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 ـ معرفی محصول1

امروزه با افزایش میانگین سن جوامع بشري و یا عملکرد ناصحیح در حرکات روزمره، میزان دردهاي 
 یکی از مهمترین مفاصل بدن که. ه استي پیدا کردمفصلی و از دست دادن کارایی یک مفصل شیوع زیاد

رسد مفصل لگن یا هاي روزانه تا چندین برابر وزن بدن نیز میسهم نیروهاي وارده بر آن در برخی فعالیت
هاي میزان عملنگاهی به . باشداي با سه درجه آزادي میهیپ است که این مفصل از نوع گوي و کاسه

دنیا و کشور ایران و نرخ رشد مصرف پروتزها در ایران عامل محرکی براي جراحی انجام شده در سراسر 
  . تدوین دانش فنی ساخت یکی از انواع این پروتزها گردید

بخش گوي مانند مفصل که سر . اي استیک مفصل گوي و کاسه) ران و خاصرهمفصل بین ( Hipمفصل   
نام دارد که بخشی از » استابولوم«اي آن  سهبخش کا. شود، بخشی از استخوان فمور است ران خوانده می

ها بسیار صیقلی  سر این استخوان. سرگوي مانند ران درون استابولوم قرار گرفته است. استخوان لگن است
 .شود بوده و با یک بافت محکم پوشانده شده که غضروف نامیده می

هاي آسیب دیده به  سطح. ودش التهاب مفاصل به علت آسیب دیدن سطح استخوان و غضروف ایجاد می  
. هاي بسیاري براي درمان درد ناشی از التهاب مفاصل وجود دارد راه. علت ساییدگی بسیار دردناك هستند

بیش از ربع قرن است که مفاصل هیپ مصنوعی با . ها جراحی تعویض کامل هیپ است که یکی از این راه
اصل دردناك شده و به صدها هزار انسان زندگی طراحی پیشرفته و ساختمان منحصر به فرد، جایگزین مف

  .بدون درد و فعالی بخشیده است
 طراحی ایمپلنت مفصل هیپ

 :رود از سه بخش تشکیل شده است ایمپلنتی که براي تعویض کامل هیپ به کار می

 .داخل فمور جاسازي می شوند  ):stem(پایه  • 

 .شود ر میجایگزین سر گوي مانند استخوان فمو   ):ball(گوي  • 

 .شود جایگزین حفره معیوب داخل لگن می   ):cup(حفره  • 

نوع . هاي مختلف، هر بخش در سایزهاي گوناگونی طراحی شده است به منظور مطابقت ایمپلنت با بدن 
ایمپلنت مورد استفاده بسته به عوامل چون سن، وزن، تراکم استخوان، سطح فعالیت و سالمتی بیمار توسط 

 .شود میپزشک تعیین 
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البته عواملی چون کیفیت و قیمت ایمپلنت همچنین تجربه و سلیقه پزشک و آشنایی او با ایمپلنت در   
  .انتخاب آن موثر هستند

  
  ایمپلنت هیپ: 1شکل

 ساختمان ایمپلنت

ایمپلنت مذکور ترکیبی از . را طراحی کرد مصنوعیدکتر جان چارنلی یک ارتوپد انگلیسی، اولین هیپ   
پایه فلزي بود که با روکشی پالستیکی پوشانده شده و براي جایگذاري آن از سیمان متا آکلرلیک گوي و 

 .استفاده کرده بود

شود کروم ساخته می - کروم یا کبالت –هاي هیپ از آلیاژهاي تیتانیوم  امروزه بخش پایه اکثر ایمپلنت  
 .آوردها را فراهم میتخوان به داخل آنسها متخلخل و سوراخ دار بوده و امکان رشد اکه سطوح اکثر آن

سرامیکی اکسید آلومینیوم ساخته می شود و  کروم یا مواد - بخش گوي مانند هیپ از آلیاژهاي کبالت  
اتیلن حفره را نیز می توان از فلز، پلی. شودآسان مفصل، سطح آن صیقل داده می سپس به منظور چرخش

 .ی از پلی اتیلن غنی شده و فلز درست کردهایی با وزن باالي مولکولی یا ترکیب

 .انس است 18تا  14بسته به سایز مورد نیاز، وزن کل این اجزاء بین   

 :برخی از ویژگی هاي این ایمپلنت ها عبارتند از 

 .یا حساسیتی در بدن کار کند   باید بدون عالیم پس زدن :سازگاري • 

طول و شکل قطعات ایمپلنت باید براي مدت  :سودگیمقاومت در برابر خوردگی، تخریب، سایش و فر • 
مقاومت در برابر سایش، در صحت عملکرد مفصل تاثیر به سزایی دارد و از تخریب بیشتر . طوالنی حفظ شود

 .کندش هاي ایمپلنت روي هم جلوگیري میاستخوان که به سبب پسماندهاي ریز جا مانده از حرکت بخ
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ایمپلنت به اندازه کافی محکم باشند تا بار گذاري وزن بدن : فصل طبیعیداشتن خواص مکانیکی مشابه م • 
را بتوانند تحمل کند یا به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد تا بدون این که بشکند فشار را تحمل کند و هر نوع 

 .حرکتی را به نرمی و در جهات مختلف انجام دهد

  .و کنترل کیفیت باید از استانداردهاي باالیی تبعیت کند مراحل ساخت :مطابق با باالترین استانداردها • 

  
  ایمپلنت هیپ در ساختار بدن: 2شکل

 تعبیه ایمپلنت در بدن

را به ... پیش از عمل تعویض کل هیپ، جراح ارتوپد پارامترهایی چون طول عضو، چرخش عضو و     
 .کند منظور تعیین پروتز مناسب اندازه گیري می

سپس با باز کردن حفره مفصل، سر معیوب فمور . دهد بی به مفصل، عضله را برش میجراح براي دستیا  
. هدد کند، سپس حفره استابولوم را تمیز کرده و فضاي داخل آن را با مته تراش می را از حفره خارج می

شود، بخش  اي داخل حفره کاشته میسپس پوشش نیم کره. شود تر میبدین ترتیب سایز آن نیز بزرگ
 .شود ستیکی داخل حفره در داخل پوشش فلزي جاي داده شده و در جاي خود تثبیت میپال

استخوان «این بخش از استخوان . استخوان فوقانی پا بافت استخوانی نسبتا نرم و متخلخلی در مرکز دارد  
بر گرفته  هاي خونی و بافت چربی را در شود که کانال را احاطه کرده و بیشتر مویرگ نامیده می» اسفنجی

شود و سپس دیوار داخل  براي تمیز کردن استخوان اسفنجی از داخل کانال از ابزار خاصی استفاده می. است
انتهاي باالیی فمور طوري طراحی و صیقلی شده . کانال را فرم داده تا کامال مطابق رویه میله ایمپلنت شود

 .که میله بتواند هم تراز با سطح استخوان قرار گیرد

ها، تنه و گوي یک تکه و در برخی دیگر دو قطعه مجزا هستند که در این حالت سایز  برخی طراحی در  
سپس جراح گوي جدید را که حاال بخشی از استخوان ران است در . شود مناسب گوي انتخاب و مونتاژ می
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را در داخل  توان یک تیوپ پالستیکی می. دهدداخل حفره جدید که بخشی از استخوان لگن است قرار می
 .برش وارد کرد تا ترشحات زخم را به بیرون هدایت کند

شود، سپس با باند استریل  هاي پوست کنار هم کشیده شده و دوخته می پس از وارد کردن تیوپ، لبه 
 .باندپیچی شده و بیمار را به اتاق ریکاوري منتقل می کنند

یا ترکیبی از اجزاء سیمانی و بدون سیمان    تعویض مفصل هیپ ممکن است با سیمان یا بدون سیمان  
  .صورت گیرد

 تعویض کلی هیپ با سیمان

گاهی براي . ها حاصل شده است ها تا به امروز تغییرات زیادي در طراحی آن از ابتداي پیدایش ایمپلنت 
شود بدین ترتیب که داخل کانال فمور را از  محکم کردن ایمپلنت در جاي خود از سیمان استفاده می

کنند تا پس از گذشت زمانی آن را در جاي خود ثابت  سیمان مخصوص پر کرده و سپس ایمپلنت را وارد می
 .کند

) PMMA(کریالت متامتیللیک است که پلییترین سیمان استخوانی، یک پلیمر اکر امروزه پر کاربرد  
توانند پس از مدت  یض شده میها به طور کامل و با شیوه سیمانی تعو بیمارانی که هیپ آن. شود نامیده می

کوتاهی وزن خود را روي عضو قرار داده و با یک توانبخشی سریع تقریبا بالفاصله پس از عمل، بدون حمایت 
 .راه بروند

فیکس . اند، اما براي همه مناسب نیستندهاي طوالنی مدتی داشتههاي سیمانی موفقیتگر چه ایمپلنت  
ثابت بین سیمان و استخوان سطح پایدار بین پروتز و سیمان و بند مکانیکی  هاي سیمانی با استناد به کننده

شکنند اما احتمال شل شدن  اند به ندرت میي فلزي که به کمک سیمان ثابت شدهها میله. کنندکار می
 .دارند

 :گذارندمیفرایندهاي بیولوژیک و مکانیکی مختلفی هستند که بر شل شدن ایمپلنت تاثیر   

تواند منجر به شل شدن و کن است در سیمان به وجود آید، میهایی که مم ات فموري، تركدر قطع 
 .افتد این مساله بیشتر در بیماران خیلی فعال یا خیلی سنگین اتفاق می. ناپایدار گشتن میله پروتز شود

نی ایجاد اتیل حرکت گوي فلزي در داخل حفره پلی اتیلن بخش استابولوم، پوششی از پسماندهاي پلی  
دهد که ممکن است منجر به  بدن به این ذرات باقیمانده سیمانی یا پلی اتیلنی پاسخ بیولوژیک می. کند می
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هاي ت میکروسکوپی بازمانده توسط سلولذرا. هاي اطراف آن شودشدن ایمپلنت و خسارت به استخوان شل
 .شود ها سبب میبردن آن ناطراف مفصل جذب شده و پاسخی آتشین را از طرف بدن مبنی بر از بی

با . شود هاي استخوانی می شود که استئولیزیز نامیده می ضربتی باعث از بین رفتن سلول این پاسخ     
عموما با وجود بروز عیوب ذکر شده که باعث شل شدن . یابد ضعیف شدن استخوان، پایداري نیز کاهش می

 .دار و با دوام باشدشوند، باید باند بین سیمان و استخوان خیلی پای می

تعویض سیمانی کل هیپ بیشتر براي بیماران مسن، بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید یا بیماران جوانی   
چون در این بیماران احتمال اعمال فشار به سیمان به نحوي . که تراکم استخوان کمی دارند توصیه می شود

 .که شکستگی در آن ایجاد شود کمتر است

 ل هیپ بدون سیمانتعویض ک 

هایی طراحی شدند که بدون استفاده از سیمان مستقیما به استخوان  ایمپلنت 1980در سال     
هاي ریزي هست که  ها یک پوشش وجود دارد که در بافت آن حوزه در سطح این ایمپلنت. چسبیدند می

 .کند هاي رشد یافته را فراهم می امکان جذب استخوان

ي این ایمپلنت به شدت بستگی به رشد استخوان جدید دارد، بیمارانی که به صورت از آن جا که پایدار  
بدون سیمان تعویض مفصل داشته اند نسبت به آن که به روش سیمانی جراحی شده اند به زمان معالجه 

 .تري نیاز دارند طوالنی

دقت بسیار زیادي داشته باشد هاي بدون سیمان در آماده کردن فمور  جراح ارتوپد باید براي کار با بسته    
توانند از استخوان هاي رشد یافته جدید نمی و کانال ایمپلنت را کامال منطبق با قالب ایمپلنت بتراشد زیرا

 .پل بزنند mm2تا  mm1شکاف هاي بیشتر از 

مل همچنین بیمار باید تا هنگامی که اتصال پایداري بین ایمپلنت و استخوان به وجود نیامده، از تح  
 .استفاده کند) یا واکر   عصا(ها وزن  کننده

تر باشد که این طراحی سطح کورتکس استخوان را ن ران باید در قسمت باالیی بزرگایمپلنت بدون سیما 
 .شود تر بودن ساختمان ایمپلنت پایداري بیشتر میسازد و با متخلخل و چگال تر میيقو

