که در هزینه تمام شده تولید    ن گونه که اشاره شد، عدم نیازدارند. بعالوه هما 

 .موثر است

با افزایش کاربرد بازالت در صنایع مختلف این سوال مطرح می شود که الیاف بازالت از نظر ایمنی چه خصوصیاتی را داراست.  

کیبات مشابه هستند، اما به دلیل تفاوت های ریخت شناسی و تفاوت در ویژگی های  گرچه الیاف بازالت و آزبست دارای تر

تحقیقات توسط آقای مک کانل و همکاران  .  سطح، هیچ یک از خصوصیات سرطان زا بودن و سمی بودن الیاف بازالت را ندارد

 .داو انجام گرفت که عدم خطر آفرین بودن الیاف بازالت را برای انسان نتیجه می دادن

 

 

 الیاف بازالت:9شکل  

 

توجه به نتایج فوق لوزم انتخاب الیاف مناسب به عنوان الیاف جایگزین آزبست را یاد آور می شود. الیافی با قطر کوچکتر از  

 .میکرو متر می توانند برای انتخاب به عنوان جایگزین آزبست بررسی شوند 8میکرومتر و با طولی بزرگتر از 5/1

که این الیاف را به رقیبی برای الیاف شیشه در استفاده به عنوان الیاف تقویت    به هر حال الیاف بازالت مزایای زیادی دارند

کننده در کامپوزیت هایی تبدیل کرده است که در صنایع مختلف دریایی، خودرو سازی، حمل و نقل، وسایل ورزشی، عمرانی  

 .شابه به الیاف شیشه دارندمکانیکی خواصی م نظر  از بازالت  الیاف  خاص، طور  به. دارند   فراوان کاربرد ... و 

الیاف بازالت غیر قابل اشتعال هستند، پایداری شیمیایی باالیی دارند و مقاومت خوب در برابر شرایط آب و هوائی مختلف و  

)یعنی    توان در دماهای بسیار پایینمحیط های اسیدی و بازی از ویژگی های این الیاف است. همچنین، الیاف بازالت را می 

 .درجه سانتی گراد( به کار برد  800-600درجه سانتی گراد( تا دماهای نسبتا باال )یعنی در حدود   200حدود 

ساختار مواد اولیه و وجود مقدار زیاد حفره های بسیار ریز با ابعاد میکرو متری که عامل پایداری حرارتی الیاف بازالت و مانعی  

ی کاربرد این الیاف در عایق های حرارتی و  است بر اندیشیدن به ایده برای انتقال گرما و تابش حرارتی محیط است، دلیلی  

 .تجهیزات محافظت از آتش
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الیاف بازالت مقاومت بسیار خوبی در محیط قلیایی از خود نشان می دهند ولی در محیط های بازی مقاومت پایینی دارند.  

ن در محیط خورنده اسیدی، ثابت شده است. در شرایط  خواص مکانیکی الیاف بازالت نسبت به الیاف شیشه بعد از قرار گرفت

ی یکسان خورندگی الیاف بازالت کمتر از الیاف شیشه است و می توان به این نتیجه رسید که در محیط خورنده الیاف  خورنده 

اسیدی نسبت    هایبازالت می تواند جایگزین خوبی باشد. به هر حال دیگر پژوهشگران نشان دادند که الیاف بازالت در محیط 

 د.  مقاومت بهتری از خود نشان می دهن های بازی به محیط 

،  CB1   و الیاف پیوسته بازالت در سه نمونه   (SB)و الیاف کوتاه بازالت E-glass نمودار تست کشش برای الیاف شیشه از نوع

CB2 ،CB3   شکل پالستیک است. مدول  نشان داده شده است. رفتار تمامی الیاف به صورت صلب و بدون تغییر  1شکل در

کششی و مقاومت الیاف پیوسته بازالت و تا حدودی مشابه است، در حالی که الیاف کوتاه بازالت به طور قابل توجهی سختی  

 .کمتری دارند

 

 

 شهیش افیال و بازالت افیال نمونه سه یبرا كرنش- تنش نمودار سهیمقا : 10شکل  

 

