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 خالصه کل طرح  

   زنجیره متیل متاکریالت عنوان طرح 

 شهرک صنعتی شهرکرد  محل اجرا

 متیل متاکریالت و  پلی متیل متاکریالت  تولیدی محصوالت 

 ظرفیت
تن در سال متیل    30.000و    تن در سال پلی متیل متاکریالت  17.000

 متاکریالت 

 یکول گال یلن اتو  متانولید و فرمالدئ مواد اولیه مصرفی عمده

 انرژی 

 کبلووات ساعت  54,000,000 برق مصرفی 

 مترمکعب  152,000 آب مصرفی شرب 

 مترمکعب  84,500,000 گاز 

 نفر  225 زایی اشتغال

 مترمربع  70.000 زمین 

 میلیون ریال  30,503,101 گذاری کل طرح سرمایه 

 میلیون ریال  29,817,790 گذاری ثابت طرح سرمایه 

 میلیون ریال  685,311 سرمایه در گردش طرح 

 درصد   43  (IRR) نرخ بازده داخلی طرح

 میلیون ریال  23,177,747  (NPV) فعلی کل سرمایهخالص ارزش 

 سال  4.44 عادی   دوره بازگشت سرمایه

 سال  5.59 دوره بازگشت سرمایه متحرک 

 میلیون ریال  4,224,017 سر  میزان فروش در نقطه سربه 

 درصد   19 سر )درصد تولید( نقطه سربه 

 میلیون ریال  16,249,805 ارزش افزوده ناخالص داخلی 

 میلیون ریال  13,289,566 ارزش افزوده خالص داخلی 

 میلیون ریال  132,524 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 

  ی مواد مصنوع   ید به تول  یعت( موجود در طبهایدروکربن )عمدتا ه  ی با استفاده از مواد آل  ،ید به مواد جد   یابیدست  ی بشر با تالش برا

معروف هستند.   یمری و گوگرد بوده و به نام مواد پل یتروژن , نیژن , اکسیدروژن مواد عمدتا شامل عنصر کربن , ه ین شد. ا  یل نا

و چمدان ,   یف, ک یها, بسته بندیها, اسباب باز یخانگ  یل , از جمله در ساخت وسا  یعیوس بردهایکار ی مصنوع  یا  یمریمواد پل

,    ینتی و ز   ی حفاظت از خوردگ  یبه عنوان رنگها برا  یانتقال أب , مواد پوشش  ی , شلنگها و لوله ها  یو صندل   یز کفش , م

از    یی نسبتا باال در ساخت اجزا   یدر دماها   ی باال حت  مبا استحکا  ی مهندس  یمرهایو باالخره به عنوان پل  یل اتومب  یکهایالست

 أالت دارند.   ینماش

خوب در مقابل    یداریو پا  ییینوزن مخصوص پا   یدارند . أنها دارا  یدیوب و مفنسبتا خ  یکیو مکان  یزیکیخواص ف  پلیمرها 

هستند.    یکیالکتر  یقعا  یمرها ها شوند. اغلب پل  یشهش  یگزین توانند جا   یاز أنها شفاف بوده و م   یهستند. بعض   یمیاییمواد ش

 .  دارند  یکیالکتر  یتهدا   یتقابل ی وجود دارند که تا حدود یز ن یخاص  یمرهای اما پل

باشد  می یالتمتا کر یلمت  ی پلگرید های مختلف  هدف از اجرای طرح، تدوین مطالعات پیش امکان سنجی برای تولید 

 که به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است. 

ولید زنجیره  یالت تولید شده و به عنوان ماده اولیه برای ت متا کر  یل متیالت ابتدا  متا کر   یل مت  ی پلشایان ذکر است برای تولید  

 نهایی مورد مصرف قرار می گیرد. 
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  محصول  معرفی -1

.  شودی استفاده م  یشهش  ی نشکن برا  یگزینیشفاف است که به عنوان جا  یکپالست  یک  PMMA  یا(  یالتمتاکر   یل )متی  پل 

از    یم   یریجلوگ  یان به تماشاچ  یاز برخورد توپ هاک   یهاک   ین که در زم  یموانع ساخته شده است. شرکت    PMMAکند، 

 یزن  Ineos Acrylics. شرکت  نامدی گلَس م   ی را پلِکس   ا و آنه  سازدی جنس م   ین از ا  ییپنجره ها  Rohm and Haas  یمیاییش

