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   محصولي معرف-١

 [١،٢،٣،٦]نام و کد محصول  - ١-١

پلي استايرن در  .باشد يم ٢٥٢٠١٧١٣ ن محصولي اکيسي آ و کدپالستوفومنام محصول مورد مطالعه 

هاي قوي ناپايدار است و در اكثر حاللهاي آلي بجز هيدروكربنهاي آليفاتيك و الكلها حل  برابر اكسيد كننده

   برخي خواص فيزيكي ١جدول . پلي استايرن براي چشم بسيار مضر است المواد حاصل از اشتع. شودمي

  .دهد پلي استايرن را نشان مي

   خواص فيزيكي پلي استايرن-١-١جدول 
  °)   (Cنقطۀ انجماد   240
  (gr/cm3)  چگالی  1,05
  )MPa(مدول کششی  3200
  °)   (Cنقطۀ اشتعال   490
  )MPa( سختی  155
  )١-١m-W K( کتریکیقابلیت هدایت ال 0،16

  پایداري در شرایط جوي  پایدار است
  

    هاي جانبي تغيير هاي پليمر و تعداد شاخه استايرن بر حسب بلندي و كوتاهي زنجيره خواص پلي

باشد، باعث اصالح خواص مكانيكي ها كه معرف وزن ملكولي باالتر مي بطور كلي افزايش طول زنجيره. كندمي

  .سازدرا به اشكال مختلف دشوار مي  حال تبديل آن ولي در عين،ميگردد

است و ) غير كريستال(ساختمان پليمري پلي استايرن داراي شبكه منظمي نبوده و بصورت آمورف 

 ٩٠اشياء ساخته شده از پلي استايرن شبيه شيشه بوده و . باشدترين نوع پالستيك مي بدين جهت شفاف

اين خاصيت باعث ابداع كاربردهاي مفيدي براي اين پالستيك . نددهدرصد طيف مرئي را از خود عبور مي

كند ولي در مقابل ضربه استايرن تحت فشار شكل اصلي خود را حفظ مي نوع معمولي پلي .گرديده است

  .باشدشكننده مي

 بدين جهت اين پالستيك ،استايرن عاري از گروههائي با خواص قطبي است چون ساختمان پلي

 به. يابديماين كيفيت با تغيير درجه حرارت و فركانس كاهش ن. نمايد الكتريسيته عمل ميبصورت يك عايق
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    هاي رقيق اسيدي و بازي بخوبي مقاومت  استايرن، اين ماده در مقابل محلول دليل غير قطبي بودن پلي

  .پذير است هاي كلرينه و حلقوي آسيب ولي در مقابل حالل. نمايدمي

    درجه سانتيگراد بدون تغيير شكل باقي ٩٠استايرن در مدتي محدود تا  از پلياشياء ساخته شده 

 بدين ، درجه تجاوز نمود٨٠-٨٥مانند، ولي چنانچه حرارت براي مدتي طوالني وارد شود نبايستي از مي

 و پلي استايرن در مقابل حرارت مستقيم. جهت ميتوان از آن بعنوان ظروف حمل مايعات گرم استفاده نمود

  . اشتعال به آن افزوده گرددضدباال قابل اشتعال بوده و در برخي كاربردها بايستي مواد 

پلي استايرن در مقابل اشعه ماوراء بنفش و اكسيداسيون بوسيله اكسيژن موجود در جو مقاومت 

  .شودچنداني ندارد، بنابراين غالباً مواد تثبيت كننده به آن افزوده مي

مضافاً نظر باينكه پليمر . رودها بشمار مي ضررترين پالستيك  استايرن يك از بياز لحاظ بهداشتي پلي

باشد، ظروف استايرن از خلوص زيادي برخوردار بوده و حاوي مقدار ناچيزي مونومر استايرن و اتيل بنزن مي

  .بندي پلي استايرن براي مواد غذائي كامالً مورد تائيد قرار گرفته است و بسته

  :باشدن ها داراي انواع زير ميپلي استاير

    بنام وآيد نوع معمولي پلي استايرن كه بوسيله پليمريزاسيون مونومر استايرن بدست مي-١

General purpose polystyrene (GPPS)درصد ٩٩اين پالستيك داراي خلوص بيش از .  معروف است 

لت كمي مقاومت در مقابل ضربه قابل استفاده ولي بع. باشندبوده و اشياء ساخته شده از آن كامالً شفاف مي

  . باشددر برخي كاربردها نمي

پايه بوتادين به مقدار   براي افزايش مقاومت در مقابل ضربه معموالً نوعي از الستيك مصنوعي بر-٢

اين تركيب باعث باال رفتن . شودافزوده مي) پليمريزاسيون( درصد به مونومر استايرن در هنگام ٣-١٠

  .دهدمت مكانيكي شده ولي شفافيت و مقاومت در مقابل اكسيداسيون و اشعه ماوراء بنفش را تقليل ميمقاو

در واقع اين تركيب يك . باشدنوع الستيك اضافه شده غالباً پلي بوتادين يا استايرن بوتادين مي

عمل . مانندن باقي مياستاير كوپليمريزاسيون بمعني واقعي نيست بلكه ذرات الستيك بصورت پراكنده در پلي

گيرد ولي در هاي الستيك و استايرن در حاشيه ذرات الستيك صورت مي كوپليمريزاسيون مابين مولكول
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 درصد وزن پلي استايرن را ٣-١٠با اينكه الستيك بيش از . ماندداخل ذرات و الستيك بصورت اوليه باقي مي

شود، لذا حجم فاز  ذرات الستيك محبوس ميدهد ولي چون مقداري پلي استايرن در داخلتشكيل نمي

  .رسد درصد پالستيك مي١٠-٤٠الستيك به 

  . معروف استHigh Impact polystyrene (HIPS)اين نوع پلي استايرن بنام 

 GP با مقاومت مكانيكي مورد نياز باشد مخلوطي از انواع GP در مواردي كه تركيبي از خواص نوع -٣

  .رود اين تركيب نوع مستقلي از پلي استايرن بشمار نميالبته. رود بكار ميHIو 

 در كاربردهائيكه وزن سبك همراه با مقاومت مكانيكي مطلوب باشد از پلي استايرن قابل انبساط -٤

اين نوع پلي استايرن با پليمريزه نمودن مونومر استايرن بطريقه سوسپانسيون همراه با يك . شوداستفاده مي

       شود ميليمتر عرضه مي٣/٠-٥/٢و بصورت دانه هاي كروي با قطر ) گاز پنتان (عامل انبساطي

)Spherical Beads (گيري، در نتيجه حرارت پنتان تبخير يافته و باعث ايجاد تخلخل و انبساط  قبل از قالب

گيري شكل  بپس از قال.  برابر حجم اوليه انبساط يابد٦٠گردد، حجم پالستيك ممكن است تا در پليمر مي

     توليد شد به١٩٥٠اين پالستيك كه اولين بار در سال . شودنهائي قطعه مورد نظر حاصل مي

Expandable polystyrene (EPS)د پالستوفوميه توليرن ماده اولي استاين پليدر واقع ا.  معروف است  

  . را دارديرن انبساطي استاين محصول خواص پليتوان گفت که ايمباشد و يم

براي .  معروف استExpanded polystyrene foam نوع ديگري از پلي استايرن اسفنجي بنام -٥

در اكسترودر گرم شده و سپس ) GPPSمانند (استايرن ابتدا پليمر بدون ماده انبساطي  توليد اين نوع پلي

زن مخصوص آن مقدار ماده انبساطي با توجه به محصول نهايي و و. شودماده انبساطي به آن افزوده مي

با يكديگر ارتباط ندارند و ) EPS(منافذ موجود در اين نوع پالستيك اسفنجي مانند نوع قبلي . شودتنظيم مي

  .بخشدسازي را افزايش مي همين امر كيفيت عايق
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 [٨]ي شماره تعرفه گمرک-٢-١

ن علت واردات و ي و به همباشديمه حمل و نقل آن باال يباشد لذا کرايم يمي محصول حجپالستوفوم

ست و ي برخوردار ني خاصيدگيچياز پن محصول يد ايند توليفران يهمچن. اد رواج ندارديصادرات آن ز

ن باعث کمتر شدن عالقه يدهند و ايمان قرار يار متقاضي آن را در اختي به راحتي دارنده دانش فنيکشورها

ن محصول مراودات يل باال چون ايجه به دالبا تو. شود يمن محصول يمصرف کنندگان به واردات و صادرات ا

   .ن محصول اختصاص داده نشده استي هم به ايخاص يلذا تعرفه گمرک ندارد يتجار
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  [٨]ط وارداتي شرا-٣-١

در سالهاي گذشته نيز پلي اسـتايرن       .  متداول نيست  پالستوفومعرضه و تقاضاي جهاني و منطقه اي        

اده اوليـه بـه كـشور وارد شـده اسـت و در واحـدهاي صـنعتي،         بعنـوان مـ   پالستوفومانبساطي براي توليد    

در كـشور و عـدم   پالسـتوفوم  شود با وجود مصرف رو بـه رشـد      پيش بيني مي  .  توليد شده است   پالستوفوم

در سالهاي  . تامين ماده اوليه در داخل كشور، واردات ماده اوليه اين محصول در سالهاي آينده افزايش يابد               

پلي استايرن قابل انبساط بـه اشـكال ابتـدائي بـا تعرفـه               يعني پالستوفومد  يه تول ياولواردات ماده   گذشته،  

 انجـام  ٤%با موافقت وزارت بازرگاني و با سود    ) سيستم هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كاال      ( ١١/٣٩٠٣

   .رفته استيانجام پذ

د يـ ه توليـ مـاده اول  شماره تعرفة گمركي، كد زيـر تعرفـه، نـوع كـاال و حقـوق گمركـي              ٢در جدول   

  . درج گرديده استپالستوفوم

   شماره تعرفة گمركي، كد زير تعرفه، نوع كاال و حقوق گمركي-٢جدول 
  حقوق گمركي  نوع كاال  كد سيستم هماهنگ شده  شماره تعرفه

  %٤  ييرن به شکل ابتداي استايمرهايپل  ١١/٣٩٠٣    ١١/٣٩٠٣
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  [٥] و ارائه استاندارديبررس -٤-١

 آمده ٣ن محصول در جدول ي موارد استفاده گوناگون اي براپالستوفوم ياز براي مورد نيهااستاندارد

  .است

   محصولي موجود براي استانداردها-٣جدول 
  نتايج آزمون  واحد  آزمون استاندارد  خواص

مين كيفيت شدهضانواع ت  GSH quality 
conditions 

  PS ١٥ SE  PS ٢٠ SE  PS ٣٠ SE  

  W  WD  WS + WD   ١ Part ,١٨١٦٤ DIN  نوع كاربرد
  دماي دفرمه شدن 

 كوتاه مدت
 kPa ٥٠  دراز مدت در فشار
 kPa ٢٠  دراز مدت در فشار

 ٥٣٤٢٤ DIN بر پايه 
°C 
°C 
°C 

١٠٠ 
٧٥ 
٧٥ 

١٠٠ 
٨٠ 
٨٠ 

١٠٠ 
٨٠ 
٨٠ 

 مدول االستيسيته
١-٤  MPa ٨٢٦ EN (آزمون تراكمي )  ٥/٣-٥/٤  ٥/٧-١١  

  