  یابه سبز  متمایل  عمدتا  هاشده و رنگ آن  یه است ته ی سنگ آتشفشان ی نازک بازالت که نوع   یار بس ی هایالمنتاز ف یاف ال این

  یری و فشار باال، اشتعال پذ یش عمدتا به خاطر مقاومت به حرارت، مقاومت به سا هایتبازالت در کامپوز یافاست. ال ایقهوه

  یمیایی ش  یب از لحاظ ترک  یافال  ین . اشوندی استفاده م   یایی قل  اییطه باال در مح  یار بس  اومتو مق  ینه خوب به زم  ی کم، چسبندگ

ته روش  حال  یشهش  یاف ال  یهشب  یه و  در  االست  یاستحکام کشش  یکههستند،  مدول  ال  یکو  از  در    یشهش  یافباالتر  و  دارند 

و کربن در    ید آرام یافبا ال  یسهبازالت در مقاف  یا . الدهندی از خود نشان م  ی مقاومت بهتر  یو نمک  یدیاس  یایی،قل  هاییطمح

https://afzir.com/knowledge/wp-content/uploads/2018/03/1-1.png
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از    تریگسترده   ییمحدوده دما بوده )حدودا  دماها  گرادسانتی   270قابل کاربرد  به  گرادسانتی   600   ی باال  یتا  ( و مقاومت 

از    هستند.  یزن  یشتریب  یو استحکام برش  یاستحکام فشار  یدارا   یدارند. از طرف   یو مقاومت به تشعشع بهتر  یداسیوناکس

  یاف ساخت ال  ی مناطق در دسترس بوده و برا  یشتر در ب  شودی استفاده م   یاف ال  ینساخت ا  یکه سنگ بازالت که برا   جایی آن

 دارند.  ی کمتر یمتکربن ق  یافنسبت به ال شود، ی استفاده نم ی بازالت از مواد افزودن

)مانند    یهوا، مواد اصطکاک  یلترهایمخازن تحت فشار، درپوش ف  ین،ضد آتش، بدنه ماش  هایدر ساخت پارچه   یافال  ینا  کاربرد

 .  است یایی در هایبتن، پل و سازه  ی،باد  ین لنت ترمز(، پره تورب

 

 معرفی الیاف کربن -1-2

وزنی کربن گفته می شده که در تولید آن ها از مواد پلیمری به عنوان پیش    %92الیاف کربن در گذشته به الیاف با حداقل  

وزنی اتم کربن تولید شده است که تنها شامل آلوتروپ   % 100شده است. امروزه الیاف کربن متشکل از حدود ستفاده می ماده ا

 باشد.  های کربن شامل نانو لوله های کربن و گرافن می 

 

 

 : الیاف كربن 11شکل  

 

تولید شوند. پس به عنوان تعریف جدید، این تعریف که الیاف کربن به الیاف  همچنین الیاف کربن می تواند از ناننو الیاف کربن  

های کربن گفته شده که که در تولید آن از پلیمرها یا ساختارهای آلوتروپ کربن استفاده می شود  وزنی اتم   % 92با حداقل  

 .تواند مناسب تر باشدمی

، از    GP 900 و مدول االستیسیته باال تا (g/cm 2 – 1/75 د، خزش پایی، دانسیته پایین )در حدوGP 7 مقاومت باالی تا

ویژگی های مناسب این الیاف می باشد. بجز مقاومت پایین در برابر عوامل اکسید کننده مانند هوای داغ و آتش، این الیاف  

 .مقاومت خوبی نسبت به سایر عوامل مخرب شیمیایی دارند
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کاربرد آنها در صنایع مختلف از جمله صنایع تولید کامپوزیت مورد توجه قرار    به دلیل خواص مکانیکی مناسب، این الیاف و 

گرفته است. صنعت تولید الیاف کربن به طور گسترده به منظور کاربرد های نظامی، هوافضا، ساخت و ساز و همچنینن به  

