
 
 مجهوري اسالمي ایران

 وزارت صنایع و معادن

 سازمان صنایع كوچك و شهركهاي صنعيت ایران

 شركت شهركهاي صنعيت استان قم

 

 

سنجي  مطالعات امكان

 مقدماتي

انواع قالب طرح تولید 

 صنایع پالستیک و کفش

 
 :كنندههتیه 

 شرکت تراوش ایده پویا

 
 ١٣٩٠ پاییز

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 

انواع قالب صنایع سنجی طرح تولید  خالصه مطالعه امکان

 پالستیک و کفش

 نام حمصول
انواع قالب صنایع پالستیک 

 و کفش

 ظرفیت پیشنهادی طرح
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دهنده حمصول با کیفیت و مهچنین 
وجود واردات برای این حمصول، 

گذاری در این طرح به  سرمایه
 .شود گذار پیشنهاد می سرمایه

ها  مساحت ساختمان
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 تولید

٢٠٠ 
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میزان مصرف 
 انرژی

 ۵٠٠ )مرتمکعب(آب 
کیلووات (برق 

 )ساعت
٢٧١,۵٢۴ 

 ٣,١٣۵ )مرتمکعب( گاز

گذاری  سرمایه
 ثابت طرح

هزار (ارزی 
 )ریال

___ 

ریالی 
میلیارد (

 )ریال
٣/٣ 

مجع کل 
میلیارد (

 )ریال
٣/٣ 

های صنعتی پیشنهادی حمل  شهرک
 اجرای طرح

 های صنعتی استان قم شهرک
 خمصوصًا شکوهیه و حممودآباد

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 
   

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 :فهرست مطالب

 ١ .................................................................................................. حمصول یمعرف ١

 ١ ........................................................ یریقالبگ یها روش انواع ١.١

 ١ ......................................................................... یفشار یریقالبگ ١.١.١

 ٢ ..................................................................... یانتقال یریقالبگ ١.١.٢

 ٣ ....................................................................... یقیتزر یریقالبگ ١.١.٣

 ۵ ............................................................................ یباد یریقالبگ ۴.١.١

 ۵ .................................................. یریقالبگ مهم یها روش ریسا ۵.١.١

 ....................................................................... یقیتزر یریقالبگ ندیفرآ١.٢

 ۵ 

 ٧ .......................................................... قیتزر یها قالب یعموم ساختمان١.٣

 ٧ ................................................................................................ قالب ١.٣.١

 ١٣ .............................................................................. قالب اندازه ١.٣.٢

 ١٣ ..................................................................................... قالب جنس ١.٣.٣

 ............................................................................................ یقالبساز صنعت۴.١

 ١۴ 

  ................................  کفش صنعت در یقالبساز۵.١

 ١٧ 

  .................................  حمصول کیسیآ کد و نام۶.١

 ١٨ 

 ..................................................................................... یگمرک تعرفه مشاره١.٧

 ١٨ 

  ........................................  واردات طیشرا١.٨

 ١٩ 

 ............................. )یامللل نیب ای یمل( استاندارد ارائه و یبررس١.٩

 ١٩ 

 و یداخل دیتول متیق نهیزم در الزم اطالعات ارائه و یبررس١.١٠

 ٢٠ .......................  حمصول یجهان

 ٢٠ .................................................................................یداخل متیق ١.١٠.١

 ٢٠ .................................................................................یجهان متیق ١.١٠.٢

 ............................................................... کاربرد و مصرف موارد حیتوض١.١١

 ٢١ 

 مصرف بر آن اثرات لیحتل و هیجتز و نیگزیجا یکاالها یبررس١.١٢

 ٢٢  حمصول

 ............................................. امروز یایدن در کاال یکیاسرتاتژ تیامه١.١٣

 ٢٢ 

 کننده مصرف و دکنندهیتول عمده یکشورها١.١۴

.…….……………………………………………………………………………………………………………………لحمصو

٢٣ 

 ٢٣ ......................... حمصول دکنندهیتول عمده یداخل یها شرکت ١.١.١۴

  .......................................  صادرات طیشرا١.١۵

 ٢۴ 

 ٢۴ ......................................... دهیفا و نهیهز یریگ اندازه و ییشناسا ٢

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 ٢۴ .............................................................................. تقاضا و عرضه تیوضع ٣

 سال انیپا تا سوم برنامه آغاز از حمصول واردات روند یبررس٣.١

٢  ٨٩۵ 

 ........................................................ برنامه ازآغاز مصرف روند یبررس٣.٢

 ٢٨ 

  سال  انی پا تا  سوم  برنامه  آغاز  از حمصول  صادرات  روند  یبررس ٣.٣

 توســـــــــــــــــــــــعه امکـــــــــــــــــــــــان و ٨٩

...........................................................آن

.............................................................

........................٢٨ 

 برنامه انیپا تا صادرات تیاولو با حمصول به ازین یبررس۴.٣

 ٢٩  پنجم

س  ۴ مجال  یبرر لوژ  یا ضه  و دی تول یها  روش و یتکنو صول  عر   در حم

ــور ــهیمقا و کشــــــــ ــا آن ســــــــ ــرید بــــــــ  گــــــــ

.………………………….………………………………………………..………………………………………………کشورها

٣٠ 

 ٣١ ....................................................... (PLANNING) یطراح و یکش نقشه ١.۴

  ....................................  قالب ساخت ندیفرآ٢.۴

 ٣١ 

)  یامجال  شکل  به ( مرسوم  یها  یتکنولوژ  ضعف  و قوت  نقاط  نیی تع ۵

ــدیفرآ در ــتول نــــــــــــــــــــــ  دیــــــــــــــــــــــ

صول  ..........................................................حم

..............................................................

.....................٣٢ 

س  ۶ صاد  تی ظرف حداقل  نیی تع و یبرر جم  برآورد  شامل  یاقت   ح

عات  از استفاده  با ( یارز و یالی ر کی تفک به  ثابت  یگذار  هیسرما   اطال

 یاطالعـات  یهـا  بانک و نرتنتیا و UNIDO اجرا، دست در موجود، یواحدها

 ٣٢ ............................... ...) و زاتیجته و یتکنولوژ فروشنده یها شرکت ،یجهان

 ٣٢ .......................... :فروش از حاصل درآمد و یدیتول حمصوالت زانیم ١.۶

 .................................................................................. یا هیسرما یها نهیهز٢.۶

 ٣٣ 

 ٣٣ .............................................................................................. نیزم ٢.١.۶

 ٣٣ ..................................................................................... یساز حموطه ٢.٢.۶

 ٣٣ .............................................................................. یساز ساختمان ٢.٣.۶

 ٣٣ ................................................................ زاتیجته و آالت نیماش ۴.٢.۶

 ٣۴ ......................................... یفن مشخصات با یعموم ساتیتأس ۵.٢.۶

 ٣۴ .............................................................................. هینقل لیوسا ۶.٢.۶

  ..................................  ثابت هیسرما برآورد٣.۶

 ٣۵ 

 ٣۵ ................................................................ یا هیسرما یها نهیهز ٣.١.۶

 ٣۵ .............................................. یبردار هبره از شیپ یها نهیهز ٣.٢.۶

 ٣۶ .............................................................................. ثابت هیسرما ٣.٣.۶

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 ٣۶ ............................................................... ساالنه دیتول یها نهیهز ۶.۴

 ٣۶ ....................................................... یبند بسته و هیاول مواد ١.۶.۴

 ٣٧ ..................................... یمصرف سوخت و برق آب، یها نهیهز ٢.۶.۴

 ٣٧ ................................ ینگهدار و ریتعم یها نهیهز برآورد ٣.۶.۴

 ٣٧ ........................... یانسان یروین دستمزد و حقوق برآورد ۶.۴.۴

 ٣٨ ............................................................ استهالک نهیهز برآورد ۶.۴.۵

 ٣٨ ............................................................ دیتول یها نهیهز جمموع ۶.۴.۶

 .......................................................................... گردش در هیسرما برآورد۶.۵

 ٣٩ 

 ٣٩ .................................................................. یگذار هیسرما حنوه ۶.۶

 .............................................. ساالنه درآمد و حمصول حمصوالت فروش متیق٧.۶

 ٣٩ 

  ...................................  ژهیناو )انیز( سود٨.۶

 ۴٠ 

 ............................................................................... سر به سر نقطه حماسبه٩.۶

 ۴٠ 

  از آن نیتأم  حمل  و ساالنه  ازین مورد عمده هیاول مواد زانیم ٧

  در یاساس  حتوالت  یبررس  و آن یالی ر و یارز مت یق کشور،  داخل  ای  خارج 

ــد ــأم رونـــ ــالم نیتـــ ــورد اقـــ ــن مـــ ــته در ازیـــ  و گذشـــ

 ۴١……….…………………………………………ندهیآ

 ۴٢ ................................ .………طرح یاجرا یبرا مناسب منطقه شنهادیپ ٨

 ۴٢ .................................................................. یطیحم ستیز راتیتأث یبررس ٩

 ۴٢ ........................ ……اشتغال تعداد و یانسان یروین نیتأم تیوضع ١٠

س  ١١ نات  سوخت،  برق،  آب، نیتأم  زانی م نیی تع و یبرر   امکا

  یچگونگ  و...)  و بندر  -فرودگاه  -آهن  راه -راه( یارتباط  و یخمابرات 

  یاجـــرا یبـــرا مناســـب منطقـــه در هـــا آن نیتـــأم امکـــان

 ۴٣.……….………………………………………طرح

 ۴٣ .....................................یبازرگان و یاقتصاد یها تیمحا تیوضع ١٢

 با سهیمقا و )آالت نیماش و حمصوالت( یگمرک تعرفه تیمحا١٢.١

 ۴٣ ....................   یجهان یها تعرفه

 یها شرکت ها، بانک ،)ها طرح و موجود یواحدها( یمال یها تیمحا١٢.٢

 ۴٣ ..................   گذار هیسرما

 مورد در ییا شنهادیپ و یبند مجع ارائه و لیحتل و هیجتز١٢.٣

 ۴۵ ……دیجد یواحدها احداث

 ...................................................................... طرح نیا در موجود مشکالت۴.١٢

 ۴۵ 

 ۴۶ ................................................................................................ منابع ۵.١٢

 

   

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 :فهرست جداول
 و کیپالست  عیصنا  قالب  دی تول صنعت  با  مرتبط  کیس یآ کد  ،١ جدول 

 ١٨ .................................................................................................................................... کفش

 ١٩ ........ کفش و کیپالست عیصنا قالب به مربوط یگمرک تعرفه ،٢ جدول

 ٢۴ ......................طرح یاقتصاد و یمال یفاکتورها از یا خالصه ،٣ جدول

مار  ،۴ جدول  نواع  واردات آ لب  ا ست  عیصنا  قا فش  و کیپال   در ک

 ٢۵ .................................................................................................................. ریاخ یها سال

نواع  واردات زانی م ،۵ جدول  لب  ا ست  عیصنا  قا فش  و کیپال  از ک

 ٢۵ .................................................................................... ١٣٨٩ سال در مبدأ یکشورها

ها  ،۶ جدول  خذ  یجموز حدها  یبرا  شده  ا عال  یوا عات  دی تول ف  قط

 ٢۶ ........................................................................................ کیپالست قیتزر آالت نیماش

ها  ،٧ جدول  خذ  یجموز حدها  یبرا  شده  ا عال  یوا عات  دی تول ف  قط

 ٢٧ ........................................................................................................... قالب استاندارد

 به  یزن  قالب  انواع  فعال  یواحدها  یبرا  شده  اخذ  یجموزها  ،٨ جدول 

 ٢٧ ............................................................................................................. یکار نیماش روش

 یها  نیماش  دی تول فعال  یواحدها  یبرا  شده  اخذ  یجموزها  ،٩ جدول 

 ٢٨ ........................................................................................................... کفش رهیز قیتزر

مار  ،١٠ جدول  نواع  صادرات  آ لب  ا ست  عیصنا  قا فش  و کیپال   در ک

 ٢٩ .................................................................................................................. ریاخ یها سال

١٣٨٩ سال  در کفش  و کیپالست  عیصنا  قالب  صادرات  زانی م ،١١ جدول 

 ........................................................................................................................................... ٢٩ 

 ٣٢ ................. فروش از حاصل درآمد و یدیتول حمصوالت زانیم ،١٢ جدول

 ٣٣ .................................................................................... نیزم نهیهز ،١٣ جدول

 ٣٣ .................................................................... یساز حموطه یها نهیهز ،١۴ جدول

 ٣٣ .......................................................... یساز ساختمان یها نهیهز ،١۵ جدول

 ٣٣ ........................................ زاتیجته و آالت نیماش دیخر نهیهز ،١۶ جدول

 ٣۴ ............................................................... یعموم ساتیتأس نهیهز ،١٧ جدول

 ٣۴ ........................................................ هینقل لیوسا دیخر نهیهز ،١٨ جدول

 ٣۵ .......................................................... یدفرت لیوسا دیخر نهیهز ،١٩ جدول

 ٣۵ ........................................................ یا هیسرما یها نهیهز جمموع ،٢٠ جدول

 ٣۵ ................................................. یبردار هبره از شیپ یها نهیهز ،٢١ جدول

 ٣۶ ...................................................................... ثابت هیسرما جمموع ،٢٢ جدول

 ٣۶ ............................................. یبند بسته و هیاول مواد نهیهز ،٢٣ جدول

 ٣٧ ........................................ یمصرف سوخت و برق آب، یها نهیهز ،٢۴ جدول

 ٣٧ ....................................................ینگهدار و ریتعم یها نهیهز ،٢۵ جدول

 ٣٧ ............................................... یانسان یروین دستمزد و حقوق ،٢۶ جدول

 ٣٨ ............................................................................... استهالک نهیهز ،٢٧ جدول

 ٣٨ ........................................................................... دیتول یها نهیهز ،٢٨ جدول

 ٣٩ ........................................................................... گردش در هیسرما ،٢٩ جدول

 ٣٩ ........................................................................ یگذار هیسرما حنوه ،٣٠ جدول

 ٣٩ ............................ ساالنه درآمد و حمصول حمصوالت فروش متیق ،٣١ جدول

 ۴٠ .................................................................................... ژهیناو سود ،٣٢ جدول

 ۴٠ ................................... طرح ثابت و ریمتغ یها نهیهز کیتفک ،٣٣ جدول

 ۴١ ........................................................................ یاقتصاد یها شاخص ،٣۴ جدول

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 ۴١ ................... ها آن متیق و نیتأم حمل ،یمصرف هیاول مواد ،٣۵ جدول

 ۴٢ ........................................................ ازین مورد یانسان یروین ،٣۶ جدول

 ۴٣ ...................................................................... یانرژ ساالنه مصرف ،٣٧ جدول

 

 

  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



کان    عات ام ید         مطال طرح تول قدماتی  سنجی م
 کفشانواع قالب صنایع پالستیک و 

1 

 

 حمصولمعرفی  ١
توان یك صنعت پنهان دانست زیرا         صنعت قالبسازي را مي   

رسد اما     آثار تالش قالبسازان به رویت و دید مصرف كننده مني         

سرمایه         كاالي  یك  نوان  سطه  به ع بي    اي وا شي  بدیل در    اي نق

صنعيت دارد     صوالت  ید حم متام       . تول هدف  مروز  قابيت ا بازار ر در 

ترین    تولید حمصوالت در کوتاه    ،ها و صاحبان صنایع    تولیدکننده 

مي              پایني  ید  نه تول با هزی یت  باالترین کیف مان و  شد  ز .  با

دانید تعداد زیادي از قطعات مورد استفاده         گونه که مي    مهان 

توان از    پس مي  . دنشو  ها تولید مي    در صنایع توسط انواع قالب    

 .]١[ سازي به عنوان یك صنعت مادر یاد كرد صنعت قالب

هاي متمادي و پشت سر گزاردن        سپري شدن سال   صنعيت كه با    

له            به مرح نون  پیش رو اك شكالت  نع و م لوغ و   موا اي از ب

توانایي رسیده كه باعث ترقي و رشد صنعت كشور در بسیاري           

نه  ست      از زمی شده ا صنعت            . ها  سري  ین تفا متام ا با  ما  ا

كند كه این      قالبسازي كماكان با مشكالتي دست و پنجه نرم مي        

ه مثابه كوهي عظیم در برابر این صنعت نوپاي كشور         مشكالت ب  

 .]١[ قد علم كرده است

لب  شده و              قا لف  یدی خمت صنایع تول هی  شده را ید  های تول

.  شوند  برای تولید حمصوالت گوناگون وارد فرآیند قالبگیری می       

که           روش جود دارد  فاوتی و قالبگیری مت نواع های  در   آن ا

 .ادامه ذکر شده است

قالبسازی برای صنایع پالستیک با توجه به        در این میان   

یک          شور، تکن خل ک کاال در دا ین  یت       بازار ا ید و امه های تول

یژه     باالی  لی از ارزش و صنایع داخ ست   آن در  خوردار ا . ای بر

لب             نین قا ید چ برای تول ضعیت  سی و به برر طرح  ین  هایی در   ا

 .]١[ پردازد داخل کشور می

 

 های قالبگیری انواع روش 1.1

 فشاری  قالبگیری  ١.١.١

قدیمی   کی از  تداول   ی عات     ترین روش  ترین و م ساخت قط های 

ستیک  ست            از پال شاری ا قالبگیری ف ند  سخت، فرآی ما  .  های گر

.  البته این روش برای مواد گرمانرم نیز قابل استفاده است         

حدی             تا  سخت و  ما  ماده گر نی از  قدار معی ند م ین فرآی در ا

یک نیمه قالب     شکل یافته ولی پخته نشده، به روش دستی روی       

گیرد   سپس نیمه دوم قالب روی آن قرار می     . گیرد  گرم قرار می   
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می             فت  کدیگر ج به ی شار  یرو و ف حتت ن لب  فه قا . شوند  و دو ک

گیری آن در قالب    این عمل سبب نرم و فشرده شدن ماده و شکل        

در این مرحله مواد داخل قالب به مدت زمان مشخصی            . شود  می 

. تا پخت به طور کامل اجنام شود         ماند  حتت فشار و حرارت می    

می         جدا  کامال�  عه  خت قط عد از پ می   ب پس از   توان آن  شود و  را 

یرون آورد         خل آن ب لت داغ از دا لب در حا کردن قا در . باز 

 شود  این مرحله قالب متیز و برای پخت قطعه بعدی آماده می            

]۵[. 