ن رشد خش استابولوم نیز پوشش بافت داري دارد که امکادر تعویض کامل هیپ به روش بدون سیمان، ب  
البته بسته به نوع طراحی، ممکن است براي فیکس کردن ایمپلنت در . کنداستخوان در آن را فراهم می

اتیلنی الیه خارجی آهنی با خط هایی پلی معموال این ایمپلنت ها. جاي خود از پیچ هایی نیز استفاده شود
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شود، لگن را براي تعویض کل هیپ سیمانی استفاده می اي که برايمانند همان پروسه ايبا پروسه. دارند
چه کمتر  کنند و باید دقت کرد که فاصله بین ایمپلنت و استخوان هرایگذاري هیپ غیر سیمانی آماده میج

 .تر می شودباشد، رشد استخوان ممکن

بدون سیمان، مشکالتی مانند شل شدن میله را  رفت که تعویض کل هیپ به شیوهدر ابتدا امید این می  
که در جراحی با سیمان وجود داشت را نداشته باشد هر چند که این نوع طراحی بازده بسیار عالی در 
طوالنی مدت داشته است اما در صورتی که باند محکمی بین استخوان و میله تعبیه نشود، میله هاي بدون 

 .سیمان مثل خواهند شد

به عالوه . هاي بدون سیمان بزرگ، ممکن است دردهاي خفیف رانی را تجربه کنندبا میله بیمارانی  
از مشکالتی است که در ) فساد استخوان(فرسایش پلی اتیلن ذرات ریز به جا مانده و همچنین استئولیزیز 

اتیلنی ان پلیهر دو نوع با سیمان و بدون سیمان وجود دارد و امید است که با اعمال تغییراتی در ساختم
 .ها، عالوه بر کاهش ساییدگی و فرسایش، تکیه گاه هاي محکم تري در آینده به وجود آید ایمپلنت

 کنند، اینرا براي تمام بیماران استفاده میهاي بدون سیمان  با وجود آنان که برخی از جراحان ایمپلنت  
باال و بیمارانی که تراکم استخوان زیادي دارند ترها، بیمارانی با فعالیت نوع از ایمپلنت بیشتر براي جوان

البته در بیماران مبتال . کاربرد دارد تا با رشد استخوان داخل حفره هاي ایمپلنت، پایداري آن تضمین شود
 .توان از این نوع تعویض مفصل بهره جست به ورم مفاصل با وجود تحرك کمی که دارند نیز می

 تعویض کامل هیپ به صورت ترکیبی 

در این نوع تعویض مفصل، معموال حفره استابولوم بدون سیمان و سایر اجزاء مانند میله رانی بدون   
معرفی شد و مزایاي آن ترکیبی از مزایاي ایمپلنت  1980این تکنیک از اوایل دهه . شوند سیمان تعبیه می

 .سیمانی و بدون سیمان است

 :توجه کرد در طراحی ایمپلنت هیپ باید به دو زاویه مهم  

 )زاویه تنه گردن(زاویه محور گردن  • 

 زاویه انحراف زهدان به جلو • 

در صورتی که این دو زاویه نادرست طراحی شوند با کاهش محدوده حرکت اثرات بدي بر راه رفتن   
اي البته محدوده فیزیولوژیک حرکت براي هر بیمار مختلف بوده و میانگین خمیدگی مورد نیاز بر. گذارد می
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قطر سر پروتز فمور، قالب گردن و دامنه سرهاي فموري تاثیر به سزایی بر . درجه است 114نشستن 
  .دارد محدوده حرکت هیپ

 تعویض جزئی هیپ

اگر تنها یک بخش از مفصل صدمه باشد به جاي تعویض کل آن، تنها بخش آسیب دیده را جایگزین   
گوي از یک اره ماشینی خاصی استفاده کرده و آن را  به عنوان مثال در صورت آسیب دیدن سر .کنند می

در پایین این پروتز یک میله فلزي است که در داخل . کنند کنند و پروتز مناسب را جایگزین آن می جدا می
براي وارد کردن این میله به داخل فمور در . گیرد فمور تثبیت شده و گوي آهنی در باالي آن قرار می

  ه از سیمان وجود داشته باشد، ابتدا آن را به داخل کانال تزریق کرده و سپس ایمپلنتصورتی نیاز به استفاد
شود و سپس سطوح متخلخل  شود و اگر از سیمان استفاده نشود، میله به تنهایی وارد کانال می داده می   فرو

 .شود آن با رشد استخوان پر شده و میله در جاي خود ثابت می

ره مفصل آسیب دیده باشد نیز به کمک تعویض جزیی، حفره را جایگزین هنگامی که تنها بخش حف  
بدین ترتیب که پس از درآوردن سر فمور از آن، با کمک مته خاصی جدار حفره را تراشیده تا . شود می

  .غضروف ها و سطح آسیب دیده داخل استابولوم از بین رفته و فضا براي جا گذاري حفره جدید فراهم شود
 یه هیپبازسازي رو

این روش که . شود تکنیک جدیدي از تعویض هیپ که امروزه پدیدار شده، بازسازي رویه هیپ نامیده می  
توان موفقیت طوالنی مدت آن را  بیشتر در بیماران جوان متداول است، یک پروسه نو پا است و هنوز نمی

شود و سر فمور با قطعه نیم در این روش بخش حفره مشابه تعویض کل هیپ، جایگزین می . ارزیابی کرد
این قطعه با سیمانی بر روي سر فمور نصب شده و میله کوچکی دارد که . شود کره اي تعویض یا پوشانده می

 .شود وارد گردن فمور می

هر . اندل آسیب دیده بسیار موفق عمل کردههاي تعویض هیپ در از بین بردن درد و ترمیم مفص جراحی  
ن سایش، فرسودگی و به وجود آمدن ذرات ریز در این عمل وجود دارد که ممکن چند مشکالت متعددي چو
پوند بیشتر با مشکل مواجه  165البته بیمارانی با وزن بیش از . هاي ثانویه شود است منجر به لزوم جراحی

 .درصد است 80سال، حدود  20خواهند بود اما احتمال دوام پروتز تا 

ناحیه لگن را که در آن یک مفصل مصنوعی در ناحیه لگن کار عمل جراحی تعویض مفصل ران در 
  .گذاشته میشود را آرتروپالستی لگن مینامند
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  مقایسه مفصل هیپ مصنوعی با مفصل طبیعی موجود در بدن: 3شکل 

  ساختمان مفصل مصنوعی لگن
کاسه از همانطور که ذکر شد یک مفصل مصنوعی لگن یا ران از یک گوي یا کره از جنس فلز و یک  

اي استخوان ران، به کنار گوي، دسته به منظور اتصال جزء کروي به تنه. جنس پالستیک ساخته شده است
استخوان ران ( متصل شده است که در حین عمل جراحی در درون کانال مدولري استخوان ران قرار میگیرد 

  ). مندبه شکل یک لوله تو خالی است و کانال داخلی آن را کانال مدولري مینا
کبالت بوده و به اشکال  -از فلز تیتانیوم یا آلیاژ کروم) هم میگویند Stemکه به آن استم ( جنس دسته 

( کبالت یا از مواد سرامیکی  - قسمت گوي یا سر، معموال از آلیاژ کروم. گوناگون طراحی و ساخته میشود
گوي را بسیار صاف و صیقلی میسازند  سطح رویی این. ساخته میشود) اکسید آلومینیوم یا اکسید زیرکونیم

  . تا به راحتی در درون کاسه حرکت کند
البته گاهی بجاي . کاسه را معموال از نوعی پالستیک بسیار مقاوم و از نوع خاصی از پلی اتیلن میسازند

 پس در سطح مفصلی یک. استفاده از پلی اتیلن از کاسه هایی از جنس سرامیک یا فلز هم استفاده میشود
مفصل مصنوعی ران، در واقع فلز یا سرامیک از یک طرف با فلز یا سرامیک یا پالستیک در طرف دیگر در 

در انواع جدید . مورد استفاده ترین آنها مفصل شدن سر فلزي با کاسه پالستیکی است. تماس قرار میگیرد
این کاسه فلزي است که مفصل مصنوعی ران، کاسه پالستیکی در درون کاسه فلزي دیگري قرار میگیرد و 

  . در تماس با استخوان لگن قرار خواهد گرفت
این . موادي که در ساخت این مفاصل مصنوعی بکار میروند با بدن سازگارند و از طرف بدن دفع نمیشوند

به اندازه کافی قوي هستند تا بتوانند وزن بدن را . مواد تا حد زیادي در مقابل سایش و زنگ زدگی مقاومند
بنابراین این . کرده و شکسته نشوند و به اندازه کافی قابلیت ارتجاعی دارند تا ترد و شکننده نباشند تحمل
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مفاصل مصنوعی از مواد بسیار پیشرفته و با استاندارد و تکنولوژي باالیی ساخته میشوند و همین عامل 
  . موجب باال بودن نسبی قیمت آنها است

  

  
  اجزاي مختلف مفصل هیپ: 4شکل

  
  
  ـ نام و کد آیسیک محصول1ـ1

. بندي آیسیک است هاي اقتصادي همان تقسیم بندي در فعالیت بندي و دسته ترین طبقه متداول
هاي  مللی فعالیتال بندي استاندارد بین دي و دستهبن طبقه: بندي آیسیک طبق تعریف عبارت است از تقسیم

ولید شده به هریک کدهایی دو، چهار و هشت بندي با توجه به نوع صنعت و محصول ت این دسته. اقتصادي
هاي پزشکی و به خصوص مفصل کد آیسیک اختصاصی مرتبط با ایمپلنت. شود رقمی  اختصاص داده می

. اندرسد این اقالم در کدهاي آیسیک ارائه شده در جدول زیر گنجانده شدهبه نظر می. هیپ وجود ندارد
  .ارائه شده است )1(در جدول  ت پزشکیایمپلنکدهاي آیسیک مرتبط با صنعت تولید 

  
  ایمپلنت پزشکیکدهاي آیسیک مرتبط با صنعت : )1( جدول

  نام کاال  کد آیسیک  ردیف

  331111710ایل ارتوپدي و فیزیوتراپی و کمک شنوایی و سو  1



  
 معاونت پژوهشی

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
   ایمپلنت پزشکیتولید 

  شرکت شهرکهاي صنعتی استان سمنان
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  اعضاي مصنوعی
  33111725  اعضاي مصنوعی بدن انسان  2
  33111726  دست و پاي مصنوعی  3

  
  
  عرفه گمرکیـ شماره ت1ـ2

المللی جهت کدبندي کاال در امر صادرات و واردات و مبادالت تجاري و همچنین  در داد و ستدهاي بین
بندي و نامگذاري  شود که عبارت است از طبقه بندي استفاده می تعیین حقوق گمرکی و غیره از دو نوع طبقه

بر همین اساس در مبادالت بازرگانی  .یالملل بندي مرکز استاندارد و تجارت بین براساس بروکسل و طبقه
 ایمپلنت پزشکیخصوص  شود که در بندي کاالها استفاده می بندي بروکسل جهت طبقه خارجی ایران طبقه

  . ارائه شده است )2(در جدول 
  

  صنعت ایمپلنت پزشکیهاي گمرکی مربوط به  تعرفه: )2(جدول 

حقوق   نوع کاال  شماره تعرفه گمرکی  ردیف
  SUQ  ورودي

 Kg  4  هاي مصنوعیمفصل  90213100  1

  

  
  
  ـ شرایط واردات1ـ3

ورود اقالم مورد  وزارت بازرگانیکتاب مقررات صادرات و واردات هاي صورت گرفته در  طبق بررسی
  .موکول به موافقت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است 9021مصرف در پزشکی از تعرفه 

  
  
  
  



  
 معاونت پژوهشی

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
   ایمپلنت پزشکیتولید 

  شرکت شهرکهاي صنعتی استان سمنان
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  ردـ بررسی و ارائه استاندا1ـ4
  

  ایمپلنت پزشکی استانداردهاي مرتبط با: )3( جدول

  مرجع  عنوان استاندارد  شماره استاندارد   ردیف

1  9220 -1  

-سایش پروتز هاي کامل مفصل زانو -کاشتنی هاي جراحی
پارامترهاي بارگذاري و جابجایی براي دستگاههاي  -قسمت اول