الیاف کربن و کاربرد آنها در    های اخیر تقاضا برای سال   طی.  است  یافته   گسترش   ورزشی  و  پزشکی  تجهیزات   منظور تولید

 .خودرو سازی و حوضه دستگاه های کاربردی در صنعت تولید انرژی از طریق باد، دو برابر شده است

با این وجود برای تولید بیشتر و کاربردی تر شده این الیاف الزم است قیمت این الیاف تا حد زیادی کاهش یابد. به این منظور  

ستی که به صورت عمده از منابع آن ها مانند گیاهان دارای سلولوز یا لیگنین قابل دسترسی است،  می توان از پلیمر های زی

استفاده نمود. با این وجود در حال حاضر ماده اولیه عمده تولیدات صنعتی الیاف کربن را پلیمری به نام پلی اکریلونیتریل تشکیل  

ده اولیه در تولید الیاف کربن استفاده می شود. طی فرایند تولید؛ الیاف  داده است و به نسبت محدودتری هم از قیر به عنوان ما 

کربن تولیدی مدول و مقاومت بیشتری پیدا می کنند. خواص الیاف تولید شده به عوامل مختلفی مانند ساختار کریستالی، جهت  

ب الیاف کربن معموال  بر روی سطح  دارد.  الیاف بستگی  با  گیری مولکولی و عیب و نقص های  ه جهت چسبندگی مناسب 

 . ماتریس های کامپوزیتی، عملیات حرارتی انجام می شود

 

   محصول  آیسیک کد و نام -1-3

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 میهای فعالیتی است بطوریکه در آن بتوان موجودیت رده 

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

 .  باشدی م 3مطابق جدول   کد آیسیک محصوالت تولیدی

 

 یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت( )ماخذ: وبسایت بهین طرح  محصوالت کیسیكدآ: 3جدول 

 واحد  كد آيسيک  نوع محصول 

 تن 2610412315 الياف شيشه انواع  
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  گمرکی تعرفه شماره -1-4

بازرگانی، بیشتر از  المللی جهت کدبندی کاالها در امر صادرات و واردات و تعیین حقوق گمرکی و سود  ستدهای بین   و  در داد 

طبقه  نوع  م دو  استفاده  طبقه شودی بندی  از  یکی  نامبندی.  دیگری  ها،  و  بروکسل  تجارت  طبقهگذاری  استاندارد  مرکز  بندی 

م بین طبقه .  باشدی الملل  اروش  مورد  طبقه بندی  ایران،  خارجی  بازرگانی  در  و  ستفاده  نیازها  بنابر  که  است  بروکسل  بندی 

 ها انجام گرفته است. های بیشتری در زیر تعرفهبندی کاربردهای خاص موجود، بعضاً تقسیم

 

 : شماره تعرفه گمركی محصوالت طرح4جدول 

 شماره تعرفه نام محصول 

 7019 مواد )مثالً، نخ، پارچه تار و پودباف(.  ینساخته شده از ا یای ( و اشیشهش الیافه )از جمل یشهش یاف ال
 

 

 : حقوق گمركی محصوالت طرح5جدول 

 نوع کاال  شماره تعرفه
حقوق  
 گمرکی 

SUQ 

7019 
الیاف شیشه )از جمله پشم شیشه( و اشیاء ساخته شده از این مواد )مثالً نخ،   -

 ( و نخ بریده شده یا نشده : Rovingفیتیله، خامه )  - های تار و پود باف(پارچه 
4 Kg 

70191100 
( که در ازای آنها از  CHOPPED STRANDSهای بریده شده )رشته   --

 میلیمتر بیشتر نباشد.  50
4 Kg 

 4 Kg ( Rovingخامه )  -- 70191200
   سایر :  -- 701919

 Kg 4 ای )تار( رشته به صورت -- 70191910
 STAPLE 4 Kgبه صورت الیاف  -- 70191990

70193 
،  (MATTERSS)، ماتریس(MAT)( نطع، مت Voilesورقهای نازک ) -

 و محصوالت نبافته همانند: (BOARD)تخته 
  

 4 Kg (MAT)مت -- 70193100

 40 Kg (VOILES)های نازکورقه -- 70193200

   سایر  -- 701939

 Kg 25 پشم شیشه  ---  70193910
  4 سایر  ---  70193990

 Kg 4 های تار و پود باف از خامهپارچه   -- 70194000
   های تار و پودباف : سایر پارچه  - 