 

 قالبگیری انتقالی   ١.١.٢

شناخته شده   قالبگیری انتقالی از زمان جنگ جهانی دوم      

های قالبگیری    این عملیات گاهی با نام      . و رواج داشته است  

ستون            قالی پی قالبگیری انت تایی،  قالبگیری دو ستونی،  پی

ای، قالبگیری انتقالی تزریقی و یا      معکوس، قالبگیری مرحله   

ضربه   می   قالبگیری  یده  با      . شود  ای نام قالبگیری  ین  فاوت ا ت

ای  جا مواد به حمفظه     این قالبگیری فشاری در این است که در      

می         گذاری  لب بار فره قا لب   . شوند  خارج از ح ساس قا های    ا

که یک شکل پالستیک از پیش توزیع شده و              قالی این است  انت

گیرد و از داخل آن حمفظه     اغلب گرم شده در یک حمفظه قرار می       

ای هدایت و    با فشار یک مسبه به درون قالب یک یا چند حفره           

می     شرده  جه ف قالبگیری         . شود  در نتی یت  گر، مز بارت دی به ع

انتقالی در این است که مواد مذاب در هنگام ورود به حفره          

ستند         مایع ه شکل  به  لب  ستنی و     . قا عات شک ین روش قط در ا

توان به دقت     هایی دارند را می    ای که ضمایم یا پین      پیچیده 

های قالبگیری انتقالی شبیه قالبگیری       تکنیک . قالبگیری کرد  

با این تفاوت که معموال� ترکیبات گرماسخت در         . است تزریقی  

 .گیرند آن مورد استفاده قرار می

ها عمدتًا از یک یا چند حفره تشکیل          قالب این دستگاه   

ها   ای از راهگاه  شده است که توسط یک سوراخ مرکزی و جمموعه         

صل     کدیگر مت ند  به ی شده را درون       . ا توزین  عه  تور قط اپرا

قطعه  دهد و بقیه عملیات، یعنی حرکت       قرار می  داالن دستگاه  

درون داالن و ورود آن به سوراخ مرکزی و توزیع آن از درون      

گاه  فره      راه خل ح به دا به   ها  می     ها خود جنام  نها  . شود  خود ا ت

ها، اضافه وزن قطعه ابتدایی      عامل تضمین کننده پرشدن حفره     

ست این وزن اضافه از شکاف قالب       . است  به صورت     بدیهی ا ها 

یه  می     ال خارج  یک  شار       . شود  ای بار حتت ف ستگاه  لت د ین حا در ا

در پایان زمان پخت دستگاه      . ماند تا پخت کامل شود      باقی می  
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می   می          باز  خارج  ستی  به روش د صول را  تور حم ند  شود و اپرا  ک

]۵[. 

 

 قالبگیری تزریقی ١.١.٣

قالبگیری تزریقی یکی از فرآیندهای قالبگیری است که         

به       سبت  مانی ن حلاظ ز مر        از  شده ع ضیح داده  ندهای تو فرآی

کمرتی، ولی در مقایسه با فرآیندهای خمتلف، بیشرتین استفاده         

البته هر روز برای تزریق و خمصوصًا مخیری و سیال         . دارد را

یه روش     مواد اول ته            کردن  کار گرف به  بداع و  یدی ا های جد

شین         می  صول ما حال ا هر  ما در  مال�       شوند، ا که ع قی،  های تزری

کی از   هیچ            ی ست، در  قالبگیری ا ند  ین فرآی های ا ابزار

ندگان            جه تولیدکن ته و تو قرار نگرف قاد  مورد انت شرایطی 

عالوه   . ها مهواره بیشرت شده است      قطعات پالستیکی به این ماشین     

صرفه   ید        بر  گاهی هببود در تول صادی،  بود در   (های اقت مثال� هب

کی   ند،       ) خواص فیزی کل فرآی نی  نواختی و مهگ یل یک ین   به دل ا

های قدیمی کرده     حلاظ برتر از ماشین   هر  ها را از   سری ماشین  

ست  با                . ا شده  ساخته  عه  یک قط شی  خواص کش ثال،  برای م

شین  شده از                ما ساخته  شابه  نه م به منو سبت  قی، ن های تزری

 .]۵[ تر استهای فشاری، به مراتب باال ماشین

مده   کی از ع شده        ترین   ی قالربیزی  عات  ندگان قط صرف کن م

ستیک  به          ال سته  عات واب خودرویی و قط صنایع  سیع،  جم و ی در ح

ست  فرآورده  . آن ا ین  شرهای           ا چون وا سی  عات حسا شامل قط ها 

ها و           آب هره، گردگیر پیچ و م شرهای  ندی، وا ستند ... ب .  ه

ها به    های قالبگیری تزریقی زیادی برای الستیک       امروزه ماشین  

 .اند بازار عرضه شده

ها به    برای مهه ترموپالست   توان   گیری تزریقی را می    قالب 

های  ایمید، بعضی پلی اسرت ، پلی)PTFE(ن لتیاجز پلی ترتافلورو

.  هــای خــاص دیگــر بــه كــاربرد آروماتیــك و بعضــی پالســتیك

توان برای     ها را می   گیری تزریقی خاص ترموست     های قالب   ماشین 

سیلیكون،            سی،  مین، اپوك یك، مال جنس فنول عاتی از  ساخت قط

 . ها استفاده كرد تومراسرت و االس پلی

توان به سه     های تزریق پالستیک را می     در حال حاضر ماشین   

های دارای نرم کن     ای، ماشین  های مسبه   ماشین : دسته تقسیم کرد   

 .های پیشرفته مقدماتی و ماشین

شین      مهه ما ساس  ست         ا کی ا ستیک ی یق پال مواد  . های تزر

در  . شود  می پالستیک از داخل حمفظه تغذیه وارد سیلندر تزریق       

سیال               آن یر و  برش، مخ حرارت و  مال  با اع ستیکی  مواد پال جا 
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گاه          می  یق وارد راه نازل تزر یق  عد از طر ها و از   شود و ب

می       آن لب  فره قا یری        . شود  جا وارد ح مواد مخ ین  لب، ا در قا

شود و شکل قالب را به       برحسب نوع پالستیک مذاب شده سرد می        

 .]۵[ گیرد خود می

 

 ری تزریقیمزایای قالبگی ١.١.٣.١

 سرعت تولید باالست؛  -أ 

 توانند مصرف شوند؛ ها و ضمایم می پرکننده  -ب 

 پذیر است؛ قالبگیری قطعات کوچک و دقیق امکان  -ج 

کرد               می   -د  یق  لب تزر به قا ماده  یک  بیش از  توان 

 ؛)قالبگیری توأم(

بی     -ه  عات  خت    قط یاز از پردا خت        ن به پردا یا  ند و  ا

 اندکی نیاز دارند؛

آوری و دوباره مصرف    مجع توانند   ضایعات گرمانرم می     -و 

 شوند؛

توانند    های دارای ساختار خود فعال شونده می    اسفنج  -ز 

 ؛)قالبگیری تزریقی واکنشی(قالبگیری شوند 

 ؛تواند خودکار باشد خبش بیشرت فرآیند می  -ح 

ستیك            -ط  لزی در پال یر ف لزی و غ عات ف شت قط كان كا  ام

 وجود دارد؛

لی             -ي  یات تكمی به عمل یدی  عات تول لب قط یاز  اغ  ن

 ندارند؛

ای از فــوم بــه روش  امكــان تولیــد قطعــات ســازه  -ك 

 .وجود دارد قالبگیری تزریقی واكنشی

 

 معایب قالبگیری تزریقی ١.١.٣.٢

 ؛)های چندگانه قالب(هزینه ساخت قالب باالست   -أ 

 آالت و جتهیزات گران قیمت هستند؛ ماشین  -ب 

 باشد؛ رقابت نزدیک می  -ج 

بر             -د  ها  سایر متغیر ند و  کنرتل فرآی کارگر،  هارت  م

 ؛باشد کیفیت حمصول مؤثر می

 ؛وجود دارد عدم امكان تولید برای تعداد كم  -ه 

 .فرآیندی پیچیده است  -و 
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 قالبگیری بادی ۴.١.١

این نوع قالبگیری که در صنایع خمتلف مصرف زیادی دارد         

ظایر آن           طری و ن ند ب خالی مان ستیکی تو عات پال ید قط در تول

در این فرآیند ابتدا لوله ماده مذاب        . شود  به کار برده می    

سرتود           سرتودر، اک ستفاده از اک با ا به روده  سوم  ستیکی مو پال

فه    . شود  می  یان ک ین روده م ست و        ا ته ا قرار گرف قالبی  های 

گیرد و با باز شدن       بعد از باد شدن شکل قالب را به خود می        

 .]۵[ شود دو کفه قالب، قطعه تولید شده بیرون انداخته می

 

 های مهم قالبگیری سایر روش ۵.١.١

بارت       سایر روش  قالبگیری ع هم  قالبگیری     های م ند از  ا

قـالبگیری  ، (LRM)تزریقی واکنشـی، قـالبگیری رزیـن مـایع     

ــان     ــی مهزم ــالبگیری تزریق ــن، ق ــال رزی ــایی و (انتق دوت

 -پلیمر (، فرآیند قالبگیری دو جزئی، داخل گذاری      )چندتایی 

هــای اســفنجی،   ســکلت، قــالبگیری تزریقــی بــه کمــک ا)فلــز

قالبگیری تزریقی به کمک گاز، آرایش یافتگی تنظیم شده با           

 .]۵[ (SCORIM)برش در قالبگیری تزریقی 

 

 فرآیند قالبگیری تزریقی 1.2

هم    کی از م شکل   های   ترین روش  ی یج  ستیک    را هی پال ها،   د

ست      قی ا قالبگیری تزری ند  ید      . فرآی یت تول ند قابل ین فرآی ا

.  پالستیک را در زمان کوتاه دارد   قطعات سه بعدی و پیچیده      

چه              یک دری یق  ستیک از طر یه پال مواد اول ند،  ین فرآی در ا

می      تی  سیلندر حرار طی وارد  به        خمرو مارپیچ  با دوران  شود، 

می     قال  لو انت گرم      ج سط  مان تو بد و مهز نده  یا که روی    کن هایی 

شده     یه  صل از دوران          سیلندر تعب شی حا تنش بر نین  ند و مهچ ا

نرم و    می مارپیچ  مواد      ). ١شکل  (شود   ذوب  عد،  له ب در مرح

انباشته شده در جلوی سیلندر با حرکت خطی مارپیچ به درون          

می    یق  لب تزر ستیک       . شود  قا یق پال ند تزر یاتی فرآی حل عمل مرا

یه              شامل  شار، تغذ هداری ف یق، نگ مل تزر لب، ع شدن قا سته  ب

کاری قطعه در قالب، باز شدن قالب و خروج قطعه           مواد، خنک  

 .]۶[ از درون قالب است) پران(
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 )الف(

 
 )ب(

 
 )ج(

 
 )د(

 
 )ه(

 .، فرآیند تزریق پالستیک١شکل 
پالستیک ) ب(برای تزریق آماده است، شود و ماده داغ  وقتی که قالب بسته می) الف(

فشار به منظور پر شدن کامل قالب ثابت نگه ) ج(به درون قالب تزریق شده است، 
چرخش پیچ تا وقتی که ماشین به کل ظرفیت تزریق دست یابد، ) د(داشته شده است، 
 .]۶[ شود قالب باز شده و قطعه به بیرون رانده می) ه(کند،  ادامه پیدا می

قع  خبش          در وا ساده از دو  لت  قی در حا قالبگیری تزری

 .خبش تزریق و خبش قالبگیری: اصلی تشکیل شده است

جنام            ستیکی ا مواد پال یق  مل ذوب و تزر یق، ع خبش تزر در 

شود، به این ترتیب که مواد به شکل پودر یا دانه گونه               می 

جا به تدریج     شود و از آن  به داخل قیف ریخته می      ) گرانول (

سیلندر هدایت و با گردش مارپیچ به مست جلو رانده           به داخل   

جا   مواد توسط چرخش مارپیچ وارد قسمت گرم و در آن       . شود  می 

گرمکن        ذوب می  سته سیلندر توسط  های برقی که     شوند، زیرا پو
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خارجی سیلندر قرار گرفته       در طول جداره   ند کامال� گرم     های  ا

 . شود می

تی مارپیچ مواد   در مرحله بعد بر اثر فشار رفت و برگش       

مارپیچ         تهایی  خبش ان شده در  لب      ) ماردون (مجع  خل قا به دا

بعد از زمان معینی، با قطع شدن فشار پشت           . شوند  تزریق می  

رود و مواد تزریقی بر اثر      تزریق، سیلندر تزریق به عقب می      

شوند و شکل     های سرد قالب، سرد و سخت می       برخورد با دیواره   

گیرند و با باز شدن دو نیمه        یهای قالب را به خود م       حفره 

ثابت و متحرک قالب، توسط پران قطعه تولید شده به بیرون            

می    ته  می         . شوند  انداخ کرار  عات ت به دف یات  ین عمل . شود  ا

ترین مزایای این روش توانایی خوب       مهانطور که گفته شد مهم     

در قالبگیری قطعات متنوع، سهولت خودکار شدن امکان تولید          

یاد و    سرعت ز یق است    با  با    . ساخت دق قی  قالبگیری تزری از 

ستفاده                 یز ا سخت ن ما  مواد گر برای  چارچوب  صول و  مهین ا

 . شود می

خبش قالبگیری ماشین تزریق، از دو یا سه صفحه بزرگ و           

ها قرار    ای که در انتهای ستون    قوی تشکیل شده است دو صفحه     

بت   ند و ثا که       دار نه  صفحه میا ند و  ست  ما حرک ا لب . ت های   قا

زریقی از یک طرف به صفحه متحرک و از طرف دیگر به صفحه            ت

می     سته  بت ب شت          ثا که پ گی  سط رین شه تو لب مهی سمت   شود و قا ق

.  گیرد  های قالبگیر قرار می     تزریق قرار دارد در مرکز صفحه    

سوراخی هست که سر سیلندر تزریق       ) مست تزریق  ( در مرکز صفحه  

می         قرار  لب  کز قا بور از آن روی مر ی  پس از ع مواد    گ تا  رد 

یق     نال تزر سپرو ( مذاب از راه کا جاری       ) ا لب  خل قا به دا

پران در پشت صفحه متحرک قرار دارد و سیستم پران پس         . شود 

کند و قطعه     از باز شدن قالب و عقب رفنت صفحه متحرک عمل می         

 . ]۶[ کند یا قطعات پالستیکی تولید شده را از قالب جدا می

 

 های تزریق ساختمان عمومی قالب 1.3

 قالب   ١.٣.١

که در              ست  لی ا لب حم لی قا طور ک پذیری   آبه  شکل   ،ن 

قع        شدن و در وا مد  ماد، جا جاد  اجن جنام      ای عه ا ساختار قط

چون  . تر است   اما قالب تزریقی از این تعریف کامل       . شود  می 

قالب عالوه بر شکل دادن، باید داالنی برای عبور مواد روان          

خو             نده  قال ده شد، انت لب با فره قا خل ح به دا حرارت  شده  ب 

خت          صورت پ یا در  ماد  صورت اجن تا در  شد  ست  ( با )  مواد ترمو
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بتواند دمای مطبوع مواد پالستیک را به داخل حفره انتقال           

 .ن اندازدودهد، و باالخره قطعه ساخته شده را بیر

  :شوند  های پالستیک به طور کلی بر دو نوع تقسیم می          قالب 

 .]١[ گرم های با راهگاه ، قالبهای با راهگاه سرد قالب

 :اند ها از حلاظ ساختاری دو نوع قالب

 ای  های دو صفحه قالب  -أ 

خط    وای، که تعداد صفحات قالب      های سه صفحه    قالب   -ب 

های    حفره  ها بر اساس عواملی مانند تعداد   جدایش آن

قالب، شکل قطعه پالستیکی، نوع ماشین تزریقی، نوع      

هوا و          جی  ستم خرو صرفی و سی یین  .... مواد م تع

 . شوند می

.  ها وجود دارد   معیارهای خمتلفی برای تقسیم بندی قالب       

یــک قالــب . تــرین طــرح، یــک قالــب اســتاندارد اســت ســاده

 . استاندارد به طور کلی از اجزای گوناگون تشکیل شده است

ستاندارد و     لب ا جزای آن در  یک قا شان داده   ٢ شکل  ا ن

 .  ]١[ شده است

 

 
 ]١[ ، قالب پایه شامل صفحه حفره و صفحه ماهیچه٢ شکل

 

باید چنان طراحی و ساخته شود که بتواند تعداد          قالب  

وقتی  . مشخصی از یک قطعه خاص را با سرعت معین تولید کند          

می          شد  کم با یاز  مورد ن عه  عداد قط جنس     ت لب را از   توان قا

یک ارزان قیمت      ارزان با تکن کرد    تر و  یه  قالبی   . تر هت نین  چ

می         یه  ستیکی هت مواد پال سایر  صو      یا از  مواد خم یا از  ص شود 

سازی   ستیک        (دندان مواد ترموپال قالبگیری  مورد  شرت در  ).  بی

یدگی و قیمت قالب              شد پیچ مد نظر با گر تولید انبوه  ولی ا
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بنابراین قیمت قالب به جنس آن      . یابد  به مراتب افزایش می    