  یک   ی ها، وان ها  یی داغ، ظرفشو  ی در ساختن سطوح وان ها  یتگذاشته است. لوسا  Luciteو اسم آنها را    سازدی مواد را م   ینا

 رود.  ی حمام به کار م یل تکه و وسا 

 

 

 : نمایی از پلی متیل متا کریالت1شکل  

 

PMMA  دارد.    یشههم نسبت به ش  یگرید  یتشود، مزی ساخت پنجره استفاده م  یبرا  یوقتPMMA  تر است.  شفاف   یشهاز ش

ساخته شده از    یهاپنجره  یشود. ول  یاز پشت آن سخت م   یدنشوند، د   ی ساخته م  یمضخ  یلیخ  یا  یشهش  یپنجره ها   یوقت

PMMAباشد که    یم آنقدر ضخ  ید آنها با   ییواره د   یرا ز  کند،ی م  یل تبد   گبزر   یها   یوم ساخت آکوار  یمناسب برا  ی ، را به ماده ا

در    یایشه به ش  جهان، مربوط  ییکپارچه   یشهش  ین آب را تحمل کند. در واقع، بزرگ تر  یترل   یلیونچند م  یبتواند فشار باال

متر ارتفاع،    5/5متر طول،    16ساخته شده و    PMMAبزرگ    یقطعه    یک است که از    یفرنیاکال  Monterry Bay  یومآکوار

 متر ضخامت دارد.  یسانت  33

PMMA   یاغلب حاو  یلیک،آکر   ی التکس  یرنگ ها  کاربرد دارد.  یزن  سازیدر رنگ  PMMA   باشد.  ی معلق در آب مPMMA  

نم  ا  ی در آب حل  از  پراکنده کردن    ین شود،  پل  PMMAرو  از  استفاده  به  ما را وادار  که آب و    کند ی م  یگری د  یمر در آب، 

PMMA   حال،    ینرا هم سازگار کند.با اPMMA   روان کننده و    یو رنگ است. اغلب روغن ها   یک از پالست  یش ب  یزی چ
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که با    کنید ی م  ی که شما سع  ی مسئله وقت  ین . ا شوندی و چسبناک م   یسکوز کامالً و  یین پا  یاربس  ی در دماها  یدرولیک، ه یاالتس

حل   یاالت ها و سروغن  ین در ا  PMMA ی مقدار کم  ی است. اما وقت ی مشکل بزرگ  ید، سرد کار کن یی در هوا  ین سنگ یزات تجه

 کنند. هم کار    - C° 100  یرز  ی توانند تا دما  یها م   ینشوند و ماشی نم  یسکوزو  یینپا  یدر دما شود، 

 

 :مزایا

 ی عال ی نور یتشفاف (1

 ی سطح عال یسخت (2

مقاومت باال    ی،جو   یطو شرا  ی در برابر هوازدگ  یگوناگون، مقاومت عال   ییآب و هوا  یطدر برابر شرا   ی تحمل عال  یتقابل (3

 . ید در برابر نور خورش

 خوب  یاهمراه با استحکام ضربه یر صلب و انعطاف ناپذ  (4

 یین پا   یانقباض درون قالب یا ینکو کاهش حجم و شر  ی عال ی ابعاد یداری پا (5

 . یابد ی م یش افزا ی،بعد  دو  یا ی، محور دو  یآن ها با چقرمگ  ییگرما ی دهشکل  (6

 
 یالت می باشد. متاکر یل مت محصول تولیدی طرح یکی از اشکال پلیمری  از

استر    یل مت  رنگی، ی ب   یعما   یناست. ا   CH2=C(CH3)COOH  با فرمول   یک ارگان  یب ترک  یک(  MMA)  یالت متاکر  یلمت

 ( است. PMMA)  یالتمتاکر یل مت یپل   یدتول ی بزرگ برا یاسدر مق یدشده مونومر تول  یک(  MAA) یداس یلیکمتاکر

ماده به    ین ا  ید تول  ی برا  یرها مس  ین تر   ی از اصل   یدرین ه  یانوس  یر . مسیدآ  ی به دست م  ی مختلف   یرهای از مس  یالت متاکر  یل مت

در    یانوهیدرین. سید آ  یبه دست م یانیدس یدروژن( توسط تراکم استون و  هACH) یدرینه یانواستون س یررود. مس یر م شما

