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 لوله و اتصاالت پلي پروپيلن  نام محصول

   تن در سال١١٠٠  ظرفيت پيشنهادي طرح

  موارد كاربرد

هاي  هاي آب سرد و گرم،شبكه شبكه
رساني شهري و آبياري صنعتي،  آب

ها، قطارهاي  تأسيسات داخلي كشتي
مسافري و تجاري، تأسيسات حرارت 

 مركزي، انتقال هواي فشرده،

  گريد رندومPP  ه مصرفي عمدهمواد اولي

  مازاد دارد  )١٣٩٠سال (كمبود محصول 

  ٣٦  )نفر (اشتغال زايي

  ١٠٠٠٠  )m2(زمين مورد نياز 

  m2(  ۴۵۰(اداري 
  زيربنا  ١٠٠٠  )m2(توليدي 

  ٢٩٥٠  )m2 ( و تاسيساتانبار

   تن در سال١١٥٥  ميزان مصرف ساالنه مواد اوليه اصلي

  ٧٨٤٢  )m3 (آب
  يميزان مصرف ساالنه يوتيليت  kw(  ۶۹۹ (برق
  ٢٨٩٥٠٠  )m3 (گاز

  ۷۳۵۳۱۵  )يورو(ارزي 
  سرمايه گذاري ثابت طرح  ۱۵۹۹۴  )ميليون ريال(ريالي 

  ٢٥٣٣٢  )ميليون ريال(مجموع 

  محل پيشنهادي اجراي طرح
استانهاي حاشيه خليج فارس، 
استانهاي حاشيه درياي خزر، 

  استانهاي غربي
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 معرفي محصول -۱

های ممتاز کننده لوله و اتصاالت پليمـري نـسبت   يژگيبرابر رطوبت و آب از و  درهامزايا و مقاومت ويژه پليمر

صـنعت    در١٩٨٢پلي پروپيلن از پلي اولفين ها مي باشـدكه اسـتفاده از آن از سـال    . باشديفلزي م به مشابه

   .نهادلوله و اتصاالت رو به گسترش 

  .گردند له به دو گروه اصلي تقسيم بندي ميامروزه انواع لو

هـاي فلـزي     هاي مسي، آهن و فوالد، برنجـي، آلومينيـومي و لولـه             شامل انواع لوله  : هاي فلزي و بتني     لوله -۱

  . هاي سيماني ها و لوله پوشيده شده با پالستيك

لي اتيلن كراس لينـك  سي، پلي پروپيلن، پ وي شامل انواع لوله از جنس پلي اتيلن، پي: هاي پالستيكي   لوله -۲

 . هاي فلوئوره ، پلي بوتيلن و پالستيكABSسي كلرينه شده،  وي ، پي(PEX)شده 

  : توان به موارد زير اشاره نمود هاي فلزي مي هاي پالستيكي در مقايسه با لوله از جمله مزاياي لوله

  ) همانند فلزات مشكل خوردگي نخواهند داشت(در مقابل آب مقاوم هستند  -

 . وليه و فرآيند توليد هزينه كمتري داردمواد ا -

 . باشد وزن مخصوص آنها كمتر مي -

 . كند ضريب اصطكاك كمي دارند بنابراين جريان مايع بهتر عبور مي -

 . مقاومت سايشي خوبي دارند -

 . باشد نصب آنها ساده مي -

 در فرآيند توليد نسبت به فلزات انرژي كمتري الزم دارند -

 : ن موارد ذيل را مطرح نمودتوا  و از معايب آنها مي

 . هاي مكانيكي آسيب پذيرند استحكام و سختي آنها نسبت به فلزات كمتر است و در برابر تنش -

 . خواص مكانيكي آنها وابسته به دما و فشار است -

 .  كرنشي پيچيده دارند-رفتار تنش -

 . قابليت احتراق آنها باالتر است -
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  .نمايند ستيكي براي موارد زير استفاده ميهاي پال عليرغم موارد ياد شده از لوله

  انتقال آب  -۱

 توزيع گاز   -۲

 انتقال پساب  -۳

 توزيع مواد شيميايي  -۴

سـي كلرينـه و پلـي     وي هاي با جنس پلي بوتيلن، پلي اتيلن و پي  امروزه در دنيا براي انشعاب اصلي آب از لوله        

بـوتيلن،   يلـ هاي پالستيكي با جنس پ  لولهگردد و جهت آب آشاميدني و به ويژه آب گرم،             پروپيلن استفاده مي  

PVC, PEX و PPگردد  مصرف مي .  