 Kg 4 سانتیمتر بیشتر نباشد  30که پهنای آنها از   -- 70195100
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 نوع کاال  شماره تعرفه
حقوق  
 گمرکی 

SUQ 

70195200 
گرم در هر    250سانتیمتر، ساده باف، به وزن کمتر از  30با پهنای بیش از   --

ه اندازه هر نخ تک الی آن از   (FILAMENTS)هایی مترمربع، از رشته 
 تکس بیشتر نباشد  136

4 Kg 

 Kg 4 سایر  -- 70195900

   سایر:  - 701990

 Kg 4 الیاف بافته نشده به صورت حجمی یا فالکس  ---  70199010

 Kg 4 الیه و روکش برای جداکردن تیوب و لوله  ---  70199020

 Kg 4 سایر الیاف شده  ---  70199030

 Kg 4 سایر - 70199090

 Kg 20 لوله )غالف( عایق الکتریکی و حرارتی  ---  70199091

 Kg 4 سایر  ---  70199099

 

  صادرات و واردات شرایط -1-5

واردات و صادرات این نوع محصوالت طی سالهای گذشته به کشور صورت گرفته است و  با توجه به ماهیت طرح شرایط  

 ممنوعیتی برای این امر موجود نمی باشد. 

 

  ملی  استاندارد ارائه و بررسی -1-6

 .  باشدبا توجه به بررسی های انجام شده استاندراد داخلی برای این نوع محصوالت موجود نمی 

 

 جهانی  قیمت  همچنین و داخل  در محصوالت  تولید قیمت زمینه در الزم اطالعات ارائه  و  بررسی   -1-7

  محصول

 شده است:   داده شرح ذیل در مهم پارامترهای از برخی که مؤثرند محصول قیمت بر مختلفی پارامترهای

 تمام قیمت در تعیین را ایعمده  نقش  و باشدمی  تولید متغیر  های هزینه  ترینمهم  از  یکی که مصرفی  اولیه مواد  قیمت (1

 .دارد محصول شده
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 مصرف محصول، هایکانون  و اولیه مواد تأمین منابع به دسترسی لحاظ  از خصوص به واحد احداث جغرافیایی منطقه (2

 .داد خواهد قرار تأثیر تحت را مربوط هایهزینه 

 فروش قیمت و ... بر ضایعات تولیدی، میزان محصول گذاری، کیفیتسرمایه  بر تأثیر طریق از استفاده مورد تکنولوژی نوع (3

 .بود خواهد مؤثر محصول

 .دارد محصول شده تمام قیمت و تولید متغیر هایهزینه  در مستقیم تأثیر نیاز مورد انسانی نیروی هزینه (4

 سرشکن از طریق تولید ظرفیت  افزایش که ترتیب این به است، مؤثر محصول فروش قیمت روی بر واحد تولید ظرفیت (5

 .گرددمی محصول شده تمام قیمت کاهش باعث سربار هایهزینه  نمودن

 در باید  تأمین نماید، را  تولید  های هزینه  بایستمی  که این  بر عالوه شده تولید محصول فروش قیمت فوق،  نکات  به توجه  با

 آورد.  بدست را بازار از سهمی بتوان که باشد حدی

 باشد ی مقیمت فروش محصوالت طرح به شرح زیر بر اساس مطالب فوق 

 

 : قیمت فروش محصوالت طرح6جدول 

 شرح
 قیمت فروش

 )میلیون ریال/تن( 

 2,300 بازالت(  )کربن/   Direct Rovingنخ 

 690 بازالت(  )کربن/   Non woven Tissueتیشو  

 

 .  محصول در طرح، با درصد قابل رقابتی با نمونه های وارداتی پیش بینی شده استشایان ذکر است قیمت 