کــه البتــه انــدازه و   و پیچیــدگی طراحــی آن بســتگی دارد

خواهد   ثیر بیشرتی بر قیمت   أپیچیدگی ساخت قطعه به مراتب ت       

شت  ی . دا ست             نا کن ا گاهی مم که  یت دارد  قدری امه به  سئله  م

شود           شرت  شین بی مت ما لب از قی مت قا نی       . قی یل گرا به دل

اگر  . های تزریق، قالب باید با دقت کافی طراحی شود            قالب 

که قطعه    ها با دقت اجنام نشده باشد احتمال این          این طراحی  

د شود، خنواهد   دارای کیفیت مطلوب به تعداد مورد نظر تولی        

یک سری قطعات      . بود  لب جمموعه  ست که در ایت نقشی را       قا ا

می     جود  ند  به و قش        آور ین ن ستیک وارد ا مواد پال فره (که  ) ح

می   و شود  می  یرد  شکل آن را  ب    . گ قش  ین ن ضو   ا سیله دو ع ه و

 . یدآ قالب به وجود می

دگی قالب است، شکل بیرونی قطعه      اکه قسمت م حفره،  -أ 

ورد و روی صــفحه حفــره قــرار آ را بــه وجــود مــی

 . گیرد می

شکل درونی قطعه     . که قسمت نری قالب است      ،ماهیچه   -ب 

می      جود  به و قرار       را  چه  صفحه ماهی آورد و روی 

یرد  می  شد           ( گ شته با مل دا سی کا شکل هند عه  گر قط ا

مانند مکعب مستطیل یا استوانه هر دو عضو حفره            

  .)هستند و ماهیچه وجود خنواهد داشت

طی   می        در  نرم  ستیک  مواد پال یق،  یات تزر از  ،دنشو  عمل

می    رد یک داالن  نازل وارد  سپس  نشو  ون  مورد      د و  عه  فره قط ح

می      پر  ظر را  ین داالن را  . دن کن ن گاه «ا بوش آن » راه را  و 

 .نامند می» بوش راهگاه«

لب    ضی قا ستقیماً        در بع ستیک م مواد پال یق   ها،  از طر

گاه وارد   فره راه لی در  . شود  قطعه می   ح هایی که چند     قالب و

فره  مواد                ح که  ست  بزرگ ا نان  ظر چ مورد ن عه  یا قط ند  دار

نال وارد آن      ند کا ید از چ فره با پس      ،شوند  ح ستیک  مواد پال

یا    »رانر «هایی فرعی به نام      از عبور از راهگاه وارد داالن  

 »دریچه «شوند و سپس از طریق     می  »پای راهگاه  «یا   »افشانه «

 . دشون می حفراتیا  حفرهوارد 

لب              چرخش وارد قا بدون  ستیک  مواد پال ست  گاهی الزم ا

تداد            . شوند  یک ام ید در  گاه با نازل و راه لت  ین حا در ا

ند    یت           . قرار گیر قه تثب ستفاده از حل با ا لت  ین حا در ا

 .شود صحیح قالب و ماشین تضمین میامکان قرار گرفنت 

نواحی خمتلف کم و      که ضخامت قطعه تولیدی در      برای این  

طور هم مرکز           ، نباشد زیاد   به  چه  الزم است که حفره و ماهی

ند      قرار گیر تداد  یک ام ین  . در  شدن       برای ا سته  باز و ب که 
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شود، از          چه ن فره و ماهی حنراف ح سبب ا لب  ما  «قا  »ستون راهن

می    ستفاده  قرار دارد          ا لب  مه قا یک نی که در  وارد  و شود 

.  شود که درون نیمه دیگر قالب قرار دارد        می » بوش راهنما  «

وش خارج  ب شود ستون از    در این حالت هر بار که قالب باز می        

شکل   . شود  و با هر بار بسته شدن ستون وارد بوش راهنما می          

 . ]١[ دهد را نشان می اي سیستم تغذیه براي قالب تك حمفظه ،٣

 

 
 ]١[ اي سیستم تغذیه براي قالب تك حمفظه، ٣ شکل

 

یک        وبرای ت  با  قالبی  قالبگیری،  عات  ید قط ند    یا  ل چ

ست    فره الزم ا بارت        . ح لب ع یک قا یه در  های پا ند از  کار  :ا

مذاب      یع  سازی و توز ماده  مواد      ،آ کردن  سرد    ،شکل دادن و 

مهه این کارها     .اجنماد مذاب و بیرون انداخنت قطعه قالبگیری      

 .شود های کاری زیر اجنام می با سیستم

 سیستم راهگاه و راه تغذیه -

 )هواگیری( حفره قالب -

 تبادل گرماسیستم  -

 سیستم پران -

 سیستم راهنما و قرار دهنده -

 های میز ماشین گیره -

 تطابق نیروها -

 ها  انتقال حرکت -

پذیر               کان  یز ام گر ن های دی بر مبنا لب  ندی قا سیم ب تق

ست  لب    . ا ثال، قا فره     برای م یک ح فره   های  ند ح یا   ای و چ ای 
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ای و  یک فاصله   یها  ای، قالب  ای و چند صفحه   های دو صفحه   قالب 

 .ای و غیره های تک حمصولی و خانواده ای، قالب هفاصلند چ

ای فقط یک حفره دارند و در هر بار         های یک حفره    قالب 

می          ید  عه را تول یک قط قط  یق ف ند  تزر ستفاده از     . کن با ا

لب  فره     قا ند ح عه          های چ یک قط بیش از  یق  بار تزر هر  ای در 

فره     ( عداد ح به ت سته  کرد   توان  می ) ها  ب ید  قرار   . تول تی  وق

خبصوص اگر ابعاد     ،است از یک قطعه تعداد زیادی تولید شود        

استفاده   )۴شکل  ( ای های چند حفره    از قالب  ،قطعه کوچک باشد   

ولید و   ای کاهش زمان ت   های چند حفره    مزیت عمده قالب   . شود  می 

از معایب  . ده قطعه تولیدی است   در نتیجه کاهش قیمت متام ش      

لب  ند     قا فره های چ فزایش   ح مت  ای ا یا      قی یدگی  لب و پیچ قا

دیگر اینکه تعبیه کردن      . ها است   دشوار شدن طراحی راهگاه     

شبیه درون یک قالب دشوار است و این        دو یا چند حفره کامال�    

می     سبب  ضوع  شته           مو فاوت دا کدیگر ت با ی یدی  عات تول شود قط

شند  شواری خم  . با ین د صاً ا خوبی        صو به  نازک  عات  ید قط در تول

مشکالت زیادی از حلاظ طوالنی شدن به وجود        . ل مشاهده است  قاب 

ترین عامل تعیین کننده تعداد        آید ولی در هر حال عمده       می 

 .]١[ ظرفیت دستگاه و ابعاد قطعه است) ک یا چندی(ها  حفره

 

 
 اي سیستم تغذیه براي قالب چند حمفظه، ۴ شکل

 

صفحه   لب دو  می         قا باز  تی  که وق ست  قالبی ا   شود دو  ای 

یک قسمت روی صفحه ثابت گیره است و نیمه         ؛قسمت اصلی دارد  

. گویند  دیگر روی صفحه متحرک که به آن نیمه متحرک قالب می         

مسئله بسیار مهم این است که قطعه ساخته شده مهراه نیمه              
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است که    تر است و هم معمول     متحرک قالب باشد چون هم راحت       

شده              یه  حرک تعب مه مت لب روی نی پران قا ستم  شد  سی .  با

لب  صفحه    قا سه  لف        های  خط خمت که از روی دو  سمت دارند سه ق ای 

می     جدا  کدیگر  صفحه         . شوند  از ی ند از  سمت عبارت سه ق ین  ا

ست               صل ا یره مت بت گ صفحه ثا به  که  گاه  صفحه راه یا  بت   ،ثا

شناور که به دو صفحه دیگر متصل است و           صفحه وسط یا صفحه    

صفح             به  که  لویی  فره ج صفحه ح یا  حرک  صل   صفحه مت یره مت ه گ

افتد که    جدایش این نوع قالب از روی دو خط اتفاق می        . است 

کی  از  گاه           ی مواد درون راه گری  شده و از دی ساخته  عه  قط

ها را از یکدیگر    توان آن  افتد و به این ترتیب می      بیرون می  

 . جدا کرد

لب  لب       قا سته از قا صولی آن د تک حم فره     های  ند ح ای   های چ

در  . کند  ها یک قطعه را تولید می      آنهای   هستند که متام حفره    

بعضی موارد ممکن است قالب طوری طراحی و ساخته شود که هر              

برای مثال یک حفره دست      . حفره آن قطعه خاصی را تولید کند     

سر عروسکی را ت            کی  بدن و ی فره  لید  وو یک حفره پا و یک ح

یق می          . کند  قالبگیری ماشین تزر تواند   با هر بار تزریق و 

سک    کدیگر        یک عرو ند که قطعات آن به ی ید ک ست و   متول صل ا ت

توان   می  ،ها از قطعات اصلی    با جدا کردن مواد درون راهگاه     

کرد        هم  سر  سک را  لب       . عرو نوع قا ین  لب  ،به ا های   قا

 خمصوصاً  ،ها  در بسیاری از قالب  . شود  ای نیز گفته می    خانواده 

چک      عات کو ید قط قع تول گاه     ،در مو مواد درون راه قدار  ها    م

ین مواد       زی  تعیین کننده زمان     اد است و گاهی حتی مقدار ا

ست و    ماد ا یز  اجن قت      نآدور ر تالف و سبب ا تالف    ،ها  نرژی و ا ا

شد     (مواد   صرف نبا بل م گر قا نه      ) ا فزایش هزی جه ا و در نتی

شود که مواد     ی طراحی می  یها  از این رو قالب  . شود  تولید می  

گاه  شود در وا      در درون راه سفت ن گر     ها  گاه  گه  قع راه م ن

 .شود داشته می

کی از راه  ضعیت        ی ین و به ا ستیابی  ستفاده از   ،های د ا

گاه     عایق، راه ستم  ست  سی سه         . ها لب  یک قا که در  صورت  بدین 

نازل  صفحه  می           ای  ساخته  بزرگرت  بر  سه برا تا  شوند و در   ها 

توانند انتقال حرارتی خوبی با       ها منی   نتیجه مواد درون نازل   

ها سرد و بقیه     نتیجه ترموپالستیک  حمیط خارج داشته باشد، در     

 .شوند گرم نگه داشته می) ها ها و الستیک ترموست(

نت      ستفاده از امل گر ا طراف       روش دی کی در ا های الکرتی

مای آن        نازل  شنت د برای   . هاست  ها، برای باال نگه دا ین روش  ا

 . گیرد مواد ترموپالستیک مورد استفاده قرار می
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.  بر مبنای حرارت است      ها  طبقه بندی دیگر و مهم قالب      

دورن قالب باید سرد     طور که مشخص است مواد ترموپالستیک       مهان 

شوند           ،شوند  گرم  ید  ستیک با ست و ال مواد ترمو که  حالی  .  در 

موال�      کردن مع با دمای حمیط         برای سرد  حرارت  فقط از انتقال 

می    ستفاده  برده             شود و روش  ا کار  به  مرت  کردن ک نک  های خ

مایع               . شود  می  یک  گردش  با  لب  کردن قا نک  حال در خ هر  به 

در مورد  . شود  برای مثال آب یا روغن در دور قالب اجنام می        

ست  ستیک    ترمو باً            ها و ال لب غال کردن قا گرم  برای  از  ها 

اند   باندهای حرارتی الکرتیکی که در اطراف حفره تعبیه شده         

می    ستفاده  نده        . شود  ا کنرتل کن با  ندها  ین با ساس     ا های ح

می     کنرتل  تی  ظر           دشون  حرار مورد ن حد  بیش از  لب  مای قا تا د

در بعضی موارد خاص نیز برای گرم        . افزایش یا کاهش نیابد    

گرم        سیال  یک  یان  فره از جر یا     ،کردن ح ثال آب داغ  برای م

ن آ همزیت این روش کنرتل حرارتی ساد      . شود  استفاده می   ،خبار 

در بعضی از موارد خاص برای گرم کردن از هر دو روش         . است 

 . ]١[ شود م استفاده میأتو

 

 اندازه قالب   ١.٣.٢

ستگی دارد           شین ب ندازه ما به ا صل  لب در ا ندازه قا . ا

برای              حمدودیت مهمی  لب  ندازه یک ماشین مشخص یا موجود اغ ا

 :ها عبارتند از  این حمدویت. کند مهندس طراح ایجاد می

یک              - که در  مذابی  قدار  کورس، م هر  یق در  قدار تزر م

 . شود کورس حلزون یا پیستون به داخل قالب منتقل می

سرعت نرم سازی، مقدار مواد نرم شده که ماشین در             -

 .کند زمان آماده می واحد

نیروی گیرنده، که باید نیروی عکس العملی حاصل از           -

 . حداکثر فشار داخلی حفره قالب را جربان کند

بی            - صله  با فا که  شین  یز ما سطح م یل  نحداکثر  های   م

 . شود ای ماشین معلوم میمنراه

 .]۶[ حداکثر فشار تزریق -

 

 جنس قالب ١.٣.٣

یادی دارد،            مل ز به عوا ستگی  جنس ب حلاظ  لب از  ساخت قا

است  عامل اول تعداد قطعاتی    . ترند  اما سه عامل از مهه مهم     

جنس قالب     تولید شود، هر چه بیشرت باشد، باید        است  که الزم  

شته              سایش دا ندگی و فر بر خور شرتی در برا مت بی یز مقاو ن
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شد  ید             . با که با ست  عاتی ا لب و قط یدگی قا مل دوم پیچ عا

شود   ید  ست که باید در           . تول جنس ماده پالستیکی ا عامل سوم 

تولید قطعه به کار رود، برای مثال در هنگام کار کردن با           

ی           سید تول شوند و ا یه  ست جتز کن ا که مم ید   موادی  ند، با د کن

 .قالب از جنسی ساخته شود که در برابر اسید مقاوم باشد

شوند،   های تزریقی به طور کلی از فوالد ساخته می           قالب 

ون حفره و ماهیچه باید مقاومت زیادی در برابر خورندگی         چ 

ند،              مل کن یاد را حت شارهای ز شند و ف شته با سایش دا و فر

سمت     ین ق نابراین ا مدتاً     ب لب ع قوی  از  های قا سخت و    ،فوالد 

ها از آلیاژهای فوالدی      قسمت  نممکن است ای   . شود  خشک ساخته می   

نیز ساخته شوند یا در صورت لزوم با فلزی که مقاومت خوبی             

حتی در بعضی موارد    (در برابر خورندگی دارد آب کاری شوند     

ها داده   مانند کار با پی وی سی سخت روکش طال به این قسمت            

فره  .)شود  می  گران     های   ح تب  به مرا های    فوالدی،  تر از فوالد

رغم این موضوع، معموال�      علی . ساخته شده از مواد دیگر هستند     

می         ترجیح داده  مواد  گر  بر دی ید     . شود  فوالد  مر مف یرا ع ز

های   هاست و مهچنین هزینه    های فوالدی بیشرت از بقیه قالب      قالب 

 .]۶[ اضافی ساخت حفره فقط قسمتی از هزینه کل قالب است

یراً  لب     اخ ساخنت قا های       برای  یا آلیاژ یومی  های آلومین

ست       شده ا شش  سیار کو یومی ب جه    . آلومین ین تو یل ا ارزان ، دل

.  شدن و سبک شدن قالب و هدایت خوب حرارتی آلومینیوم است          

هر     ،ها عمر خوبی ندارند      سفانه این قالب   أمت لی برای   ١٠و

از این   توان   ا قالب می  ب هزار بار ساخت قطعات      ۵٠هزار تا   

کرد      ستفاده  چدن          . جنس ا لب را از  تازگی قا به  نین  مهچ

ند   ساخته  شد         (ا شته با خل ندا که ختل شرطی  ستفاده از    .)به  ا

دهد ولی قالب چدنی برای        چدن تعداد قالب را بسیار کاهش می      

می         برده  کار  به  عاتی  صیقلی        ساخت قط ظاهری و  شکل  که  شود 

قالب  یاری موارد  امروزه در بس  . ها امهیت ندارد    بودن سطح آن  

 .]۶[ شود از جنس اپوکسی نیز ساخته می

 

 صنعت قالبسازی 1.4

ــب  ــاخت قال ــي و س ــه   طراح ــتیك از مجل ــق پالس ــاي تزری ه

باشد كه اقدام به آن نیازمند یك بررسي          هاي صنعيت مي    فعالیت 

ستماتیك    صويل و سی ست ا حداقل          ا توان در  سیله آن ب به و كه 

زمان ممكن با صرف یك هزینه معقول اقدام به طراحي و ساخت              

منود   لب  سازي  . قا شرت قالب نوز          در بی شور ه چك ك صنایع كو هاي 

روش طراحي سنيت حاكم بوده و با توجه به وجود، سخت افزار            
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اي در زمینه طراحي و قالب سازي كمرت        و نرم افزارهاي حرفه   

