مقام معظم رهبری(مدظله العالی):

رونق دادن به اشتغال و تشویق کارافرینان و ایجاد بنگاههای کاری از کارهای الزم است.

`

وضع موجود و گزارش توجیهی جهت توسعه

مرداد ماه 1399

www.hamyarbeton.com

همیار بتن شیرکوه

اطالعات شرکت

`

 نام شرکت :تعاونی همیار بتن شیرکوه
 تاریخ بهره برداری7831 :
 تعداد پرسنل 38 :نفر
 مساحت کل 80333 :مترمربع
 سطح زیر بنا 0333 :متر مربع
 سرمایه گذاری انجام شده 333:میلیارد ریال
 تولیدات-7 :تراورس های بتنی پیش تنیده راه آهن -2دیوار پیش ساخته بتنی و انواع قطعات پیش
ساخته بتنی -8نماهای بتنی مسلح شد ه با الیاف شیشه ()GRC
 تلفن تماس 82383313 :ـ 380
 فکس 82383377 :ـ 380
 وبسایتWWW.Hamyarbeton.com :

 آدرس ایمیلHamyarbetonshirkooh@Gmail.com :
 آدرس کارخانه :یزد ـ تفت ـ شهرک صنعتی سفیدکوه ـ کوچه بعد از سینا سنگ

 آدرس دفتر:یزد-خیابان مطهری –پارک علم و فناوری اقبال-واحد C14
 کدپستی3007703070 :

www.hamyarbeton.com

همیار بتن شیرکوه

معرفی
شرکت فناور و دانش بنیان همیار بتن شیرکوه با بیش از یک دهه فعالیت مستمر و پویا در تولید قطعات به روز
بتنی ،هم اکنون در زمره شرکتهای برتر صنعت بتن کشور شناخته می شود .این شرکت با تکیه بر ارتقای دانش فنی و
کمک از مشاوران داخلی و خارجی توانسته است بیش ار  022هزار مترمکعب انواع قطعات بتنی مطابق با استاندارد های
روز دنیا عرضه نماید .دانش فنی باال ،تجهیزات پیشرفته ،مهندسین مجرب ،ازمایشگاه پیشرفته ،بخش کنترل
کیفیت ،سیستم های مدرن عمل آوری و موقعیت مکانی به این مجموعه این امکان را داده است که محصوالت این
شرکت قابل عرضه به سراسر کشور باشد .عزم و اراده هیئت مدیره و مدیریت ارشد سازمان نیز در طی سالیان متمادی ،
همواره به نحوی بوده که این مجموعه خصوصی را در جهت توسعه و تعالی رهنمون سازد و بیش از پیش  ،بخشی از
دغدغه های کار و اشتغال جوانان این مرزو بوم را مرتفع نماید .بدیهی است تالش و سرمایه گذاری در این عرصه گسترده
با مشکالت و چالش های بسیاری همراه بوده است اما هدف کارآفرینی بطور مستقیم و غیر مستقیم مهمترین عاملی بوده
که فراتر از انگیزه های اقتصادی مدنظر قرار گرفته است.

نیروی سازمانی
تعداد پرسنل واحد های مختلف شرکت همیار بتن شیرکوه به شرح زیر میباشد
مدرک تحصیلی

تعداد پرسنل

دکترای تخصصی

 0نفر

کارشناسی ارشد

 6نفر

کارشناسی

8نفر

تکنسین

 7نفر

نیروی کارگری

 02نفر

جمع کل

 34نفر
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زیر ساخت
زیرساخت های این مجموعه مطابق با جدول ذیل می باشد
شرح