  ی استر با متانول واکنش م  ینشود. سپس ا  یم   یدتول  یدآم  یلسولفات متاکر   ترشود و اس  یم  یدرولیز ه یداس  یکحضور سولفور

  یل مت  ید، اس  یریکبوت  یزو ا  ید، آلده  یون پروپ  یونات، پروپ  یل مت  یرهایشود. مس  ی م   ید تول  MMAسولفات و    ی ب  یوم دهد و آمون

 باشند.  ی م MMA  یدتول یرهای سیگرماز د  ین متاکرولئ یفیکاسیون ( و استر MAN) یتریل ن یلومتا اکر  یزوبوتیلن، ا  یلن،است
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  یه (، در تهMBS)  یرنان استا  یبوتاد  یالتمتاکر  یلمت  یمرپل  ید(، تولPMMA)  1یالت متاکر  یلمت  ی پل  یلیکاکر   یکپالست  تولید 

زانو و د  یدر جراح   یاستخوان   یمان س برا  یکاستخوانها و    یگر مفاصل  ات  یگرد  یها   یالت متاکر   یدتول  یماده خام    یلاست. 

  یلیک باشند. اسد متاکر  ی م  MMAاز مشتقات    یلیکمتاکر  یدو اس  متاکریالت   یل هگز  یل ات-2  یالت، متاکر  یل بوت  یالت، متاکر

 کاربرد دارد.  ی ساخت و ساز و در نساج  یمیاییپوشش، مواد ش یمرهای پل ید در تول یمیایی ماده ش یک ان به عنو

واسط    یمر که به عنوان پل   است  یمیایی ش  یبترک یک n(8یدروژنه2یژن اکس5)کربن   یمیایی با فرمول ش  ( یالتمتاکر  یل )مت  یپل 

  حیو سط  یشهباالتر از ش  یتیباشفاف   یمرهاپل   ین ترمحکم   و  ینتر از سخت  یکیماده    ین. ارودی به کار م   ی در طرح نگار الکترون

و    یدر برابر عوامل جو یمقاومت قابل توجه  یالتمتاکر  یلمت   یاست. صفحات پل   یوبراق ومقاوم در برابر عوامل جو  یقلیص

حال از نظر استحکام در برابر ضربه    ینبرخوردارند و در ع  یاالعادهو سطح شفاف فوق   یکال دارند. از خواص اپت  یدپرتو نور خورش

تا    40دارند. حدود    ی خوب   یکی و الکتر   ی کم و مقاومت کشش  یارمقاوم تر هستند. عالوه بر آن درصد جذب رطوبت بس  یشه از ش

  ی و طراح   ید در تول  یه و بق  یی روشنا  یع و صنا  ی سازدرصد در ساختمان   33  ی، ساز  یلاتومب  یع در صنا  یمرپل  ین ا  یدات درصد تول  50

CDروندی به کار م یکیالکتر یع و صنا یسو ساخت تند یناتمثل خودکار، تزئ یر لوازم التحر  ی،، اسباب باز . 

Poly methyl methacrylate) (PMMAهمچن ،)نام    ین و همچن  یلنات  یپل   یا  یا   یشهش  یلیکاکر   یلیک،به عنوان آکر   ین

بیشتر به عنوان ورق و فیلم   ،  مشابهمورد    ین چند   ین در ب  Perspexو    Crylux  ،Plexiglas  ،Acrylite  ،Lucite  ی تجار  ی ها

 تولید و مصرف می گردد. 

PMMA یپل   یبرا یاقتصاد  یگزین جا یک ( کربناتPCاست که در آن استحکام کشش )،یپاش  یت، شفاف ی، مقاومت خمش ی  

شامل    PMMA  ین، عالوه بر ا   و مقاومت در برابر حرارت است.    یمیایی از مقاومت ضربه، مقاومت ش  یشترب  UVو تحمل  

 .  نمی باشدکربنات  یدر پل  A یسفنول بالقوه مضر ب یرمجموعهز

 

 
1 Poly methyl methacrylate 
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 محصول   آیسیک کد و نام  -1-1

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 کد آیسیک محصوالت تولیدی طرح به شرح زیر 

 

 یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت( )ماخذ: وبسایت بهین طرح  محصوالت کی سیکدآ: 1جدول 