رشد روز افزون صنایع در دنیا و     . شود  ره برداري مي  از آن هب 

اجياد رقابت شدید در عرصه تولید، لزوم بكار گريي از دانش           

در . كند  هاي نوین را در عرصه جتارت جهاني طلب مي         و فناوري 

این مسري اگر در خواب غفلت فرو رفته و سعي در كاهش شكاف            

یا             ناوري دن نش و ف با دا خود  یك  مي و تكنولوژ شته  عل ندا

نده    شیم در آی یك   با بل         اي نزد قدار قا به م جود  ختالف مو ا

 .باشد خواهد رسید كه امكان جربان آن بسیار سخت مي یتوجه

 زمـره  و در جهـان  در رشـد  به رو صنایع مجله از پالستیک صنعت

 حمصوالتی مهه در پالستیکی قطعات تقریبًا .باشد می دالری میلیون صنایع

 بـه  هـا  آن و بیشرت دارند وجود روند می کار به روزمره زندگی در که

 . شوند می تولید تزریق شیوه

مدرن            سنتی و  خبش  به دو  یران را  سازی در ا صنعت قالب

ها    ها دارای ویژگی   توان تقسیم بندی منود كه هر یك از آن         می 

 . وخصوصیات خاص خود میباشد

 قالبسازی سنتی -الف
استاد و شاگردی   پیشربد كار از طریق     این روش مبتنی بر   

های نسبتًا    های كوچك و گاهًا در شركت     است و عمومًا در كارگاه   

 .گردد بزرگ مشاهده می

در این روش كلیه امور توسط یك نفر به عنوان سرپرست           

كای سازمان به اندیشه        راهربی می   صمیم    شود و نقطه ات ها و ت

باشد و در صورتی كه در كار موفقیت        های مهان یك نفر می      گیری 

كامی               فر و نا یك ن نام آن  یت ب گردد موفق صل  كامی حا یا نا

می       بت  عه ث كل جممو نام  قائم        . گردد  ب به  نا  كه ب ست  عی ا طبی

باال                 یز  طا ن بروز خ مال  شخص احت یك  جود  به و ستم  بودن سی

ها عمومًا پایین بوده و قیمت       در این روش هزینه  . خواهد بود  

پایین           مدرن  سازی  به قالب سبت  لب ن شده قا ست تر   متام  در . ا

جنام              نی ا صورت ذه لب ب ساخت قا حی روش  بًا طرا ین روش غال ا

پذیرد و در صورت نبود فرد كل سیستم دچار اختالل و مشكل           می 

 .گردد می

هًا               از آن ست گا نی ا صورت ذه ساخت ب حی و  كه طرا جایی 

لب      كه قا شده  شاهده  مه        م یت الز شده كیف ساخته  ظر  (های  از ن

ستحكام  ید     ،ا یراژ تول كانیزم و ت ند ) م ته در  . را ندار الب

خوب                   فی و  سیار كی كه ب شده  شاهده  یز م موارد ن خی  بر

 .اند بوده

در خصوص زمان حتویل قالب هر دو روش سنتی و مدرن دچار         

صمیم گیری سریع و امكان              ستند ولی با توجه به ت مشكالتی ه
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رفع خطاها و حمدودیت در تعداد قالب در دست ساخت روش سنتی          

  .مناید حلاظ زمان حتویل عمل می هبرت از روش مدرن به

ــرفته   ــین آالت پیش ــًا از ماش ــنتی عموم ــازی س در قالبس

آید و سعی در ساده سازی طرح با         استفاده عملی به عمل منی      

ین        ست از ا جود ا گاهی مو نات كار ین  امكا سخگوی   رو ا روش پا

 .باشد  های پیچیده و بزرگ منی ساخت قالب

برای تولید نیز     عدم مهخوانی قالب با پرس مورد نیاز        

صه    گر مشخ می       از دی سوب  ین روش حم ین روش  . گردد  های ا در ا

 .بوروكراسی در حداقل میزان ممكنه وجود دارد

گرو        سازمان در  قای  مه ب ین روش الز های    در ا گرفنت كار

ست    فاوت ا لب         مثال�  .مت نواع قا سازی ا گاه قالب های    یك كار

لزی  ستیك  ،ف یت  ،پال ست و   ،باكال گ ..... دایكا به  را ا ر جتر

سطح حتصیالت در   . مناید  را هم نداشته باشد قرارداد می      كافی آن 

ماً      سازی عمو نوع قالب ین  ست و از       ا پایین ا سط و  حد متو در 

جایی كه سود و زیان كار به یك نفر           جهت انگیزه كاری از آن   

 .گردد در حد قابل قبولی هستند برمی

 بسازی مدرنلقا -ب

ب           یه  سازی تک لب  نوع قا ین  صه ا سی و     شاخ نش مهند ر دا

مواد           خواص  ید و  ساخت و تول نه  یا در زمی لوژی روز دن تکنو

 ودر قالبسازی مدرن سلسله مراتب سازمانی وجود دارد       . است 

در  . گردد  قالبسازی مشاهده می    های بزرگ   این روش در كارخانه  

ها برای پیشربد امور واحدهای ختصصی مربوط         این نوع قالبسازی   

به       خاص  كار  سته     به آن  یك ب نوان  كیج (ع ته   ) پ ظر گرف در ن

لب،               می  ساخت قا صی  یر ختص حدهای غ جدای از وا نی   شود یع

گانی      چون بازر حدهایی  حی  ،وا یزی    ،طرا مه ر ند   ،برنا فرآی

هداف         به ا سته  سازی ب چك      ساخت و قالب بزرگ و كو سازمان و 

گردند و هر واحد حمصول كار خود را         ها تعریف می    نبودن سازما  

ست       یك ب نوان  كیج (ه به ع قرار        ) پ گر  حد دی یار وا در اخت

 .دهد می

گردش كار     ،ها به دلیل تعدد واحدها       در این قالبسازی  

یده    سیار پیچ ست  ب می      ا صورت  ظایف  تداخل و گاه  از . پذیرد  و 

بر   . رسد  این رو تعریف شرح وظایف اجتناب ناپذیر به نظر می         

جا    در این  ،باشد  خالف روش سنتی كه تصمیم گیرنده یك نفر می         

هایی بسته به نیاز جهت پیشربد امور          اگزیر به تشكیل كمیته   ن 

تواند در   عدم مهگونی و مهاهنگی اعضای كمیته گاه می       . باشد  می 

 . اختاذ تصمیم دردسر آفرین باشد
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ها تكیه بر كار گروهی       جایی كه در این قالبسازی     از آن

ست  كامی        ،ا یت و نا شرفته موفق سازی پی یك قالب هی   ،در  گرو

 .باید تلقی شود

سنل         عداد پر كه ت جنایی  مدرن از آ سازی  ضای   ،در قالب ف

گاهی  كار           ،كار گردش  بودن  سب ن شین آالت و منا عداد ما  ،ت

خذ وام و    نابع ا ست  ..... م یاد ا نه     ،ز شاهد هزی مًا  های   عمو

ستیم            لب ه باالی قا شده  متام  مت  یت قی یاد و در ا سری ز .  باال

نه   ین هزی سری را ب   ا ست     های باال ختاذ سیا با ا ید  صحیح    ا های 

 .مدیریتی به حداقل میزان ممكن تقلیل داد

می           یف  هی تعر صورت گرو كار ب ین روش  در و گردد   در ا

مقایسه با روش سنتی سیستم به طور نسبی وابستگی كمرتی به            

ستگی             هی ب كار گرو به  سازمان  مر  فراد دارد و دوام و ع ا

شده با این روش     های ساخته   قالب  ،از نظر كیفیت ساخت   . دارد

ــتحكام    ــتند و دارای دوام و اس ــوبی هس ــت مطل دارای كیفی

می    سبی  شند  منا یل           . با به دال لب  ساخت قا مان  ین روش ز در ا

 ،ها  گیری  معطلی در تصمیم   ،های زیاد   خمتلف از مجله بوروكراسی   

 ،ها  دوباره كاری   ا،ه  كم كاری   ،حجم كار زیاد در سطح شركت      

بسیار طوالنی بوده و عمومًا      ... خطاها و مسائل انگیزشی و    

ین             ستیم در ا لب ه یل قا تأخیر در حتو شاهد  ها  در قرارداد

م افزاری  های نر   ا از ماشین آالت پیشرفته و بسته   ه  سازی قالب

از این رو در طراحی و ساخت     ،گردد  ختصصی زیادی استفاده می    

 .گردد قالب حمدودیت كمرتی مشاهده می

شرفته موجب افزایش    استفاده بی مورد از ماشین آالت پی    

 .گردد قیمت متام شده قالب نیز می

ها عمومًا با پرس      سازی  های ساخته شده در این قالب      قالب 

گر آن            ند م قت دار شرتی مطاب سط م شده تو ئه  عات      ارا كه اطال

ارائه شده پرس صحیح نباشد یا در طراحی اشتباهی رخ داده          

ختصصی پیگیری   ها عمومًا كار به صورت       در این قالبسازی   .باشد 

های   چه در قالبسازی   مانند آن (شود و از پذیرش تنوع قالب      می 

 .]٧[ گردد اجتناب می) سنتی شرح داده شده

 

 قالبسازی در صنعت کفش 1.5

که واقعًا بزرگ باشد،      هیچ کارخانه تولید کفش، مگر این      

لب         منی  عی قا طور طبی به  ند  سازد      توا خود را ب چون  . های 

عالوه بر    . د را به قالب اختصاص دهد    تواند وقت و زمان خو     منی 

لب      یک قا گر  فش         آن، ا نه ک ند، کارخا شتباه بک سازی    ساز ا

خل           می  لب دا گر قا ما ا ند ا لب را برگردا ند قا نه   توا کارخا

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



کان    عات ام ید         مطال طرح تول قدماتی  سنجی م
 کفشانواع قالب صنایع پالستیک و 

18 

 

شد،                 هم با ستاندارد  های ا یر معیار گر ز شود، ا ساخته 

هایی که صرف کرده به        کند به خاطر هزینه     دار سعی می   کارخانه 

ند           ستفاده بک لب ا ست از آن قا که ه بی  نابراین   . هر ترتی ب

مهواره ترجیح می        ند که قالب    کارخاجنات تولید کفش  هایشان   ده

لب  لب      را از قا ند و قا یه کن یز   سازان هت که   از آن سازان ن  جا 

در زیادی  با تولیدکنندگان بسیاری در ارتباط هستند جتربه        

 .دارندها  ساخت قالب

مورد استفاده     برای مواد ترموپالستیک    های تزریقی   قالب 

در صنعت کفش معموال� از جنس استیل هستند و برای دراز مدت          

منود     توان از آن  می  ستفاده  حالی . ها ا صارف       در  برای م که 

هـای بـاز    تزریـق شـده در قالـب    TPUتوان از  کوتاه مدت می

طراحی شوند که     ای باید   ها به گونه    این قالب  . استفاده کرد  

 .ها جلوگیری گردد از بوجود آمدن تغییرات ناگهانی در آن
 

 نام و کد آیسیک حمصول 1.6

تداول  قه    م سته    ترین طب ندی و د یت    ب ندی در فعال های   ب

بندی آیسیک طبق     تقسیم . بندی آیسیک است    اقتصادی مهان تقسیم   

ست از     بارت ا یف ع قه : تعر سته    طب ندی و د ستاندارد     ب ندی ا ب

لی   بین  یت املل صادی   فعال صنعت و        . های اقت نوع  به  جه  با تو

می               شت رق هار و ه کدهایی دو، چ یک  هر  به  شده  ید  صول تول حم

می   صاص داده  مل . شود  اخت صنعت          حمت با  مرتبط  سیک  کد آی ترین 

ستیک و       صنایع پال لب  ید قا فش تول موال�    ( ک لب مع  که واردات قا

نوان آن   می     حتت ع جنام  یرد  ها ا ست     ١ جدول  رد )گ شده ا ئه   ارا

]٨[. 
 

 قالب صنایع پالستیک و کفشکد آیسیک مرتبط با صنعت تولید ، ١ جدول
]٨[ 

 نام کاال کد آیسیک ردیف
 قطعات ماشین آالت تزریق پالستیک ٢٩٢٩١١٩٠ ١
 کاری زنی به روش ماشین انواع قالب ٢٨٩٢١٣١٠ ٢
 های تزریق زیره کفش ماشین ٢٩٢۶١٩٢١ ٣
 قطعات استاندارد قالب ٢٩٢٩١۵٨٠ ۴

 

 مشاره تعرفه گمرکی 1.7

بین   ستدهای  مر         در داد و  کاال در ا ندی  هت کدب لی ج املل

قوق              یین ح نین تع جتاری و مهچ بادالت  صادرات و واردات و م

قه       نوع طب یره از دو  کی و غ می     گمر ستفاده  ندی ا که      ب شود 

قه     ست از طب بارت ا نام    ع ندی و  سل و         ب ساس بروک بر ا گذاری 
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بر مهین اساس    . املللی  بندی مرکز استاندارد و جتارت بین      طبقه 

قه        یران طب خارجی ا گانی  بادالت بازر هت       در م سل ج ندی بروک ب

قه  می      طب ستفاده  ها ا ندی کاال صنایع        ب لب  صوص قا که در خ شود 

 .]٩[ ارائه شده است ٢ جدول پالستیک و کفش در
 

 ]٩[ ، تعرفه گمرکی مربوط به قالب صنایع پالستیک و کفش٢ جدول

مشاره تعرفه 
 گمرکی

 نوع کاال
حقوق 
 ورودی

مالیات ارزش 
 افزوده

SOQ 

٨۴٨٠٧١٠٠ 
قالب برای کائوچو یا 

 مواد پالستیکی
 )نوع تزریقی یا فشاری(

١٠ ۴ Kg 

 

 شرایط واردات 1.8

های            یران کاال صادرات و واردات ا قررات  قانون م بق  ط

 :شوند صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می

لف  جماز  ) ا با        : کاالی  یا ورود آن  صدور  که  ست    کاالیی ا

 رعایت ضوابط نیاز به کسب جموز ندارد؛

شروط  ) ب با         : کاالی م یا ورود آن  صدور  که  ست  کاالیی ا

 پذیر است، کسب جموز امکان

نوع   ) پ به           : کاالی مم یا ورود آن  صدور  که  ست  کاالیی ا

و ) به اعتبار خرید و فروش یا مصرف       (موجب شرع مقدس اسالم     

 .یا به موجب قانون ممنوع گردد

صنایع پال   لب  کی       قا فه گمر با تعر فش   ٨۴٨٠٧١٠٠ستیک و ک

باشد و واردات این کاال بالمانع است و نیز        می  اولجزء گروه   

 Error! Referenceگونه که در  ها مهان حقوق ورودی برای این تعرفه

source not found. ٩[ باشد می% ١٠شود  مالحظه می[. 

 

 )املللی ملی یا بین(بررسی و ارائه استاندارد  1.9

ستیک و            صنایع پال لب  نه قا لی در زمی ستاندارد م هیچ ا

این طرح مرتبط با      خبشی از  جا که    اما از آن . کفش یافت نشد   

بهای   می  قال فش  به        ک بوط  ستانداردهای مر شد، ا نواع  با فش  ا ک

 :]۴[ ارائه شده است

 ISIRI ٢۴٢۶: پوتین افراد نیروی مسلح

 ISIRI ١١٣۶: پایپوش ایمنی -وسایل حفاظت شخصی -پایپوش

 ISIRI ١٠٩٢: های آتش نشانی چکمه

 ISIRIR ٢١٢٧: های طبی برای پسران، جوانان و مردان چکمه
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بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی          1.10

 و جهانی حمصول

 قیمت داخلی ١.١٠.١

فاکتورهای زیادی بر قیمت قالب تأثیرگذار است که از           

 :توان به موارد زیر اشاره منود آن مجله می

 تکنولوژی تولید؛ -

 اعتبار تولیدکننده؛ -

 اص خود قالب؛خهای  ویژگینقشه و  -

 ابعاد و اندازه؛ -

 ؛نوع ماده اولیه مورد نیاز مقدار و -

 ؛اندازه درز قالب -

 ؛ساخت قالب مقدار بار برداری برای -

 شیوه نظارت و تست؛ -

عداد   - حی و          ض ت برای آن طرا لب  که قا ظری  مورد ن رب 

 ؛شود ساخته می

 ... .مذاکره و داللی و  -

نه   نه             به گو یدی و هزی کاالی تول شده  متام  مت  که قی ای 

مت       ست و قی نوع ا سیار مت ید آن ب به       تول ستگی  کامال� ب هی آن  د

 .مورد قالب دارد

 

 قیمت جهانی ١.١٠.٢

مت  ین        های   قی به ا سته  لب ب ید قا هانی تول کدام    ج که در 

ضمانتی               لوژی و  چه تکنو با  ستاندارد و  چه ا حتت  شرکت و 

بود و از آن        هد  فاوت خوا شوند مت هر        ساخته  برای  که  جایی 

گی        به ویژ جه  با تو لب و  مت       های آن  قا مورد قی ید در  ها با

سه    آن برای             ها مقای ثابتی  هانی  مت ج شود قی جنام  های الزم ا

من   آن ئه داد   یها  به          .توان ارا لب  ین مط شرت ا صیف بی برای تو

 .شود موارد زیر اشاره می

 ص خاصی دارند معموال�   ص ها که تکنولوژی و خت    برخی از قالب  

ها را در    تولیدکنندگان خاصی نیز در دنیا دارند و مهه قالب       

جا منی    فت به    مهه  جه به مصرف نسبتاً          توان یا  طور مثال با تو

سازی که تـوان  در ایران ولی قالب EVAق های تزری باالی قالب

شور داشته باشد یافت     ها را در داخل ک   تولید این نوع قالب    

شده و وارد  موال�    ن یز مع ندگان ن نوع          کن ین  یه ا به هت قدام  ا

 . کنند قالب از کشور چین می
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لب          مت قا سبه قی برای حما هایی  صورت       نرم افزار به  ها 