با آزمون سایش همراه با کنترل بار و شرایط محیطی مرتبط 
  آزمون

موسسه استاندارد و 
  تحقیقات صنعتی ایران

-پروتزهاي جزئی و کامل مفصل ران-کاشتنی هاي جراحی  1- 11626  2
  طبقه بندي و شناسه ابعاد-قسمت اول

موسسه استاندارد و 
  تحقیقات صنعتی ایران

-سایش پروتز هاي کامل مفصل زانو-کاشتنی هاي جراحی  2- 9220  3
  ه گیريروشهاي انداز -قسمت دوم 

موسسه استاندارد و 
  تحقیقات صنعتی ایران

4  G77 تست سایش  ASTM  

  
  ـ بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول1ـ5

وارد (آریا حکیم پارسبر اساس آمار گرفته شده از شرکت شود و این محصول در داخل کشور تولید نمی
  .باشدمی ریال 12000000هیپ سیمانی  قیمت پروتز )کننده مفصل هیپ

  
  ـ توضیح موارد مصرف و کاربرد1ـ6

تواند آزادانه  رود، استفاده از مفاصل بسیار دردناك شده و فرد دیگر نمی وقتی غضروف به شدت تحلیل می
مفصل خود را در همه جهات تکان دهد و این موضوع باعث کاهش دامنه حرکتی مفصل و بازماندن شخص 

  .ماند اي جز جراحی و جایگزین کردن مفصل باقی نمی شود و در آن صورت چاره اي روزمره میاز کاره

مثالً سالمندانی که دچار  .گاهی هم علت نیاز به تعویض مفصل اتفاق دیگري نظیر حوادث و تصادفات است
. صل شونداند ممکن است با یک ضربه خفیف، دچار شکستگی استخوان و دررفتگی مفا پوکی استخوان شده

هاي شکسته اندك بوده و بازگرداندن  در چنین حالتی و بویژه زمانی که احتمال جوش خوردن استخوان
ها و  مفصل به شکل اولیه خود ناممکن است، پزشک از پروتزها و مفاصل مصنوعی براي ترمیم استخوان

  .گیرد بازسازي مفاصل کمک می



  
 معاونت پژوهشی

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
   ایمپلنت پزشکیتولید 
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گیرد و جالب است بدانید که جایگزین  ورد تعویض قرار میترین مفاصلی است که م مفصل ران یکی از شایع
کردن مفصل دررفته ران با مفصل مصنوعی یکی از صد پیشرفت برتر علم پزشکی در قرن اخیر شناخته شده 

 .است

ترین  شایع. استفاده از این مفصل تا کنون توانسته درد و رنج صدها هزار نفر را در سراسر جهان کاهش دهد 
هاي ناشی از عفونت مفصل و  این مفصل همان طور که گفتیم، آرتروز است و پس از آن آسیبعلت تعویض 

اند، موجب نیاز به  شکستگی ناشی از زمین خوردن، آن هم در زنان مسنی که دچار پوکی استخوان شده
  .شود مفصل ران مصنوعی می

ذاشته شدن در بدن، عمري معادل ده نوع مفصل ران در دنیا وجود دارد که پس از کار گ 60امروزه بیش از 
  . سال یا بیشتر دارند

  
  ـ بررسی کاالهاي جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول1ـ7

گیرد، جایگزینی آن با کاالهاي هاي پزشکی در رابطه مستقیم با بدن انسان قرار میجا که ایمپلنتاز آن
ها اما تا به اکنون هیچ محصول جایگزینی براي ایمپلنت. ردهاي بیشتر داو تحلیل دیگر نیاز به بررسی
  .پیشنهاد نشده است

  
  ـ اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز1ـ8

خدمت صنعت جدید باشد، ضروري به  هاي جدیدتر که در با پیشرفت صنایع مختلف، استفاده از تکنولوژي
تکامل موفقیت آمیز . حرکت اطالق میشودآرتروپالستی به عمل ساخت مفصل جدید قابل .رسد نظر می

آرتروپالستی در سی سال اخیر در اثر ابداع مواد بیولوژیک جدید براي تعویض سطوح مفصلی و نیز 
انقالبی در درمان آرتریت مفصل , آرتروپالستی هیپ. تکنیکهاي جراحی براي اتصال آنها حاصل شده است

شانه آرنج و برخی از  ،اضر استفاده از آرتروپالستی به زانوبه طوري که در حال ح. ران به وجود آورده است
  .مفاصل دست و پا نیز کسترش یافته است

استفاده از آرتروپالستی بیشتر در سالمندان و بیماران مبتال به آرتروز شایع است اما در مواقعی در اثر 
و  باشدهاي شکسته اندك  بویژه زمانی که احتمال جوش خوردن استخوانشکستگی و حوادث و تصادفات  و 

بازگرداندن مفصل به شکل اولیه خود ناممکن است، پزشک از پروتزها و مفاصل مصنوعی براي ترمیم 



  
 معاونت پژوهشی

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
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با توجه به مطالب بیان شده اهمیت این کاال به وضوح . گیرد ها و بازسازي مفاصل کمک می استخوان
  .مشخص است

  
  ول ـ کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محص1ـ9

  
   ایمپلنت پزشکی کشورهاي  عمده تولیدکننده: )4(جدول 

  نوع تولیدات  نام کشور  ردیف

  مفصل مصنوعی  سوییس  1

  مفصل مصنوعی  آمریکا  2

  مفصل مصنوعی  آلمان  3

  مفصل مصنوعی  فرانسه  4

  مفصل مصنوعی  چین  5

  
  کننده ایمپلنت پزشکی کشورهاي  عمده مصرف: )5(جدول 

  محصول عنوان  نام کشور  ردیف

  مفصل مصنوعی  آمریکا  1

  مفصل مصنوعی  آلمان  2

  مفصل مصنوعی  فرانسه  3

  مفصل مصنوعی  چین  4
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   هاي داخلی عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول شرکتـ 
رو هیچ گزارش  در داخل کشور وجود ندارد، از این هاگونه از ایمپلنت تکنولوژي تولید ایناز آنجایی که 

تنها شرکت برادران نیک با وارد کردن . لید این محصول در واحدهاي تولیدي کشور وجود نداردمبنی بر تو
  .دهدها، عملیات تکمیل را بر روي قطعات واردتی انجام میقطعات اولیه این ایمپلنت

شود در واقع مصرف کنندگان این ها انجام میهاي داخلی که عمل تعویض مفصل در آنبیمارستان
  .ها در جدول زیر آمده استند که لیست تعدادي از آنمفاصل هست

  
  در ایران ان عمده ایمپلنت پزشکیکنندگ برخی مصرف: )6(جدول 

  محل کارخانه  نام کارخانه  ردیف

  تهران  بیمارستان امام خمینی  1

  تهران  بیمارستان ضیائیان  2

  تهران  بیمارستان مرکزي صنعت نفت  3

  تهران  بیمارستان امام حسین  4

  تهران  بیمارستان پارس  5

  
  ـ شرایط صادرات1ـ10

با توجه به اینکه هیچ گونه تولید صنعتی در این خصوص اعمال نشده است، از این رو شرایط خاصی در 
  .خصوص صادرات این محصول در کتاب آمار صادرات و واردات وزارت بازرگانی وجود ندارد
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  ـ وضعیت عرضه و تقاضا2
، هاایمپلنت روز افزون کشور به استفاده از این تکنولوژي و کاربردهاي موثر این گونه ازبا توجه به نیاز 

انبوه این محصول در کشور وجود ندارد، آنجایی که تولید  از. نیاز کشور به این محصول در حال افزایش است
ونه از محصوالت به از این رو به منظور رفع نیازهاي کنونی و آینده کشور و در مراحل بعد صادرات اینگ

  . کشورهاي دیگر، نیاز به سرمایه گذاري در این بخش می باشد
  

تا کنون و محل واحدها و  چهارمبرداري و روند تولید از آغاز برنامه  ـ بررسی ظرفیت بهره2ـ1
تعداد آنها و سطح تکنولوژي واحدهاي موجود، ظرفیت اسمی، ظرفیت عملی، علل عدم 

آالت مورد استفاده در  هاي سازنده ماشین ها، نام کشورها و شرکت فیتبرداري کامل از ظر بهره
  تولید محصول

ها به تفکیک و ظرفیت کل تولید محصوالت مرتبط با ایمپلنت  انهاي فعال واقع در است تعداد کارخانه): 7(جدول 
  در ایران پزشکی

33111710  
وسایل ارتوپدي و فیزیوتراپی و 

کمک شنوایی و اعضاي 
  مصنوعی

تعداد 
  ظرفیت  واحد سنجش  کارخانه

  35450  عدد  3  اذربایجان شرقی  1

  1550  عدد  2  تهران  2

  10000  عدد  1  سیستان و بلوچستان  3

  47000  ـــــ  10  جمع

  

تعداد   اعضاي مصنوعی بدن انسان  33111725
  ظرفیت  واحد سنجش  کارخانه

  150  عدد  1  تهران  1

  700000  عدد  1  خراسان رضوي  2

  700150  ـــــ  2  جمع
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تعداد   اعضاي مصنوعی بدن انسان  33111725
  ظرفیت  واحد سنجش  کارخانه

  1275  عدد  1  تهران  1

  300  عدد  1  قزوین  2

  1575  ـــــ  2  جمع

  
هاي پزشکی ایمپلنتبا توجه به آمار وزارت صنایع و معادن فعالیت هیچ واحد تولیدي در خصوص تولید 

 .هاي مصنوعی هستندها و مفصلرائه شده در باال مرتبط با ایمپلنتگزارش نشده است و امار ا در کشورهیپ 

البته با توجه به تحقیقات انجام شده شرکت براداران نیک در کرج در ساخت مفاصل هیپ و لگن فعالیت 
  .دارد اما آمار دقیقی از میزان تولید این شرکت در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد

از نظر تعداد، ظرفیت، (هاي توسعه در دست اجرا  هاي جدید و طرح حـ بررسی وضعیت طر2ـ2
هاي انجام شده اعم از  گذاري محل اجراء، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولوژي آنها و سرمایه

  ) ارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز
هاي پزشکی مپلنتایبا توجه به آمار وزارت صنایع و معادن فعالیت هیچ واحد تولیدي در خصوص تولید 

  .باشددر دست اجرا نمی در کشور
  
   89تا پایان سال  چهارمـ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه 2ـ3

  
  

  هاي اخیر در سال ایمپلنت پزشکی وارداتآمار : )8( جدول
کد (عنوان 

  )تعرفه
  1390سال   1389سال   1388سال   1387سال   1386سال 

  ارزش  وزن  ارزش  وزن  زشار  وزن  ارزش  وزن  ارزش  وزن

90213100  9494  8556705  22576  12771951  24734  24098379  39658  25865886  26440  17295532  

  دالر  :ارزش کیلوگرم                   :وزن
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  هاي داخلی شرکت ایمپلنت پزشکیشورهاي تأمین کننده محصوالت ک ترین مهم): 9(جدول 

نام 
  کشور

عنوان 
  محصول

  )کد تعرفه(

  1390سال   1389سال   1388سال   1387سال 

درصد   ارزش  وزن
درصد   ارزش  وزن  از کل

درصد   ارزش  وزن  از کل
درصد   ارزش  وزن  از کل

  از کل

  %43  7460243  6412  %44  11406211  8772  %61  14752913  11221  %35  4488733  5257  90213100  سوییس

  دالر  :ارزش کیلوگرم                   :وزن
  . باشدمی 1390، مربوط به شش ماه اول سال 1390سال  آمار

  چهارم ـ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه2ـ4
شود با توجه به آمار موجود در جداول باال و با درنظر گرفتن عدم تولید این محصول در کشور دیده می

کیلوگرم در  9496از روند صعودي داشته است و  1389تا سال  1386که میزان مصرف این محصول از سال 
و این امر نشان دهنده اهمیت بیش از حد و نیاز . رسیده است 89کیلوگرم در سال  39685به  1386سال 

  .روز افزون این محصول در داخل کشور است
  و امکان توسعه آن  89تا پایان سال  چهارمـ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه 2ـ5

