خالصه اطالعات سرمایه گذاری

طرح تولید سوزن انژکتور

مهندسین مشاور

درسا صنعت تهران
پاییز 39

معرفی کلی طرح
سیستم انژکتوری در خودرو در واقع عملکردی مشابه کاربراتور را دارد که همان مخلوط کردن سوخت و هوا به نسبت الزم و تزریق آن به موتور
است .ولی به دلیل ماهیت اجزاء آن و سیستم متفاوت ،این عمل بسیار دقیقتر و مطلوبتر انجام میشود .ضمناً موجب پایین آمدن مصرف سوخت
خودرو و میزان آلودگی هوا میگردد.
سوزن مهمترین جزء سیستم سوخترسانی انژکتور بهشمار میرود .در حقیقت سیستم سوخترسانی انژکتور ،چیزی جز یک سوزن که به صورت
الکترونیکی کنترل میشود نیست .این سوزن میتواند چندبار در ثانیه باز و بسته شود و به کمک پمپ سوخت ،بنزین را با فشار به محفظه احتراق
برساند .بدینصورت که هنگام تزریق سوخت یک آهنربای الکتریکی ،میلهای را حرکت میدهد و سوزن انژکتور باز میشود .با این عمل ،سوخت با
فشار از نازل سوپاپ به شکل قطرات بسیار ریز به داخل سیلندرها پاشیده میشود .نازل طوری طراحی شده است که سوخت را به طور کامل پودر
میکند و تا جایی که ممکن باشد آنرا به ذرات بسیار ریزی درمیآورد .این روش باعث میشود تا احتراق سوخت به طور کامل انجام شود و
آالیندگی خودرو نیز کاهش یابد.

خالصه اطالعات سرمایه گذاری طرح
ظرفیت تولید سالیانه طرح
نام محصول

ظرفیت اسمی

ظرفیت عملی

سوزن انژکتور

066.666

006.666

واحد
عدد

میزان سرمایه گذاری مورد نیاز
سرمایه ثابت (میلیون ریال)

سرمایه در گردش (میلیون ریال)

کل سرمایه گذاری (میلیون ریال)

888،062

820،822

022،686

ماشین آالت و تجهیزات
ارزش ماشین آالت داخلی (میلیون ریال)

ارزش ماشین آالت خارجی (یورو)

کل ارزش ماشین آالت (میلیون ریال)

22،,22

0،2,0،666

2,2،221

مساحت زمین و ساختمانهای طرح (متر مربع)
مساحت زمین

کل سطح زیر بنا

سالن تولید

انبارها

ساختمان تاسیساتی

اداری -نگهبانی

2.666

2،616

8.666

066

816

216

هزینه های سالیانه طرح (میلیون ریال)
هزینه های ثابت

هزینه های متغیر

کل هزینه های سالیانه

8,،,82

200،066

2,0،182
مفروضات نوبت کاری

برآورد نیروی انسانی (نفر)
تولیدی

غیر تولیدی

مجموع

تعداد روز کاری

تعداد شیفت

زمان هر شیفت

82

26

22

266

2

 0ساعت

هزینه سالیانه مصرف انرژی (میلیون ریال)

هزینه سالیانه مواد اولیه مصرفی (میلیون ریال)

برق

گاز

آب

کل هزینه مواد

0،821

000

22,

280،,80

شاخص های مالی طرح
میزان درآمد سالیانه طرح در  %266ظرفیت عملی (میلیون ریال)

228،666

نرخ بازده داخلی طرح

%00.10

خالص ارزش فعلی طرح با نرخ تنزیل( %26میلیون ریال)

20،880

درصد تولید در نقطه سر به سر سال اول بهره برداری

% 80
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