شرت           که بی جود دارد  تی و یا اینرتن ستقل و  ستفاده    م مورد ا

می      قرار  نی  ندگان چی می      تولیدکن سادگی  به  یرد و  توان از    گ

ضمین                آن لی ت کرد و ستفاده  کاال ا ین  مت ا مین قی برای خت ها 

 .اجرایی ندارد

های خاص    های دیگر نیز که از ظرافت      برای برخی از قالب   

های خود     دهند تا قالب    می  حمند باشند، مشرتیان ترجی     باید هبره  

تر   های به مراتب پایین     آسیای شرقی که قیمت     را از کشورهای 

صورت               یز در  موارد ن سیاری از  ند و در ب یه کن ند هت دار

ست و              ساخت، ت بر  نه  ظارت ماهرا صحیح و ن قرارداد  قاد  انع

 .خواهند شد برخوردار حتویل مشرتی از کاالی مناسبی

لب        یت قا ختالف کیف گر ا طرف دی خی        از  با بر لی  های داخ

خود مو      خارجی  نواع  می   ا ل    جب  پایین      یشود ع مت  غم قی تر   ر

مین أهای داخلی حساب هزینه و فایده به سود خرید و ت           قالب 

 .دبها از خارج بچر این قالب

رغم   یعل (ها در ایران    به طور کلی توامنندی ساخت قالب       

به طور کلی در سطح     ) ای و ماهر  ساز حرفه   وجود تعدادی قالب   

منی      یابی  قابتی ارز یادی       شود  باال و ر قادیری ز سالیانه م و 

 .شود ن کاالهای اساسی از خارج کشور میارز صرف هتیه ای

 کره  ،ها اصوال� از کشورهایی مهچون چین، تایوان       این قالب  

شرکت      خی  تی بر پایی    و ح یا   ( های ارو ند ایتال وارد  )مان

خی از آن     می  که بر لب      شوند  به قا سبت  لی دارای   ها ن  های داخ

 .باشند کمرتی می قیمتکارایی بیشرت و یا 

 

 مصرف و کاربرد توضیح موارد 1.11

ستیکی           صوالت پال یه حم قالبگیری کل صوالت در  ین حم کاربرد ا

ن بازار بسیار گسرتده است     ای . باشد  به روش تزریق پالستیک می    

حوزه  عدد    و  می    های مت بر  ثال        را در  طور م به  یرد  نه  گ بد

قطعـات  ، عینک، مسواک، CDدستگاه پخش  تلویزیون، مانیتور،

با این قالب            گر  عات دی سیاری قط نه خودرو و ب ها   خودرو، بد

می    می   . شوند  ساخته  نین  لب     مهچ ین قا ساخت     توان از ا ها در 

انواع قطعات    .برد های کفش و زیره کفش استفاده       انواع قالب  

مورد استفاده در صنایع خمتلف پالستیکی امکان تولید با این          

ه       کی از م ند و ی قالبگیری را دار لب    منوع  نواع قا ها   ترین ا

شبیه       صنایع  ستیک و  صنایع پال ست و    ( در  ستیک، ترمو ...)  ال

لب   می     مهین قا یق  شند  های تزر باالیی       با سیار  صرف ب حوزه م و 

 .]١[ دارند
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ه    1.12 سی کاال بر          ابرر ثرات آن  یل ا یه و حتل جایگزین و جتز ی 

 مصرف حمصول

لب  هم      قا ستیک از م یق پال ید        های تزر صنعت تول خبش  ترین 

های موجود    شرایط کنونی و با تکنولوژی     پالستیک هستند و در  

ند        مومی ندار طور ع به  ستقیمی  صنعت     .جایگزین م ین  چه ا اگر

های مصرف    تر و دستگاه های جدید   هر روز پیشرفت کرده و قالب    

به طور   . شوند  کننده و تولیدکننده جدیدتری وارد بازار می      

ــازار بــه مفهــوم   ــایگزینی در ایــن ب ــی ج ــتفاده از کل اس

هایی با سطح عملکرد هبرت، طراحی کارامدتر، ساخت هبرت و            قالب 

باال      دقیق  ید  مت پایین  تر، توان تول تر، امکان دسرتسی     تر، قی

می    ...تر و   ساده  جنام  یرد  ا شرکت     . گ گر  گاه دی ها و    از ن

با               ند  شده ندار کر  موارد ذ بت را در  قدرت رقا که  صوالتی  حم

 .شوند رها جایگزین میت ای تازه واردها و یا حرفه

 

 امهیت اسرتاتژیکی کاال در دنیای امروز 1.13

خبش      از آن که از  ستیک،          جایی  ید پال صنعت تول هم  های م

های آن است، هرچه توان جمموعه صنعت کشور و یا           تولید قالب  

قه  صنایع             منط بال آن  به دن شد  باالتر با نه  ین زمی ای در ا

و عملکرد هبرتی    استفاده کننده از این حمصول نیز از راندمان      

یادی               هبره  مک ز ستیک ک صنعت پال سعه  به تو که  شد  ند  ند خواه م

برای ایران به عنوان کشوری که صنایع پایین دستی            . کند  می 

شیمی  صاً ( پرتو ستیک  خصو ند و          )ها  پال قرار دار جه  مورد تو

ند، حضور   ا های زیادی در این صنعت فعال      ها و کارخانه   کارگاه 

به عنوان یکی    (صنایع مهچون قالب سازی     واحدهای خدماتی این    

هم  یاز آن      از م مورد ن خدمات  صنایع      ) ها  ترین  به  سبت  که ن

شبیه خود از قدرت رقابتی باالیی برخوردار است، برای رشد           

 .و توسعه این خبش از صنعت کشور ضروری است

برای               که  لوژی  نش و تکنو به دا جه  با تو گر  طرف دی از 

لب      ین قا فق ا ید مو ین        ها الزم  تول ید ا توان تول جود  ست، و ا

باالی این         ها در صنعت منطقه    قالب  توان فنی  شان دهنده  ای ن

می   شد  حوزه  سرتاتژیک          . با حلاظ ا که از  مواردی  گر از  کی دی ی

جایی   از آن کند این است که     ها مهم جلوه می     برای تولید قالب   

ها از مجله حمصوالت صنعتی میانی هستند، تولید موفق           که قالب  

ه تولید حمصوالت بعدی با قدرت رقابتی و زجنیره ارزش         ها ب   آن

قه                شور و منط یک ک صنعت  عه  برای جممو که  شد  هد  ختم خوا هبرت 
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بال               به دن توجهی را  بل  قابتی قا قدرت ر ست و  هم ا سیار م ب

 .خواهد داشت

 

ــرف   1.14 ــده و مص ــده تولیدکنن ــورهای عم ــول   کش ــده حمص کنن

 )االمکان سهم تولید یا مصرف ذکر شود حتی(

کشورهای عمده تولیدکننده این حمصوالت عبارتند از چین،        

کره، تایوان، مالزی، هند و البته بنا به شرایط خاص دیگر           

لب  پایی   قا ملان  (های ارو یا و آ کایی ، آمر)ایتال نادا (ی و  )کا

بل دسرت        هم قا سی  تی رو ست  یا ح شورهای      . سی ا خاص ک طور  به 

شرقی   سیای  مالزی       ( آ تایوان و  کره،  چین،  ند  ین   د )مان ر ا

کشورهای خمتلفی هم      .زمینه از فعالیت چشم گیری برخوردارند     

له               ستند از مج صوالت ه ین حم ندگان ا صرف کن یا م جای دن مهه  در 

 .ایران

 

 های داخلی عمده تولیدکننده حمصول شرکت ١.١.١۴

حدود     یران  یق           ۴١٠در ا برای تزر لب  ید قا حد تول وا

کوچک با   های   کارگاه  که اکثر این واحدها     پالستیک وجود دارد  

این   امسی  که مجع کل ظرفیت تولید      باشند به طوری    ظرفیت کم می   

تعداد بسیار حمدودی سازندگان     . تن است   ٣٠٠٠ حدوداً  واحدها 

ند     بزرگ   جود دار لب و یت از که   قا باالیی       ظرف مسی  های ا

  .]٨[ برخوردارند

یدی    صوالت تول گاه  حم ثر کار شور از       اک خل ک یدی دا های تول

مت      پایین و قی یت  خارجی       ( باالیی کیف های  شابه  به م سبت    )ن

می   خوردار  شد  بر ین  . با شرت آن   ضمن ا صول      که بی یل حم ها در حتو

می    بدقولی  ند  ایی  ندگان    . منای صرف کن نابراین م مده  ب ین  ع ا

ای  به صورت حرفه   متامی صنایع تزریق پالستیک که       حمصول، یعنی  

قابتی   ند   کار می  و ر خارج       ترجیح می  کن کاال را از  ین  دهند ا

یداری               کره خر تایوان و  چین،  شورهای  صًا ک شور خمصو از ک

زیرا حمصوالت تولیدی این کشورها دارای کیفیت باالتر        . منایند 

اما اگر تولیدکننده داخلی     . باشد  و قیمت متام شده کمرتی می     

ید، آن          تأمین منا یدار را  ظر خر مورد ن شرایط  ند  به    بتوا ها 

ند            ستفاده خواه ها ا ین کاال تی از ا های واردا ید کاال جای خر

های تولیدکننده داخلی که      ای که معدود کارگاه    به گونه  . منود 

می       برآورده  شده را  کر  یادی از      شرایط ذ جم ز ند دارای ح منای

 . باشند کننده می مصرف

سرمایه    گر  ید            ا شود با بازار  ین  هد وارد ا گذاری خبوا

با کیفیت باال و قیمت مناسب آن هم در مدت          بتواند حمصوالتی  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



کان    عات ام ید         مطال طرح تول قدماتی  سنجی م
 کفشانواع قالب صنایع پالستیک و 

24 

 

ید        ئه منا شده ارا فق  مان توا ین   .ز لوژی و     ضمن ا که از تکنو

 .مند باشد دانش روز نیز هبره

ار داخلی در  های مورد نیاز باز     برخی از قالب  به عالوه   

 .شوند داخل کشور تولید منی

 

 شرایط صادرات 1.15

، این   ١٣٩٠طبق قانون صادرات و واردات ایران در سال       

فه       مشاره تعر با  جماز      ٨۴٨٠٧١٠٠کاال  های  )  ١گروه  (جزء کاال

هیچ     می  بدون  شد و  صادرات را           با کان  صی ام شرایط خا نه  گو

کــه کــاالی تولیــدی از اســتانداردهای الزم  در صــورتی. دارد

صول                ین حم هانی ا مت ج با قی بت  بل رقا بوده و قا خوردار  بر

  .]٩[ باشد صادرات آن میسر خواهد بود

 

 گیری هزینه و فایده شناسایی و اندازه ٢
فاکتورهای مالی و اقتصادی طرح تولید قالب پالستیک و         

 .کفش در جدول زیر خالصه شده است
 ای از فاکتورهای مالی و اقتصادی طرح ، خالصه٣ جدول

جمموع 
های  هزینه

تولید 
 )ریال(

درآمد 
سالیانه 

 )ریال(

گذا سرمایه
ری کل 

 )ریال(

سود 
ناخالص 

 )ریال(

سود خالص 
 )ریال(

نقطه 
 سربه
 سر

نرخ 
بازگ
شت 
سرما
 یه

زمان 
بازگ
شت 
سرما
 یه

٢,۴٣٠,٠٠٠
,٠٠٠ 

٨,٠٠٠,٠٠٠
,٠٠٠ 

٣,۶٣۵,٠٠٠
,٠٠٠ 

۵,۵٧٠,٠٠٠
,٠٠٠ 

۴,١٧٩,٠٠٠
,٠٠٠ 

٩/١۴
% 

٣/
١۵٣% 

۶۵/٠ 
 سال

 

با               ست و  طرح باال ین  سوددهی ا سرمایه و  شت  نرخ بازگ

که در       جه به کمبودی  ماده احساس        تو ین  شور برای تولید ا ک

سرمایه    می  می           شود،  ظر  به ن قی  طرح منط ین  سد    گذاری در ا ر

 .ورده کردن شروط ذکر شده در این گزارشآالبته به شرط بر

 

 وضعیت عرضه و تقاضا ٣
باشد    تن در سال می    ٨٠٠٠بازار داخلی این حمصول حدود       

.  کند  که البته با میزان رونق اقتصادی، این رقم تغییر می           

حدود        بازار،  قدار  ین م ندگان      ۵٠٠٠از ا سط تولیدکن تن تو

 . شود تن توسط واردات تأمین می ٢۵٠٠داخلی و حدود 
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بررسی روند واردات حمصول از آغاز برنامه سوم تا پایان           3.1

 )چقدر ازکجا( ٨٩سال 

فش در             ستیک و ک صنایع پال لب  نواع قا مار واردات ا آ

 .]١٠[ نشان داده شده است ۴ جدولهای اخیر در  سال

 
های  ، آمار واردات انواع قالب صنایع پالستیک و کفش در سال۴ جدول

 ]٩[ اخیر

 )نوع تزریقی یا فشاری(مواد پالستیکی  قالب برای کائوچو یا: عنوان
)٨۴٨٠٧١٠٠( 

 )هزار دالر(ارزش  )تن(وزن  سال
١٣٨١ ۵٩٠٨ ٩٧۴ 
٩ ١٣٨٢۴۵ ١۴٣٩٧ 
١ ١١٠٠ ١٣٨٣۶۶٨٢ 
١٣٨۴ ١٣۵١ ٠۵١٣٢ 
١٣٨۵ ١۵١۶ ٢٨۶٣٧ 
١٣٨۶ ١٧۶١٨٧ ٢۴٣ 
١ ١٣٨٧۴١ ٠٠۵٣۴٠ 
٣٠ ٢٣١٠ ١٣٨٨۴٨۶ 
١٨ ١٣٨٩۵٢ ٠۵٠٠٠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٣٨٩میزان واردات این حمصول از کشورهای مبدأ در سال       

 .]١٠[ ارائه شده است ۵ جدولدر 

 

 

 

 

 
، میزان واردات انواع قالب صنایع پالستیک و کفش از کشورهای ۵ جدول

 ]١٠[ ١٣٨٩مبدأ در سال 

 )کیلوگرم( وارداتمیزان  نام کشور
 ٩۴۴۵ پرتغال

 ١٠١۴١۴۶ چني
 ۵١٨ ژاپن
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 ١۴٠٠٠ آذرباجيان
 ١١١٣٩ آملان
 ٣٠۴٠۴ اتریش

 ۵۴٩٢٨٣ امارات متحده عربي
 ٢٩٣۵ ایتالیا
 ٩٨١٣ تایلند
 ۵۶٣١٨ تایوان
 ٣۴٨۶۵ تركیه

 ٨۶۶١١ مجهوري كره
 ٣١٣٨ سوئیس
 ١٨۶۵ فرانسه

 ١۶۶ لوگزامبورگ
 ١٧٢٠ مالزي
 ٢۵ هلند

 ١٠٨٨٩ هنگ كنگ
 ١٣٢٩٧ هند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هــایی کــه   آمــار اداره صــنایع و معــادن اســتانطبــق 

سته  ند در سال   توان برای          ا عال  های اخیر جموز فعالیت واحد ف

سیک          کد آی با  صوالت  ید حم شین آالت    ( ٢٩٢٩١١٩٠تول عات ما قط

ــتیک ــق پالس ــب( ٢٨٩٢١٣١٠، )تزری ــواع قال ــه روش  ان ــی ب زن

شین  شین ( ٢٩٢۶١٩٢١، )کاری  ما فش        ما یره ک یق ز و ) های تزر

دریافت منایند، به شرح      ) قطعات استاندارد قالب   ( ٢٩٢٩١۵٨٠

یر   شد  می ) ٩تا  ۶جداول  (ز ستان . با ین       ا شده در ا کر ن های ذ

 .]٨[ اند جدول فاقد جموز فعالیت بوده

 
ماشین آالت ، جموزهای اخذ شده برای واحدهای فعال تولید قطعات ۶ جدول

 ]٨[ تزریق پالستیک

نام 
 استان

سال 
٨٩ 

سال 
٨٨ 

سال 
٨٧ 

سال 
٨۶ 

سال 
٨۵ 

سال 
٨۴ 

سال 
٨٣ 

سال 
٨٢ 

سال 
٨١ 

 ٨٠سال 
سال 
٧٩ 

سال 
٧٨ 

سال 
٧٧ 

سال 
٧۶ 

سال 
٧۵ 

 ٠ ٠ هتران
١٠ 
 تن

۶٨ 
 تن

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
۴ 

 دستگاه
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

خراسان 
 رضوی

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
١٠٠٠ 
 عدد

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اصفهان
٢٠ 
 تن

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١۵٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ قزوین
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 عدد

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الربز
۶ 

 دستگاه
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 
تولید قطعات استاندارد  جموزهای اخذ شده برای واحدهای فعال، ٧ جدول

 قالب
 ]٨[ )باشند واحدهای ذکر نشده بر مبنای تن می(

نام 
 استان

سال 
٨٩ 

سال 
٨٨ 

سا
ل 
٨٧ 

سا
ل 
٨۶ 

سا
ل 
٨۵ 

سا
ل 
٨۴ 

سال 
٨٣ 

سا
ل 
٨٢ 

سا
ل 
٨١ 

سا
ل 
٨٠ 

سا
ل 
٧٩ 

سا
ل 
٧٨ 

سا
ل 
٧٧ 

سال 
٧۶ 

سا
ل 
٧۵ 

 قم
۵٠٠
٠ 

 عدد

١٧٧٠
٠ 

٠ ٠ 
۶٧
٢ 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ۵٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ کرمان

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ زجنان
٢٩٣۵٠

 عدد ٠
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٩ ٠ ۵٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اصفهان
 ٢٠ ١٠ ۶٠ ٠ ٢٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ فارس

آذربایجا
 ن غربی

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ۶ ٠ ٠ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ گلستان
٨۴ 
 دست