توان استفاده نمود و يكي از مهمتـرين    در انتقال آب گرم نميPEبه سبب خواص فيزيكي و مكانيكي پائين از    

  . باشد  مقاومت باالي آن در برابر مواد شيميايي در دماي باال ميPPهاي  ويژگي

  . ميشود ه و اتصاالت پلي پروپيلن در ايران به نام لوله سبز شناختهالزم به ذکر است لول

  

  )۳آيسيك (نام و كد محصول - ۱-۱

 )كـد آيـسيك  (محصوالت بررسي شده در اين طرح لوله و اتـصاالت پلـي پـروپيلن بـا كـد شناسـايي كـاال                   

س السـتيك   مربوط به محصوالت از جن۲۵ بر اساس سيستم طبقه بندي ايسيك، عدد         .  ميباشد  ۲۵۲۰۱۲۲۸

 شـامل لولـه و اتـصاالت پلـي          ۲۵۲۰۱۲۲۸ مربوط به ساخت انواع محصوالت پالستيكي و         ۲۵۲۰  و پالستيك، 

  .پروپيلن ميباشد
  

  

  شماره تعرفه گمركي -۱- ۲

 بـه طـور كلـي    ۳۹۱۷ تعرفه .گردد به كشور وارد و يا صادر مي    ۲۲/۳۹۱۷با تعرفة   لوله و اتصاالت پلي پروپيلن      

 اتصاالت لولـه شـامل فلـنج و سـاير مـوارد از       م و ملحقات آنها مثال اتصاالت، زانويي، شيلنگ و لواز    شامل لوله، 

  . مواد پالستيكي ميباشد
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 شرايط واردات -۳-۱

  .ميباشد% ۱۵ برابر از پلي پروپيلن) اتصاالت، زانويي(لوله، شيلنگ و لوازم و ملحقات آنها حقوق ورودي براي 

 از قانون برنامه سـوم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي               قانون اصالح موادي  ) ۲(حقوق پايه طبق ماده     

جمهوري اسالمي ايران، شامل حقوق گمركي، ماليات، حق ثبت سفارش كـاال، انـواع عـوارض و سـاير وجـوه                      

به مجموع اين دريـافتي     . ارزش گمركي كاالها تعيين ميشود    % ۴دريافتي از كاالهاي وارداتي ميباشد و معادل        

  . طبق قوانين مربوطه توسط هيات وزيران تعيين ميشود، حقوق ورودي اطالق ميشودو سود بازرگاني كه
  

 بررسي و ارائه استاندارد ملي -۱- ۴

ارائـه شـده   لوله و اتصاالت پلـي پـروپيلن   المللي در ارتباط با اي، ملي و بين استانداردهاي كارخانه۱در جدول  

  .است

  الت پلي پروپيلن استانداردهاي جهاني مربوط به لوله و اتصا-۱جدول 
  توضيحات  شمارة استاندارد  نام استاندارد

DIN 1988 رساني قابل حمل هاي آب استانداردهاي نصب شبكه  
DIN 8077 هاي  استانداردهاي قطر لوله(هاي پلي پروپيلن، ابعاد  لولهPP) (استاندارد كيفي(  
DIN 8078 هاي پلي پروپيلن شرايط عمومي لوله  
DIN 16962  هاي  دهاي اتصاالت و قطعات زانويي لوله براي لولهاستاندارPP) استاندارد كيفي(  
DIN 4109 استانداردهايي براي از بين بردن صدا در سيستم  
DIN 18381  هاي گاز، آب و فاضالب استاندارد نصب شبكه  