  [١٠،١٣،٤]  محصولي و جهانيمت داخليق -٥-١

ن محصوالت را ياز بازار اي با توجه به نيرني استايد کننده محصوالت پلي توليحال حاضر شرکتهادر 

 آبشار يتوان به شرکتها يمن شرکتها ين اي از معتبرترياد است ولين شرکتها زيتعداد ا. کنند يمد يتول

 ٨٥ و ٨٤ و ٨٣فوم در سالهاي  قيمت محصوالت شركت آبشار . اشاره کردو شركت معظمي بالفوم، عقاب 

   .آورده شده است

  
  )لوگرمي هر کيال به ازاير( قيمت توليدات شركت آبشار فوم -٤جدول 

  ١٥٧١٤-١٦٠٠٠  ١٣٨٣شهريور 
  ١٦٥٠٠-١٧٨٥٧  ١٣٨٤شهريور 

  ١٩٤٢٨-٢٠٠٠٠  ١٣٨٥ور يشهر
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  [١،٢،٣]موارد مصرف و کاربرد -٦-١

ه به خاطر قيمـت نـسبي پـايين و شـكل دهـي آسـان،                پلي استايرن از رزينهاي ترموپالستيكي است ك      

توان به كـاربرد آن  از جمله موارد مصرف پلي استايرن مي. رودمحصوالت آن در بسياري از زمينه ها به كار مي     

ايـن مـاده    . در ساخت ظروف يكبار مصرف، بسته بندي مواد، اسـباب بـازي و ظـروف آشـپزخانه اشـاره كـرد                    

  . كاربرد زيادي داردهمچنين در صنايع الكترونيك 

   . ميليون تن پلي استايرن در جهان مصرف شده است١٥ بالغ بر ٢٠٠٥در سال 

  
   میزان و زمینه مصرف پلی استایرن جهان در زمینه هاي مختلف -5جدول 

  درصد مصرف  نوع مصرف
  %34  مواد بسته بندي

  %12  ساخت وسایل پر مصرف
  %9  صنایع الکترونیک

  %15   و وسایل خانهساختمان سازي،مبلمان
  %30  موارد دیگر
  %100  جمع

  

  :موارد مصرف پلي استايرن در زمينه هاي مختلف به قرار زير است

  مواد بسته بندي و ظروف يكبار مصرف -١

پلي استايرن در ساخت وسايلي كه براي نگهداري مواد غذايي استفاده مي شود، بخصوص ظروف  

   . دارديادي زيکاربردهايكبار مصرف 

   ١ ساخت وسايل پرمصرف-٢

در اين بخش از پلي استايرن در ساخت وسايل پرمصرف آزمايشگاههاي موسسات تحقيقاتي پزشكي و 

داروسازي مانند لوازم كشت بافتهاي زنده براي مطالعات ميكروسكوپي، همچنين براي ساخت وسايل 

الزم به ذكر است كه . مي شودورزشي و تفريحي مثل لوازم ماهيگيري و وسايل منزل استفاده هاي زيادي 

  . شوندعمدة قطعات تهيه شده در اين بخش به روش قالبگيري تزريقي تهيه مي
                                            

١ .Appliances 
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   ساختمان سازي و وسايل خانه -٣

عمدة . شوددر ساختمان سازي از پلي استايرن عمدتاً براي ساخت قطعات در و پنجره استفاده مي

   رت ورقه است و با روشهاي تزريقي شكل دهي شود به صوپلي استايرني كه در اين بخش مصرف مي

الزم به ذكر است . در اين بخش پلي استايرن مصرفي غالبا از نوع پلي استايرن قابل انبساط است. شودمي

ها و كه قيمت ورقه هاي پلي استايرن توليدي متأثر از عواملي مثل ميزان جذب رطوبت، دانسيتة ورقه

  .شرايط نصب است

  ل اثرات آن بر مصرف محصوليه و تحلين و تجزيگزي جايالها کاي بررس- ٧-١

توجه به شرايط بازار و نوع مصرف، توليد و عرضه آنها در  محصوالت جايگزين محصوالتي هستند كه با

محصوالت جايگزين يك محصول را در دو دسته . اي محصول مورد مطالعه مي شودضبازار باعث كاهش تقا

  .دادمي توان مورد مطالعه قرار 

  .شوندمحصوالتي كه مستقيماً رقيب محصول اصلي محسوب مي -١

  .شوندمحصوالتي كه به صورت غيرمستقيم رقيب محصول اصلي محسوب مي -٢

در بند يك چنانچه محصول به عنوان محصول نهايي باشد رقباي آن در بازار مصرف مستقيماً بررسي 

حصول مياني مصرف شود رقباي مواد حاصل از آن  چنانچه محصول عمدتاً به عنوان م٢مي شوند ولي در بند 

  .محصول مياني مورد مطالعه قرار مي گيرند

در صنعت بسته بندي پلي استايرن يكي از محصوالت كم رقيب است و در حال حاضر بدليل فعاليت 

ول گسترده كمپانيهاي بازيابي پلي استايرن مصرف پلي استايرن در اين بخش رو به رشد است و تاكنون محص

  . پتروشيميايي مهمي به عنوان جايگزين اين ماده شناخته نشده است
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   امروزياي کاال در دنيکيژتت استراي اهم- ٨-١

ن محصول با يا که ين معني، بدهستند امروز ياي در دنيات فوق العادهياهم يها داراپالستوفوم

ن محصول با توجه به ين اي همچن. برخوردار استيات فوق العادهياز اهم يبسته بندت يتوجه به اهم

ه محصوالت مشابه مورد استفاده ي مناسب تر از بقي بسته بنديز برايث نين حياز اباشد  يمنکه سبک يا

  . باشد يم يدر بسته بند

  [١٣]د کننده و مصرف کننده محصولي عمده تولي کشورها-٩-١

رو، واحدهاي صنعتي نياز ا. است  سبكي محصولو كامالً فيزيكي توليد مي شود  در فرآيندپالستوفوم

به همين دليل، واردات و صادرات براي اين . شوند كه به مراكز مصرف نزديك باشنددر مناطقي احداث مي

 در مناطق پالستوفومهمچنين، آمار دقيقي در خصوص ظرفيت، توليد و مصرف . گيردمحصول صورت نمي

توان روند رو به رشدي براي پلي استايرن انبساطي تنها ميبر پايه اطالعات موجود . مختلف جهان وجود ندارد

   . متصور دانستيع مختلف خصوصا صنعت بسته بنديصنارا براي كاربرد اين محصول در 

 يکشورها. باشنديمز ين محصول نيد کننده اي، توليرن انبساطي استايپلد کننده ي تولياکثر کشورها

  .، سنگاپور و ژاپنين، آلمان، فرانسه، کره جنوبيکا، چيآمر: از رن عبارتند ي استايد کننده پليبزرگ تول

 در يقيآمار دق. شوديم پالستوفومل به ي تبدينبساطرن اي استايپلاز يزان نين کشورها به ميدر ا

 ٥٠٠شود که حدود يم استفاده پالستوفومد ي تولي برايرن انبساطي استايپل% ٢٠ حدود يست وليدست ن

  .باشديمدر سال  تن هزار
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 [٨]ط صادراتيشرا -١٠-١

اد در حمل ي زياشغال فضا و ادي زيم بودن و اشغال جايحجن محصول با توجه به ياصادرات و واردات 

اکثر  باعث شده است تا يدي کم واحد توليه گذاريساده و سرما ديند تولين فرايهمچن. ستيج نيرا و نقل

ن يد ايتول.  استفاده نکننديو از محصول واردات نندن محصول کيد ايکنندگان خود مبادرت به تولمصرف

چون  .باشديم مقرون به صرفه تر از واردات ي هم باشد از نظر اقتصادي وارداتهيماده اول اگر با يمحصول حت

 .وجود ندارد هم يط صادراتين محصول شراي ايبرا رواج ندارد لذا پالستوفومصادرات 
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  ت عرضه و تقاضای وضع-2                                                

اد  از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحدها و تعددی و روند توليت بهره برداری ظرفی بررس-2-1

 [9،10]آنها 

از آغاز برنامه سوم تاکنون  ،شوديد نمي توليران به مقدار کافين محصول در اي خوراک انکهيرغم ايعل

رن ي استايد پلي توليت اسميکل ظرف .مواجه بوده است يريش چشمگين محصول با افزايد ايزان توليم

رن ي استايد پلي توليتهايزان ظرفيم ٦در جدول . باشدي هزار تن در سال م٢٠٠ در کشور حدود يانبساط

 پالستوفومد ي درصد به تول٢٠د حدود يت تولين مقدار ظرفياز ا.  آمده است١٣٨٥ تا ١٣٧٩ از سال يانبساط

  . آمده استپالستوفوم د کننده ي تولي شرکتها٧در جدول  .اختصاص دارد

  
  )تن در سال ( در کشورپالستوفومد ی توليتهایزان ظرفی م-6جدول 

 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال
يرن انبساطي استايد فوم پليت توليظرف  ٢٠٢٤٥٩ ١٨٢٩٨٧ ٧٢٥٦٠ ٢٨٩٧٠ ١٦١١٠ ١٣٢٠٠ ١٢٢٧٠ 

پالستوفومد يت توليظرف  ٤٠٤٩١ ٣٦٥٩٧ ١٤٥١٢ ٥٧٩٤ ٣٢٢٢ ٢٦٤٠ ٢٤٥٤ 

  
  

  در کشور پالستوفوم شرکتهاي تولید کننده -7جدول 
)تن( دیتول محل نام واحد یا شخص  

هاي صنعتي شمالغرب ل حال  ٥٠٠ استان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز 

 ٤٠٠ استان اصفهان روستاي امشه افشان پالستيك اصفهان
ان اصفهاناستان اصفهان شهرست سپاهان فرايند  ٥٥٠ 

 ٥٣٠ استان اصفهان شهرستان اصفهان آبا عايق شركت سهامي خاص

 ١٥٠٠ استان اصفهان شهرستان اصفهان اصفهان فوم
 ٨٠٠ استان تهران شهرستان تهران توليد چشمه سار دماوند

 ٢٦٥ استان تهران شهرستان تهران توكافوم شركت

 ٢٦٥ استان تهران شهرستان تهران شركت عايق كار
 ٦٦٥ استان تهران شهرستان تهران شركت بهار پاكان انديشه
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  7             ادامه جدول 

 ٥٦٥ استان تهران شهرستان تهران آبشار فوم گستر
 ٢٨٠٠ استان تهران شهرستان تهران عقاب بال