گونه تولید و صادرات  رو هیچ شود از این صول در کشور به صورت صنعتی تولید نمیاز آنجایی که این مح     
  .پذیرد در این خصوص صورت نمی

  پنجمـ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه 2ـ6
کیلوگرم از این  40000حدود  1389هاي مصنوعی، در سال با توجه به آمار واردات مرتبط به مفصل

ل به کشور وارد شده است، با در نظر گرفتن نرخ رشد ده درصدي سالیانه این محصول پیش بینی محصو
  . کیلوگرم از مفاصل مصنوعی مورد نیاز باشد 60000 1394شود در سال می

با توجه به افزایش زمینه کاربرد این محصول، نیاز به تولید محصوالتی با کیفیت باالتر و نیز یکنواختی 
و این امر لزوم تاسیس کارخانجاتی در رابطه با تولید این محصول را  .همچنان احساس می شودخواص بهتر 

  .نمایدبیش از بیش مشخص می
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هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه ـ بررسی اجمالی تکنولوژي و روش3
  آن با دیگر کشورها

  

  :باشد د که به شرح زیر میگرد از روش فورج استفاده میایمپلنت هیپ در تولید قطعه 
  

 اولیه مواد انتخاب 

 از نماید می ایفا را مهمی نقش بسیار نهایی قطعه فنی و مکانیکی خصوصیات در اولیه مواد دقیق آنالیز

  .گردد می محسوب تولید فرایند مرحله اولین)رنگین فلزات یا فوالد ترکیب نوع( اولیه مواد انتخاب اینرو
 

 هاولی مواد سازي آماده   
 هاي مشخصه با قطعاتی از استفاده نیازمند صنعتی، آالت ماشین ساخت در استفاده مورد قطعات برخی

 الزم اینرو از .باشد نمی استحصال قابل بازار موجود اولیه مواد در مشخصات این که هستند خاص مکانیکی

 دهی، کربن .نماید پیدا بهبود متالوژیکی عملیات طریق از استفاده مورد اولیه مواد خواص است

 عملیات این که گردد می محسوب اولیه مواد مکانیکی خواص بهبود عملیات از مشابه موارد و نیتروژنیزاسیون

  .گیرد می انجام سازي قطعه استفاده مورد اولیه مواد روي
 

 خمیري نقطه به آن رساندن و اولیه مواد کردن گرم

 درجه با قطعات ساخت در روش سرد .گیرد می انجام سرد و گرم صورت دو به) آهنگري( فورج عملیات

 در اندکی کاربرد روش این. گیرد می قرار استفاده مورد اندك شکلدهی درجه همچنین و پایین استحکام

 .است ساده و کوچک قطعات مخصوص اکثراً و دارد صنعت

 این تحت زيسا قطعه اتفاق به قریب و عمده بخش که است گرم فورج فورجینگ، عملیات دوم روش

-کوره وسیله به خمیري درجه تا نظر مورد قطعه مصرفی مواداولیه حالت این در .دهد می تشکیل را فرایند

 آماده شکلدهی و کوبش عملیات جهت قطعه و) شده گداخته( شده گرم آهنگري عملیات مخصوص هاي

 انتظار مورد مکانیکی وصیاتخص همچنین و مواد ترکیب و آلیاژ تابع مواد دهی حرارت دقیق درجه. شود می

  .باشد می نهایی قطعه از
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 پرس ضربات توسط گداخته قطعه دهی شکل   
 در شده سرخ قطعه مرحله این در .است گداخته حالت در قطعه دهی شکل فورجینگ، فرایند محور  

 قطعه اتعملی این در .گیرد می خود به را قالب شکل فورج، پرس ضربات وسیله به و شده داده قرار قالب

 بلورهایی ایجاد همچنین و قطعه شدن فشرده سبب عمل این که شود می رانده قالب داخل فشار با گداخته

 مکانیکی خواص بهبود سبب نتیجه نهایت در که شده اولیه وضعیت از کوچکتر اندازه با همگن و یکسان

  .گردد می آن گیري شکل با همزمان قطعه
 

 نهایی ابعاد و شکل به آن ندنرسا و شده فورج قطعه ماشینکاري   
 راندن و پرس فشار طریق از گرم حالت در آن دهی شکل فورج، عملیات محوریت که شد ذکر باال در

 قطعه سطح در اکسیداسیون قطعه، بودن گداخته علت به عمل این در .باشد می قالب داخل به فشار با قطعه

 ابعادي نظر از لذا و باشد نمی رعایت قابل عموماً فورج عملیات در ابعادي دقت دیگر طرف از .افتد می اتفاق

 .نیست آن فنی نقشه مطابق قطعه از انتظار مورد نهایی ابعاد با منطبق کامل صورت به شده فورج قطعه
 فنی، نقشه مطابق دقیق ابعاد با قطعه تولید همچنین و قطعه شده اکسید سطح حذف منظور به بنابراین

 .گردند می اريماشینک شده فورج قطعه

 نظر مورد سطح صافی دقیق، بسیار ابعاد ایجاد و قطعه سطح اکسید حذف بر عالوه ماشینکاري عملیات

  .نماید می ماشین نظر مورد محل در استفاده جهت مناسب را آن و نموده ایجاد قطعه روي نیز را

- هاي پلیصورت که گرانولبدین . شوداستفاده میهمچنین براي تهیه قسمت پلیمري از دستگاه تزریق 

و به شکل شوند شوند و پس از ذوب شدن وارد قالب میشوند، حرارت داده میاتیلن وارد قسمت خوراك می
هاي پزشکی آمده هاي مورد استفاده جهت تهیه ایمپلنتدر ادامه شکل دستگاه  .ایندقالب مورد نظر در می

گیرند نیاز به استریلیزاسیون و ر بدن مورد استفاده قرار میجا که این قطعات دالزم به ذکر است از آن. است
  .زدایی در انتهاي عملیات ساخت دارندمیکروب
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  پرس
  
  
  
  
  
  
  

 کوره عملیات حرارتی 

  
  
  

  

 

  
  کوره مشعلی پیشگرم و فرم دهی 
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  ماشین فرز نیمه سنگین 
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  :دیاگرام تولید ایمپلنت پزشکی
  

  عات فلزيدیاگرام ساخت قط
  
  
  
  
  
  
  

اولیه مواد انتخاب

 

  نهایی ابعاد و شکل به آن رساندن و شده فورج قطعه ماشینکاري
 

  پرس ضربات توسط گداخته قطعه دهی شکل
 

  اولیه مواد سازي آماده
 

خمیري نقطه به آن رساندن و اولیه مواد کردن گرم

  
  استریلیزاسیون
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  دیاگرام ساخت قطعات پلیمري
  
  

 
 
  

  :در ایران خط تولید ایمپلنت پزشکیچندین تولید کننده ماشین آالت 
  ها انواع کوره: آذرکار 

  ها انواع کوره: تپکا
  ...هاي فرز و تراش و سنگ و  دستگاه: ماشین سازي تبریز

  ضربه اي پرس هیدرولیک و: ماشین سازي اسدالهی
  

  :جهاندر ایمپلنت پزشکی  خط تولیدچندین تولید کننده ماشین آالت 
  : تولیدکننده ماشین تراش و فرز

1.           J.P. Machine Tools  
2.           Decora Machine Tools   
3.           Leader Machine Tools  
4.          Technomech Machine Tools  

  تولیدکننده کوره
1. Technotherma India (Pvt) 
2. Thermotec Furnaces, (India) 
3. Industrial furnaces 
4. Exacta Furnaces 
5. OXY-GON INDUSTRIES 
 
 
 

  

اولیه مواد انتخاب

 

  اولیه مواد سازي آماده
 

عملیات تزریق و ساخت قطعه مورد نظر

  
استریلیزاسیون
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در فرآیند ) به شکل اجمالی(هاي مرسوم  ـ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي4
  تولید محصول 

شین کاري و پلیش کردن گري، ماهاي پزشکی، روش فورجینگ، ریختهمهمترین روش تولید ایمپلنت
  . سطح قطعات ساخته شده است

 درجه با قطعات ساخت در روش سرد .گیرد می انجام سرد و گرم صورت دو به) آهنگري( فورج عملیات

 در اندکی کاربرد روش این. گیرد می قرار استفاده مورد اندك شکلدهی درجه همچنین و پایین استحکام

 .است ساده و کوچک قطعات مخصوص اکثراً و دارد صنعت

 این تحت سازي قطعه اتفاق به قریب و عمده بخش که است گرم فورج فورجینگ، عملیات دوم روش

-کوره وسیله به خمیري درجه تا نظر مورد قطعه مصرفی مواداولیه حالت این در .دهد می تشکیل را فرایند

 آماده شکلدهی و کوبش عملیات جهت قطعه و) شده گداخته( شده گرم آهنگري عملیات مخصوص هاي

 انتظار مورد مکانیکی خصوصیات همچنین و مواد ترکیب و آلیاژ تابع مواد دهی حرارت دقیق درجه. شود می

  .باشد می نهایی قطعه از

  فـورج مـزایاي فـرآیند 
   ( Directional Strength ) استحکام جهت دار - 1

باعث افزایش خواص متالوژي و نیز افزایش ) ال معموالً در دماي با( کنترل تغییر فرم طی فرآیند آهنگري 
   . خواص مکانیکی مواد می شود

در بیشتر موارد بر روي ماده اولیه فورج کارهایی به منـظور از بین بردن ساختار دندریتی شـمش ها و 
   . برطرف کردن عـیوب آخالی و مکهاي حاصل از ریخته گري صورت می گیرد

ریان مواد یا الیافها می شود که بر روي استحکام و داکتیلیته و مقاومت در این کارها باعث بوجود آمدن ج
  . برابر ضربه و خستگی تأثیر بسزایی دارد

چگونگی کار کردن بر روي مواد در حفرة قالب ها و همچنین دسترسی به تبلور مجدد و برطرف کردن  
  . کندو از قطعه اي به قطعه دیگر فرق می عیوب از دانه ها براي رسیدن به ماکزیـمم اسـتحکام تأثـیر دارد

ط قطعه هر فرمی که یعنی محی. کندمنحنی جریان مواد یا همان الیاف ها از محیط بیرونی قطعه تبعیت می 
گري نه جریان دانه وجود دارد و نه در ریخته. دانه ها به موازات آن خواهد بود یباً جریانرداشته باشد تق
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فورج تقریباً مرحله آخر براي ایجاد شکل مورد نظر می باشد بنابراین بهتر است چون  . استحکام جهت دار
ي مختلف انواع جریان مواد در فرآیندها 3- 1در شکل . که مواد فورج از میلگرد یا صفحات انتخاب شود 

  .کنیدساخت قطعات را مشاهده می
   ( Structural Integrity ) ساختار بی عیب و سالم - 2

ابل اعتماد بودن ساختار حاصل از آهنگري به مراتب بیشتر از سایر فرآیندهاي فلزکاري درجه و میزان ق
که ممکن است باعث شکستن قطعه تحت تنش ها یا ... هرگونه عیوب همچون آخال و مک و . می باشد 

  . ضربه شود در قطعات آهنگري وجود ندارد
آلیاژهاي مجزاي سنگین و غیر فلزي به  در فورج ساختار شیمیایی یکنواختی به وسیله پراکنده شدن 

دست می آید و اینچنین نیز می بایست باشد زیرا در غیر این صورت تحت بار شکست غیر منتظره اي اتفاق 
   .خواهد افتاد

در فرآیند فورج بدون صرف هزینه خیلی زیاد ، قطعه فورج شده از میزان سالمتی و اطمینان زیادي 
  . برخوردار خواهد بود

   ( Impact Strength ) کام ضربه اياستح - 3
مهندسین طراح و مواد در مورد افزایش خاصیت مقاومت در برابر ضربه و خستگی به عنوان قسمتی از 

محصوالت آهنگري داراي سختی و استحکام کافی براي مقاومت . قابلیت اطمینان در مورد قطعه معتقدند 
تیلیته و انعطاف پذیري آن باعث مقاومت در برابر بارهاي غیر به عالوه داک. در برابر بارهاي اسمی می باشند 

  .بـیشتر از مقدار طراحی شده باشندمنتظره می شود که این بارها حتی مـمکن است 
جهت دار بودن جریان دانه ها به طور مناسب ، در عمل آهنگري باعث ماکزیمم مقاومت در برابر ضربه و  