 

 ه منطق کشورهای و داخل در نظر مورد محصول کاربرد و مصرف موارد  توضیح  -1-8

  ی و حت   یشه ش  یاف با ال  یار بازالت با وجود مشابهت بس  یاف کربن متداول بوده است، اما ال  یاف و ال  یشه ش  یاف تاکنون استفاده از ال

ها،    یاییدر مقابل قل  یشهش  یافبازالت بر خالف ال  یافنسبت به آن دارد. ال  یبهتر  ی مقاومت  هاییژگی و  یدی، تول  یندمشابهت فرآ

با    یسه دارد. در مقا  یعی کاربرد وس  یایی در   ی هاها و سازه خاطر در بتن، پل   ین است و به هم  مقاوم  یار بس  ی و نمک   یدی مواد اس

( کاربرد دارند و  یگراددرجه سانت+  650تا    - 269)  ترییع وس  ییبازالت در بازه دما  یاف (، الیمصنوع  یاف )ال  دی کربن و آرام  یاف ال

  13تا    9  ینبازالت ب  یاف ضخامت چون ال  یتر هستند. از طرف مقاوم  بسیار  ی برش  یروهای تراکم و ن  تشعشع،   یداسیون،در برابر اکس

  ی بتن  یهاساخت ورق   ی را برا  یاف شده مجاز در استفاده از ال  یفتعر   محیطیت یسو ز   یستی قطر دارند. لذا حداقل حد ز   یکرونم



 

 تولید  احداث واحدگزارش طرح توجیهی 

 الیاف شیشه کربن و بازالت

 99-143 شماره:

 12/08/99تاریخ: 

 

23 

 

  یمانی س  ی هاآزبست در ورق   ی برا  بی مطلو  یگزینبازالت به عنوان جا  یاف ال  ین دارند و بنابرا   یکرون م  5  یاف، شده با ال  یت تقو

)معروف    یشه ش  یافال  هاییبو آس  محیطییست هاست که صحبت از مضرات ز موضوع سال   ینا   یتاهم  یلمسلح شده است. بدل 

سوال    یر محصول، نقش آن بر سالمت انسان هم ز  ین مخرب ا  محیطی  یست . لذا عالوه بر آثار زشودی م   یده( شنیشهبه پشم ش

و موارد    ی مشکالت تنفس  یجاد ا   ی، ست پو یتحساس  یجاد ا  یشه،زا بودن پشم شبه بعد، سرطان   یالدیم  1990رفته است. از دهه  

تر  ارزان   یارو بس  دردسرتری ب  یگزین جا   یکورود    یرا برا  ینهادعاها رد شدند، زم   ینا  یشترمطرح شد. هر چند ب  یگرید  یاربس

نسبت به سنگ آهن،   یعتسنگ بازالت در طب ی. با توجه به فراواندبازالت« نام دار  یاف »ال یگزینمحصول جا ینفراهم نمود، ا

کمتر    یز تمام شده ن  یمت ق  یجهکرده و در نت  یدا در پروژه ها کاهش پ  یلگرد م  ید خر  ینه هز   یلگردها، گونه م  ین ا  ید در صورت تول

خوب آنها مانند استحکام،    یها   یژگیو و  یشه ش  یاف( نسبت به الی )بازالتیآتشفشان  یاف گردد. عالوه بر عملکرد باالتر ال  یم

  ین سازد. ا  یم   یگزینجا  یشهش   یافآنها را با ال  یاقتصاد  یهتوج  ینفروسرخ همچن  یو مقاومت در برابر پرتوتحمل دما، دوام  

  ی نقص برا  ی ب  یگزینی باال( دارند و جا  یانگ مدول    یا   ی)مدول کشش  ی فوق العاده ا  یکشسان  یها   یژگی و   یدمحصوالت جد

  یکامالً خنث   ی آتشفشان  یشده از صخره ها   یه ته  ی شوند. رشته ها  ی از کاربردها محسوب م  یاری در بس  ید کربن و آرام  یاف ال