 ٩٠٠ استان تهران شهرستان تهران فوم پالستيك
 ٤٦٥ استان تهران شهرستان تهران برفك سايه

 ٢٠٠ استان تهران شهرستان تهران بنياد تعاون سپاه پاسداران انقالب اسالمي

 ٣٣٠ استان تهران شهرستان تهران سيد علي شريعتي
 ٥٠٠ استان تهران شهرستان تهران فوم بسته بندي امامي

 ٧٤٥ استان تهران شهرستان كرج يونوليت

 ١٢٠٠ استان تهران شهرستان كرج عايق پالستيك شركت سهامي
بندي سپيد فرايند صنايع بسته  ٤٣٠ استان تهران شهرستان كرج 

 ٦٦٥ استان تهران شهرستان كرج توليدي فوم تهران شركت
 ٣٦٥ استان تهران شهرستان كرج مجتمع توليدي صنعتي پوشش گستر ظريف

 ٦٠٠ استان تهران شهرستان كرج صنايع بسته بندي پوشش كاال بهار
ن شهرستان ريتعاوني پالستيك و مالمي  ٧٣٠ استان تهران شهرستان ورامبن 

 ١٦٥ استان خراسان شهرستان مشهد پارس پالست شرق
 ٦٦٥ استان خراسان شهرستان مشهد اسان پالستيك
 ١٤٦٥ استان خراسان شهرستان مشهد جنرال فوم

 ٣٣٠ استان خراسان شهرستان نيشابور شركت شايان پوشش
ستيكتوليدي و صنعتي كارون گستر پال  ٣٣٠ استان خوزستان شهرستان اهواز 

 ٢٤٠٠ استان سمنان شهرستان سمنان عايق سازان سمنان

 ١٤٠٠ استان سمنان شهرستان سمنان توليدي و صنعتي يخدانكار
 ٢١٠٠ استان سمنان شهرستان گرمسار يخدان پالستيك
 ٦٠٠ استان سمنان شهرستان گرمسار سقف كسري

رستان قزويناستان قزوين شه اياتش شركت  ١٢٦٥ 
 ٨٦٥ استان قم شهرستان قم توليدي صنايع بسته بندي پيرايش شيمي
 ٢٦٥ استان كرمان شهرستان سيرجان صنايع كارا پالستيك شركت سهامي خاص

 ٣٣٠ استان گيالن شهرستان رشت كيانا فام شمال
 ١٠٠٠ استان مركزي شهرستان ساوه پارس فراورد شركت
 ٣٣٠ استان يزد شهرستان يزد  يزد زرينمحصوالت چيني بهداشتي

د کننده هايساير تول  ١٢٧٨٠ كل كشور 

 42260 مجموع
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الزم به ذکر . باشدي تن در سال م٤٢٢٦٠در کشور  پالستوفوم ديل توليبا توجه به جدول باال پتانس

 يتقاضاک و ن خورايستند و با توجه به تاميشه و بطور مداوم مشغول به کار نين واحدها همياست که ا

ت کار يباشد و با حداکثر ظرفيفاوت م مت مختلفيسالهات آنها در طول يگر ظرفي عوامل دي و بعضمحصول

ت ي از ظرفيکنند لذا بخش کوچکيد ميز تولي نيگرين شرکتها محصوالت دينکه اي با توجه به ا.کنندينم

  .کننديد ميتول پالستوفومسال  تن در ٣٥٠٠ حدوداند و د پالستوفوم اختصاص دادهيخود را به تول

نيـاز را دارنـد معرفـي شـده     ي ساخت تجهيزات مورد     كه تواناي  خارجي برخي از سازندگان     ين بخش در ا 

  .ته غير از فهرست زير سازندگان ديگري نيز وجود دارندالب. است

  تجهيزات اصلي

   ذخيره و ظروف كوچكمخازن تحت فشار و مخازن •

- TOKKI (Japan) 

- OBRINGER (France)  

  ها و ظروف كوچك اتمسفريك كن ظروف خشك •

- ADM (France) 

   ناپيوسته هايراكتور •

- TOKKI (Japan) 

- BSL (France) 

  ژهاي سانتريفيوپمپ •

- GUINARD KSB (Germany/France) 

- SULZER (Switzerland) 

  اي انتقال دوغابهپمپ •

- DELASCO PARIS (France) 
  پمپهاي تزريق مواد شيميايي •

- ARO (USA) 
  هاي پليمر  حمل دانهايه دمنده •

- SIEMENS (Germany) 
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- BUHLER MIAG (Germany) 

- EBARA (Japan) 

  اي پوسته- لولهمبدلهاي حرارتي •

- ETS. DELAUNY ET.FILS (France) 

- FOURE LAGADEC (France) 

  اي  صفحهمبدلهاي حرارتي •

- VICARB (France) 

- ALPHA LAVEL (Italy)  
  پكيج چيلر •

- YORK (France) 

- TRANE (France/UK) 

  سانتريفيوژ •

- SIEBTECHNIK (Germany) 
  كوره آشغال سوز •

- PILLARD (France) 

  غربالها •

- ENGELSMANN (Germany) 

- BOHLER MIAG (Germany) 

  كن آني پكيج خشك •

- HEIMPEL & BESLER (Germany) 
  كن پكيج هواي الزم براي خشك •

- GOHI-POULENC (France) 

- KOBE STEEL (Japan) 

  ها  زن بهم •

- ROBBIN (France) 

- EKATO (Germany) 
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  Coatingهاي  دستگاه •

- FMW (Germany) 

-  

  بندي و سيستم حمل اكتابينها بسته •

- FMW  

- HAVER & BOEKER (Germany) 

  سيستم كنترل  •

- FISHER (France/USA) 

- HONYWELL (France/USA) 

- YKOGAWA (Japan) 

  تجهيزات جانبي  

  ديزل ژنراتور  •

- GENERAL ELECTRIC (USA) 

- MITSUBISHI ELECTRICS (Japan) 

  كمپرسورهاي هواي فشرده •

- ATLAS COPCO (France) 
  ي پروسسي، هوا، هواي ابزاردقيقپكيج توليد ازت •

- AIR PRODUCT (UK) 

- AIR LIQUID (France) 

 واحد توليد بخار •

- BABKOCK (France) 

- KAWASAKI(Jpana) 

  كننده برج خنك •

- HAMON SPIROGIL (France) 

- DAELIM (Korea) 

-  
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 واحد تصفيه آب •

- DEGREMONT (France) 

- BETZ (Italy) 

  سازندگان داخلی  -ب

. ي ساخت تجهيزات مورد نياز را دارند معرفي شده است        ي برخي از سازندگان داخل كشور كه توانا       زيردر  

غير از فهرست زير سازندگان ديگري نيز وجود دارند ولي تنها به ذكر شركتهاي مهم و با سابقه اكتفـا          ه   ب البته

  .شده است

   : تحت فشار و مخازن ذخيرهمخازن

  سازي اراك شركت ماشين -

 شركت صنايع آذرآب -

   :مبدلهاي حرارتي

  سازي اراك شركت ماشين -

 شركت صنايع آذرآب -

  :)Fire Tubeنوع (ديگ بخار

  سازي اراك شركت ماشين -

 شركت توسعه صنايع بخار -

 شركت اسوه -

   :لوله

  سازي اهواز شركت لوله -

 شركت سپنتا -

 سامشركت شيرآالت صنعتي  -

   :كمپرسور هواي فشرده

  شركت پارس كمپرسور -
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 شركت هواسان -

 [9] توسعه در دست اجرايد و طرحهای جديت طرحهای وضعی بررس-2-2

 يه گذاريزان سرمايشرفت، مي طرح، درصد پيد در دست اجرا اعم از محل اجراي جديت طرحهايوضع

  : آمده است ٨ در جدول يت اسميو ظرف

  
در کشور پالستوفومجرا براي تولید انواع  طرحهاي در دست ا-8جدول   

ظرفیت   درصد پیشرفت  محل اجرا  نام واحد  ردیف
  )تن(اسمی

  ١٣٠٠  ٧٥  اصفهان  شركت صنايع ريسندگي و بافندگي نخ گيران  ١
  ٧٣٠  ٢٠  اصفهان  سعيد نظام زاده  ٢
  ١٢٠  ٢٠  اصفهان  شركت توليدي فرزام ظروف سپاهان  ٣
  ٣٣٠  ٤٠  اصفهان  روين پليمرشركت تعاوني توليدي و مهندسي آ  ٤
  ٦٥  ٣١  گيالن  )طرح توسعه(شركت پارس خزر   ٥
  ١٦٥  ٥٤  گيالن  محمد حسين حسين زاده صنعتكار  ٦

  2710  مجموع
  

اند و در حال احداث شدهدر حال حاضر متوقف  ذکر شده در جدول باال يواحدهاالزم به ذکر است که 

  .ستندين
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  85مه اول سال ی آغاز برنامه سوم تا ن روند واردات محصول ازیبررس -2-3                                                   

  .نه حمل و نقل باال واردات ندارديم بودن و هزين محصول به علت حجيا

  [10،13،15] روند مصرف از آغاز برنامهی بررس-2-4

حات مربوط به يتوض.  باشدي ميع بسته بندينه مصرف پالستوفوم در کشور صناين زميعمده تر

  :ن صنعت در ادامه آمده است ين محصول در ايزان مصرف اي و ميصنعت بسته بند

  صنایع بسته بندي-2-4-1

 و يكي از  بوده با توجه به وجود سلولهاي نامنظم هوا در ساختمان آنها، بسيار شكيلهاپالستوفوم

ها و  به علت قابليت باالي جذب ضربه اين فوم، وسايلي مانند شيشه. شوندبهترين ضربه گيرها محسوب مي

      ترد و شكننده، كريستال ها، لوازم و دستگاههاي صوتي و تصويري، تلويزيون، ويدئو، پرينتر، بلور آالت

  .شوند  بسته بندي ميپالستوفومهاي  دوربين هاي عكاسي و فيلمبرداري و قطعات دقيق صنعتي در بسته

 بسته بندي با عالوه بر موارد ذكر شده به دليل داشتن خواص مطلوب، در صادرات ميوه هايي كه قابل

پرتقال، نارنگي، ليمو، انگور، سيب،گالبي، به، هلو، كيوي، خربزه و هندوانه جهت : اين فوم هستند از جمله

 جهت بسته بندي ميوه ها نسبت به ساير مواد پالستوفوممزيت .  استفاده مي شودپالستوفومبسته بندي از 

  : عبارت است از
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ü وزن سبك و قابل اعتماد 

ü هزينه حمل و نقل كاهش  

ü  انعطاف خوب  

ü وجود منافذ گردش هوا  

ü شكل هماهنگ و زيبا 

ü بسته بندي اقتصادي  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  هادر بسته بندي میوه کاربرد پالستوفوم -1شکل 
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  ها بسته بندي میوه) الف                                                

صورت گرفت مشخص شد كه با توجه به روش پالستوفوم طي مذاكراتي كه با شركتهاي توليدكنندة 