باالي استحکام به وزن ، باعث بوجود آمدن مقاطع نازك در  در قطعات فورج نسبت.خستگی می شود 
  . قطعات طراحی شده می شود بدون اینکه سالمتی قطعه به خطر بیافتد

   ( Uniformity ) یکنواختی - 4
ثبات مواد از یک قطعه آهنگري نسبت به قطعه دیگر که در پریودهاي مختلف زمانی تولید می شوند ، 

را می توان از طریق کنترل مراحل تولید و جریان مواد به شکل مورد نظر خود قطعات فورج . بسیار باالست 
   . درآورد
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یکنواختی در ترکیب و ساختار در قطعات آهنگري باالست و می توان با عملیات حرارتی نیز به 
چون . خصوصیات ابعادي قطعات فورج بسیار با ثبات هستند . یکنواختی در ترکیب و ساختار دست یافت 

عات از حفرة قالب تولید می شوند ، با سایش قالب ممکن است کمی ابعاد تغییر کند که می تواند آن را قط
  . اصالح نمود و قطعات را در داخل محدوده تلرانس مجاز تولید کرد

  معایب فرآیند فـورجینگ 
ش عیوب و ترك هاي سطحی که معموالً به علت اشتباهات در طی عملیات شکل دهی اولیه و پی  - 1

   .فرمهاي مربوطه بوجود می آیند
ر شدن ناقص حفرة قالب ناشی از حجم نا کافی مواد 2 ـ پـ:  
ممکن است به علت پیش فرمهاي میانی نامناسب ، عدم موقعیت دهی صحیح و دقیق ، نادرستی ابعاد  

  . پنهانی فلش و فشار گاز روانکار باال باشد
  حیح جریان موادمثل عدم طراحی ص: اشتباهات در ساختار مواد  - 3
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گذاري ثابت  ـ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه5
با استفاده از اطالعات واحدهاي موجود، در دست اجراء، (به تفکیک ریالی و ارزي 

UNIDO و  هاي فروشنده تکنولوژي  هاي اطالعاتی جهانی، شرکت و اینترنت و بانک
  .. ).و  تجهیزات 

با ایمپلنت پزشکی  هاي پارامترهاي مهم اقتصادي احداث یک واحد صنعتی تولید بررسیدر این بخش 
  سر به سر، سرانه ، نقطهردش مورد نیاز واحدگ هاي ثابت و در ؛ برآورد هزینهنظیرحداقل ظرفیت اقتصادي 

ه تولید واحد مورد نظر، بر اساس براي این منظور ابتدا برنامه سالیان. گیرد انجام می... گذاري و  سرمایه
 ؛الزم به ذکر است. شود که در جدول زیر ارائه شده است آالت خط تولید، برآورد می ماشینمشخصات فنی 

  .گردیده است روز کاري محاسبه 270ساعته براي  8شیف کاري  3تولید سالیانه بر اساس تعداد 
  

  برنامه سالیانه تولید : )10( جدول

یف
رد

  

  واحد  فروش قیمت  ظرفیت سالیانه  واحد  شرح
  )ریال(

  فروش کل ارزش
  )میلیون ریال(

  37500  12000000  3000  عدد  ایمپلنت هیپ  1

  37500  )میلیون ریال(مجموع 

  
  اطالعات مربوط به سرمایه ثابت طرح ـ 5ـ1

جریان که در  شتهی ماندگار داتشود که داراي طبیع ها اطالق می سرمایه ثابت به آن دسته از دارائی
آالت  ها شامل زمین، ساختمان، وسایل نقلیه، ماشین این دارائی. شود از آنها استفاده می يعملیات واحد تولید

محاسبه  ایمپلنت پزشکیباشد که در ادامه هریک از آنها براي واحد تولیدي  می... تولید، تأسیسات جانبی و 
  .شود می

  
  سازي هاي زمین و ساختمان ـ هزینه5ـ1ـ1

هاي مورد نیاز این واحد، الزم است اندازه بناهاي مورد  هاي تهیه زمین و ساختمان محاسبه هزینهبراي 
سپس مقدار زمین . برآورد شود... هاي اداري، محوطه، پارکینگ و  نیاز از قبیل؛ سالن تولید، انبارها، ساختمان
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در جداول زیر مقدار زمین . اسبه شودمورد نیاز براي احداث بناها با در نظر گرفتن توسعه طرح در آینده، مح
  . هاي تهیه آنها محاسبه شده است و انواع بناهاي مورد نیاز، برآورد و هزینه

  
  هاي زمین هزینه :)11( جدول

یف
رد

  

  ابعاد  شرح
  )متر مربع(

  بهاي هر متر مربع
  )ریال(

  جمع 
  )میلیون ریال(

  1200    هاي تولید و انبار زمین سالن  1

300,000  

360  

  60  200  هاي اداري، خدماتی و عمومی مین ساختمانز  2

  15  50  تاسیسات  3

  75  250  زمین محوطه  4

  90  300  زمین توسعه طرح  5

  600  --   2000  جمع 

  
  

  سازي ساختمانهاي  هزینه: )12( جدول

یف
رد

  
  مساحت  شرح

  )مترمربع(
  بهاي هر متر مربع

  )ریال(
  هزینه کل

  )میلیون ریال(
  2000  2,500,000  800  سوله خط تولید  1

  1000  2,500,000  400  انبارها   2

  700  3,500,000  200  خدماتی و عمومی هاي اداري، ساختمان  3

  150  3,000,000  50  تاسیسات  4

سازي، خیابان کشی، پارکینگ و  محوطه  5
  300  500,000  600  فضاي سبز 

  400  1,000,000  400  دیوارکشی  6

  4550  )میلیون ریال(مجموع 
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  آالت و تجهیزات خط تولید هزینه ماشین ـ5ـ1ـ2
هاي مهم تولید کننده یا  براساس استعالم صورت گرفته از شرکت آالت خط تولید هزینه تهیه ماشین

هاي حمل  آالت، شامل؛ هزینه هاي جانبی تهیه ماشین همچنین هزینه. گردد هاي معتبر برآورد می نمایندگی
آالت  در جدول زیر فهرست ماشین. شود نیز محاسبه می... مرکی و اندازي، عوارض گ و نقل، نصب و راه

هاي اصلی  ، هزینه هاي اخذ شده تولیدي و تعداد مورد نیاز آن در خط تولید ارائه شده است و براساس قیمت
  . آالت و تجهیزات، محاسبه گردیده است و جانبی تهیه ماشین

  
  آالت خط تولید هزینه ماشین :  )13( جدول

یف
رد

  

  تعداد  شرح
  ریالیهزینه کل   قیمت واحد

  )میلیون ریال(
  ارزيهزینه کل 

  هزینه به  )یورو(
  میلون ریال 

  هزینه به 
  یورو

  ---   400  ---   400  1  کوره  1

  ---   500  ---   250  2  تن 50پرس   2

  ---   400  ---   400  1  کوره عملیات حرارتی  3

  ---   400  ---   200  2  ماشین تراش  4

  ---   600  ---   300  2  ماشین فرز  5

  ---   100  ---   100  1  دریل ایستاده  6

  ---   300  ---   150  2  ماشین سنگ مغناطیسی  7

  ---   1400  ---   700  2  دهیسیستم پوشش  

  ---   600  ---   300  2  دستگاه پلیش  

  ---   700  ---   700  1  دستگاه تزریق  

  150000  --   ---   200  1  سري ابزارآالت کارگاهی و قالب   
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  15000  540    -  1  %)10(دهبینی نشپیش  

  165000  5490  جمع

  8130  )میلیون ریال(مجموع 
  .شودریال محاسبه می 16000بر اساس نرخ ارز مرجع بانک مرکزي، هر یورو معادل ** 

  

  هاي تأسیسات ـ هزینه5ـ1ـ3
 هاي اصلی خط تولید، جهت تکمیل یا بهبود فرآیندها، نیاز به هر واحد تولیدي، عالوه بر دستگاه

تجهیزات و تأسیسات جانبی، نظیر؛ تأسیسات گرمایش و سرمایش، آب، برق، دیگ بخار، کمپرسور، 
هاي  هاي فرآیند و محدودیت انتخاب این موارد با توجه به ویژگی. خواهد داشت... تأسیسات اطفاء حریق و 

هاي تهیه آن در  هزینهتأسیسات و تجهیزات مورد نیاز این طرح و . گیرد محیطی انجام می اي و زیست منطقه
  . جدول زیر ارائه شده است

  
   تأسیساتهاي  هزینه : )14( جدول

  )میلیون ریال(هزینه   شرح  ردیف

  50  تأسیسات سرمایش و گرمایش   1

  30  تأسیسات اطفاء حریق  2

  30  تأسیسات آب و فاضالب  3

  110  )میلیون ریال(مجموع 

  
  ـ هزینه لوازم اداري و خدماتی5ـ1ـ4

ي اداري و خدماتی هر واحد تولید نیاز به لوازم و تجهیزات خاص خود را دارند که براي واحد واحدها
  .در جدول زیر برآورد شده است ایمپلنت پزشکیتولید 
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  لوازم اداري و خدماتی هزینه :)15( جدول
  )میلیون ریال(جمع هزینه   )ریال(قیمت واحد   تعداد  شرح  ردیف

  50  2,500,000  20  میز و صندلی  1

  40  40,000,000  1  دستگاه فتوکپی  2

  45  15,000,000  3  کامپیوتر و لوازم جانبی   3

  10  1,000,000  سري 10  تجهیزات اداري   4

  150  150,000,000  1  خودرو سبک  5

  200  200,000,000  1  تنی 2وانت   6

  500  500,000,000  1  لیفتراك  7

  995  )میلیون ریال(مجموع 

  
  

  رید حق انشعابهاي خ ـ هزینه5ـ1ـ5
، در جدول زیر. دارد... هر واحد تولیدي براي شروع فعالیت و ادامه آن، نیاز به آب، برق، گاز، ارتباطات و 

ارائه شده  ایمپلنت پزشکی تولید هاي برق، گاز، تلفن براساس ظرفیت مورد نیاز واحد خرید انشعاب هزینه
  .است

  حق انشعاب  :)16( جدول

یف
رد

  

  ظرفیت   واحد  شرح
  مورد نیاز

  هزینه کل
  )میلیون ریال(

  6  3  خط  تلفن   1

  50  2  اینچ   آب  2

  آمپري سه فاز  250رشته 1  رشته   برق  3
  200  آمپري تک فاز  50رشته  2

  100  4  اینچ  گاز   4

  356  )میلیون ریال(مجموع 
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  برداري هاي قبل از بهره ـ هزینه5ـ1ـ6
اندازي  هاي آموزش پرسنل و راه اخذ مجوزها، هزینه  ولیه،برداري شامل مطالعات ا هاي قبل از بهره هزینه

  . باشد که در جدول زیر، برآورد شده است می... و یآزمایش
  

  برداري هاي قبل از بهره هزینه : )17( جدول

  )میلیون ریال(هزینه   عنوان  ردیف

  1000  مطالعات اولیه و اخذ مجوزهاي الزم  1

  500  آموزش پرسنل  2

  1000  زمایشیاندازي آ راه  3

  500  اجرا دوره در پرسنل و دستمزد حقوق هزینه  4

  3000  )میلیون ریال(مجموع 

  
هاي ثابت مورد نیاز براي احداث طرح برآورد گردید که در جدول زیر  کلیه هزینه فوقبا توجه به جداول 

  . طور خالصه کل سرمایه ثابت مورد نیاز طرح ارائه شده است به
  

  گذاري ثابت طرح سرمایه ندي ب جمع : )18( جدول

  هزینه   هزینه عنوان  ردیف
  یورو  میلیون ریال

  ---   600  زمین  1

  ---   4550  سازي ساختمان  2

  ---   110  تأسیسات  3

  ---   995  لوازم و تجهیزات اداري و خدماتی   4

  165000  5490  آالت تولیدي  ماشین  5

  ---   356  حق انشعاب  6
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  ---   3000  داريبر هاي قبل از بهره هزینه  7