 واحد  کد آیسیک  نوع محصول 

 تن 2413412412 پلی متیل متاکریالت به شکل گرانول

 تن 2520412409 متیل متا کریالت 
 
 

  گمرکی تعرفه شماره -1-2

بازرگانی، بیشتر  المللی جهت کدبندی کاالها در امر صادرات و واردات و تعیین حقوق گمرکـی و سـود  ستدهای بین   و  در داد 

بندی مرکز استاندارد تجارت  طبقه گـذاری بروکـسل و دیگـری  ها، نامبنـدی. یکی از طبقـه شودی بندی استفاده ماز دو نوع طبقه 

بنـدی بروکـسل اسـت کـه بنـابر نیازهـا و  بندی مورد استفاده در بازرگانی خارجی ایران، طبقـه روش طبقه .  باشدی الملل م بین

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

با توجه به بررسی های انجام شده محصول طرح دارای کد تعرفه مجزا برای واردات و صادرات نمی باشد و طی سالهای  

 .گذشته از کد تعرفه کلی برای این نوع محصول استفاده شده است

 

 : شماره تعرفه گمرکی محصوالت طرح2جدول  

 شماره تعرفه نام محصول 

 39061000 یالت متا کر یلمت
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  صادرات و واردات  شرایط -1-3

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

 ممنوعیتی برای این امر موجود نمی باشد. 

 

  ملی  استاندارد ارائه و بررسی -1-4

 توجه به بررسی های انجام شده استاندراد داخلی برای این نوع محصوالت موجود نمی باشد با 

 

 جهانی  قیمت  همچنین و داخل  در محصوالت  تولید قیمت زمینه در الزم اطالعات ارائه  و  بررسی   -1-5

  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

 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

 .  باشدی مقیمت فروش محصوالت طرح به شرح زیر بر اساس مطالب فوق 
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 : قیمت فروش محصوالت طرح3جدول 

 شرح
 قیمت فروش

 تن( /یورو)

 PMMA 2200انواع گرید  

 PMMA 2450انواع گرید  

 

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

 

 منطقه  کشورهای و داخل در نظر مورد محصول کاربرد و مصرف موارد  توضیح  -1-7

باعث باالرفتن کیفیت و تولید محصوالت  محصول تولید طرح می تواند در بخش های مختلف صنعت شیمیایی و مواد کشور  

 جدید گردد. 

 : یالت به شرح زیر می باشند متا کر یلمحصوالت مت

 CM 205 یالت متاکر  یلمت پلی (1

 IH830 یالت متاکر  یلمت پلی (2

 CM 207 یالت متاکر  یلمت پلی (3

 CM 211 یالت متاکر  یلمت پلی (4

 یرها ها و درزگچسب (5

 پوشش محافظ  (6

 ی صنعت  یهارنگ  (7

 یکی پالست  یمواد افزودن (8

 یالت متاکر یلمت یپل   یلیکاکر  یکپالست (9

 ی سنگ مرمر مصنوع  (10

 ینگ باند یمان س (11

 
 یالت می باشد متاکر  یلمت یپل از سویی کاربرد محصول نهایی طرح یعنی  

  یه،نقل   یل وسا  ی برا  یگراز جمله چراغ عقب و لوازم د  ها ینهاز زم  ی گسترده ا  یفشفاف و با دوام، در ط  یالت متاکر  یلمت  یپل 

ضد    یزات تجه  ی، سقف  ی هاپنجره ساختمان، پنجره  ی در قالب ورق برا  یالتمتاکر  یلمت  یکاربرد دارد. پل   ینکع  ی لوازم و لنزها

  ی برا  ینهستند. همچن  یگر د  ی کاربرد  یهااز برنامه  یاریمبلمان و بس  ی،د  یس  ال   یشصفحه نما  یش،گلوله، عالئم و نما

که در    یو دندان پزشک   یبه طور گسترده در پزشک  یالترمتاک  یمرهای. پلکندی فراهم م   یالتآکر  یل مت  یهبر پا   یمرپوشش پل 

 . شود ی دارد، استفاده م  یاتیآن خلوص و ثبات، عملکرد ح
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 است:  یربه شرح ز یشهش یگزین جا  یالت متاکر یلمت یاز مصارف پل  برخی

 . شودی استفاده م  ی و تجار یمسکون  ی ها  یومساخت آکوار  ی است که معموال برا یلیآکر  ی ا یشهش یالت متاکر  یلمت یپل  (1