متراژ

سالن تولید تراورس بتنی راه اهن

 0302متر مربع

سالن تولید دیوار پیش ساخته

 0432متر مربع

سالن تولید نماهای بتنی مسلح شده با الیاف شیشه

 3802متر مربع

انبار مسقف برای دپوی مصالح

 852متر مربع

انبار غیر مسقف جهت دپوی تولیدات

 03222مترمربع

اتاق بخار با تمام زیر ساخت های مورد نیاز

 382مترمربع

اتاق برق و تاسیسات

 08متر مربع

آزمایشگاه کنترل کیفیت

 375مترمربع

ساختمان اداری

 405مترمربع

رختکن

 75مترمربع

سالن نهارخوری

 34مترمربع

سرویس بهداشتی

 04متر مربع

خانه نگهبان و خوابگاه کارگری

 350متر مربع

اتاق نگهبانی

 38متر مربع
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محصوالت
محصوالت تولیدی این مجموعه در  4بخش مجزای بتن های پیش تنیده ،تولید قطعات پیش ساخته بتنی و ()GFRC
میباشد که هرکدام به شرح ذیل میباشد.
 -7تراورس های بتنی پیش تنیده راه اهن):(Pre stressing concret
در بتن های پیش تنیده به جای استفاده از ارماتور فوالدی از کابل قوالدی ( )Strandاستفاده شده و قبل از بتن ریزی با
تجهیزات خاصی به مقدار زیاد کشیده میشود .این نسل از بتن اقتصادی تر و یا طول عمر به مراتب باالتر نسبت به بتن های
معمولی میباشد .این واحد با خط تولید کامال مکانیزه و با ظرفیت کشش کابل های فوالدی به مقداز  833تن به تولید
تراورس های بتنی با ظرفیت سالیانه  733هزار عدد مشغول می باشد.
 -2دیوارهای پیش ساخته بتنی:
دیوارهای پیش ساخته بتنی مسلح شده با میلگرد ،دارای مقاومت زیاد در برابر عوامل مخرب بتن و وزش بادهای شدید و
زمین لرزه ها می باشند .از دیواره های پیش ساخته می توان به عنوان دیوار جداکننده بین زمین ها ،دیوار کشی
محوطه،زیباسازی شهری و حصارکشی کارخانجات با عرض و ارتفاع مشخص در طرح ها و رنگ های متنوع استفاده کرد.
این دیوارها دارای ستون های کناری و فوندانسیون جداگانه جهت پایداری قائم و افقی می باشند .این واحد توان تولید
ساالنه  83هزار متر مربع انواع دیوار را دارا میباشد.
 -8نسل جدید نماهای بتنی مسلح شده با الیاف شیشه (:)GFRC
در ساخت این پانل ها عالوه بر سیمان ،ماسه ،الیاف و آب از نانو ذرات سیلیس و تیتانیوم استفاده می گردد .به دلیل استفاده
از ترکیبات سیلیسی ،دارای سطحی صاف و مقاوم در برابر سایش و در برابر ترک ها مقاومت باالیی خواهند داشت .جذب
آب این محصوالت به دلیل استفاده زیاد از ریزدانه  ،کمتر از  %0و نفوذپذیری آب تحت فشار آن نیز کمتر از 0میلی متر می
باشد .در صورت استفاده از نانوذرات تیتانیوم در سطح این پانل ها قابلیت خود تمیز شوندگی و آب گریزی سطحی پیدا
نموده که موجب می شود سطح آن ها در محیط های شهری به مرور زمان آلودگی بسیار کمتری پیدا کند .این واحد به
واسطه داشتن خط تولید مدرن و همچنین واحد قالب سازی مجرا توان تولید سالیانه  0333متر مربع انواع
طرح های  GFRCرا دارا می باشد.
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واحد تحقیق و توسعه
مسلما در طی چند سال اخیر افزایش رقابت و انگیزه پیشرفت  ،بسیاری از سازمانها را برآن داشته که فعالیتهای خود را بر
تولیدات اساسی و توانمندیهای محوری متمرکز کنند که این امر مستلزم سرمایهگذاری در تحقیقات و ایجاد نوآوریهای
تکنولوژیک میباشد .از اینرو فعالیتهای ) (R&Dباید فرصتهای کسبوکار جدیدی خلق کرده و یا کسبوکار فعلی سازمان
را متحول نماید .پیچیدگیهای تحقیقات مبتنی بر دانش ،تکنولوژی و نوآوری و نیز پویایی کسبوکار و بازار ،سازمانها را مجبور
کرده تا در حجم ،مقیاس ،موقعیت مکانی و جهتگیری فعالیتهایشان تجدیدنظر کنند .از اینرو واحد تحقیق و توسعه این
شرکت متناسب با چشم انداز و برنامه های چندین ساله تدوین شده و همچنین به کمک مشاوران داخلی وخارجی و به واسطه
آزمایشگاه پیشرفته خود در طول  8سال فعالیت ،موفق به تولید پیشرفته ترین و بروزترین محصوالت بتنی شده است .به واسطه
محدوده گسترده فعالیتهای انجام شده در این واحد  ،شرکت همیار از سال  3435جزء شرکت های فناور و دانش بنیان
استان یزد می باشد.