  8223  755  )درصد 5(بینی نشده  پیش  8

  173223  15856  جمع 

  18601  )میلیون ریال(مجموع 

  .شودریال محاسبه می 16000بر اساس نرخ ارز مرجع بانک مرکزي، هر یورو معادل **
  
  هاي سالیانه هزینهـ 5ـ2

ها بایستی به صورت  یک سري از هزینهاندازي واحد،  گذاري مورد نیاز جهت احداث و راه عالوه بر سرمایه
انرژي مصرفی،   ها شامل تهیه مواد اولیه، نیروي انسانی، این هزینه. ساالنه براساس تولید محصول انجام شود

هاي فروش  هزینه  ات و نگهداري،عمیرها، هزینه ت آالت و ساختمان هزینه استهالك تجهیزات، ماشین
هاي سالیانه هریک از این موارد  در جداول زیر هزینه. باشد می... بیمه و   تسهیالت دریافتی، محصوالت، هزینه 
  .برآورد شده است

  
  مواد اولیه  سالیانه هزینه : )19( جدول

یف
رد

  
محل   شرح

  هزینه ریالی  قیمت واحد  مصرف سالیانه  واحد  تأمین
) میلیون ریال(

  هزینه ارزي
  یورو  ریال   ) یورو(

  625000  ---   125  ---   5000  کیلوگرم  خارجی  کبالت-آلیاز کرم  1

  ---   30    30000  1000  کیلوگرم  داخلی  پلی اتیلن  2

  6250  ---   25/6  ---   1000  کیلوگرم  خارجی  هیدروکسی آپاتیت  3

  187500  ---   5/62  ---   3000  عدد  خارجی  اتصاالت بین قطعات  4

  818750  30  جمع

  13130  )میلیون ریال(مجموع 
  .شودریال محاسبه می 16000 معادل هر یورو مرجع بانک مرکزي، بر اساس نرخ ارز**
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  نیروي انسانی  سالیانه هزینه : )20( جدول

  حقوق ماهیانه  )نفر( تعداد  شرح  ردیف
  )ریال(

حقوق و مزایاي سالیانه معادل 
  )میلیون ریال(ماه  14

  10  10,000,000  1  مدیر ارشد   1

ي تولیدي و غیر مدیر واحدها  2
  16  8,000,000  2   تولیدي

  25  5,000,000  5  پرسنل امور اداري و بازرگانی  3

  33  5,500,000  6  پرسنل تولیدي متخصص  4

  75  5,000,000  15  کارگر ماهر  5

  5/76  4,500,000  17  و نگهبانی خدماتی ،کارگر ساده  6

  5/235  ـــــ  46  جمع
  5/55  )درصد حقوق 23(  هزینه بیمه پرسنل

  184  )میلیون ریال4هرنفرسال(کارکنان هزینه رفت و آمد 

  475  )میلیون ریال(مجموع 
  
  
  

  آب، برق، سوخت و ارتباطات سالیانه مصرف :)21( جدول

  قیمت واحد  مصرف روزانه  واحد  شرح  ردیف
  )ریال(

  تعداد 
  روز کاري

  هزینه سالیانه
  )میلیون ریال(

  400  210  کیلو وات  برق مصرفی  1

270  

550  

  10  1,600  20  عبمتر مک  آب مصرفی  2

  50  -  -  -  تلفن  3

  345  3,500  365  لیتر   گازوئیل   4

  5  7,000  25  لیتر   بنزین   5

  960  )میلیون ریال(مجموع 
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   ایمپلنت پزشکیتولید 

  شرکت شهرکهاي صنعتی استان سمنان
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  هاي مورد نیاز آالت، تجهیزات و ساختمان ماشیناستهالك سالیانه  :)22( جدول

  هزینه  شرح  ردیف
  )میلیون ریال(

  نرخ استهالك
(%)  

  هزینه استهالك
  )لیون ریالمی(

  230  5  4550  ...ها، محوطه و  ساختمان  1

  813  10  8130  آالت خط تولید  ماشین  2

  11  10  110  تأسیسات  3

  150  15  995  لوازم و تجهیزات اداري و خدماتی   4

  1204  )میلیون ریال(مجموع 
  
  

  نیاز مورد يها و ساختمان آالت، تجهیزات ات و نگهداري سالیانه ماشینعمیرت :)23( جدول

  هزینه  شرح  ردیف
  )میلیون ریال(

تعمیرات و نرخ 
  (%)نگهداري

تعمیرات و نگهداري هزینه 
  )میلیون ریال(

  230  5  4550  ساختمان  1

  813  10  8130  آالت خط تولید  ماشین  2

  8  7  110  تأسیسات  3

  100  10  995  لوازم و تجهیزات اداري و خدماتی   4

  1151  )میلیون ریال(مجموع 

  
  

  هزینه تسهیالت دریافتی: )24( جدول

  مقدار  شرح  ردیف
  )میلیون ریال( 

  نرخ سود
(%)  

  سود سالیانه
  )میلیون ریال(

  1714  12  14280  تسهیالت بلند مدت  1

  734  12  6118  تسهیالت کوتاه مدت  2

  2448  )میلیون ریال(مجموع 
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  هاي سالیانه هزینه : )25( جدول

یف
رد

  

  )میلیون ریال( هزینه سالیانه  شرح

  13130  مواد اولیه   1

  475  نیروي انسانی  2

  960  آب، برق، تلفن و سوخت  3

  1204  ها آالت، تجهیزات و ساختمان استهالك ماشین  4

  1151  آالت، تجهیزات و ساختمان تعمیرات و نگهداري ماشین  5

  2448  هزینه تسهیالت دریافتی   6

  720  )درصد کل فروش 2(هاي فروش  هزینه  7

  40  )درصد 2/0(یمه کارخانه هزینه ب  8

  1007  )درصد 5(بین نشده  پیش  9

  21135  )میلیون ریال(مجموع 

  
  سرمایه در گردش مورد نیاز طرح ـ 5ـ3

شود که براي تهیه مواد و ملزومات مورد نیاز در جریان تولید  سرمایه در گردش به نقدینگی اطالق می
اي است که باید کلیه  طور کلی شامل سرمایه شود و به هزینه می... نظیر مواد اولیه، نیروي انسانی و 

مقدار سرمایه در . هاي جاري واحد تولیدي را پوشش دهد و الزم است در هر زمان در دسترس باشد هزینه
طور مثال اگر امکان دسترسی سریع به مواد  گردش بستگی به توان بازرگانی و مدیریتی واحد تولیدي دارد به

وجود داشته باشد، نیاز کمتري به سرمایه براي تهیه آن است و برعکس در صورت طوالنی اولیه در هر زمان 
یابد چراکه الزم است مواد مورد نیاز  بودن فرآیند دسترسی به آن، سرمایه در گردش براي خرید افزایش می

  . شود براي زمان بیشتري سفارش داده 
هاي جاري سالیانه  کل هزینهدرصد  25الی  20ادل طور معمول حداقل سرمایه در گردش مورد نیاز، مع به

این مسأله براي مواد اولیه خارجی که ممکن است . است )ماه 3الی  2هاي  معادل هزینه(واحد تولیدي 
شود تا ریسک توقف خط تولید به علت  فرآیند سفارش و خرید آن طوالنی باشد دوازده ماه در نظر گرفته می
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در جدول زیر سرمایه در گردش مورد نیاز براي انجام مطلوب جریان تولید . دفقدان مواد اولیه کاهش یاب
  . محصول محاسبه شده است

  
  برآورد سرمایه در گردش مورد نیاز : )26( جدول

یف
رد

  

  هزینه ریالی  مقدار مورد نیاز  شرح 
  )میلیون ریال(

  هزینه ارزي
  )یورو(

  ---   5  ماه 2  مواد اولیه داخلی   1

  818750  ---   ماه 12  رجی مواد اولیه خا  2

  ---   50  ماه 2  حقوق و مزایاي کارکنان   3

  ---   160  ماه  2  آب و برق، تلفن و سوخت  4

  ---   191  ماه 2  تعمیرات و نگهداري  5

  ---   200  ماه  2  استهالك   6

  ---   612  ماه  3  هزینه تسهیالت دریافتی   7

  ---   440  ماه  3   بینی نشده  هاي فروش، بیمه، پیش هزینه  8

  818750  1658  جمع

  14759  )میلیون ریال(مجموع 

  .شودریال محاسبه می 16000بر اساس نرخ ارز مرجع بانک مرکزي، هر یورو معادل **

  
  ـ کل سرمایه مورد نیاز طرح5ـ4

شامل دو جزء سرمایه ثابت و سرمایه در  ایمپلنت پزشکیکل سرمایه مورد نیاز براي احداث واحد تولید 
  .  طور خالصه در جدول زیر ارائه شده است که بهگردش است 
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  گذاري کل سرمایه : )27( جدول

  ارزش ریالی  شرح  ردیف
  )میلیون ریال(

  ارزش ارزي
  )یورو(

  173223  15856  سرمایه ثابت  1

  818750  1658  سرمایه در گردش  2

  991973  17514  جمع

  33357  )میلیون ریال(مجموع 

  .شودریال محاسبه می 16000انک مرکزي، هر یورو معادل بر اساس نرخ ارز مرجع ب**
  

  ـ نحوه تأمین سرمایه
ثابت سرمایه درصد  70تأمین براي ) ساله 5ـ2(براي تأمین سرمایه مورد نیاز طرح، از تسهیالت بلندمدت 

ستفاده سرمایه در گردش مورد نیاز ادرصد  50براي تأمین  )ماهه 12ـ6( مورد نیاز و از تسهیالت کوتاه مدت
  .شود می

  
   نحوه تأمین سرمایه:  )28( جدول

  مبلغ  نوع سرمایه
  )میلیون ریال(

  گذاران سهم سرمایه  تسهیالت بانکی
  )میلیون ریال(مقدار    )درصد(سهم   )میلیون ریال(

  5581  13020  70  18601  سرمایه ثابت

  14756  7378  50  14756  سرمایه در گردش

  20337  20398  )میلیون ریال(مجموع 

  
  هاي اقتصادي طرح ـ شاخص5ـ6

پس از ارائه جداول مالی سرمایه، هزینه و درآمد، جهت بررسی بیشتر مسائل  اقتصادي طرح،  الزم است 
هاي مهم مرتبط، از قبیل؛ قیمت تمام شده، سود ناخالص سالیانه، نرخ برگشت سرمایه، مدت زمان  شاخص

گذاري کل، سرانه  گذاري ارزي به سرمایه سر، درصد سرمایهبازگشت سرمایه، درصد تولید در نقطه سر به 
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محاسبه شود که در  ایمپلنت پزشکیگذاري طرح تولید  براي متقاضیان سرمایه...  گذاري ثابت و  سرمایه
 . شود ادامه ارائه می

  
  : ـ قیمت تمام شده

  
 

قیمت تمام شده واحد کاال= 7045000ریال   
  

   :ـ سود سالیانه
  سود سالیانه = ـ فروش کل  سالیانههزینه  سود سالیانه =   14865یال     ر میلیون 

  

  : ـ نرخ برگشت سالیانه سرمایه
  
  

  ـ مدت زمان بازگشت سرمایه 
  
 
  

  : ـ محاسبه نقطه سر به سر

یگر جدا شود که در جدول هاي ثابت و متغیر تولید از یکد براي محاسبه نقطه سر به سر الزم است هزینه
   .زیر انجام شده است

  
  
  
  
  
  
  

 هزینه سالیانه

 مقدار تولید سالیانه 
  احد کاال قیمت تمام شده و=   

21135 
3000 

 قیمت تمام شده واحد کاال = 

 نهسود سالیا

 گذاري کل  سرمایه
درصد برگشت سالیانه =  100× درصد برگشت سالیانه سرمایه= 44درصد     

100 

  درصد برگشت سالیانه سرمایه
      مدت زمان بازگشت سرمایه=3/2سال مدت زمان بازگشت سرمایه = 
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  هاي ثابت و متغیر تولید  هزینه):  29(جدول 

یف
رد

  