  یاف ال ینشوند. ا ی به کار گرفته م یصنعت یها  یکها و پالست  یندر انواع رز   یندارند و به راحت یطیمح یستز  یدهستند، تهد

گوناگون    یتوانند در شاخه ها   یبرآورد ساخته و م را    یشرفتهپ   یتیشده و محصوالت کامپوز  یت مواد تقو  ی بازار جهان  یازهای ن

مقاوم در    یزات تجه  یسات، جاده، لوله و تأس  یرزمینی، ز  ی خودرو، عمران ، ساخت و سازها  ی، صنعت از جمله هوا فضا/ هوانورد

 . شوند  گرفته  کار به  …و یساز یقعا  یایی،در ی ساخت و سازها ی،و دفاع یتی امن یایی، در ی، برابر خوردگ 

 

 مختلف درصنایع شیشه الیاف كاربردهای: 7جدول 

 کاربرد  صنایع مورد استفاده 

 عایق حرارتی موتور هواپیما، عایق صدای قسمت خروج هوایی 

 بردهای مدار چاپی با مقاومت حرارتی باال و خواص الکتریک مناسب  الکتریکی 

پتروشیمی و 
 متالورژی غیر آهنی

 فیلترهای هوا و فیلتر های آب

 انواع فیلترها  شیمیایی 

 عایق اطاق و موتور، لنت ترمز خودروسازی 

جانشین فوالد به عنوان ماده تقویت کننده بتون برای ساختمانها، ستونها و اسکله   ساختمانی 
 های دریایی، جانشین غیر قابل اشتغال چوب عایق کاری کف، سقف و دیوراها 
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 ماده تقویت کننده برای آسفالت و پوشش بتون  راهسازی 

 عایق حرارتی  کشتی سازی 

مواد جاذب ضربه برای پرسها، عایق حرارتی یخچال، عایق لوله های مخازن   مهندسی
اکسیژن، نیتروژن وغیره، ماده تقویت کننده و پر کننده انواع کامپوزیتها خصوصا  

 کامپوزیتهای زمینه پلیمری 

 جانشین مناسب آزبست بدون مشکالت آلودگی محیط و سرطان زایی  جایگزین مواد 

 های آب ماده پایه مناسب برای رشد سبزیجات وگلها درگلخانه،فیلتر کشاورزی 

 فیلترهای هوا  پزشکی

 فیلتر سیگار، عایق حرارتی درآشپزخانه ها، کارتن های مقاوم به حرارت  متفرقه 
 

  محصول مصرف  بر آن اثرات و تحلیل و تجزیه و جایگزین کاالهای بررسی -1-9

نشان دهنده این مساله است که  این تفاوت    الیاف شیشه، بازالت و الیاف کربن بین قیمت انواع متداول    مقایسه   با توجه به  

 .ارزان ترین نوع الیاف تقویت کننده است و الیاف کربن بیشترین بها را دارند E-glass الیاف

 .ويژگي هاي مکانيکي الياف مقايسه شده است  8در جدول 

 

 افیال یکیمکان یها یژگ یو: 8جدول 

 ( GPaمدول كششي ) (Gpaمقاومت كششي ) كرنش شکست ( g/cm3چگالي ) نوع الياف 
E-glass 55/2 70/4 45/3 69 
S-glass 49/3 60/5 71/4 85 

 89 84/4 10/3 7/2 بازالت

 221 1/3 25/1 75/1 كربن

 

این جدول نشان می دهند که الیاف کربن مدول االستیسییته بسیار بیشتری نسبت به دو نوع دیگر دارند و به همین دلیل الیاف  

باشد، کاربرد دارد و شاید بتوان مدول زیاد را عامل اصلی  به مدول زیاد و تغییر شکل کم می  کربن در کاربردهای ویژه که نیاز

ارجحیت الیاف کربن نسبت به الیاف شیشه در کاربردهای خاص دانست. از نظر مقاومت کششی نیز همان گونه که مشاهده  