٠ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ هتران
١٧٨
٠ 

 عدد
٠ 

 ٣٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ خوزستان
مازندارا

 ن
١٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 
زنی به روش  انواع قالبجموزهای اخذ شده برای واحدهای فعال ، ٨ جدول

 کاری ماشین
 ]٨[ )باشند واحدهای ذکر نشده بر مبنای تن می(

 نام استان
سال 
٨٩ 

سال 
٨٨ 

سال 
٨٧ 

سال 
٨۶ 

سال 
٨۵ 

سال 
٨۴ 

سال 
٨٣ 

سال 
٨٢ 

سال 
٨١ 

سال 
٨٠ 

سال 
٧٩ 

 ٧٨سال 
سال 
٧٧ 

سال 
٧۶ 

سال 
٧۵ 

 ۵۵ ١٠ ۵ ١۵٣۵ ١۵٧۶ ٩٢ ٩٨ ٠ ١۵٠٢٢ ١٧٣۵ ۴۵ ٨١٣٠ ٩٠۵٠ ۵٩٢ ٢۶ اصفهان

 ٧٣ ٢۴ ١۵٩٨ ۴۶٨ ٢۶٣ ١٧ ١۵ ٠ ٨٣ ۵٩ ٠ ٠ ١٢۶ ٢١٩۵ ٢۶٩٧ الربز

 ١٠٧ ۶۵۴ هتران

٢۶٢ 
 ،تن
۶٠ 

 دستگاه

١٣٨ ١٢٠٢ ۶٢٠ ٩۶ ٧٣ ١٧٠۶ ١٠۵١٣٧ ٩۴ 

١٧٣٨ 
 ،تن
١۵ 

 ،دستگاه
 عدد ٣۶٠

٢٢۶ ٣٠٣ 

٢١۶٧ 
 ،تن

١٢٢ 
 دست

خراسان 
 رضوی

١٣۴ ۴٣۴ 
۴٢۵ 
 ،تن
 عدد ٢٠

٣٠٠ 
 ،تن

٢٢٠ 
 عدد

١٠٩۶ 
 ،تن
٢٠ 

 دستگاه

٣ ٨٢۵١٠ ٠۵ ۵٨ ۵٩ 
 ،تن ٣٠

٣٠٠٠٠٠ 
 دست

١٩۵ ۵/٨ 
٢۵ 
 دعد

۶۶٣ 

 قزوین

٢٠ 
 ،تن

١٨٠ 
 عدد

١۴۴ ٢ ٧۵ ٢٠ 
١٨٠ 
 عدد

٢٣ 
 ،تن
٨۶ 
 عدد

١١۶ 
 ،تن

١٠٠ 
 عدد

٢۵٨ 

٣٢٩ 
 ،تن

١۵٠٠ 
 عدد

١۴٧۵ ۵٩ ١۵ 

٨٨ 
 ،تن

١٠٠٠ 
 عدد

۵٠ 

 ٨٠ ۵٠ ٠ ٢٣٠ ٣٠ ٠ ۶٠٠ ۵٩ ۴٣ ٣۶٠ ٩٠٠ ٢٢٢٠ ٧٠ ٢١٠ ٢٠٠ مرکزی

 مسنان
١٨ 
 عدد

١۵١٧ ٢٠٠ ٠ ٢٠ ٠۴ ۵٠۵ ٣۶ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠۴ ٠ 

 ٠ ٣٠ ٠ ٠ ۵ ١٠ ٣٠ ٠ ٣٠ ٠ ١۵ ٣٣٠ ١٠٠ ۶٠ ۶۵ فارس

 ٠ ٣٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ کردستان

 ٠ ٢٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٨٠٠ ٠ ٠ ٠ ٢٠ ٢٠٠ ٠ کرمان

آذربایجان 
 شرقی

۴١ ٠ ٠۶۶ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ۴٠ ٠ ٢ 

 ٠ ٠ ۵۶ ٢٧٠ ٠ ٠ ٢٠ ٣٠ ٠ ٠ ٣۶ ٣۶ ٣۶ ٢۵٠ ٠ گیالن

 ٠ ٠ ٠ ۴٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ۴۵ ۴۵ ٠ ٠ ٠ زجنان

سیستان و 
 بلوچستان

٠ ٠ ٠ ١٨٠٠ ۴٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ۴٠ ٠ ٠ ٠ 

 مازندران
۵٠ 
 عدد

۵٠ 
 ،تن
٣٠ 

 ٠ ٠ ٠ عدد ٣٠ ٠ ٠ ٠ ١٠٠ ٠ ٠ ٨٠ ١٢۵ ٠
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 عدد

آذربایجان 
 غربی

۵٢ ٩٠ ٠٠۵ ١٢٠ ۶٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٠ ١٠٠ ٠ ٠ ٣ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ۵٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ۵٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ لرستان

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١۴ ٧ ۵٧ ۴ ٨٠ ٠ ٨٠ ۴٠٠ ٠ ٠ مهدان

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠ کرمانشاه

 ٠ ٠ ٠ قم
١۴٧٠ 
 عدد

٣٠ ٠ ٠ 
١٨٠ 
 عدد

٣٠ 
 عدد

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩ ایالم

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١۶ ١٢ ٠ ٠ ۶٠٠ ٠ ٠ خوزستان

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠ اردبیل
٢٠٠٠٠ 
 عدد

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٨٠ ٠ ٢٠٠ ٠ ٠ ۶٢ یزد

خراسان 
 جنوبی

٠ ٠ ٠ ۵ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

خراسان 
 مشالی

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٠٠ ٠ ٠ 

چهارحمال و 
 خبتیاری

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠٠ ٠ 

 
های تزریق  ماشینتولید  جموزهای اخذ شده برای واحدهای فعال، ٩ جدول

 ]٨[ زیره کفش

نام 
استا
 ن

 ٨٩سال 
سا
ل 
٨٨ 

سا
ل 
٨٧ 

سا
ل 
٨۶ 

سا
ل 
٨۵ 

سا
ل 
٨۴ 

سا
ل 
٨٣ 

سا
ل 
٨٢ 

سا
ل 
٨١ 

سا
ل 
٨٠ 

سا
ل 
٧٩ 

 ٧٨سال 
سا
ل 
٧٧ 

سا
ل 
٧۶ 

سا
ل 
٧۵ 

هترا
 ن

٣١ 
دستگا
 ه

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
١۶ 

دستگا
 ه

٠ ٠ ٠ 

 

 بررسی روند مصرف ازآغاز برنامه 3.2

سعه و             با تو ستقیم  باط م ها ارت ین کاال ستفاده از ا ا

شورها دارد       صادی ک صنعتی و اقت یایی  طور    . پو شخص در  به  م

لب      سال  ستفاده از قا یر ا فزایش       های اخ شور از ا سطح ک ها در 

به              سبت  کاال ن ین  ته واردات ا بوده و الب خوردار  سبی بر ن

ستفاده    یزان ا ب     م خوردار  باالتری بر شد  ست  واز آن از ر ده ا

مین شده  رشد مصرف بازار با واردات تأ     بیشرت  دیگر  به بیان   

 .است

 

بررسی روند صادرات حمصول از آغاز برنامه سوم تا پایان           3.3

 )چقدر به کجا صادر شده است(و امکان توسعه آن  ٨٩سال 

در  ١٣٨٩تا پایان    ١٣٨١روند صادرات این حمصول از سال      

 .]١٠[ نشان داده شده است ١٠ جدول
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های  ، آمار صادرات انواع قالب صنایع پالستیک و کفش در سال١٠ جدول

 ]١٠[ اخیر

 )نوع تزریقی یا فشاری(کائوچو یا مواد پالستیکی قالب برای : عنوان
)٨۴٨٠٧١٠٠( 

 )هزار دالر(ارزش  )تن(وزن  سال
١٠ ٢٧ ١٣٨١۶ 
٢ ١٣٨٢۵ ٢۶٠ 
٣ ١٣٨٣۵ ٩۵ 
١٣٨۴ ١۵ ٣۵ 
١٣٨۵ ١٨ ۶١ 
١٣٨۶ ٢۵ ٢٢٠ 
١ ١٣٨٧۵ ٣۶٠ 
١١٣ ١٧ ١٣٨٨ 
٧٢ ١٢ ١٣٨٩ 

 

 

 

 

سال           صول در  ین حم صادرات ا یزان    ١١ جدول در  ١٣٨٩م

 .]١٠[ ائه شده استار
 ]١٠[ ١٣٨٩، میزان صادرات قالب صنایع پالستیک و کفش در سال ١١ جدول

 )کیلوگرم(میزان صادرات  نام کشور
 ١١۶٠ ارمنستان
 ۴٨۶٢ تایوان
 ٣۵٠ تركیه
 ۵٣٧١ سعوديعربستان 

 

با اول         3.4 صول  به حم یاز  سی ن یان        وبرر تا پا صادرات  یت 

 برنامه پنجم

صول     ین حم شورها      صادرات ا که ک شرایطی  یران و در  ی از ا

های داخلی    آسیای شرقی تولیدکننده این حمصول هستند و شرکت        

ماً    یز عمو ستند        ن خوردار نی تربی بر ند مع نق   ،از بر از رو

ثر و در حال اجنام خاصی     ؤم چندانی برخوردار نیست و برنامه     

که برای توسعه این خبش تدوین و اجرایی شده باشد نیز یافت             

از طرف دیگر بازار داخلی ایران نیز درحال پر          . نشده است  

 .شدن از حمصوالت خارجی است
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لوژی و روش     ۴ مجالی تکنو سی ا ضه       برر ید و عر های تول

 حمصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها
 یامللل گزارش   میالدی کمیسون جتارت بین     ٢٠٠٢سال  در اکترب  

لب         ساخت قا سازی و  صنایع ابزار باره  صنعتی در     را در های 

کرد      ضوع داشت        . ایاالت متحده ارائه  لت بر این مو گزارش دال

کارخانه   ٢٠٠، ٢٠٠٢تا   ١٩٩٩های   که این صنعت در فاصله سال     

ست      ست داده ا ین       . خود را از د عددی در ا مل مت چه عوا اگر

بوده         یل  صنعتی دخ کز  ند،   کاهش مرا بت       ا فزایش رقا لی ا و

خارجی، بویژه از جانب کانادا و چین نقش بزرگی را در این          

های ساخته شده در کانادا      قیمت قالب  . خصوص ایفا کرده است    

شابه امر    به م سبت  حدود    ین خود در  بود   پایین % ۴٠کایی  .  تر 

هــای بــه کــار رفتــه بــرای  ، بســته بــه روش٢٠٠٢تــا ســال 

گیری، کشور چین در سطح جهان، دومین مقام یا سومین           اندازه 

خود                 به  لب  ید قا ساخت و تول صنعت  بزرگ را در  گاه  جای

ست    صاص داده ا عان         . اخت کایی اذ سازان امری لب  یه قا احتاد

حدود         نی در  سازان چی لب  که قا شتند  شرت    % ۵٠دا تی بی یا ح و 

صرفه     لب  ساخت قا کرده   در  ند  جویی  سیاری  . ا بل، ب از   در مقا

اند تا هزینه کارهای دستی       قالب سازان امریکایی تالش کرده     

های جدیدی را بر پایه کامپیوتر        را کاهش دهند و تکنولوژی   

 .]۵[ تأسیس منایند

 CAMM (Computer-Assistedقالب سازی به کمـک کـامپیوتر یـا    

Moldmaking)  باشـد   نتیجه تکنولوژی یا فناوری ریزپردازنده مـی

می  ند قابل  و  تا    توا ید را  شد  % ١٠٠بیش از   یت تول بود خب .  هب

 (CAD/CAM)های طراحی و ساخت و تولید به کمک کامپیوتر  سیستم

شین       مک در ما حی و ک لب    برای طرا مورد     کاری قا ستفاده   ها  ا

این جتهیزات به طور اتوماتیک ابعاد حفره         . اند  قرار گرفته  

ین    برای رز شه       را  یا نق لف  ظیم        های خمت خاص تن سته  های برج

های چند    اطالعات طراحی و ماشینکاری برای ساخت قالب      . کند  می 

فره  سته      ح جایگزینی ه برای  یا  فره     ای  یا ح ظه    ها  ها در حاف

 .شود سیستم ذخیره می

CAMM       توانست ایـن امکـان را بوجـود آورد کـه صـنعت

یش     ند آرا ستیک بتوا ندی     پال یا پیکرب باال،       ها  یت  با کیف های 

های قابل اعتماد را     یق و طرح  های نزدیک به هم و دق     تلرانس 

 .در قیمت رقابتی تولید مناید

 .]۶[ در ادامه مراحل خمتلف ساخت قالب ارائه شده است
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 (Planning)کشی و طراحی  نقشه 4.1

شود که به قالب ساز         هایی شروع می    طراحی قالب با طرح    

کند و   دهد تا درباره نقشه کلی قالب تصمیم گیری           اجازه می  

شـامل   CADهای  ترسیم. را به تصویر بکشدچگونگی ساخت قطعه 

شت    یه یاددا لرانس     کل عاد و ت می    ها، اب شد  ها  ضی از   . با بع

های ایی     ابعاد حبرانی ممکن است برای بعضی قطعات به پرداخت         

این طرح مهچنـین  . نیاز داشته باشند ٠/٠٠٢۵ mmسطحی در حد 

ــد داد  ــان خواه ــاص را نش ــرایط خ ــه ش هــای  تلــرانس. هرگون

ضی،  یا             انقبا یژه  مواد و کاری،  کاکی، آب ایی، ح خت  پردا

 .سایر عوامل ابعادی گزارش خواهد شد

دهـد کـه    به کـاربر ایـن اجـازه را مـی     CAMهای  سیستم

ستم  بزار،            سی یا ا لب  بور قا سیر ع خت، م سردکننده، پردا های 

حمدودیت         باردهی و  یه و  عه، تغذ سی قط ستگاهی     شکل هند های د

قی ( بزار    ل سایش ا ب ) ها و  شین را ق ند    ل از ما یین ک .  کاری تع

که درستی یا نادرستی برنامه ثابت شد و در عمل           پس از این  

یره و               عدی ذخ کاربر ب برای  عات  ین اطال ید، ا جرا گرد یز ا ن

 .شود نگهداری می
 

 البقفرآیند ساخت  4.2

لب     ساخت قا یب          برای  یا ترک ند روش و  یق از چ های تزر

 .شود ها استفاده می آن

لی  متامی روش    ع غم  مه      ر مدرن برنا حی و     های  یزی، طرا ر

تولید، ساخت قالب مستلزم استفاده از استاد کارهای ماهر          

که در حال حاضر تعداد آن       ست، می      و شایسته،  . باشد  ها کم ا

 .کند بنابراین ساخت قالب یک گلوگاه ایجاد می

شین           قط در ما ید، ف یزات جد که جته ست  شن ا مدرن      رو های 

ها      شین ابزار ند ما سازی مان ند     قالب جود دار عددی و کنرتل  . ی 

به کمک این جتهیزات، فرآیند کاری اتوماتیک شده و نیاز به           

 .شود کار انسانی نیست و بنابراین تعداد ضایعات کم می

 

 
 ، مشاتیک مراحل ساخت قالب٣شکل 
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لوژی       ۵ ضعف تکنو قوت و  قاط  یین ن سوم    تع به  (های مر

 در فرآیند تولید حمصول) شکل امجالی
مـورد   خـواص  بـا  پلیمری قطعات تزریق های قالب ساخت و طراحی

 نیازمنـد  مهچـنني  و جتربـه  نیازمنـد  و قیمـت  گران فرآیند یک نیاز،

 اضـافات  طراحـی  مهچنني. باشد می ماشني کاری و ساخت در مکرر اصالحات

کـاری   آن هـای  بلنـدی  و پستی دلیل به ماهیچه، طراحی قبیل از قالب

 وجـود  قالـب  طراحی در نیز دیگری مهم فاکتورهای. باشد می پیچیده

 چیـدمان  ها، حفره تعداد اندازه قالب، شامل فاکتورها این. دارند

 و رفتگـی  آبدرزها،  ها، گیت سیستم گاه، راه سیستم ها، حفره

 .]٧[ باشد می پران
 

بررســی و تعیــین حــداقل ظرفیــت اقتصــادی شــامل  ۶

گذاری ثابت به تفکیک ریالی و       برآورد حجم سرمایه   

با استفاده از اطالعات واحدهای موجود، در      (ارزی 

هـای اطالعـاتی    و اینرتنت و بانک UNIDOدست اجرا، 

شرکت   هانی،  یزات و        ج لوژی و جته شنده تکنو های فرو

(... 
ظرفیتی که برای چنین واحـدی در  شده  اجنام هاي بررسي طبق

ست        شده ا ته  ظر گرف نه          ن مد ماهیا به درآ که  ست  تی ا ظرفی

 .ریال منجر شود ۶٧٠,٠٠٠,٠٠٠

مهین  ید     در  یز تول یت ن مد   ظرف  ٩٩,٨٣٠,٠٠٠ باالی  با درآ

 . اقتصادی است ریال در ماه

فزار             نرم ا طرح از  ین  صادی ا سبات اقت جی حما صه خرو خال

COMFAR III ائه شده استنیز به پیوست ار. 