  شرح
  هزینه

میلیون (
  )ریال

  هزینه متغیر  هزینه ثابت

در  )میلیون ریال(مبلغ   درصد
  )میلیون ریال(مبلغ   صد

  13130  100  -  0  13130  بندي مواد اولیه و بسته  1
  5/142  30  5/332  70  475  زد کارکنانحقوق و دستم  2
  768  80  192  20  960  و سوخت ، تلفنآب، برق  3
  8/920  80  2/230  20  1151  تعمیر و نگهداري  4
  -  0  1204  100  1204  استهالك  5
  ـ  0  2448  100  2448  هزینه تسهیالت دریافتی  6
  720  100  -  0  720  هزینه فروش  7
  -  0  40  100  40  بیمه کارخانه   8
  55/654  65  45/352  35  1007  بینی نشده پیش  9

  85/16335  -   15/4799  -   21135  جمع
  

  
  

  نقطه سر به سر تولید در درصد=        
  
  

  :ـ میزان فروش در نقطه سر به سر
  

  
  
  

  : ـ درصد سود سالیانه به هزینه کل و فروش کل
  

  

  
  

  

  

=100× 
15/19644 

15/4799 
=   24درصد

 هزینه متغیر تولید ـ فروش   

 هزینه ثابت      هزینه ثابت     

 میزان فروش در نقطه سر به سر = 
 ه ثابتهزین      

 فروش کل
- ١  

15/4799 

- ١ 

=  =       8525میلیون ریال 
 هزینه متغیر

36000 

85/16335 

سود سالیانه به هزینه کل =   70درصد    سود ناخالص سالیانه 

 هزینه سالیانه
سود سالیانه به هزینه کل  درصد= 100×   

 الیانهسود ناخالص س

  فروش کل 
سود سالیانه به فروش  درصد= 100×  سود سالیانه فروش کل =       41درصد          
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  :گذاري کل ارزي به سرمایهگذاري  ـ درصد سرمایه

  
  

  

  گذاري کل  طرح  ارزي به سرمایه گذاري درصد سرمایه=       47درصد                      

   :گذاري ثابت سرانه ـ سرمایه

  

  

  : گذاري کل سرانه ـ سرمایه

  
  

  : ـ ارزش افزوده
  افزودهارزش )= فروش کل(ـ } )مواد اولیه+ سوخت  آب، تلفن، برق و +تعمیر و نگهداري ({= 

  ارزش افزوده = 20759
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 20759 ارزش افزوده   
= 57/0 =   به فروش ارزش افزوده نسبت=  

 فروش کل 36000

= 20759 ارزش افزوده    98/0=   به هزینه سالیانه ارزش افزوده نسبت=  
 هزینه سالیانه 21135

 گذاري ارزي  معادل ریالی سرمایه

 گذاري کل   سرمایه
×100 گذاري کل  طرح  گذاري ارزي به سرمایه درصد سرمایه= 

 گذاري ثابت  سرمایه
 تعداد کل پرسنل 

بت سرانه  گذاري ثا سرمایه=  گذاري ثابت سرانه سرمایه   =   332ریال    میلیون   

 گذاري کل  سرمایه
 تعداد کل پرسنل 

گذاري کل سرانه سرمایه=   596ریال   میلیون  گذاري کل سرانه   سرمایه=   
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ـ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تأمین آن از خارج یا داخل کشور 6
قیمت ارزي و ریالی آن و بررسی تحوالت اساسی در روند تأمین اقالم عمده مورد نیاز 

  در گذشته و آینده
آلیاژ . شونده صورت عمده از خارج کشور وارد میهاي پزشکی بمواد مورد استفاده در ساخت ایمپلنت

هاي کبالت و هیدروکسی آپاتیت از محصوالت وارداتی هستند اما پلی اتیلن به طور عمده در پتروشیمی/کرم
  .شود که مشکلی که در تهیه آن در آینده نیز وجود نخواهد داشتداخل تهیه می

و  1000، 5000اتیلن به ترتیب برابر با آپاتیت و پلیکبالت، هیدروکسی -آلیاژ کرم میزان مصرف سالیانه
کشور امید است براي بازار هاي اخیر در در سال خارجی با توجه به موجود بودن مواد .کیلوگرم است 1000

  .هاي آتی نیز مشکلی نباشدها در سالتهیه آن
  
  ـ پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح7

مواد اولیه، بازارهاي  نضروري بسیاري، نظیر نزدیکی به محل تأمی در مکان یابی یک طرح توجه نکات
در ادامه به   هاي دولت و نیروي انسانی متخصص وجود دارد که عمده مصرف، امکانات زیربنایی، حمایت

  .خواهیم پرداخت و شهرهاي آن سمنانبا توجه به وضعیت هر پارامتر در استان  هاي فوق بررسی گزینه

 اولیه محل تامین مواد

توان آنها را  که می اتیلن نیز از مواد اولیه است، البته پلیباشد میخارجی عمده مواد اولیه مورد نیاز طرح، 
چین و آلمان  کشورهايتوان از مواد اولیه خارجی را میو هاي پتروشیمی جنوبی داراي مجتمع هاي از استان
  .تهیه کرد

 بازارهاي فروش محصوالت

کان یابی براي یک طرح، انتخاب مکان مناسب براي ارائه محصوالت تولید شده به یکی از معیارهاي م
شهرهاي بزرگ که قابلیت انجام عمل جراحی تعویض مفصل با توجه به ماهیت طرح، . باشد بازار مصرف می

  .را دارند مثل تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز ارجح هستند
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 امکانات زیربنایی طرح

یازهایی زیربنایی طرح، مانند شبکه برق سراسري، راههاي ارتباطی و شبکه آبرسانی و براي تامین ن
فعالیت استانهایی که در آنها شهرکهاي صنعتی فعال مشغول به فاضالب و غیره، در سطح نیاز این طرح 

  .از اولویت سرمایه گذاري در این بخش برخوردار هستند ...هستند نظیر تهران ، قزوین، اصفهان و 

 نیروي انسانی متخصص  
. استمهندسی پزشکی، پلیمر و متالوژي  هاي در طرح حاضر، نیاز به افراد متخصص و با تجربه در زمینه

تهران، اصفهان،  هاي وجود مراکز آموزش عالی معتبر در زمینه تربیت نیروي متخصص، در استان با توجه به
  . به در این طرح وجود داردرتخصص باتجگیري از نیروي م امکان بهره آذربایجان غربی و قزوین

 حمایت هاي خاص دولت  
رسد که شامل  آید، به نظر نمی به حساب می هاي صنعتی عمومی با توجه به اینکه طرح حاضر جزء طرح

با این حال اگر این طرح در مناطق محروم راه اندازي شود، مشمول بعضی از . هاي خاص دولت شود حمایت
  . دشو هاي دولت می حمایت

شهر  گیري کرد که توان نتیجه ، میایمپلنت پزشکیباتوجه به بررسی پارامترهاي فوق در طرح تولید 
داراي امکانات و شرایط  هاي صنعتیسمنان و گرمسار به دلیل نزدیکی به تهران و دارا بودن شهرك

بر این  عالوه .باشند یاندازي چنین واحد تولیدي م براي راه سمنان استانتري نسبت به دیگر مناطق  مناسب
تري براي احداث واحد  ها، شرایط مناسب نسبت به دیگر استانتهران، اصفهان و آذربایجان غربی  هاي استان
  .دارند ایمپلنت پزشکی تولید

  

  ـ وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال8
ترکیب نیروي . نماید تغال مینفر ایجاد اش 46 به طور مستقیم براي حدودایمپلنت پزشکی در واحد تولید 
شایان ذکر است نیروي . هاي مورد نیاز در این واحد تولیدي در جدول زیر ارائه شده است انسانی و تخصص

تهران، اصفهان، آذربایجان غربی و قزوین  هاي متخصص و با تجربه مورد نیاز این واحد تولیدي در استان
  .باشد بیشتر از مناطق دیگر در دسترس می
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  ایمپلنت پزشکی تخصص و تجربه افراد مورد نیز در واحد تولیدي): 30(دول ج

تعداد در سه   عنوان شغلی
  تخصص و تجربه کاري مورد نیاز  شیفت کاري

  کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع، مدیریت  1  مدیر ارشد 
  مدیریت کارخانه 

دي
ولی

ل ت
سن

پر
  

  یا کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر یا مهندسی پزشکیکارشناسی   1  مدیر واحدهاي تولیدي 
  برنامه ریزي تولید

  کارشناس ارشد مهندسی پلیمر یا مهندسی پزشکی  3  پرسنل تولیدي متخصص
 هاي پزشکیآشنا به تولید ایمپلنت

  کاردان پلیمر و مکانیک  3  )تکنسین(پرسنل تولیدي 
  هاي پزشکیایمپلنتآشنایی به تولید 

  شیمی یا پلیمر فوق دیپلم یا دیپلم  15  کارگر ماهر
  هاي پزشکیایمپلنتتولید  هآشنایی ب

  15  کارگر ساده و خدماتی
  اي و دارا بودن  هاي فنی حرفه دیپلم با الویت رشته

  نامه رانندگی گواهی
  هاي پزشکیایمپلنتتولید به آشنایی 

  ــ  38  جمع پرسنل تولیدي

دي
ولی

ر ت
 عی

نل
رس

پ
  

بازرگانی،  مدیر امور اداري،
  هاي پزشکیایمپلنتآشنایی به خرید و فروش   1  ...حراست و 

و  کارکنان امور دفتري
  آشنایی با امور دفتري  5  بازرگانی

  --   2  ها کارگر خدمات و نگهبان
  ــ  8  جمع پرسنل غیر تولیدي

  
 راه(ـ بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی 9

و چگونگی امکان تأمین آنها در منطقه مناسب براي ...) آهن ـ فرودگاه ـ بندر  ـ راه
  اجراي طرح

  تأسیسات برق  -الف
اساسی ترین و زیربنایی ترین تأسیسات هر واحد صنعتی، تأسیسـات بـرق مـی باشـد؛ زیـرا تقریبـاً همـه        

، تأمین کننده انـرژي مربـوط بـه سـایر     از طرفی نیروي برق. دستگاه هاي اصلی خط تولید نیاز به برق دارند
به منظور بررسی تأسیسات برق مـورد نیـاز واحـد، ابتـدا     . تأسیسات و همچنین روشنایی کارخانه خواهد بود
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گـردد، سـپس تأسیسـات     برآورد می... مقدار برق مصرفی هر یک از بخش هاي تولیدي، محوطه، تأسیسات و 
  . مورد نیاز تأمین آن معرفی خواهد شد

  ق مورد نیاز خط تولید بر 
در ایـن بخـش بـا توجـه بـه      . برق مصرفی خط تولید، بخش عمده اي از برق مورد نیاز کارخانه می باشـد 

. کاتالوگ دستگاه ها، حداکثر برق مورد نیاز هر دستگاه استخراج شـده، در تعـداد دسـتگاه ضـرب مـی شـود      
  . باشد کیلو وات می 180 مجموع این مقادیر، برق خط تولید را تشکیل می دهد که حدود

  برق مورد نیاز تأسیسات 
کیلو وات برآورد  15با توجه به تأسیسات پیش بینی شده براي طرح برق مورد نیاز تأسیسات واحد حدود 

  .گردد می
  برق روشنایی ساختمان ها و محوطه

ان هـا زده  ق برحسـب مسـاحت سـاختم   به منظور برآورد برق مورد نیاز ساختمان ها تخمینی از مقدار بر
 20براي هر متر مربع زیربناي سالن تولید، ساختمان هاي اداري، رفاهی و خدماتی به طور متوسـط  . شودمی

وات منظـور   10همچنین براي هر متر مربع مسـاحت انبارهـا و تأسیسـات    . وات برق در نظر گرفته می شود
به بحث پیرامون آن پرداختـه  ) 5(بخش بنابراین با توجه به مساحت ساختمان ها که به تفضیل در . گردد می

  .کیلووات براي روشنایی ساختمان ها، برق پیش بینی می گردد 25شد، 
 ، بـرق مـورد نیـاز بـراي واحـد تولیـد      )درصـد  10تـا   8حدود (با توجه به اتالف بخشی از توان الکتریکی 

  .شود کیلو وات در شبانه روز برآورد می 210حدود  ایمپلنت پزشکی

 آب مصرف میزان محاسبه -ب

 فضـاي سـبز   آبیـاري  و آشـامیدنی  و بهداشتی تولید، خط مصرفی آب شامل واحد این در نیاز مورد آب