واحد کنترل کیفیت
آزمایشگاه کنترل کیفیت این شرکت به مرور زمان و با تکمیل تجهیزات به روز خود و فراهم آوردن زیر ساخت های مورد
نیاز موفق به اخذ استانداردهای روز دنیا از جمله  ISO/IEC17025, ISO9001و گواهی نامه تایید صالحیت از موسسه استاندارد
و تحقیقات صنعتی ایران شده است  .از جمله تجهیزات بروز این آزمایشگاه -7دستگاه بررسی هم زمان تنش و کرنش بتن-2 ،
دستگاه تست دینامیکی تراورس بتنی مطابق با آیین نامه -8 EN13230دستگاه بررسی انواع تست های ممان مثبت و منفی
بر روی محصوالت تولیدی -3جک بتن شکن با قابلیت مانیتورینگ کردن نتایج و خروجی نرم افزار -0دستگاه کوچک مقیاس
ساخت بتن مطابق با نحوه اختالط بتن در بچینگ و غیره می باشد .این امکانات این اطمینان را به ما میدهد که محصوالت
تولیدی با باالترین کیفیت به مشتریان تحویل داده شود.
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چشم انداز اینده برای محصول جدید سمنت برد
نیر ی ا مانی

یکی از دغدغه های دست اندر کاران صنعت ساختمان ،نیاز به مصالحی به شکل صفحه میباشد که در گذشته این نیاز به

صورت سنتی با چوب قابل تامین بوده است ولی با پیشرفت علم و تکنولوژی صفحات مختلفی مانند ورق های
فوالدی،گچی،پالستیکی و غیره گسترش پیدا نمود.لیکن هر یک از آنها عیوب مختلفی از جمله ضعف در مقابل رطوبت و آتش
دارند .واحد تحقیق توسعه این شرکت با کمک واحد کنترل کیفیت به بررسی این موضوع پرداخته و پس از تولید های مختلف
ازمایشی وکمک مشاوران داخلی و خارجی سرانجام موفق به تولید ازمایشی سمنت بورد با خواص جدید شد که میتواند نیاز
صنعت ساختمان را بدون عیوب قبلی مرتفع میکند .با توجه به بررسی های واحد تحقیق توسعه حدود  33درصد از زیرساخت
های مورد نیاز برای اجرای این طرح با محصوالت دیگر این مجموعه مشترک میباشد و امید است بتوان با کمک مسئولین به
زودی این محصول را راه اندازی و زمینه اشتغال  38نفر به طور مستقیم ایجادکرد  .در ادامه به توضیح مختصری از این
محصول پرداخته میشود.

سمنت برد
 -7خالصه طرح
ظرفیت تولید 2 :میلیون متر مربع
مساحت زمین مورد نیاز 20333 :متر مربع
زیر بنا 72033 :متر مربع
تعداد نیروی انسانی 38 :نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت 333 :میلیارد ریال
نرخ بازده داخلی( 32 :)IRRدرصد
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 -2توضیح محصول
در میان بسیاری از مصرف کنندگان کلمه ی ”فایبر سمنت برد” و ”سمنت برد” به یک معنی تعریف شده و هر صفحه ای
که از جنس سیمان باشد را می توان سمنت برد نامید .این صفحات می توانند حاوی الیاف و فیبر های چوب ،فیبر های
شیشه ،فیبر های معدنی مانند کلسیم سیلیکات ،فیبر های آلی مانند سلولوز و یا ترکیبی از این مواد باشند .به آن دسته از
صفحه هایی که حاوی این الیاف هستند ،فایبر سمنت برد یا همان صفحات سیمانی الیافدار گفته می شود .در حدود سال
 3322میالدی تولید صفحات سیمانی که با الیاف آزبستی مسلح شده اند ابداع گردید .این صفحات بدلیل دارا بودن آزبست،
شکننده و سرطان زا بوده که به همین دلیل استفاده از آن در صنعت ساختمان گسترش چندانی پیدا نکرد .در سال 3338
مسلح کردن صفحات سیمانی با الیاف سلولزی با نام تجاری فایبرسمنت ( )Fiber Cement Boardآغاز و تولید آن
گسترش پیدا کرد که پیرو آن استاندارد های بین المللی معتبری برای آن تدوین گردید .برای تولید این صفحات ،الیاف
سلولوزی و الیاف معدنی با سیمان پرتلند و آب ترکیب شده و سپس توسط دستگاه هتچک الیه الیه روی هم قرار گرفته تا
به ضخامت مورد نظر برسند .این صفحات ،سپس به کوره های بخار داغ یا همان اتوکالو فرستاده میشوند و درآنجا تحت
چند واکنش شیمیایی و فیزیکی تبدیل به محصول نهایی می شوند .فایبرسمنت در حال حاضر یکی از بهترین مصالح صفحه
ای شکل موجود برای نما ،دیوار داخلی ،سقف کاذب می باشد. .این پانل ها با در نظر گرفتن معیارهای پایداری و
توسعه پایدار در صنعت ساختمان سازی و شهرسازی ،به توسعه پایدار زیست محیطی و اقتصادی کمک می
نمایند.