 شود  ی استفاده م یردریائیهادر پنجره ز  (2

 یخ  ی رو یهاک یدان حفاظت تماشاگران در م (3

 ضد شورش  یسپل  یخودروها  یشهش (4

  ییروشنا  یع و صنا  یدرصد در ساختمان ساز  33  ی،ساز  یلاتومب  یعدر صنا   یمر پل  ینا  یداتدرصد تول  50تا    40حدود    ی،طور کل   به

به کار    یکی الکتر  یعو صنا   یسو ساخت تند  ینات مثل خودکار، تزئ  یرلوازم التحر  ی، ، اسباب بازCD  یو طراح   یددر تول  یه و بق

 . روندیم

 

  محصول مصرف  بر آن اثرات و تحلیل و تجزیه و جایگزین کاالهای بررسی -1-7

 یه صنایع پایین دستی گردند. با توجه به ماهیت محصول، این نوع محصوالت می توانند جایگزین انواع قدیمی تر مواد اول

 

  منطقه کشورهای و ایران در کاال  استراتژیکی اهمیت -1-8

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

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

 ترین فاکتورهایی است که باعث جایگزینی این محصوالت با انواع جایگزین های فلزی می شود 
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  محصول کننده مصرف و کننده تولید عمده کشورهای -1-9

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

 محصوالت به کشورهای مختلف طی سالهای گذشته ارائه شده است.

 

 (www.trademap.org: ماخذ )  تن به ارقام - یالمللنیب عرصه در PMMA واردات حجم: 4جدول 

 2020 2019 2018 2017 2016 کشورهای واردکننده 

China 187981 198431 191880 222100 233804 

India 16796 24379 25496 29390 24984 

Malaysia 13641 12984 16553 18755 22606 

Japan 17818 17391 19718 22900 20977 

Taipei, Chinese 18718 16769 14366 19346 20336 

United States of America 16048 12436 18410 13930 18850 

Spain 14453 15747 17066 13841 14015 

Germany 12090 16721 19505 17067 14002 

Indonesia 9728 10369 10610 13241 12770 

Russian Federation 11087 10048 11845 11296 10750 

Italy 12457 13905 12796 13366 10701 

Turkey 10250 12378 11944 11971 10693 

Hong Kong, China 11301 9797 7268 9430 10181 

Viet Nam 8268 8170 9788 8149 10166 

Czech Republic 4940 8728 10294 8431 9968 

Egypt 10128 8480 7389 12120 9630 
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 شهیش افیال  واردکننده عمده یکشورها: 2شکل  

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

 این نوع محصوالت به کشورهای مختلف طی سالهای گذشته ارائه شده است. 
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 ( www.trademap.org: ماخذ)  تن به ارقام - یالمللنیب عرصه  در PMMA صادرات  حجم: 5جدول 

 2020 2019 2018 2017 2016 کشورهای صادرکننده 

World 393041 440587 435757 484151 509917 

Korea, Republic of 130398 143640 126388 114187 127758 

Singapore 88681 99049 94774 91184 96191 

Saudi Arabia 0 59 2966 57493 74915 

Japan 51298 58220 48880 45200 42975 

Hong Kong, China 10420 10176 7801 16310 27845 

United States of America 26165 24053 27807 33923 26643 

Taipei, Chinese 25287 31214 45456 38049 25513 

Thailand 6295 4981 5521 10325 15455 

China 10434 10886 14953 13746 13458 

Malaysia 7620 7079 5587 9390 13050 

Indonesia 3389 4743 4560 4464 9292 

Belgium 3769 7071 6188 8540 8091 

India 8002 8606 3824 3885 3988 

Switzerland 2642 2708 3464 3109 3077 

Netherlands 3641 13081 17310 16188 2967 

United Kingdom 1806 2354 3483 1758 1711 

Czech Republic 629 1220 1587 1363 1476 

Slovakia 836 832 917 1459 1360 

Egypt 122 80 980 1001 1353 

Poland 1057 333 2019 1051 1349 

United Arab Emirates 77 62 503 531 1340 

 

 

 

  



 

 گزارش طرح توجیهی احداث واحد تولید 

 یالت متا کر یلمت یپل 

 99-144 شماره:

 12/08/99تاریخ: 

 

18 

 
 

  
 PMMA واردکننده  عمده یکشورها: 3شکل  

  