 مورد پالستوفوم گرم ٢٠ته بندي ميوه ها جهت صادرات، بازاي هر كيلوگرم ميوه به طور متوسط حدود بس

  .   طي سالهاي گذشته به شرح زير مي باشد١صادرات ميوه. نياز است

 )تن( صادرات میوه طی سالهاي گذشته-9جدول 
  1385  1384  1383  1382  1381  1380  سال

  ٥٠٠٠٠٠  ٤٧٠٠٠٠  ٤٥٠٠٠٠  ٣٩٠٠٠٠  ٢٧٠٠٠٠  ٢٦٧٠٠٠  1)تن(مقدار صادرات 
  

. شود كه صادرات ميوه طي سالهاي اخير رشد چشمگيري داشته استطبق جدول باال مشاهده مي

 تن در سال منظور گردد، با توجه به ٥٠٠٠٠٠چنانچه طي سالهاي آتي صادرات ميوه در حداقل مقدار يعني 

 ميوه هاي صادراتي جهت بسته بندي از  درصد از٤٠توضيحات قبلي مي توان نتيجه گرفت كه اگر 

  .باشدجهت صادرات ميوه نياز ميپالستوفوم  تن ٤٠٠٠ استفاده كنند، طي سالهاي آتي  ساالنه به پالستوفوم

  بسته بندي ظروف و قطعات ) ب

ها و بلور آالت ترد  شيشه:  براي بسته بندي لوازم و ظروفي مانندهمانطوريكه قبالً نيز توضيح داده شد،

 شكننده، كريستال ها، لوازم و دستگاههاي صوتي و تصويري، تلويزيون، ويدئو، پرينتر، دوربين هاي عكاسي و

با توجه به تنوع و گوناگوني اين . شود استفاده ميپالستوفومو فيلمبرداري و قطعات دقيق صنعتي از 

قي از ميزان فروش و يا محصوالت و همچنين وجود ساير محصوالت جهت بسته بندي و عدم وجود آمار دقي

 مورد نياز جهت اين كاربرد غير ممكن بوده، عليهذا پالستوفومصادرات اين محصوالت، محاسبة ميزان دقيق 

طبق رايزني هايي كه با دست اندركاران و توليدكنندگان اين محصول صورت گرفت مشخص شد كه ساالنه 

  .باشد مورد نياز مي براي بسته بندي اين محصوالتپالستوفوم تن ٣٠٠٠حداقل 

                                                
 ه و هندوانهپرتقال، نارنگي، ليمو، انگور، سيب،گالبي، به، هلو، كيوي، خربز: شامل . ١
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   و امکان توسعه آن85مه اول سال ی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیبررس -2-5

   .ستيج نيرا گزارش ي قبليل ذکر شده در قسمتهاين محصول طبق داليصادرات و واردات ا

  [10]ان برنامه چهارمیت صادرات تا پایاز به محصول با اولوی نیبررس -2-6

توان يدر واقع مباشد و ي مياتيار مهم و حي صادرات بسي محصوالت برايبندنکه بستهيوجه به ابا ت

  يبندت بستهيفي و کيبندن عوامل موثر در صادرات محصوالت مختلف نوع بستهي از مهمتريکيگفت که 

ران در ي اي اسالمي دولت جمهورياستهاي محصول مشخص است و لذا با توجه به سنيت اي اهمباشديم

د ين محصول بايدر مورد صادرات ا. افتيش خواهد يارتباط با صادرات قطعا مصرف محصول روز به روز افزا

در ارتباط با صادرات  حمل و نقل محصول يباالنه يم بودن محصول و هزيوجه به حجاذعان داشت که با ت

  . نخواهد بوديدارندهيار عاقالنه و آهدف صادرات کدوار بود و لذا احداث واحد با ي اميليتوان خيمحصول نم
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گر یسه آن با دید و عرضه محصول در کشور و مقای تولي و روشهاي تکنولوژی اجمالیبررس -3                                                

  [14،13]کشورها

   فرآیند فیزیکی فوم شدن -3-1

هاي شيميايي بطور همزمان  كه اجزاي فرموالسيون فوم با يكديگر اختالط پيدا كردند، واكنش وقتي

در اين مرحله . گردد شود، پس از گذشت زمان اندكي، رنگ سيستم در حال واكنش كدر مي شروع مي

گردد،  به اين فاصله زماني كه از شروع اختالط آغاز مي. هاي گاز با چشم قابل مشاهده است تشكيل حباب

 از آنجائيكه زمان كرمي شدن، زمان كوتاهي است و. (شود گفته مي (cream time)زمان كرمي شدن 

بنابراين . ويسكوزيته سيال اختالط يافته نسبتاً باالست، معموال جريان مواد واكنش در قالب ضعيف است

در اين شرايط ). گري در داخل قالب بصورت يكنواخت انجام پذيرد براي توليد فوم يكدست، بايد ريخته

هاي اوليه  ، تشكيل هستهابتدا گازهاي توليد شده در سيستم مايع حل شده، وقتيكه به حد اشباع رسيدند

با ادامه فرآيند توليد گاز، عمل انتقال . گردد پس از اين مرحله، عمل باال آمدن فوم شروع مي. دهند را مي

هر چه اندازه سلولها . هاي بوجود آمده، صورت مي پذيرد هاي گاز توليد شده از مايع به داخل سلول مولكول

هاي كوچكتر و ادغام آنها در  همين امر باعث ناپايداري سلول. كوچكتر باشد، فشار داخل آن بيشتر است

ها كاسته شده و بر اندازه آنها افزوده  با ادامه اين فرآيند از تعداد سلول. شود هاي بزرگتر مجاور مي سلول

شوند، كروي هستند ولي با گذشت زمان به صورت چند  ها تشكيل مي در ابتدا وقتيكه سلول. شود مي

بطور كلي شكل ). ٢شكل (كنند  آيند كه در جهت باال آمدن فوم، حالت كشيده پيدا مي  ميهايي در ضلعي

كند كه حداقل سطح را ايجاد نمايد، در نتيجه انرژي كمتري داشته  ها به سمتي ميل مي هندسي سلول

  . باشد
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اي چند ضلعی سلولهاي شکله) Bشکلهاي کروي اولیه سلول ) A نماي شماتیک از رشد سلول در فومها -2شکل 

  رشد یافته
  

گيرد، زمان باال آمدن  ها تا باال آمدن فوم و توقف آن صورت مي مدت زمانيكه از شروع تشكيل حباب

  .  فرآيند فوم شدن نشان داده شده است٣در شكل . شود ناميده مي

  

 
  فازهاي مختلف فوم شدن-3شکل 
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در بلوكهاي سقفي يك روش وجود دارد كه در ادامه براي توليد فومهاي پلي استايرن مورد استفاده 

  . فرآيند آن تشريح شده است
   شرح فرایند تولید  -3-2

در مرحله اول، دانه هاي پلي استايرن . توليد فوم پلي استايرن منبسط شده شامل سه مرحله است

حله را پيش انبساط اين مر. حاوي عامل پف زا وارد يك تانك عمودي مجهز به همزن و ورودي بخار مي شود

)Pre-expansion(مي نامند و در اين مرحله است كه دانسيته نهايي فوم تعيين مي شود  .  

 ناميده مي شوند كه حجمشان )Prepuff(دانه هاي منبسط شده در اين مرحله اصطالحاً، پوف اوليه 

 چندين ساعت در ظروف در باز اين دانه ها در اين مرحله تا.  برابر قبل از انبساط افزايش يافته است٤٠تا 

  . نگهداشته مي شوند تا خالء ايجاد شده در داخل دانه ها با اتمسفر به تعادل برسد

 
)پرپوف(  تفاوت اندازه دانه هاي رزین و دانه هاي منبسط شده -3-2شکل   

 

شود و مجدداً تحت  هاي پف شده اوليه به داخل يك قالب بسته ريخته مي دانهبعد از مرحله ثبات فشار، 

اي  هاي پف شده اوليه در يكديگر نفوذ كرده و قطعه يكپارچه ين مرحله، دانهدر ا. گيرد حرارت بخار قرار مي

  . شود  ديده مي٥فرآيند توليد در شكل . كند كه به شكل قالب است را ايجاد مي
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  فرآیند تولید-5شکل 
 

   .گيرد هاي زير سه مرحله پيش انبساط ، تعادل فشار و قالبگيري مورد بحث بيشتر قرار مي در قسمت

    پیش انبساط -الف

به منظور قالبگيري كردن قطعاتي با دانسيته مورد نياز الزامي است كه در ابتدا پف شده اوليه با 

  . دانسيته الزم تهيه شود

پيش انبساط اين مواد خام در يك .  است٤٠ lb/ft٣پلي استايرن انبساطي در ابتدا داراي دانسيته حدد 

بخار كنترل شده، ورودي هوا، همزن و سيستم اتوماتيك خوراك دهي پيش منبسط كننده مجهز به ورودي 

  . شود انجام مي

هاي پلي استايرن  با كنترل سرعت خوراك دهي مواد اوليه، جريان هوا و بخار، سرعت دور همزن، دانه

يابد  يفشار بخار دروني نيز افزايش م. شوند  كه باالتر از نقطه جوش عامل پف زا است نرم مي٩٠° Cدر دماي 

ميزان حداقل . شود ها و رسيدن به دانسيته مورد نياز مي و انجام همزمان اين دو پديده باعث انبساط دانه

ها، محتواي عامل  كند و به عواملي نظير اندازه اوليه دانه دانسيته بدست آمده بسته به نوع محصول تغيير مي

  . ها بستگي دارد زا، حضور يا عدم حضور افزودني پف

منجر به افزايش دانسيته و ) يا دماي بخار خيلي باال( طوالني نگهداري در پيش منبسط كننده زمان

ها در نتيجه خارج شدن  اين كوالپس شدن ناشي از كاهش فشار داخل دانه. شود ها مي كوالپس كردن دانه

  . عامل پف زاست
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. انجام شود (batch)يوسته يا ناپ (continuous)تواند به صورت پيوسته  اين مرحله پيش انبساط مي

هاي پلي استايرن انبساطي بصورت پيوسته از ته پيش منبسط  هاي پيوسته، دانه در پيش منبسط كننده

نشان داده  ٦شود كه در شكل  از باالي آن خارج مي) پف شده اوليه(هاي منبسط شده  كننده وارد شده و دانه

  . شده است

  
   پیش منبسط کننده پیوسته-6شکل 

  

هاي پلي استايرن انبساطي از پيش، وزن شده و از باالي پيش منبسط كننده وارد   روش ناپيوسته دانهدر

  . شوند و بعد از انبساط از ته آن خارج مي

مانند و يا با  ها در منبسط كننده باقي مي تنظيم دانسيته محصول از طريق كنترل مدت زماني كه دانه

هاي ناپيوسته با  در پيش منبسط كننده. شود دارد، كنترل ميفشاري كه در پيش منبسط كننده وجود 