بررسی اقتصادی احداث این واحد نیز با استانداردهای           

 .مطرح داخلی به شکل زیر است

 

 :میزان حمصوالت تولیدی و درآمد حاصل از فروش 6.1

 ، میزان حمصوالت تولیدی و درآمد حاصل از فروش١٢ جدول

رد
 یف

 میزان تولید نام حمصول
قیمت فروش 

 )ریال(

١ 
قالب صنایع 
 پالستیک و کفش

 ۶٧٠,٠٠٠,٠٠٠تولید با درآمد 
 ریال در ماه

٨,٠٠٠,٠٠٠,٠
٠٠ 

 مجع کل
٨,٠٠٠,٠٠٠,٠

٠٠ 
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 ای های سرمایه هزینه 6.2

 زمین ٢.١.۶

 ، هزینه زمین١٣ جدول

 )ریال(قیمت کل  )ریال(قیمت واحد  )مرت مربع(مساحت 

۵١ ٣٠٠,٠٠٠ ٠٠۵٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 

 سازی حموطه ٢.٢.۶

 سازی های حموطه ، هزینه١۴ جدول

 شرح کار
مقدار 

 )مرت(کار 
قیمت واحد 

 )ریال(
هزینه کل 

 )ریال(
 ٩٠,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٩٠ حصارکشی

مقدار % ٢٠(آسفالت و پیاده سازی 
 )زمین

٢ ١٠٠۵٠,٠٠٠ 
٢۵,٠٠٠,٠٠

٠ 
ایجاد فضای سبز و روشنایی و 

 )مقدار زمین% ١۵(غیره 
٧۵ ٢۵٠,٠٠٠ 

١٨,٧۵٠,٠٠
٠ 

 مجع کل
۴٣,٨۴٠,٠٠

٠ 

 

 

 

 

 سازی ساختمان ٢.٣.۶

 های ساختمان سازی ، هزینه١۵ جدول

 شرح
مرت (مساحت 
 )مربع

قیمت واحد 
 )ریال(

کل هزینه 
 )ریال(

 ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,۵٠٠,٠٠٠ ٢٠٠ سالن تولید
 ٧۵,٠٠٠,٠٠٠ ١,۵٠٠,٠٠٠ ۵٠ انبار مواد اولیه

 ٧۵,٠٠٠,٠٠٠ ١,۵٠٠,٠٠٠ ۵٠ حمصولانبار 
ساختمان اداری و 

 تأسیسات
٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠ 

 ٧۵٠,٠٠٠,٠٠٠ مجع کل
 

 آالت و جتهیزات ماشین ۴.٢.۶
 ، هزینه خرید ماشین آالت و جتهیزات١۶ جدول

ردی
 ف

 شرح
تعدا
 د

قیمت واحد 
 )ریال(

قیمت کل 
 )ریال(

 ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١ سنگ مغناطیس ١
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٢ 
دریل ثابت 

 )رادیال(
١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١ 

 ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١ اره لنگ ٣

۴ CNC ۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١ فرز 

 ١۵٠,٠٠٠,٠٠٠ ١۵٠,٠٠٠,٠٠٠ ١ NCفرز  ۵

 ۵٠,٠٠٠,٠٠٠ ۵٠,٠٠٠,٠٠٠ ١ ترانس معمولی ۶

 ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١ ابزار جانبی ٧

 ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢ کامپیوتر ٨

 
 ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ١ تراش اسپارک

 
CNC ٢۵٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢۵٠,٠٠٠,٠٠٠ ١ تراش 

 ١,٣٧٠,٠٠٠,٠٠٠ مجع
 ١٣٧,٠٠٠,٠٠٠ محل و نصب
 ١,۵٠٧,٠٠٠,٠٠٠ مجع کل

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 تأسیسات عمومی با مشخصات فنی ۵.٢.۶
 هزینه تأسیسات عمومی، ١٧ جدول

ردی
 ف

 شرح
تعد
 اد

قیمت واحد 
 )ریال(

قیمت کل 
 )ریال(

 ۴٠,٠٠٠,٠٠٠ ۴٠,٠٠٠,٠٠٠ ١ تأسیسات سرمایش و گرمایش ١

 ٨٩,٧۶٠,٠٠٠ ٨٩,٧۶٠,٠٠٠ ١ انشعاب و تأسیسات برق ٢

 ٠ ٠ ٠ انشعاب آب ٣

 ۴,۵٠٠,٠٠٠ ١,۵٠٠,٠٠٠ ٣ )خط(انشعاب تلفن  ۴

۵ 
کپسول (تأسیسات اطفاء حریق 

 )آتش نشانی
٢۵ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٨٠٠,٠٠٠ 

 ١۵,٢٠٠,٠٠٠ ١۵,٢٠٠,٠٠٠ ١ تأسیسات آب و فاضالب ۶

 ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١ تأسیسات گاز ٧
٢٠٠,٠٠٠,٠٠

٠ 

 مجع
٣۶٩,۴۶٠,٠٠

٠ 

 ٣۶,٩۴۶,٠٠٠ محل و نصب

 مجع کل
۴٠۶,۴٠۶,٠٠

٠ 
 

 وسایل نقلیه ۶.٢.۶
 ، هزینه خرید وسایل نقلیه١٨ جدول

ردی
 ف

 شرح
مشخصات 

 فنی
کشور 
 سازنده

تعد
 اد

قیمت واحد 
 )ریال(

قیمت کل 
 )ریال(
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١ 
خودروی 

 بکس
 ١٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ١ ایران وانت

١٧٠,٠٠٠,٠٠
٠ 

 مجع کل
١٧٠,٠٠٠,٠٠

٠ 

 

 برآورد سرمایه ثابت 6.3
 ، هزینه خرید وسایل دفرتی١٩ جدول

 )ریال(قیمت کل  )ریال(قیمت واحد  تعداد شرح وسایل
 ١١٠٠٠٠٠٠ ٢٢٠٠٠٠٠ ۵ میز و صندلی

 ٢٣٠٠٠٠٠٠ ٢٣٠٠٠٠٠٠ ١ دستگاه فتوکپی
 ٢۴٠٠٠٠٠٠ ١٢٠٠٠٠٠٠ ٢ کامپیوتر و لوازم جانبی

 ۴٢٠٠٠٠٠ ١۴٠٠٠٠٠ سری ٣ جتهیزات اداری
 ریال ۶٢٢٠٠٠٠٠ :مجع هزینه وسایل دفرتی

 

 ای های سرمایه هزینه ٣.١.۶
 ای های سرمایه هزینه، جمموع ٢٠ جدول

 )ریال(مبلغ  شرح ردیف

 ١۵٠,٠٠٠,٠٠٠ )١-۵جدول (زمین  ١

 ۴٣,٨۴٠,٠٠٠ )٢-۵(حموطه سازی  ٢

 ٧۵٠,٠٠٠,٠٠٠ )٣-۵(ساختمان سازی  ٣

 ١,۵٠٧,٠٠٠,٠٠٠ )۴-۵(ماشین آالت و جتهیزات  ۴

 ۴٠۶,۴٠۶,٠٠٠ )۵-۵(تاسیسات عمومی  ۵

 ١٧٠,٠٠٠,٠٠٠ )۶-۵(وسایل محل و نقل  ۶

 ۶٢,٢٠٠,٠٠٠ )درصد هزینه های اداری ٣٠تا  ٢٠(وسایل دفرتی  ٧

 ١۵۴,۴٧٢,٣٠٠ )درصد اقالم باال ۵(پیش بینی نشده  ٨

 ٣,٢۴٣,٩١٨,٣٠٠ مجع کل

 

 برداری های پیش از هبره هزینه ٣.٢.۶

 برداری های پیش از هبره ، هزینه٢١ جدول

رد
 یف

 شرح
مبلغ 

 )ریال(

١ 
طرح، مشاوره، اخذ جموز، حق ثبت و قراردادهای  هزینه های هتیه

 )هزینه های سرمایه ای% ٢(بانکی 
۶۴,٨٧٨,

٣۶۶ 

 )کل حقوق سالیانه% ٢(هزینه آموزش پرسنل  ٢
١١,۶٧٢,

٠٠٠ 

٣ 
روز هزینه های آب،  ١۵(هزینه راه اندازی و راه اندازی آزمایشی 

 )برق، سوخت، حقوق و دستمزد
٣٠,٨٢١,

٢١١ 
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 مجع کل
١٠٧,٣٧١
,۵٧٧ 

 سرمایه ثابت ٣.٣.۶

  

  

  

  

  

  

 ، جمموع سرمایه ثابت٢٢ جدول

 )ریال(مبلغ  شرح

 ٣,٢۴٣,٩١٨,٣٠٠ ای های سرمایه هزینه

 ١٠٧,٣٧١,۵٧٧ )٢-۶جدول (هزینه های قبل از هبره برداری 

 ٣,٣۵١,٢٨٩,٨٧٧ مجع سرمایه ثابت

 

 های تولید ساالنه هزینه 6.4

 بندی مواد اولیه و بسته ١.۶.۴

 بندی ، هزینه مواد اولیه و بسته٢٣ جدول

نام مواد 
 اولیه

مصرف 
 ساالنه

 واحد
هزینه واحد 

 )ریال(
هزینه کل 

 )ریال(
فوالد گرم 

 ١کار
 ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ کیلوگرم ١٠,٠٠٠

فوالد 
 معمولی

 ٧۵,٠٠٠,٠٠٠ ١۵,٠٠٠ کیلوگرم ٠٠٠,۵

ابزار 
 جانبی

 ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ سری ١

 ١,٠۵۵,٠٠٠,٠٠٠ مجع کل

      ین به ا جه  ید            با تو یزان تول تابع م مواد اولیه  صرف  قدار م که م

بر                     ضوع  ین مو به ا یز  یه ن مواد اول مت  نوع و قی تی  ست، و ح ا

های این مورد در این گزارش به صورت     گردد، مقدار مصرف و هزینه می

 .استکلی، میانگین و بنا به نظر خنبگان صنعت معرفی شده 

                                                             
  .قیمت به صورت میانگین در نظر گرفته شده است 1
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 های آب، برق و سوخت مصرفی هزینه ٢.۶.۴

 های آب، برق و سوخت مصرفی ، هزینه٢۴ جدول

 واحد شرح
مصرف 
 ساالنه

هزینه واحد 
 )ریال(

هزینه 
 )ریال(واحد

 ٢,۵٠٠,٠٠٠ ۵,٠٠٠ ۵٠٠ مرتمکعب آب

 برق
کیلووات 

 ساعت
٣۴۴,١٢۴ ۴۴١ ٠۵١,۴١۴,۵۶٠ 

گازویی
 ل

 ٢,١٩۴,۵٠٠ ٣,١٣۵ ٢,٩٢٠ لیرت

 ١۵۶,١٠٩,٠۶٠ مجع کل
 

 های تعمیر و نگهداری برآورد هزینه ٣.۶.۴

 های تعمیر و نگهداری ، هزینه٢۵ جدول

ردی
 ف

 شرح
ارزش دارایی 

 )ریال(
درص
 د

هزینه تعمیرات ساالنه 
 )ریال(

 ۴٣٨,۴٠٠ %١ ۴٣,٨۴٠,٠٠٠ حموطه سازی ١

 ٧,۵٠٠,٠٠٠ %١ ٧۵٠,٠٠٠,٠٠٠ ساختمان سازی ٢

٣ 
ماشین آالت و 

 جتهیزات
١,۵١ %١ ٠٧,٠٠٠,٠٠٠۵,٠٧٠,٠٠٠ 

 ٨,١٢٨,١٢٠ %٢ ۴٠۶,۴٠۶,٠٠٠ سیسات عمومیأت ۴

 ۵,١٠٠,٠٠٠ %٣ ١٧٠,٠٠٠,٠٠٠ وسایل محل و نقل ۵

 ٣۶,٢٣۶,۵٢٠ مجع کل
 

 برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی ۶.۴.۴

 انسانی، حقوق و دستمزد نیروی ٢۶ جدول

رد
 یف

نیروی انسانی 
 مورد نیاز

تعد
 اد

 کارکرد
متوسط حقوق 

 )ریال(ماهیانه 
متوسط حقوق 

 )ریال(ساالنه 

 ١ مدیر عامل ١
١
٢ 

ماه در 
 سال

١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 ٣ کارگر متخصص ٢
١
٢ 

ماه در 
 سال

۴,۵١ ٠٠,٠٠٠۶٢,٠٠٠,٠٠٠ 

 ١ کارگر معمولی ٣
١
٢ 

ماه در 
 سال

٣,۵٠٠,٠٠٠ ۴٢,٠٠٠,٠٠٠ 

۴ 
متخصص نقشه 

 کشی
١ 

١
٢ 

ماه در 
 سال

۵,٠٠٠,٠٠٠ ۶٠,٠٠٠,٠٠٠ 

۵ 
مسئول امور 

 اداری
١ 

١
٢ 

ماه در 
 سال

۶,٧٢,٠٠٠,٠٠٠ ٠٠٠,٠٠٠ 

 ٧ میانگین در سال
ن
ف
 ر

 ۴۵۶,٠٠٠,٠٠٠ مجع مبلغ

ماه مرخصی، ١حقوق ماهانه بابتماه  ۴/۴: شود اضافه می
 سهم بیمه% ٢٠ماه پاداش و  ١

١٢٧,۶٠٠,٠٠٠ 

 ۵٨٣,۶٠٠,٠٠٠ مجع کل
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 استهالک نهیهز برآورد ۶.۴.۵

  

  

  

  

  

 استهالک نهیهز، ٢٧ جدول

ردی
 ف

 شرح
ارزش دارایی 

 )ریال(
درص
 د

هزینه استهالک ساالنه 
 )ریال(

 ٢,١٩٢,٠٠٠ %۵ ۴٣,٨۴٠,٠٠٠ حموطه سازی ١

 ٣٧,۵٠٠,٠٠٠ %۵ ٧۵٠,٠٠٠,٠٠٠ ساختمان سازی ٢

٣ 
ماشین آالت و 

 جتهیزات
١,۵١ %١٠ ٠٧,٠٠٠,٠٠٠۵٠,٧٠٠,٠٠٠ 

 ٢٠,٣٢٠,٣٠٠ %۵ ۴٠۶,۴٠۶,٠٠٠ تاسیسات عمومی ۴

 ١٧,٠٠٠,٠٠٠ %١٠ ١٧٠,٠٠٠,٠٠٠ وسایل محل و نقل ۵

 ۶,٢٢٠,٠٠٠ %١٠ ۶٢,٢٠٠,٠٠٠ وسایل دفرتی ۶

 ٢٣٣,٩٣٢,٣٠٠ مجع کل

 

 دیتول یها نهیهز جمموع ۶.۴.۶
 دیتول یها نهیهز، ٢٨ جدول

رد
 یف

 شرح
مبلغ 

 )ریال(

 هزینه مواد اولیه و بسته بندی ١
١,٠۵۵,٠٠٠

,٠٠٠ 

 )آب، برق و سوخت(هزینه انرژی  ٢
١۵۶,١٠٩,٠

۶٠ 

 هزینه تعمیرات و نگهداری ٣
٣۶,٢٣۶,۵٢

٠ 

 هزینه حقوق و دستمزد ۴
۵٨٣,۶٠٠,٠

٠٠ 

 هزینه استهالک ۵
٢٣٣,٩٣٢,٣

٠٠ 

 )اقالم باال% ١(هزینه پیش بینی نشده تولید  ۶
٢٠,۶۴٨,٧٧

٩ 

 )اقالم باال% ١(هزینه اداری و فروش  ٧
٢٠,٨۵۵,٢۶

٧ 
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 )مقدار وام سرمایه ثابت% ۵(هزینه تسهیالت مالی  ٨
١۴٣,٨۶٢,٣

٠٠ 

٩ 
هزینه های % ١٠(هزینه استهالک پیش از هبره برداری 
 )پیش از هبره برداری

١٠,٧٣٧,١۵
٨ 

 )فروش% ٢(هزینه آموزش و کنرتل کیفیت حمصول  ١٠
١۶٠,٠٠٠,٠

٠٠ 

 مجع کل
٢,۴٢٠,٩٨١

,٣٨٣ 
 

 گردش در هیسرما برآورد 6.5

 گردش در هیسرما، ٢٩ جدول

 شرح عنوان
مبلغ 

 )ریال(
مواد اولیه و بسته 

 بندی
 ماه مواد اولیه و بسته بندی ٢

١٧۵,٨٣٣,٣
٣٣ 

 ماه هزینه حقوق و دستمزد ٢ حقوق و دستمزد
٩٧,٢۶۶,۶۶

٧ 

 تنخواه گردان
هزینه آب، برق، سوخت و روز  ١۵

 تعمیرات
٩,٧۴٧,١٧٩ 

 مجع کل
٢٨٢,٨۴٧,١

٧٩ 

 

 یگذار هیسرما حنوه 6.6
 یگذار هیسرما حنوه، ٣٠ جدول

 )ریال(مبلغ  شرح

 ٣,٣۵١,٢٨٩,٨٧٧ سرمایه ثابت

 ٢٨٢,٨۴٧,١٧٩ سرمایه در گردش

 ٣,۶٣۴,١٣٧,٠۵۶ کل سرمایه گذاری

 

 ساالنه درآمد و حمصول حمصوالت فروش متیق 6.7
 ساالنه درآمد و حمصول حمصوالت فروش متیق، ٣١ جدول

رد
 یف

 میزان تولید ساالنه نام حمصول
قیمت فروش 

 )ریال(

١ 
قالب صنایع 
 پالستیک و کفش

 ۶٧٠,٠٠٠,٠٠٠تولید با درآمد 
 ریال در ماه

٨,٠٠٠,٠٠٠,٠
٠٠ 

 مجع کل
٨,٠٠٠,٠٠٠,٠

٠٠ 

 
   ای است   قیمت واحد فروش برای ساخت قالب کار پیچیده        حماسبه

تا   بار            بکه  یزان  لب، م طرح قا چون  ست مه یادی ا مل ز ع عوا
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ستگاه   مواد            برداری د یزان  ست، م حنوه ت کارکرد،  مان  ها، ز
اولیه مورد استفاده، ختصص و دقت در ساخت، مقدار طول درز         

ر  که این امر حماسبه قیمت قالب را بسیار دشوا        ... قالب و  
مد چنین کارگاهی    جا برای ختمین میزان درآ      در این . کند  می 

ــان  ــر خنبگ ــه نظ ــه   بناب ــانگین ماهیان ــد می ــادل  درام مع

 .گیریم ریال در نظر می  ۶٧٠,٠٠٠,٠٠٠

 ژهیناو) انیز( سود 6.8
 ، سود ناویژه٣٢ جدول

 )ریال(مبلغ  شرح

 ٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ )١١جدول(درآمد ساالنه 

 ) ٢۴٢٠٩٨١٣٨٣(  )۶-٧جدول (هزینه ساالنه تولید : می شودکسر 

 ۵,۵٧٩,٠١٨,۶١٧ ناویژه) زیان(سود 

 سر به سر نقطه حماسبه 6.9
 های متغیر و ثابت طرح تفکیک هزینه، ٣٣ جدول

 شرح هزینه
 هزینه ثابت هزینه متغیر

مبلغ  هزینه کل
 )ریال(

در
 صد

مبلغ 
 )ریال(

در
 صد

هزینه مواد اولیه و بسته 
 بندی

١,٠۵۵,٠٠
٠,٠٠٠ 

١٠
٠% 

٠ ٠% 
١,٠۵۵,٠٠
٠,٠٠٠ 

آب، برق و (هزینه انرژی 
(... 