 در بهداشـتی  و آشامیدنی آب مصرف .بسیار ناچیز می باشد واحد این در تولید خط نیاز مورد آب .باشد می

 آب تامین منظور به . است شده محاسبه لیتر 135 سرانه گرفتن نظر در با و پرسنل تعداد ازاي به واحد این

 آب میـزان  .میشـود  گرفتـه  نظر در روز در لیتر متر، یک هر ازاي به محوطه، آبیاري و سبز فضاي نیاز مورد

  .است شده ارائه جدول زیر مطابق واحد روزانه مصرفی
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  برآورد میزان آب مصرفی روزانه): 31(جدول

  میزان آب مصرفی  واحد مصرف کننده
  توضیحات  )عب در روز متر مک(

  -   -   آب فرایند تولید
  بهداشتی و آشامیدنی  10  ساختمان ها

  آبیاري فضاي سبز  10  محوطه
  -   20  جمع

  

  تجهیزات حمل و نقل -ج
به منظور جابجـایی  . گردد پیش بینی میخودرو سبک دستگاه  یکبه منظور انجام تدارکات واحد تولیدي 

جهت کار در انبارهاي مواد اولیه و تنی   2وانت دستگاه  یکلیفتراك و  دستگاه یکمواد اولیه و محصول نیز 

  .شود محصول در نظر گرفته می

  

 سوخت مصرف محاسبه -د

 نیاز مورد وحرارت بخار تامین منظور به مصرفی سوخت شامل صنعتی واحدهاي در سوخت مصرف موارد

 توجه با گرمایش سیستم مصرفی سوخت .میباشد نقل و حمل سایل و سوخت و ساختمانها گرمایش فرآیند،

 متوسط طور به که ترتیب این به. شود می خدماتی محاسبه و اداري آزمایشگاه، و تولید فضاهاي مساحت به

 با بنابراین . میشود گرفته نظر در گازوئیل لیتر 25مربع مساحت  متر یکصد ازاي به معتدل هواي و آب براي

 گازوئیـل  لیتر 365 گرمایش تاسیسات سوخت مصرفی ،)متر مربع 1450 (موجود  بناهاي مساحت به توجه

لیتر بنزین  و وسایل نقلیـه سـنگین    25براي تامین سوخت وسایل نقلیه سبک،  بود خواهد شبانه روز هر در

  لیتر گازوئیل در شبانه روز در نظر گرفته شده است 250نیز 
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  هاي اقتصادي و بازرگانی ـ وضعیت حمایت10
  

  هاي جهانی و مقایسه با تعرفه) آالت محصوالت و ماشین(ت تعرفه گمرکی ـ حمای
آالت و مواد نیاز طرح حقوق گمرکی صادرات  حمایت تعرفه گمرکی شامل دو بخش تعرفه واردات ماشین

حقوق ورودي . بایست در جهت رشد صنعت انتخاب و اعمال شود محصوالت واحد تولیدي است که می
درصد است که تعرفه نسبتاً  10آالت صنعتی حدود  د نیاز طرح همانند اکثر ماشینآالت خارجی مور ماشین

هاي اخیر دولت  از طرف دیگر در سال. کند گذاران هزینه باالیی را تحمیل نمی پایینی است و به سرمایه
و بتوان آنها المللی را داشته باشند  جمهوري اسالمی ایران براي محصوالتی که توانایی رقابت در بازارهاي بین

دهد، این  هایی در نظر گرفته است و به این واحدها جوایز صادراتی می را به خارج از کشور صادر کرد، مشوق
. هاي اخیر از رشد فزاینده برخوردار شود مسأله باعث شده است که حجم صادرات غیر نفتی کشور در سال

هایی براي صادرات آن از طرف  مناسب مشوقبا کیفیت و قیمت  ایمپلنت پزشکیبنابراین در صورت تولید 
  . شود تر شدن محصول در بازارهاي کشور هدف می دولت در نظر گرفته شده است که باعث رقابتی

  
  گذار هاي سرمایه شرکت  ها ـ ، بانک)ها واحدهاي موجود و طرح(هاي مالی  ـ حمایت
حوه بازپرداخت آنها، همچنین هاي مالی واحدهاي تولیدي شامل اعطاي تسهیالت بانکی و ن حمایت

شوند و شرایط را براي  هاي مالیاتی است که در صورت مناسب بودن آنها تسهیل در اجراي طرح می معافیت
  . شود در ادامه به برخی از این شرایط پرداخته می. گذاري افراد کارآفرین مهیا می کند سرمایه

درصد  70پرداخت وام بانکی بلند مدت تا ـ یکی از تسهیالت بانکی مهم براي واحدهاي تولیدي، 
این مقدار براي مناطق محروم در صورت استفاده از . هاي دولتی کشور است گذاري ثابت توسط بانک سرمایه
  . باشد درصد هم قابل افزایش می 90آالت خارجی تا  ماشین

هاي  رکتدرصد است که براي برخی از ش 12نرخ سود تسهیالت ریالی بلند مدت در بخش صنعت 
عنوان  به ها تعاونی و واحدهاي احداث شده در مناطق محروم قسمتی از سود تسهیالت، توسط دولت به بانک

  . پرداخت می شود یارانه
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ـ مدت زمان بازپرداخت تسهیالت بانکی بلند مدت با توجه به ماهیت طرح تولیدي، نوع تکنولوژي و 
د که امکان استفاده از دوره تنفس یک الی دو ساله باش سال می 8امکان صادر شدن محصول تا حداکثر 

  . بازپرداخت اقساط نیز وجود دارد
عنوان  براي استفاده به) ماهه 12الی  6(هاي بانکی کوتاه مدت  ـ یکی دیگر از تسهیالت بانک مهم، وام

را تأمین  درصد آن 70تا  یسرمایه در گردش مورد نیاز براي انجام فرآیندهاي تولید است که شبکه بانک
هاي عامل و سابقه مطلوب در  اخذ تسهیالت کوتاه مدت تا این میزان، منوط به جلب اعتماد بانک. کند می

  . انجام بازپرداخت تسهیالت دریافتی قبلی است
گذاران و  ـ عالوه بر تسهیالت بانکی که براي احداث واحدهاي تولیدي جدید وجود دارد، براي تشویق سرمایه

بر اساس . هاي مالیاتی در نظر گرفته شده است ه احداث کارخانجات در مناطق محروم، معافیتهدایت آنها ب
درآمد مشمول مالیات ابرازي ناشی از  27/11/80هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 132مفاد ماده 

سال  فعالیتهاي تولیدي و معدنی در واحدهاي تولیدي یا معدنی در بخش هاي تعاونی و خصوصی که از اول
به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذیربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر یا قرارداد استخراج و فروش  1381

به مدت چهار سال و در  ،از تاریخ شروع بهره برداري یا استخراج به میزان هشتاد درصد ،منعقد می شود
این قانون ) 105(لیات موضوع ماده به مدت ده سال از ما ،مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد

 . معاف هستند

اجتماعی و فرهنگی  ،فهرست مناطق کمتر توسعه یافته براي برنامه سوم توسعه اقتصادي: 1تبصره 
ریزي کشور و برنامه معاونتجمهوري اسالمی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط 

تهیه و به تصویب هیأت وزیران  و تجارت معدن، عتهاي امور اقتصادي و دارایی و صنوزارتخانه
 .رسدمی

هاي موضوع این ماده شامل درآمد واحدهاي تولیدي و معدنی مستقر در شعاع یکصد و معافیت: 2تبصره 
ها و بیست کیلومتري مرکز تهران و پنجاه کیلومتري مرکز اصفهان و سی کیلومتري مراکز استان

-نفر جمعیت براساس آخرین سرشماري به استثناي شهركشهرهاي داراي بیش از سیصد هزار 

 .ها و شهرهاي مذکور نخواهد بودشعاع سی کیلومتري مراکز استان هاي صنعتی استقرار یافته در
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بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي  ـ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع11
  جدید

روز در حال ، روز به یشرفته خصوصا در زمینه پزشکیهاي پ و فناوري نیاز دنیاي کنونی به تکنولوژي
باشند، همگی  با توجه به اینکه امروزه تمامی کشورها در حال پیشرفت و توسعه می .افزایش است

کشور ما نیز ناگزیر به دستیابی به فناوري . هاي جدیدي هستند دنبال دستیابی به تکنولوژي فناوري به
د امکانات براي تولید انبوه این نوع محصول می باشد تا عالوه بر رفع و ایجاهاي پزشکی ایمپلنتتولید 

کشورهاي مورد نیاز نیز را ایجاد نماید تا عالوه بر پاسخگویی به   نیازهاي داخلی، امکان صادرات آن به
  . بتواند سرمایه و ارز وارد کشور کند  نیازهاي داخلی،

عنوان یک محصول با تکنولوژي باال،  به هاي پزشکیگذاري و تولید ایمپلنت ر سرمایهموفقیت در ام
هاي متنوع و جامعی در خصوص تکنولوژي ساخت و  باشد که تحقیقات و بررسی نیازمند این موضوع می

  . تولید و مصرف این محصول صورت پذیرد
هاي الزم براي تولید این محصوالت  توان گفت با صرف هزینه و سرمایه بندي کلی می در یک جمع

  .رسدمی طور قابل توجهی باال باشد، ایجاد چنین طرحی ضروري به نظر ي مورد نیاز به ی اگر سرمایهحت
از جمله مفاصل مهم در بدن است که کوچکترین آسیب در آن سبب ایجاد مشکل در راه مفصل ران 

ونه یک مفصل گوي در محل اتصال تنه و اندام تحتانی قرار گرفته و نماین مفصل . شوددر فرد می... رفتن و 
طور که گفته و همان .کند اي است که به علت وضعیت ایستاده انسان نیروهاي زیادي را تحمل می و کاسه

تواند براي بیمار آزار  ترین مشکالت آن می به علت اهمیت زیاد این مفصل در فرآیند راه رفتن، کوچکشد 
  .دهنده باشد

لفی دچار درد با یا بدون خشکی و محدودیت حرکت شود و هاي مخت تواند به علت بیماري مفصل ران می 
تعویض مفصل ران از اعمال جراحی مهم این ناحیه . در حین ضربات شدید به بدن در معرض آسیب است

توان گفت که نیاز همه کشورها به این نوع محصوالت در آینده روبه فزونی خواهد  نتیجتاً می .است
  .گذاري را دارند سرمایه گذاشت و تولید این محصوالت ارزش

روز به روز  این محصوالتشود تا استفاده از  ها سبب میگونه ایمپلنت ر لزوم استفاده از ایناز طرف دیگ
گذاري در این خصوص به معنی وابستگی بیشتر به  این بدین معنی است که عدم سرمایه. افزایش یابد



  
 معاونت پژوهشی

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
   ایمپلنت پزشکیتولید 

  شرکت شهرکهاي صنعتی استان سمنان
   

 

  1390زمستان   جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیرـ معاونت پژوهشی: مجري
   88806984: و فکس 88808750: دانشگاهی، تلفنتهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، جهاد : آدرس

Email:research@jdamirkabir.ac.ir                                     www.jdamirkabir.ac.ir   52(صفحه(  
 

رو با تالش در خصوص کسب دانش  از این. شدبا کشورهاي خارجی و عدم پیشرفت برخی صنایع کشور می
گذاري در خصوص تولید این  یهکامل فنی این محصول استفاده از نیروي متخصص در این زمینه، سرما

ها توجیه اقتصادي داشته و ایجاد واحد تولیدي در این خصوص عالوه بر رفع نیازهاي داخلی، امکان ایمپلنت
 .آورند فراهم می حضور این محصول به کشورهاي دیگر را

با توجه به موارد فوق و مطالعات فنی و اقتصادي انجام شده در طرح مشخص گردید که احداث یک واحد 
باشد و نفر توجیه پذیر می 56زایی ریال و اشتغال میلیارد 5/33گذري با حجم سرمایه ایمپلنت پزشکیتولید 

  .سال می باشد 5/2بازگشت سرمایه آن تقریبا 
هاي مطالعاتی اولیه باال در هاي اولیه به دلیل هزینهها در سالکر است هزینه فروش ایمپلنتالزم به ذ

  . رود از سال سوم تولید این رقم کاهش یابد و در بازار رقابت شودنظر گرفته شده است و انتظار می
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