پرپوف خارج . توان به موادي با حداقل دانسيته دست يافت هاي وارد شده، مي كنترل دما، فشار و مقدار دانه

اين پف . شود شده از پيش منبسط كننده به يك خشك كن با بستر سيال منتقل شده و به دقت خشك مي

ده از پيش منبسط كننده بدليل خأل موجود در ساختار سلولي آن و بخاطر گرم و نرم شده اوليه خارج ش

  . بودن بسيار حساس است
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   پایدارسازي پف شده اولیه-ب                                                

پرپوف خارج شده از پيش منبسط كن و خشك كن با سيستم بستر سيال، وارد ظروف پالستيكي بزرگي 

بسته به دانسيته، (ه كه ممكن است سه الي چهار روز در حين اين مرحل. شود تا به دماي معمولي برسد مي

. افتد ها اتفاق مي زاي باقيمانده و بخار آب اطراف دانه طول بكشد، تراكم عامل پف) دماي اتاق و جريان هوا

ها نيز همراه باشد تا تعادل فشار در طرفين دانه  تواند با نفوذ هوا به داخل دانه اين فرآيند پايدارسازي مي

 كردن آب جذب شده به داخل ج امكان خار(maturing)اين مرحله پايدارسازي يا بلوغ . اشته باشدوجود د

  . كند ها كه براي فرآيند قالبگيري مضر است را فراهم مي يا سطح دانه

 
پف شده اوليه کیسه هاي ذخیره براي پایدار سازي -7شکل   

ف زا دهد تا مقدار اضافي عامل پ همچنين براي كاربردهايي با دانسيته باال، اين مرحله بلوغ اجازه مي

  . خارج شود

   قالبگیري -ج

با توجه به شرايط توليد . شوند ها اغلب با توجه به كاربرد و نوع فوم توليدي تعيين مي ساختمان قالب

در فرآيندهاي قالبگيري . تواند فوالد گالوانيزه يا معمولي، آلومينيوم و يا حتي چوب باشد مواد ساختماني مي

در چنين . گردد باز در شرايط قالب يكسان، مواد زيادتري استفاده ميهاي قالبگيري  بسته، نسبت به حالت

بنابراين براي جلوگيري از باز . شود شرايطي دانسيته فوم بيشتر شده و فشار قابل توجهي در قالب ايجاد مي

  . شدن قالب، استفاده از اتصاالت مناسب ضروري است
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   تجهیزات خالء و قالب -8شکل 

 

  . شامل چندين مرحله است كه در ذيل به هر يك از آنها پرداخته خواهد شدچرخه قالبگيري 

  . اين مرحله شامل بستن قالب و جابجايي هوا از داخل آن است: (Fill cycle)چرخه پركردن  -

 از طريق بار كردن  است کهاين مرحله شامل يك كاهش سريع در فشار: (Vacuum cycle)چرخه خأل  -

). ٢پريود (يابد  مجدداً با كار كردن پمپ خأل، خأل افزايش مي. شود انجام مي) ١پريود (اتصال تانك خأل 

دهد تا هوا و آب موجود در قالب خارج شود و مرحله بعدي پيش فيوژن  اين مرحله پيش خأل اجازه مي

 . تسهيل شود

شار بخار هاي قالب، قالب تحت ف در اين مرحله با بستن خروجي: (Steaming cycle)چرخه بخار دادن  -

بعد از اينكه به فشار اتمسفر رسيد، مسير خروجي ). ٣پريود (گيرد تا اينكه به فشار اتمسفر برسد  قرار مي

 فشار بخار از طريق وارد شدن بخار از دو طرف ديواره .)٤پريود (شود  براي خروج مواد تراكمي باز مي

بخار باعث نرم ). ٥پريود (شود  فزوده ميها در چهار ديواره ديگر باز هستند، ا قالب در حاليكه خروجي

اما از آنجاييكه فضائي براي انبساط وجود . كنند شدن پف شده اوليه شده و اين مواد شروع به انبساط مي

 . دهد ندارد عمل فيوژن رخ مي
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هاي خروجي  تمامي دريچه) ٦پريود ( در اين مرحله پايدارسازي، :(Autoclave cycle)چرخه اتوكالو  -

شود كه در اين مرحله فيوژن  اي نگه داشته مي  ثانيه١٥ تا ٣ده و فشار بخار براي يك زمان كوتاه بسته ش

 . شود نهايي محصول كامل مي

شود و   در اين مرحله شيرهاي خروجي مواد متراكم شده باز مي:(Cooling cycle)چرخه سرد كردن  -

شود  ا بسته شده و مجدداً خأل اعمال ميسپس مجدداً شيره). ٧پريود (شود  فشار داخل قالب كاسته مي

در حين اين چرخه، بلوك ايجاد . شود و هرگونه مواد متراكم باقيمانده از قالب خارج مي) ٩ و ٨پريود (

). ١٠پريود (شود   رسيد، خأل متوقف ميbar١/٠وقتي كه خأل داخل قالب به مقدار . شود شده سرد مي

 . شود يد، قالب باز ميوقتي كه فشار قالب به شرايط اتمسفر رس

هاي پيش منبسط شده  بسته به نوع قالب، دانسيته دانه(يقه ق د٥ تا ٣هاي قالبگيري بين  كل اين چرخه

  . كشد طول مي) و نوع مواد اوليه

 
  قالب پلی استایرن انبساطی -9شکل 

 

هاي آن  ول درجه سانتيگراد است و سل٩٥ تا ٩٠شود حدود  دماي بلوك وقتي كه از قالب خارج مي

زيرا باعث . بنابراين بايد مواظبت نمود تا يك شوك حرارتي به بلوك وارد نشود. هنوز يك خأل نسبي دارند

 ٢٤بلوك تازه از قالب خارج شده بر روي يك تسمه نقاله قرار گرفته و معموالً . شود جمع شدگي آن مي
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نمايي از فوم خارج شده از قالب را نشان  ١٠شكل . ساعت در شرايط مناسب نگهداشته مي شود تا پايدار شود

  . دهدمي

 
  فوم خارج شده از قالب بر روي تسمه نقاله-10شکل 

 
  . دهد مراحل قالبگيري بلوك پلي استايرن انبساطي را نشان مي١١شكل 

  

 
  مراحل قالبگیري بلوك پلی استایرن انبساطی-11شکل 
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  قالبگیري به شکل مورد نظر                                                

توان به انواع  هاي مجهز به پركن اتوماتيك، پران و قالبهايي با اشكال مختلف مي شينبا استفاده از ما

ها مشابه آنچه در خصوص  اصول استفاده از قالب. هاي پلي استايرن دست يافت ها از فوم ها و اندازه طراحي

ها متحرك بوده  باشد كه يكي از اين قسمت قالب شامل دو قسمت مي. هاي بلوكي عنوان شده، مي باشد قالب

ها  سه نوع اصلي از اين نوع قالب. باشد كند و قسمت ديگر ثابت مي  توسط يك سيستم سيلندري حركت ميو

  . هاي پيچيده هاي انتقالي و قالب هاي تحت خأل، قالب وجود دارند كه عبارتند از قالب
  

 
  قالبگیري  شکلی پلی استایرن منبسط شده-12شکل 

 
 

   (Vacuum molding)ال  قالبگیري تحت خ-الف

سپس . شود از طريق چند راه مختلف وارد قالب مي) پف شده اوليه(پلي استايرن پيش انبساط يافته 

شامل پيش گرم كردن قالب، (هاي بلوكي بيان شد  هاي بخار دهي مشابه همان مراحلي كه براي قالب سيكل

د كردن قالب ابتدا از طريق آبي كه به پشت سر. شود انجام مي) بخار دهي جانبي، افزايش فشار، حفظ فشار

سپس قالب باز . شود شود و در نهايت از طريق خأل در قالب انجام مي شود انجام مي هاي قالب وارد مي ديواره

  . شود شده و قطعه توسط پران يا هوا فشرده از قالب خارج مي
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   : (Transfer molding) قالبگیري انتقالی -ب                                                

به اين ترتيب كه ابتدا در قالب اول كه . شود لي از دو قالب براي فرآيند استفاده ميدر قالبگيري انتقا

هاي پيش فوم شده وارد شده و سپس در حالي كه مواد داغ هستند به يك قالب سرد  يك قالب داغ است دانه

مصرف انرژي در . شود  در نتيجه قطعه در قالب سرد پايدار شده و سپس از آن خارج مي. شوند انتقال داده مي

  . اين نوع قالبگيري كمتر است، اما هزينه اوليه آن بيشتر است

  : (Complex molding) قالبگیري مرکب -ج 

پلي استايرن انبساطي شوند تا امكان قالبگيري همزمان  ها طوري طراحي مي در اين نوع قالبگيري قالب

  :دو نوع فرآيند امكان پذير است. هاي پالستيكي وجود داشته باشد و ساير فيلم

سپس فيلم پالستيكي . شود در روش اول، ابتدا قالبگيري قسمت پلي استايرن انبساطي انجام مي) الف

  . شود روي آن المينه مي

مينگ به شكل خاصي تبديل شده و سپس در روش دوم، ابتدا يك فيلم پالستيك از طريق ترموفور) ب

  . شود قالبگيري پلي استايرن انبساطي در درون آن انجام مي

شود از جنس پلي استايرن است تا بازيافت قطعه  فيلم پليمري كه اغلب براي اين منظور استفاده مي

ومت مكانيكي خوب و با استفاده از اين روش امكان توليد قطعات پلي استايرني كه داراي مقا. تر باشد راحت

  . شود كيفيت مناسب براي چاپ كردن هستند، ايجاد مي

  ها  شکل دهی فوم

 و ١٣هاي  در شكل. شوند هاي دلخواه تبديل مي ها عالوه بر قالبگيري، گاهي با عمل برش به شكل فوم

  .  شكل دهي توسط سيم داغ نشان داده شده است١٤

 
   استفاده از سیم داغ جهت برش-13شکل 
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   براي برش U استفاده از سیم داغ بشکل -14شکل 

  

  . توان اشكال مختلفي در فوم ايجاد كرد با استفاده از تلفيق عمل فشار و برش، مي

  

 
   ایجاد اشکال مختلف با استفاده از اعمال فشار، قالب و برش-15شکل 

  
  . هاي فوم را شكل دهي كرد توان لبه با عمل پرداخت نيز مي

 
  عمل شکل دهی با استفاده از پرداخت فوم-16شکل 
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  [14] مرسومي هاين نقاط ضعف و قوت تکنولوژییتع-4                                                

هاي قالبگيري شده با توجه به  در فوم. باشد هاي هر فومي، دانسيته آن مي يكي از مهمترين مشخصه

اما در .  داردشود بستگي ثابت بودن حجم قالب، دانسيته مواد به مقدار موادي كه به داخل قالب ريخته مي

  . روش غير قالبگيري يا آزاد، پارامترهاي مختلف ديگري هم بر دانسيته فوم تأثير دارندبه هاي توليد فوم  روش