را دارند. با توجه به مطالب فوق هر سه نوع الیاف    مقاومت   کمترین   می شود الیاف بازالت بیشترین مقاومت کششی و الیاف 

ی باشند که با توجه به نوع کاربرد، محیط و پلیمر مورد استفاده به عنوان  مورد بررسی دارای مزیت ها و معایب خاص خود م
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الیاف خاص بهره گرفت. مقاومت شیمیایی، خصوصیات مکانیکی شامل مدول کششی، مقاومت  FRPماتریس در   از  باید   ،

ی تولید این الیاف، از  کششی و مقاومت در برابر خستگی و اصطکاک، صرفه اقتصادی و در دسترس بودن منابع اولیه الزم برا

جمله موارد مهمی هستند که الزم است در کاربرد این الیاف مورد توجه قرار گیرند. داشتن دید همه جانبه در تولید و کاربرد به  

انتخاب بهتر، مدیریت بهتر و کاهش هزینه ها بسیار کمک کننده است. به عنوان مثال به دلیل کم تر بودن نسبت مدول  

ه قیمت در الیاف کربن شاید در مواردی به جهت کنترل خیز از سه برابر الیاف شیشه بهره گرفتن به صرفه تر از  االستیسیته ب

 د. باش  ن ترتبع آن استفاده از رزین مقاوم تر و گرا  به و کربن  الیاف  استفاده از

 

  منطقه کشورهای و ایران در کاال  استراتژیکی اهمیت -1-10

طرح، با توجه به جایگزینی با مواد فلزی، یکی از استراتژیک ترین  مواد در تولید انواع محصوالت  محصول مورد بررسی در  

از به ماهیت محصول،  توجه  با  باشد، زیرا  برخو   می  رقبای خود  به سایر  از  وزن کمتری نسبت  این یکی  باشد که  ردار می 

 ع جایگزین های فلزی می شود ترین فاکتورهایی است که باعث جایگزینی این محصوالت با انوا اصلی 

 

  محصول کننده مصرف و کننده تولید عمده کشورهای -1-11

با توجه به بررسی های انجام شده، مطابق اطالعات سازمان تجارت جهانی، مقدار واردات، بزرگترین واردکنندگان این نوع  

 محصوالت به کشورهای مختلف طی سالهای گذشته ارائه شده است.

 

 ( www.trademap.org: ماخذ)  تن به ارقام - المللیالیاف شده در عرصه بین واردات حجم: 9جدول  

 2020 2019 2018 2017 2016 کشورهای واردکننده 

United States of America 0 0 0 0 591634 

Germany 525543 556716 587327 564210 529125 

France 261770 269746 307081 338648 357134 

Korea, Republic of 181143 203431 217946 220139 206451 

Italy 163714 171275 189979 195500 203679 

Japan 145271 168971 194980 203573 196495 

Netherlands 112641 136602 174530 181508 191058 

India 114856 148022 169491 201064 178369 

China 237332 195338 200268 191862 162770 

United Kingdom 119892 128107 143166 135113 160792 

Poland 109472 120739 135195 154721 155499 
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 2020 2019 2018 2017 2016 کشورهای واردکننده 

Spain No Quantity 117950 145319 147661 152051 

Belgium 135474 142611 150147 149778 142326 

Turkey 97517 126402 138315 115175 107805 

United Arab Emirates 80451 95654 103312 111246 104108 

Thailand 71871 81456 88412 91036 93491 

Saudi Arabia 130123 55377 72688 79012 90509 

Russian Federation 63712 71033 75380 85097 89144 

Czech Republic 58815 67713 69609 74161 69807 

Denmark 66991 84550 78968 75800 69222 

Austria 46724 59901 59790 66509 62787 

 

 

 : كشورهای عمده واردكننده الیاف شیشه12شکل  

 
از سویی با توجه به بررسی های انجام شده، مطابق اطالعات سازمان تجارت جهانی، مقدار صادرات، بزرگترین صادرکنندگان  

 باشد. می  10مطابق جدول این نوع محصوالت به کشورهای مختلف طی سالهای گذشته  