١٢۴,٨٨٧,
٢۴٨ 

٨٠
% 

٣١,٢٢١,
٨١٢ 

٢٠
% 

١۵۶,١٠٩,
٠۶٠ 

 هزینه تعمیرات و نگهداری
٢٨,٩٨٩,٢

١۶ 
٨٠
% 

٧,٢۴٧,٣
٠۴ 

٢٠
% 

٣۶,٢٣۶,۵
٢٠ 

 هزینه حقوق و دستمزد
٢٠۴,٢۶٠,

٠٠٠ 
٣۵
% 

٣٧٩,٣۴٠
,٠٠٠ 

۶۵
% 

۵٨٣,۶٠٠,
٠٠٠ 

 %٠ ٠ هزینه استهالک
٢٣٣,٩٣٢
,٣٠٠ 

١٠
٠% 

٢٣٣,٩٣٢,
٣٠٠ 

هزینه پیش بینی نشده تولید 
 )اقالم باال% ١(

١۶,۵١٩,٠
٢٣ 

٨٠
% 

۴,١٢٩,٧
۵۶ 

٢٠
% 

٢٠,۶۴٨,٧
٧٩ 

% ١(هزینه اداری و فروش 
 )اقالم باال

٢٠,٨۵۵,٢
۶٧ 

١٠
٠% 

٠ ٠% 
٢٠,٨۵۵,٢

۶٧ 
 هزینه تسهیالت مالی

مقدار وام سرمایه % ۵(
 )ثابت

٠ ٠% 
١۴٣,٨۶٢
,٣٠٠ 

١٠
٠% 

١۴٣,٨۶٢,
٣٠٠ 

هزینه استهالک پیش از هبره 
 برداری

هزینه های پیش از هبره % ١٠(
 )برداری

٠ ٠% 
١٠,٧٣٧,
١۵٨ 

١٠
٠% 

١٠,٧٣٧,١
۵٨ 

هزینه آموزش و کنرتل کیفیت 
 حمصول

 )فروش% ٢(
٠ ٠% 

١۶٠,٠٠٠
,٠٠٠ 

١٠
٠% 

١۶٠,٠٠٠,
٠٠٠ 
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 مجع
١,۴۵٠,۵١
٠,٧۵۴ 

۶٠
% 

٩٧٠,۴٧٠
,۶٢٩ 

۴٠
% 

٢,۴٢٠,٩٨
١,٣٨٣ 

 

 
 های اقتصادی ، شاخص٣۴ جدول

 مقدار شرح
 ریال بر کیلوگرم ٢۴٢١٠٠ قیمت متام شده واحد کاال
 ریال ۵,۵٧٩,٠١٨,۶١٧ سود ناخالص سالیانه

 %۴/٢٣٠ (%)سود سالیانه به هزینه کل 
 %٧/۶٩ (%)نسبت سود سالیانه به کل فروش 

 %۵/١۵٣ سالیانه سرمایهنرخ برگشت 
 سال ۶۵/٠ مدت زمان بازگشت سرمایه
 ریال ١,١٨۵,۵١٨,۵۶١ سر هزینه تولید در نقطه سربه

 %٩/١۴ سر نقطه سربه
 ریال ٣,٣۵١,۶٢۴,٢٧٣ سرمایه ثابت

 ریال ٣,۶٣۴,۴٧١,۴۵٢ گذاری کل سرمایه
 

یه      ٧ مواد اول یزان  حمل       م ساالنه و  یاز  مورد ن مده  ع

خارج    مت ارزی و       تأمین آن از  شور، قی خل ک یا دا

تأمین           ند  سی در رو حتوالت اسا سی  یالی آن و برر ر

 اقالم مورد نیاز در گذشته و آینده
خل               گی از دا که مه طرح  ین  یاز در ا مورد ن یه  مواد اول

با توجه به     . شوند در جدول زیر ارائه شده است       کشور هتیه می   

ین  ست             ا ید ا یزان تول تابع م یه  مواد اول صرف  قدار م و  که م

گردد،    حتی نوع و قیمت مواد اولیه نیز به این موضوع بر می           

صرف و هزینه    قدار م صورت          م گزارش به  ین  های این مورد در ا

ظر خنبگان صنعت معرفی شده است             .  کلی، میانگین و بنا به ن

ید               برای تول ستفاده  مورد ا جانبی  بزار  ست ا کر ا به ذ الزم 

شود و به مهین    قالب به دلیل استهالک هر ساله باید تأمین           

را در قسمت مواد اولیه ذکر      خرید این ابزار    منظور هزینه  

 .ایم منوده

 

 
 ها ، مواد اولیه مصرفی، حمل تأمین و قیمت آن٣۵ جدول

نام مواد 
 اولیه

حمل 
تأم
 ین

مصرف 
 ساالنه

 واحد
هزینه واحد 

 )ریال(
هزینه کل 

 )ریال(

فوالد گرم 
 کار

داخل
 ی

١٠,٠٠٠ 
کیلوگ
 رم

٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ 
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 فوالد معمولی
داخل
 ی

۵,٠٠٠ 
کیلوگ
 رم

١۵,٧ ٠٠٠۵,٠٠٠,٠٠٠ 

 ابزار جانبی
داخل
 ی

١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ - ١ 

 مجع کل
١,٠۵۵,٠٠٠,٠

٠٠ 

 

 پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ٨
ستیکی و            مواد پال نده  صنایع تولیدکن جود  به و جه  با تو

قم و      ستان  فش در ا صول،         ک ید حم ند تول کم آب در فرآی صرف  م

شهرک               صًا در  ست، خمصو سب ا قم منا ستان  طرح در ا ین  جرای ا ا

 .باشد صنعتی حممودآباد که دارای مزیت معافیت مالیاتی می

های دیگر کشور نیز       که اجرای این طرح در استان      ضمن این  

 .که به بازار مصرف حمصول نزدیک باشند مناسب است

 

 ست حمیطیبررسی تأثیرات زی ٩
فی               یا من بت  طی مث ست حمی تأثیر زی هیچ  طرح  ین  جرای ا ا

توجهی    بل  ش    .ندارد قا ته باید از ن نک     تالب مواد خ غن و  رو

 .کن به حمیط زیست جلوگیری شود که امری عادی و بدیهی است

 

 وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ١٠
نیروی انسانی مورد نیاز این طرح در جدول زیر ارائه           

 .ها درون استان قم قابل تأمین است است که متامی آن شده

 
 ، نیروی انسانی مورد نیاز٣۶ جدول

 تعداد نیروی انسانی مورد نیاز ردیف

 ١ مدیر عامل ١

 ٣ کارگر متخصص ٢

 ١ کارگر معمولی ٣

 ١ متخصص نقشه کشی ۴

 ١ مسئول امور اداری ۵
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یزان       ١١ یین م سی و تع سوخت،      برر برق،  تأمین آب، 

ــاطی   ــابراتی و ارتب ــات خم ــن راه -راه(امکان  -آه

گاه  ندر و   -فرود تأمین      ...) ب کان  گونگی ام و چ

 ها در منطقه مناسب برای اجرای طرح آن
های مورد نیاز برای اجرای این طرح آب، برق و             انرژی 

و   باشند  باشد که متامًا در استان قم قابل هتیه می         گازوئیل می  

این واحد تولیدی از بابت راه و ارتباطات مهگی در        نیازهای 

 .مین استأهای صنعتی قابل ت در شهرک استان قم و خصوصًا

 
 ، مصرف ساالنه انرژی٣٧ جدول

 مصرف ساالنه واحد شرح
 ۵٠٠ مرتمکعب آب
 ٣۴۴,١٢۴ کیلووات ساعت برق

 ٢,٩٢٠ لیرت گازوییل

 

 اقتصادی و بازرگانیهای  وضعیت محایت ١٢

کی     12.1 فه گمر یت تعر شین آالت  (محا صوالت و ما با    ) حم سه  و مقای

 های جهانی تعرفه

فه      صول از تعر ین حم ین      % ١٠واردات ا ست و ا خوردار ا بر

باالیی   نسبتاً امر برای تولید کننده داخلی از مزیت محایتی         

 .]٩[ برخوردار است

 

یت  12.2 مالی     محا طرح    (های  جود و  حدهای مو نک ، )ها  وا ها،   با

 گذار های سرمایه شرکت

له             فش، از مج ستیک و ک صنایع پال لب  نواع قا ساخت ا طرح 

هایي است كه متامي ماشني آالت خط تولید آن در داخل كشور           طرح 

شد    تأمني با بل  نه  . قا نابراین هزی فه    ب مال تعر هت اع هاي   اي ج

پرداخت   احتماال� گمركي براي واردات ماشني آالت خط تولید آن       

 .شود مني

هایي كه     در صورت صادر كردن حمصول نیز با توجه به مشوق         

صوالت             صًا حم صوالت خمصو نواع حم صادرات ا هت  لت ج ضر دو حال حا در 

گونه   توان بدون پرداخت هیچ      غري نفيت در نظر گرفته است، مي       
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تولیدي طرح منود و    های   قالب اي مبادرت به صدور انواع      هزینه 

 .شدمند  هاي دوليت نیز هبره از مشوق

این طرح هیچ گونه معافیت مالیاتی          بررسی اقتصادی   در

 .شود در نظر گرفته منی

یت    نه محا مهان       در زمی یز  مايل ن یه      طوري  هاي  براي كل كه 

پایني   طرح  طرح   هاي  سيت و  بازده از        د صنعيت و زود  یدي  هاي تول

شود، این طرح نیز از      جانب دولت تسهیالتي در نظر گرفته مي       

ستثين ن    عده م ین قا عم        ا بانكي ا سهیالت  شمول ت عًا م بوده و قط

مي          مدت  تاه  مدت و كو ند  سهیالت بل لي     . گردد  از ت شرایط ك

 :باشد هاي صنعيت به شرح زیر مي اعطاي تسهیالت به طرح

گــذاري ثابــت جهــت دریافــت تســهیالت   در خبــش ســرمایه -١

بلندمدت بانكي اقالم ذیل با ضریب عنوان شده تا سقف          

 .شود حماسبه حلاظ مي گذاري ثابت در سرمایه% ٧٠

طه    -١-١ شني      ساختمان و حمو طرح، ما یزات   سازي  آالت و جته

ضریب          با  گاهي  یزات كار سات و جته لي، تأسی %  ٦٠داخ

 .گردد حماسبه مي

آالت خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق حمروم       ماشني -٢-١

ضریب     ضریب         % ٩٠با  با  صورت  ین  غري ا %  ٧٥و در 

 .گردد حماسبه مي

گذاري ماشني آالت خارجي در     سرمایه كه حجم    در صورتي  -٣-١

باشد، اقالم اشاره    % ٧٠گذاري ثابت كمرت از     سرمایه 

جهت دریافت تسهیالت ریايل با ضریب       ١-١شده در بند 

 .گردد حماسبه مي% ٧٠

طرح        -2 جود دارد،  كان و ین ام له         ا به مرح كه  هایي 

ها   رسند سرمایه در گردش مورد نیاز آن      برداري مي   هبره 

 .ز شبكه بانكي تأمني گرددا% ٧٠به میزان 

های بلند مدت و کوتاه       نرخ سود تسهیالت ارزی در وام    -3

صنعت      خبش  سهیالت ارزی     % ١۴مدت در  سود ت نرخ  و % ٧و 

حمروم           ناطق  برای م سهیالت ارزی  سود ت بت   % ٣نرخ  ثا

 .باشد می

به عهده آورده   % ٣٠از کل میزان سرمایه مورد نیاز       -4

ــرمایه ــذار و  س ــی% ٧٠گ ــانکی م ــدب وام ب ــرای . اش ب

خت وام   می       ١بازپردا ته  ظر گرف تنفس در ن شود و    سال 

 .باشد سال می ۵مدت زمان بازپرداخت آن 

یره              -5 ساب ذخ حمل ح مالی از  تأمین  مان  مدت ز حداکثر 

سال در    ١٠ارزی برای مناطق کم توسعه یافته و حمروم      

 .شود نظر گرفته می
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مورد   بندی و پیشنهاد ایی در    جتزیه و حتلیل و ارائه مجع     12.3

 احداث واحدهای جدید

لب      ید قا طرح تول ین  صنایع          در ا برای  یاز  مورد ن های 

فت         قرار گر سی  مورد برر فش  ستیک و ک شد      . پال به ر جه  با تو

نده               ید کن بود تول ستیکی، کم صوالت پال به حم یاز  نده ن فزای

لی   جود واردات          داخ نین و یت و مهچ با کیف صول  نده حم ئه ده ارا

ین طرح به سرمایه       برای این حمصول، سرمایه      گذار   گذاری در ا

می   شنهاد  ضروری         .شود  پی ته را  ین نک کر ا شاور ذ تها م در ان

سرمایه            می  قط  صنعت ف ین  یت در ا برای موفق که  ند  اری ذگ  دا

که      ست بل لوژی       کافی نی نش و تکنو ساس دا بر ا ید  موثر    تول

کافی       روز هارت  با م قولی و  خوش  یرد   ،  جنام گ ته     ا صد الب و 

 .نقش بسیار پر امهیتی دارند مدیریت کارآمد نیز

ین               یرد، ا صورت نگ کافی  جه  شده تو یاد  موارد  به  گر  ا

 .کسب و کار از رونق باالیی برخوردار خنواهد شد

 

 مشکالت موجود در این طرح 12.4

شرت   یت،        ایصن بی نه کیف سه زمی هر  یران در  سازی ا ع قالب

  .هستندزمان حتویل و قیمت قالب دچار مشکل و نابسامانی 

لت   سامانی ع می           ناب یر  صورت ز به  فوق را  توان   های 

 :بندی کرد دسته

کافی،    عدم   قدینگی  جود ن یک     و ستفاده از تکن ها،   عدم ا

لوژی  ستگاه   تکنو به روز،      ها و روش  ها، د ید و  ید جد   های تول

موزش             پای  بودن آ پایین  به،  صص و جتر سطح خت بودن  های   ین 

فه  می    ای، م حر کار تی سوده و    شکالت  شین آالت فر ستهلک،  ، ما م

کاری              باره  ها و دو کاری، خطا یزه  بودن انگ ها،   پایین 

سی  لب            بوروکرا نواع قا ساخت ا مورد،  بی  طوالنی و  های    های 

یده و           ساده، پیچ بزرگ،  سط،  چک، متو حد    ... کو یک وا در 

کار           بودن  صی ن گر ختص یان دی یا ب سازی  یک   قالب سازی در  قالب

خاص   نه  یر       زمی صمیم گ ید در ت سازی، ترد مدیریت قالب های    ی، 

هبره      بودن  پایین  هم،  سطه  م ندمان       وری، وا بودن را پایین  ها، 

 .کاری، رقابت ناسامل میان قالبسازان

شور،             به ک فش  مسی ک مسی و ر یر ر فزایش واردات غ نین ا مهچ

های جتاری، کم اثر شدن ابزار         فشار عمومی بر تعدیل تعرفه      

یر              شور و تغی به ک نه واردات  فزایش هزی ظور ا به من فه  تعر

ین در نظام با رژیم جتاری ایران با سایر کشورها از          بنیاد 

 .ترین هتدیدهای این صنعت در حمیط خارجی است مهم
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 منابع 12.5

 پایگاه اطالع رسانی قالب و قالبسازی در ایران -١
www.iranmold.com 

 جمله صنعت کفش -٢

 مرتبطراهنمای صنعت کفش و صنایع  -٣

 وب سایت استاندارد و حتقیقات صنعتی ایران -۴
www.isiri.org 

گیری تزریقی، نوشته حسین علی خنکدار،         فرآیند قالب   -۵

سیدحسن جعفری، هنریک اصالنیان، انتشارات شرکت ملی          

 .صنایع پرتوشیمی

ندها و قالب    پالستیک  -۶ لوکنس       ها، فرآی یک  شته ار ها، نو

 .سرا، انتشارت طراح خواه دولت گارد، ترمجه جعفر وطن

لی    -٧ ئوری و عم های تزریق پالستیک، نوشته جورج        قالب ت

 .منگس، ترمجه فرزاد بیغال، انتشارات طراح

، انتشارات  ١٣٩٠کتاب مقررات صادرات و واردات سال       -٨

وابســته بــه مؤسســه  (شــرکت چــاپ و نشــر بازرگــانی 

 ).های بازرگانی مطالعات و پژوهش

کاال در          -٩ صادرات و واردات  صوص  گانی در خ مار بازر آ

 .٨٠-٨٩های  سال
 

10- Early cost estimation for injection molded parts, Adekunle A. Fagade and David O. 
Kazmer, University of Massachusetts Amherst. 
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