باشد كه اين امر توسط  هاي فوم مي يكي از اين پارامترها، اندازه و يك دست بودن ساختمان سلول

هاي نازكتري  هاي كوچكتر داراي ديواره سلول. دشو راندمان اختالط و هسته گذاري در مخلوط فوم كنترل مي

هاي با دانسيته باال ايجاد  شوند و فوم هاي بزرگتر تبديل مي بوده، بطوريكه براحتي شكسته شده و به سلول

هاي سلولي ناهمگون به  در صورتيكه هواي اضافي در مخلوط كن وجود داشته باشد، ساختمان. نمايند مي

هاي با ساختمان سلولي يكدست، براحتي از فوم  زا در مقايسه با فوم هاي عوامل پفوجود آمده، در نتيجه گاز

  . شوند خارج مي

اين دما بر سرعت فوم . باشد ها مي درجه حرارت مواد اوليه از ديگر پارامترهاي مؤثر بر دانسيته فوم

الط و هسته گذاري در عالوه بر آن اخت. شدن، سرعت پليمريزاسيون و درجه حرارت نهايي واكنش مؤثر است

توان اينطور نتيجه گرفت كه  بطور كلي مي. مخلوط فوم تحت تأثير درجه حرارت مواد بر ساختمان فوم است

  . شود درجه حرارت باالي مواد اوليه باعث ايجاد فوم نسبتاٌ دانسيته پائين با كمي زبري مي

هاي  هاي توليدي توسط ماشين ومف. ظرفيت توليد نيز از دو طريق بر روي دانسيته فوم مؤثر است

تري هستند، بطوريكه  هاي بزرگتر داراي توزيع دانسيته پهن هاي توليدي توسط ماشين كوچك نسبت به فوم

از طرف . ها دانسيته مركز فوم نسبت به دانسيته متوسط فوم از اختالط بيشتري برخوردار است در اين فوم

باشند، به  در ارتفاع فوم داراي تغييرات دانسيته بيشتري مي، )مرتفع(هاي فوم توليدي بزرگ  ديگر بلوك

عبارت ديگر دانسيته از كف فوم تا سطح فوم تغييرات محسوسي دارد، همين مسئله حداكثر اندازه مفيد فوم 

  . نمايد توليدي را محدود مي

 موازنه كوچكترين تغييرات در. تنظيم همزمان سرعت ژل شدن و سرعت رشد فوم نيز بسيار مهم است

سرعت باالي ژل شدن ناشي . هاي نرم دارد ها، تأثير بسزايي هم در دانسيته و هم نفوذپذيري فوم اين سرعت
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هاي فلزي و يا استفاده از مقادير  از فعاليت پلي ال، گرم بودن مواد اوليه، حضور بقاياي كاتاليزورهاي نمك

      كمتر در برابر هوا و رزيليانس بر جهندگيهايي با دانسيته كم، نفوذ پذيري  بيشتر كاتاليزور، فوم

(rebound resilience) دهد پائين تر مي .  

دانسيته يك فوم با فرموالسيون معين، رابطه . تغييرات فشار جو نيز بر روي دانسيته فوم مؤثر است

 آب و هوايي و يا تواند در اثر تغييرات شرايط اين تغييرات جو مي. مستقيمي با فشار جو در لحظه توليد دارد

ها تحت تأثير تغييرات جو، علي رغم استفاده از يك  مثالً در بعضي از كارخانه. تعويض فصول ايجاد شود

  .  درصدي در دانسيته مشاهده شده است٣٠فرموالسيون يكسان، كاهش 

راد يب و ايچ عيرد و هي گيه نکات ذکر شده در باال را در برمين پروژه کلي شرح داده شده در ايتکنولوژ

  . ندارديخاص
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  [14] يت اقتصادین حداقل ظرفیی و تعیبررس-5                                                

حداقل . باشدي مبه باال تن و ٢٠٠٠ از  انجام شدهي هايطبق بررس پالستوفومد ي توليت هايظرف

.  نداردي و اقتصاديه فنين تر از آن طرح توجييپاشود که ي اطالق ميديت تولي به ظرفيت اقتصاديظرف

مقدار از بازار ينکه نيبا توجه به اباشد ي تن در سال م٢٠٠٠ پالستوفومد ي طرح توليتصادت اقيحداقل ظرف

زان يم .ميريگي تن در سال در نظر م٣٥٠٠ت طرح را يباشد لذا ظرفي تن در سال پالستوفوم م٣٥٠٠

به شرح  تن در سال  ٣٥٠٠ت يبه ظرف پالستوفومد ي واحد توليبرا يالي و ريک ارزي به تفکيه گذاريسرما

   .ر استيز

   زمین -5-1

   هزینه خرید زمین-10جدول 

  قیمت ریال به  متراژ زمین
  ازاي هر متر مربع

  هزینه خرید زمین
  )میلیون ریال(

٤٠٠  ١٠٠  ٤٠٠٠  
  

  سازي محوطههاي    هزینه-5-2

  
    آماده سازي محوطه-11جدول  

 بخش ردیف
  مساحت

 )متر مربع(
  واحد

 )هزار ریال/متر مربع(
  لهزینه ک

 )میلیون ریال(
 ٨٠ ٢٠ ٤٠٠٠ تسطيح ١
 ٧٦ ٢٠٠ ٣٧٩ ديواركشي ٢
 ٢٤٠ ١٠٠ ٢٤٠٠  فضاي سبز و جدول كشي وسفالتآكشي و  خيابان ٣

 396 مجموع
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  غیرصنعتی   احداث ساختمانهاي صنعتی و-5-3                                                

 
هاي بخش صنعتی و غیر صنعتی هزینۀ احداث ساختمان -12جدول   

 بخش
  متراژ

 )متر مربع(
  واحدمبلغ 

 )هزار ریال/متر مربع(
  هزینه کل

 )میلیون ریال(

 ١٣٥٠ ١٥٠٠ ٩٠٠ )٢٠ و عرض ٨٠ متر، طول ٨با ارتفاع (سولة خط توليد 
 ١٥٠ ١٥٠٠ ١٠٠ )٢٠ و عرض ٤٠ متر، طول ٦با ارتفاع (سولة انبار مواد اوليه 

 ١٨٠ ١٥٠٠ ١٢٠ )٢٠ و عرض ٤٠ متر، طول ٦با ارتفاع ( انبار محصول  سولة
 ١٥٠ ١٥٠٠ ١٠٠ هاي تاسيسات برق سوله

سولة سيستم خنك كننده، هواي فشرده و سيستم اطفاء 
 حريق

٢٥ ٥٠٠ ٥٠ 

ساختمانهاي اداري، رفاهي، خدماتي براي هر نفر پرسنل 
 متر به عالوه فضاهاي عمومي مانند سالن ٢٠اداري حدود 

 )اجتماعات، نمازخانه و سلف
٢١٦ ١٨٠٠ ١٢٠ 

 2071 مجموع

 

  نۀ تاسیسات زیر بنایی هزی-5-4

  
 )میلیون ریال(تاسیسات زیر بنایی کل هزینه -13جدول 

 )میلیون ریال(ریالی  شرح  ردیف
 ٤٤٣  انشعابات  ١
 ١٠٠ سيستم سختي گير آب  ٢
 ٢٠٠ تاسيسات آب خنك كننده  ٣
 ١٠٠ تاسيسات هواي فشرده  ٤
 ١٨٠ ديزل ژنراتور اضطراري  ٥
 ٣٠ ن اداريتاسيسات سرمايش و گرمايش ساختما  ٦
 ٤٠ تاسيسات سرمايش و گرمايش ساختمان توليد  ٧
 ٦٠ تاسيسات اطفاء حريق  ٨

 1153 مجموع
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  و وسایل اداري هزینه وسایل نقلیه -5-5                                                

  
   نقل مورد نیاز در طرح  وسایل حمل و-14جدول 

  قیمت واحد  تعداد  نام دستگاه یا تجهیزات  ردیف
  )میلیون ریال(

  قیمت کل
  )میلیون ریال(

 ١٣٠ ١٣٠ ١  سواري  ١
 ٢٠٠ ١٠٠ ٢ وانت   ٢
 ٢٥٠ ٢٥٠ ١ ليفت تراک  ٣

 580 )میلیون ریال (جمع کل
 

 
) میلیون ریال ( مورد نیاز در طرحاداري وسایل -15جدول   

 قیمت کل مشخصات ردیف
 ٥٠ ميز و صندلي و قفسه ١
 ٢٠ دستگاه فتوكپي و پرينتر ٢
 ٣٠ كامپيوتر و لوازم جانبي ٣
 ١٠ هاي رختكنقفسه  ٤

 ٥٠ تجهيزات اداري ٥

 160 )میلیون ریال (جمع کل
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  نیاز   مورد اصلیآالت ماشین  هزینه خرید تجهیزات و-5-6                                                

 كه ايتاليا  HIRSCH تن در سال از شركت ٣٥٠٠ با ظرفيت اسمي پالستوفومماشين االت خط توليد 

 رن ضد آتشي استايفوم پلدر زمينه ني فدر حال حاضر بعنوان يكي از معتبرترين شركتهاي صاحب دانش 

نه گمرک يهز.  مي باشددالر ٦٠٠٠٠٠هزينه خريد ماشين االت اين طرح معادل . باشد تامين خواهد شدمي

   .ن آالت منظور شده استيز به همراه ماشين

 
2 قیمت تجهیزات اصلی طرح-16جدول   

 عنوان ردیف
قیمت ریالی 

 )میلیون ریال(
قیمت  ارزي 

 )دالر(
ینه کل هز

 )میلیون ریال(
 ٥٥٨٠ ٦٠٠٠٠٠ - تجهيزات اصلي خط توليد ١

 5580 600000  -  مجموع

  

  زاتینه نصب تجهی هز-5-7

  .ال براورد شده استيون ريليم ١٤٠٣ يزات اصلينه نصب تجهيهز

  کابل کشی و شبکۀ توزیع برقهاي   هزینه-5-8

 با ظرفيت رن ضد آتشياستايفوم پلليدي هزينة مربوط به كابل كشي و شبكة توزيع برق براي واحد تو

ها و غيره، در مقايسه با هزينة   تن در سال، شامل تابلوهاي برق، اتصاالت و كابل كشي داخل سوله٣٥٠٠

  . ميليون ريال برآورد شده است ٦٠٠ مشابه در واحدهاي موجود

  برداري  هاي قبل از بهره  هزینه-5-9

  
  ) میلیون ریال(داريبر قبل از بهرههاي  هزینه -17جدول 
 هزینه شرح ردیف
 ٢٠٠ هزينة ثبت شركت و اخذ مجوز  ١
 ١٠٠ اجارة دفتر مركزي ٢
 ٥٠ آموزش پرسنل ٣

 444 مجموع

  
                                                