 -8مزایای استفاده از فایبرسمنت برد


قیمت تمام شده مناسب وتنوع در طرح و رنگ



دوستدار محیط زیست



صرفه جویی در مصرف انرژی به واسطه عایق صوتی و حرارتی



اجرای سریع و تعمیر نگهداری آسان



سهولت اجرای هرگونه تاسیسات مکانیکی و برقی



مقاومت در برابر اتش سوزی



پتاسیل صادرات



محصول تکمیلی خط GFRC
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 -3مشخصات فنی فایبر سمنت برد
مشخصات ورق های سیمانی در جدول زیر آمده است

 -0وضعیت صادرات و واردات
موازنه وضعیت صادرات و واردات محصوالت در جدول زیر مشخص شده است .همانطور که مشخص است این محصول پتاسیل
صادرات به کشور های همسایه و اروپایی را دارا میباشد.
میزان صادرات و واردات محصول بر حسب کیلوگرم طی سالهای  3485تا پایان سال 3438

همیار بتن شیرکوه

www.hamyarbeton.com

گزارش توجیهی جهت توسعه بر اساس جواز تاسیس شماره 73130
3ـ وابستگی کامل خط تولید سمنت برد (بتن با الیاف سلولزی) با محصوالت کارخانه موجود علی الخصوص خط تولید
( GFRCبتن با الیاف شیشه).
0ـ کاهش  352میلیارد ریالی سرمایه ثابت طرح.
4ـ وجود آزمایشگاه کنترل کیفی با تمام امکانات مورد نیاز جهت محصول جدید.
3ـ  0322متر سالن موجود ،جهت استفاده در طرح سمنت برد مورد استفاده قرار می گیرد.
5ـ ساختمان اداری  ،نگهبانی  ،غذاخوری و  ...مورد نیاز محصول جدید به صورت کامل موجود است.
6ـ استفاده از انشعاب آب ،گاز و برق و مخازن ذخیره آب موجود جهت راه اندازی خط تولید سمنت برد.
7ـ استفاده از پرسنل مدیریت ،فنی  ،اداری  ،فروش و تدارکات موجود جهت طرح جدید.
8ـ مدیریت منسجم به دلیل یکپارچگی مجموعه.
3ـ کاهش هزینه های جاری طرح تولید سمنت برد به دلیل نیروی انسانی و امکانات موجود به میزان  42درصد.
32ـ افزایش فروش محصول  GFRCو سمنت برد به دلیل مکمل بودن در طراحی نمای خارجی.
33ـ استفاده از فضای نمایشگاهی موجود در کارخانه جهت عرضه محصوالت سمنت برد.
30ـ استفاده از مواد اولیه یکسان در طرح جدید با محصوالت قبلی و در نهایت کاهش ذخیره مواد اولیه و کاهش فضای انبار .
34ـ استفاده از ماشین آالت موجود ،نظیر تریلی ،تراک میکسر ،لیفتراک ،وانت بار در طرح جدید.
33ـ استفاده از تجهیزات و ابزارآالت و پرسنل تاسیساتی ،مکانیکی  ،بهداشتی و ایمنی موجود در طرح جدید.
35ـ چون محصوالت بتنی با توجه به سفارش مشتری تولید می شود وجود واحد جدید در کنار واحد موجود امکان جابجایی
پرسنل واحدهای تولیدی را میسر و باعث کاهش هزینه می گردد.
36ـ با توجه به تامین  %82از پرسنل از مرکز استان استقرار واحد جدید باعث کاهش هزینه ایاب و ذهاب کارگران خواهد شد.
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