 . ريال به ازاء هر دالر در نظر گرفته شده است٩٣٠٠نرخ تسعير ارز  -٢
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  پیش بینی نشدههاي   هزینه-5-10                                                

هاي پيش بيني  گذاري ثابت به عنوان هزينه هاي مربوط به سرمايه  درصد هزينه٥در اين طرح حدود 

  .باشد ميليون ريال مي ٦٦١ه شده است كه معادل نشده در نظر گرفت

با توجه به اين جدول . در جدول زير سرمايه گذاري ثابت اين طرح طبق برآورهاي باال ليست شده است

 ٤٢ميليون ريال برآورد مي گردد که از اين ميزان حدود  ١٣٨٩١هزينه سرمايه گذاري ثابت اين طرح حدود 

  . ي مي باشددرصد بصورت ارزي و مابقي ريال

  
  پالستوفومد یاز واحد تولی مورد نيه گذاریزان سرمای م-18جدول 

 کل میلیون ریال دالر میلیون ریال عنوان
 ٤٠٠ ٠ ٤٠٠ زمين

 ٣٩٦ ٠ ٣٩٦ محوطه سازي
 ٢٠٧١ ٠ ٢٠٧١ ساختمان سازي
 ٤٤٣ ٠ ٤٤٣ حق انشعاب

 ١١٥٣ ٠ ١١٥٣ تاسيسات زيربنايي
 ٥٥٨٠ ٦٠٠٠٠٠ ٠ تجهيزات اصلي

بل كشي و شبكة توزيع برقكا  ٦٠٠ ٠ ٦٠٠ 

نصب تجهيزات شامل تجهيزات اصلي، برق و ابزار دقيق، عايق 
...كاري و   

١٤٠٣ ٠ ١٤٠٣ 

 ١٦٠  ٠ ١٦٠ لوازم اداري
 ٥٨٠  ٠ ٥٨٠ وسائل نقليه

 ٤٤٤ ٠ ٤٤٤ قبل از بهره برداري
بيني نشده پيش  ٦٦١ ٣٠٠٠٠ ٣٨٢ 

 13891 630000 8032 مجموع



 

 ٤١ 

 
 
 
 
 
 
 

   پالستوفوم                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     
  [14،4]هیمواد اولمت ی و قاز ساالنهیه مورد نین مواد اولزای م-6                                                   

        يديتول پالستوفوم هر تن ي به ازايرن انبساطي استاي پللوگرميک ١٠٥٠از يه مورد نيزان ماده اوليم

 قيمت پلي استايرن انبساطي در مناطق مختلف جهان در سالهاي گذشته آورده ١٩در جدول .  باشديم

  .دهد وند تغيير قيمت را در اين مناطق نشان مي ر١٢شكل . شده است

  
  )دالر بر کیلوگرم(قیمت پلی استایرن انبساطی در آمریکا، اروپاي غربی و آسیا -19جدول 

 آسیا اروپاي غربی آمریکا سال
1999 ٠,٦٥ ٠,٨٨ ١,٠٨ 

2000 ٠,٩ ١,٢٢ ١,٤١ 

2001 ٠,٦٣ ٠,٨٩ ١,١٩ 

2002 ٠,٥٨ ٠,٨٩ ١,٠٧ 

2003 ٠,٦٩ ١,١٥ ١,١٣ 

2004 ٠,٨٢ ١,٤ ١,٢٤ 

2005 ٠,٧٨ ١,٣ ١,٢١ 

2006 ٠,٨٣ ١,٢٩ ١,٢٥ 
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  روند تغییر قیمت پلی استایرن انبساطی در آمریکا، اروپاي غربی و آسیا در گذشته و آینده-17شکل 
 



 

 ٤٢ 

 
 
 
 
 
 
 

   پالستوفوم                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     
                                                  

ال غربي آسيا نشان  روند تغيير قيمت اين محصول را در جنوب شرقي آسيا، خاور دور و شم١٨شكل 

  . ارائه شده است٢٠٠٣ و ٢٠٠٢، ٢٠٠١اين قيمت ها به صورت ماهيانه براي سالهاي . دهد مي
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3 روند تغییر قیمت پلی استایرن انبساطی در مناطق مختلف آسیا-18شکل   
 

 اين .دهد كشور نشان مي را در رني استايگرانول پل قيمت متوسط وارداتي و صادراتي ٢٠جدول 

 بدست ،ها با توجه به آمار صادرات و واردات و هزينه ارزي آنها كه توسط وزارت بازرگاني ارائه شده قيمت

همانگونه كه در اين شكل . دهد  روند تغيير اين قيمت را در سالهاي مختلف نشان مي١٩شكل . آمده است

  . ي مختلف بيشتر از قيمت صادراتي آن بوده استشود قيمت وارداتي اين محصول در سالها مشاهده مي

 درصد افزايش ٢٠در حال حاضر قيمت عرضه پلي استايرن انبساطي توليدي پتروشيمي تبريز  با 

  .باشد  ريال براي هر كيلوگرم مي٩٦٠٠نسبت به سال گذشته 

                                                
 .اين نمودار از شركت ملي پتروشيمي اخذ شده است ٣
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    در ایران در سالهاي مختلفرنی استای پل قیمت متوسط وارداتی و صادراتی-20جدول 
 صادرات واردات سال )دالر به  کیلوگرم(قیمت متوسط

١,٦ ١٣٧٥ - 
٠,٦ ١,٩ ١٣٧٦ 
٠,٥ ٠,٩ ١٣٧٧ 
٠,٦ ٠,٧ ١٣٧٨ 
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٠,٧  ١,١  ١٣٨٢  
٠,٧  ١,٢  ١٣٨٣  
٠,٨ ١,٢٧ ١٣٨٤ 
٠,٩ ١,٤ ١٣٨٥ 
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یمت وارداتی و صادراتی پلی استایرن انبساطی در ایران  روند تغییر ق-19شکل   
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ز بعلت ي تبريميدات پتروشيتول.  باشديا خارج از کشور ميز ي تبريمين خوراک از پتروشيمحل تام

از ي نيدکنندگان داخليورده کند و اکثر تولآ تواند بريخل را نماز داياد در داخل کشور ني زيداشتن مشتر

  . کنندين ميرا از خارج از کشور تامه يخود به مواد اول

   طرحي اجرايمناسب برا شنهاد منطقهیپ-7

  :پارامترهاي زيادي در تعيين محل احداث واحد نقش دارند 

Ø نزديكي به محل تامين مواد اوليه 

Ø نزديكي به بازارهاي فروش داخل و خارج 

Ø دسترسي آسان به يوتيليتي مورد نياز واحد 

Ø رزان قيمتدسترسي به نيروي كار كافي ا 

Ø نداشتن مشكل در زمينه مسائل زيست محيطي 

اينكه يكي از اهداف مهم دولت، توسعة مناطق محروم و توجه بيشتر به اين استانها است و با توجه به 

جزء طرحهاي در دست احداث پتروشيمي مي باشد ) ي انبساطرنياستاپلي (اينكه توليد مادة اولية اين طرح 

  . راه اندازي گردد کشوريجنوبد مي شود كه اين طرح در يكي از استانهاي پيشنها) پارسپتروشيمي (
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   و تعداد اشتغالی انسانيروین نیت تامیوضع -8                                                

   : آمده است٢١در جدول  پالستوفومد ي طرح تولي انسانيرويت نيوضع

  
   طرحی انسانيرویت نیوضع -21جدول 

یلیمدرك تحص تعداد شرح  
سانس و باالتريل ١ مدير عامل  
سانس و باالتريل ١ مدير توليد  
يميمهندس ش سانس يل ٤   
کيمهندس مکان سانس يل ١   

پلميفوق د ٤ تكنسين ماهر براي خط توليد  
پلميفوق د ٤ تكنسين برق  

پلميفوق د ٤ تكنسين  مكانيك  
سانس يل ١ حسابدار  

سانس يل ١ مدير فروش  
سانس يل ١ تداركات  
پلميد ١ منشي  
پلميد ١ راننده  

پلميد ٢ نظافتچي  
پلميد ١ انباردار  

 - ٦ کارگر ماهر
 - ٦ نگهبان

 - ١ فضاي  سبز و نگهداري محوطه
 - 40 مجموع
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  [14]ی و ارتباطین آب، برق، سوخت امکانات مخابراتی و تامیبررس-9                                                

مناطق از ن يد و ان باشي کشور ميمناطق جنوبن طرح ي اي اجراينکه مناطق مناسب برايبا توجه به ا

 هستند يت نسبتا مناسبيفرودگاه در وضع  و اعم از راه آهنين آب، برق، سوخت و امکانات ارتباطينظر تام

  . نخواهد داشتيده اين امکانات طرح مشکل عديان يلذا از نظر تام

  :هاي جانبي مورد نياز براي واحد عبارتند از  سرويس

  آب -9-1

  :تند از انواع آب مورد نياز در اين واحد عبار

   سبزي فضاياریاز جهت شستشو و آبیآب مورد ن

 ليتر در روز آب در نظر گرفته ٥/١براي آبياري فضاي سبز كارخانه به ازاي هر متر مربع فضاي سبز 

  . آب تخمين زده شده است١٠٠٠ m٣ميشود و جهت شستشوي كارخانه نيز  ساليانه 

   دن، حمام و آشپزخانهیاز جهت آشامیآب مورد ن

بدين ترتيب چون تعداد پرسنل در .  ليتر در روز در نظر گرفته ميشود١٥٠رد فوق به ازاي هر نفرموا

 نفر پيش بيني شده مقدار آب مورد نياز اين واحد جهت مصارف فوق حدود ٤٠سه شيفت براي كارخانه، 

   . متر مكعب در سال تخمين زده ميشود١٩٨٠

   و سیستم خنک کنندهقیستم اطفاء حریسآب 

 درصد آن را به عنوان ٥كه اگر ،  متر مكعب در ساعت مصرف مي گردد٨ي سيستم خنك كننده برا

  .مكعب  در سال آب خنك كننده الزم خواهد بود  متر٣٢٠٠آب جبراني در نظر بگيريم مقدار 

رود و از آن به تنهايي و آب يكي از معمولترين مواد جهت كنترل و خاموش كردن آتش به شمار مي

. شودآن استفاده مي كيبات آن كه به صورت كف هستند، براي كنترل آتش و يا خاموش كردن يا از تر

بدين ترتيب آب . گرددالبته از آب براي حفاظت آتش نشانها و ديگر پرسنل نيز در هنگام آتش استفاده مي

ه هيچ آتش ب بايد هميشه به مقدار كافي با فشار مناسب در دسترس باشد و آب مخصوص فرونشاندن 

ها در اين واحد، آب  با توجه به مساحت سالنهاي توليد و انبار. عنوان نبايد براي مصارف ديگر بكار رود
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توان آن را در  شود كه مي  متر مكعب برآورد مي٥٠٠ ساعت فرو نشاندن آتش حدود ٤مورد نياز براي 

  . مقدار آب مصرفي نشان داده شده است٢٢در جدول .مخازن بتني ذخيره نمود

)متر مکعب در سال( مقدار کل آب مصرفی-22جدول   
 شرح مقدار مصرف توضیحات

 آب خنك كننده ٣٢٠٠  درصد آب چرخشي٥
 آب مورد استفاده براي آبياري ١٠٠٠  ليتر در هر روز٥/١به ازاي هرمتر مربع

ليتر در هر روز١٥٠به ازاي هر نفر  ونياز افرادآب مورد نياز براي آشاميدن  ١٩٨٠   
 اطفا حريق ٥٠٠ -
 مجموع 6180 -

  

   الکتریسیته-9-2

  دیاز در خط تولیته مورد نیسیالکتر

انرژي الكتريسيتة .  مورد نياز است٥٠  Hz ولت، فركانس ٤٠٠براي اين خط توليد، برق سه فاز با ولتاژ 

  . باشديلووات ساعت مي ک٢١٦٢٧٢٠مورد نياز در بخش توليد 

    یی روشنااز جهتیته مورد نیسیالکتر

توان الزم براي روشنايي سولة خط توليد، سولة انبار مواد اوليه، سولة انبار محصول، سولة تاسيسات 

 به ازاء هر متر ٢٠ W  بطور متوسط  سولة سيستم خنك كننده، هواي فشرده و سيستم اطفاء حريقبرقي و

 توان به ازاء هر متر ١٠ Wهمچنين براي روشنايي محوطه نيز بطور متوسط . مربع در نظر گرفته شده است

همچنين براي ساختمانهاي اداري و رفاهي نيز توان مورد نياز براي روشنايي . شود مربع در نظر گرفته مي

   . به ازاي هر متر مربع در نظر گرفته شده است٥٠ Wمعادل 
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مقدار مصرف الکتریسیته جهت روشنایی-23جدول   
  )Kw(مقدار مصرف کل  توضیحات

 ١٤ لة خط توليدسو
 ١ سولة انبار مواد اوليه

 ٢  انبار محصول  سولة
 ٢ هاي تاسيسات سوله

 ٠ پاركينگ
 ٤ ساختمانهاي اداري، رفاهي

 ٩ روشنايي محوطه
 31 مجموع

 

   و تهویهشیاز جهت سرمایته مورد نیسیالکتر

ي ساختمانهاي رفاهي  متر مربع زير بنا١٠٠الكتريسيتة الزم جهت سرمايش و گرمايش به ازاي هر 

 ١٠٠٠ W متر حدود ١٥٠ و براي سيستم تهوية ساختمانهاي توليد و انبارها نيز به ازاء هر ٥٠٠ Wحدود 

   .شود برآورد مي

  هاي جانبی سرویسالکتریسیته مورد نیاز 

براي سيستم . باشد هاي جانبي مورد نياز در اين واحد شامل سيستم توليد آب خنك كننده مي سرويس

 و پمپ آب برج، توان لريچ جذبي، فن برج خنك كن، پمپ آب  نك كننده نيز با توجه به مصرف چيلرآب خ

  .دهد جمع بندي مقدار مصرف الكتريسيته را نشان مي٢٤جدول .  خواهد بود٥٠ Kwالزم حدود 

  مقدار مصرف کل الکتریسیته-24جدول 
 )kw(مصرف کل  شرح

 ٢٧٠ خط توليد
 ٥٠ سيستم آب خنك كننده

 ٣١ الكتريسيته مورد نياز براي روشنايي
 ٧ الكتريسيته مورد نياز جهت سرمايش و تهويه
 ٥٠ الكتريسيته مورد نياز سرويس هاي جانبي

 408 مجموع
  

  .باشدكيلو وات مي ٤٠٨با توجه به جدول باال مقدار مصرف ساليانه الكتريسيته حدود 
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  سوخت گاز طبیعی-9-3                                                

جهـت   .شـود  راي گرمايش و در بخش توليد براي توليد بخـار بكـار بـرده مـي       در اين واحد گاز طبيعي ب     

 متر مكعب گاز طبيعي    ٢٥ متر مربع از ساختمانها،      ١٠٠گرمايش ساختمانها ميزان سوخت مورد نياز براي هر         

 متـر  ٩٢٠٠٠ ماه گرمايش در نظر گرفته شود ميزان گاز طبيعـي مـورد نيـاز              ٢بدين ترتيب اگر    . در روز است  

  . در سال خواهد بودمكعب

 ٥٩٢٠٠٠لذا كل گـاز مـصرفي      . متر مكعب مي باشد    ٥٠٠٠٠٠ حدود د بخار ي تول ي برا مقدار گاز مصرفي  

  .متر مكعب در سال مي باشد

  :مقدار مصرف آب، برق و بخار واحد به شرح زير است 

  مقدار مصرف آب، برق وگاز  در واحد -25جدول 
  توضیحات  میزان مصرف ساالنه واحد  شرح

  درصد ضريب اطمينان ١٠با   ٦٧٩٨ )متر مكعب(آب 
  درصد ضريب اطمينان ٢٠ با  ٣٩١٦٨٠٠ )كيلو وات ساعت( الكتريسيته

  درصد ضريب اطمينان ٢٠با   ٥٩٢٠٠٠ )متر مكعب( گاز طبيعي
 

   ی و بازرگاني اقتصاديتهایت حمای وضع-10

الت آاين ماشين . امين مي شودالت از خارج از كشور تآدر اغلب واحدهاي توليدي بخشي از ماشين 

حقوق گمركي كه در حال . پس از تستهاي اوليه و عدم مشكالت فني از طريق گمرك وارد كشور خواهند شد

  . الت خارجي مي باشدآ درصد قيمت ماشين ١٠الت وجود دارد حدود آحاضر براي اين گونه ماشين 

 مستلزم پرداخت ،ز كشور صادر مي شودنها به خارج اآاز طرف ديگر واحدهاي توليدي كه محصوالت 

يب توليدكنندگان داخلي به امر صادرات غخوشبختانه در سالهاي اخير براي تر. حقوق گمركي مي باشند

  .  مشوقهايي براي آنها تصويب شده است كه باعث شده است حجم صادرات افزايش يابد
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  اي سرمایه گذار، بانکها و شرکته)واحدهاي موجود و طرحها( حمایت هاي مالی -                                                

هاي صنعتي اعطاي تسهيالت بلند مدت براي ساخت و  هاي مالي براي طرح يكي از مهمترين حمايت

در ادامه شرايط اين تسهيالت . باشد تسهيالت كوتاه مدت براي خريد مواد و ملزومات مصرفي ساالنه طرح مي

  . هاي صنعتي آمده است براي طرح

يافت تسهيالت بلند مدت بانكي اقالم ذيل با ضريب عنوان گذاري ثابت جهت در در بخش سرمايه -١

 . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ مي  درصد سرمايه٧٠شده تا سقف 

سازي طرح، ماشين آالت و تجهيزات داخلي، تأسيسات و تجهيزات كارگاهي با  ساختمان و محوطه -١-١

  . گردد  درصد محاسبه مي٦٠ضريب 

 درصد و در غير اين ٩٠ طرح در مناطق محروم با ضريب ماشين آالت خارجي در صورت اجراي -٢-١

 . گردد  درصد محاسبه مي٧٥صورت با ضريب 

 درصد ٧٠گذاري ثابت كمتر از  آالت خارجي در سرمايه گذاري ماشين در صورتيكه حجم سرمايه -٣-١

 درصد محاسبه ٧٠ جهت دريافت تسهيالت ريالي با ضريب ١-١باشد، اقالم اشاره شده در بند 

  . دگرد مي

رسند سرمايه در گردش مورد نياز آنها  برداري مي هايي كه به مرحله بهره اين امكان وجود دارد، طرح -٢

 .  درصد از شبكه بانكي تأمين گردد٧٠به ميزان 

 درصد و نرخ سود ١٢هاي بلند مدت و كوتاه مدت در بخش صنعت  نرخ سود تسهيالت ريالي در وام -٣

نرخ  مبلغ تسهيالت اعطايي و% ٢٥/١اي جانبي، مالي آن در حدود ه و هزينه Libor+ ٢%تسهيالت ارزي 

 . باشد  درصد ثابت مي٣سود تسهيالت ارزي براي مناطق محروم 

مدت زمان دوران مشاركت، تنفس و بازپرداخت در تسهيالت ريالي و ارزي را با توجه به ماهيت طرح  -٤

 . شود ر گرفته مي سال در نظ٨از نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمايه حداكثر 

حداكثر مدت زمان تأمين مالي از محل حساب ذخيره ارزي براي مناطق كم توسعه يافته و محروم  -٥

 . شود  سال در نظر گرفته مي١٠
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  : باشد هاي مالياتي نيز براي برخي مناطق وجود دارد كه به شرح زير مي عالوه بر تسهيالت مالي معافيت

 درصد معافيت مالياتي شامل ٨٠برداري  ، چهار سال اول بهرههاي صنعتي ك با اجراي طرح در شهر -١

  . طرح خواهد شد

 .  شركت از ماليات معاف خواهد بود،برداري  سال اول بهره١٠با اجراي طرح در مناطق محروم  -٢

 درصد سود ناخالص ٢٥) هاي صنعتي و مناطق محروم به جز شهرك(ماليات براي مناطق عادي  -٣

 . تعيين شده است

  دی جدي در مورد احداث واحدهاییشنهاد نهای و پيبند جمع-11

 بر روي اين طرح نكاتي چند مطرح است كه در ادامه ن گزارشياهاي انجام شده در  با توجه به بررسي

  : آمده است

  . باشدي ميد آن ضروري لذا تول، باشدياز کشور ميمحصول مورد نمحصول مورد نظر  -١

زان حدود ين محصول در کشور به ميد ايرغم توليصول و علن محياز روزافزون به ايبا توجه به ن -٢

 .م بودي نه چندان دور با کمبود مواجه خواهينده ايدر آتن در سال   ٣٥٠٠

 . شودي محسوب نميي باشد که رقم بااليال ميارد ريلي م١٠ طرح بالغ بر يه گذاريزان سرمايم -٣

ن در ي ندارند و همچنيطيست محيرات زچگونه اثيه پالستوفومد يارخانجات تولنکه کيبا توجه به ا -٤

    د يقابل تول ييايت جغرافيصورت حمل خوراک در همه نقاط کشور بدون در نظر گرفتن موقع

 . خواهد بوديه گذاري سرماي براين طرح، طرح مناسبي باشد لذا ايم

 . باشدي در دسترس مين طرح به راحتي ايدانش فن -٥

 تن کمبـود پالسـتوفوم در کـشور         3500، در سالهاي آتی     با توجه به جمیع بررسی هاي بعمل آمده       

 کند جهت پوشـش دادن بـازار مـصرف رانـدمان     یشنهاد میپلذا مشاور طرح . وجود خواهد داشت 

  .ستید نی به احداث واحد جديازی باالتر رود و نيدی توليواحدها

  



  

 ٥٢
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