ENEG  -- جويي در انرژي هاي صرفه قانون روش  

Heiz Aniv  -- استاندارد نصب سيستم حرارتي  

Wschuvo  -- استاندارد حفاظت در مقابل حرارت 
VOBpartc  -- ها هاي داخل ساختمان لوله 

DVS  2207 ها روش اتصال ترمو پالستيك  
DVS   2208  ها   هاي جوشكاري براي ترموپالستيك ابزار و ماشين 

BS   6920 هاي پلي پروپيلن استاندارد آزمايشات مربوط به بهداشت لوله 

ISO   10508  هاي آب گرم و سرد اندارد لوله و اتصاالت ترموپالستيك براي سيستماست 

ASTM   F492  استاندارد لوله و اتصاالتPP 
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 در حال حاضر در اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي اسـتان فـارس در    لوله هاي سبز   ملي استاندارد

   .حال تدوين ميباشد

 اخلي و جهاني محصولبررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت د -۱- ۵

  .ارائه گرديده استانواع لوله و اتصاالت پلي پروپيلن   داخلي قيمت۲در جدول 
  

  مخصوص آب سرد و گرم ) ۳نوع ( لوله و اتصاالت با مواد اوليه پلي پروپيلن راندوم كوپليمر -۲جدول   
  )ريـال(قيـمت هر متر   انــدازه   شـــــرح 

  PN 20   mm ۲۰   ۱۱۵۰۰لوله 
  PN 20   mm ۲۵   ۱۷۹۰۰له لو

  PN 20   mm ۳۲   ۳۰۵۰۰لوله 
  PN 20   mm ۴۰   ۴۵۰۰۰لوله 
  PN 20   mm ۵۰  ۷۰۰۰۰لوله 
  PN 20   mm ۶۳   ۱۱۳۰۰۰لوله 
  PN 20   mm ۷۵   ۱۶۳۰۰۰لوله 
  PN 20   mm ۹۰   ۲۲۵۵۰۰لوله 

  PN 25   mm ۲۰   ۲۴۵۰۰لوله آلوپايپ 
  PN 25   mm ۲۵   ۳۶۰۰۰لوله آلوپايپ 

  PN 25   mm ۳۲   ۵۳۰۰۰لوپايپ لوله آ
  PN 25   mm ۴۰   ۷۲۰۰۰لوله آلوپايپ 
  PN 25   mm ۵۰   ۱۲۲۰۰۰لوله آلوپايپ 

  mm ۲۰   ۲۰۰۰  بـوشـن 
  mm ۲۵   ۲۵۰۰  بـوشـن 
  mm ۳۲   ۴۰۰۰  بـوشـن 
  mm ۴۰   ۶۰۰۰  بـوشـن 
  mm ۵۰   ۱۲۰۰۰  بـوشـن 
  mm ۶۳   ۲۱۰۰۰  بـوشـن 
  mm ۷۵  ۲۸۵۰۰  بـوشـن 
  mm ۹۰   ۴۳۵۰۰  بـوشـن 

  mm ۲۰   ۳۵۰۰   درجه ۹۰زانويي 
  mm ۲۵   ۴۵۰۰   درجه ۹۰زانويي 
  mm ۳۲  ۶۵۰۰   درجه ۹۰زانويي 
  mm ۴۰  ۱۰۵۰۰   درجه ۹۰زانويي 
  mm ۵۰   ۲۳۵۰۰   درجه ۹۰زانويي 
  mm ۶۳  ۳۷۵۰۰   درجه ۹۰زانويي 
  mm ۷۵  ۴۹۵۰۰   درجه ۹۰زانويي 
  mm ۹۰   ۸۱۵۰۰   درجه ۹۰زانويي 
  mm ۲۰   ۳۰۰۰  رجه  د۴۵زانويي 
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  )ريـال(قيـمت هر متر   انــدازه   شـــــرح 
  mm ۲۵   ۴۰۰۰   درجه ۴۵زانويي 
  mm ۲۲   ۵۰۰۰   درجه ۴۵زانويي 
  mm ۴۰   ۹۰۰۰   درجه ۴۵زانويي 
  mm ۵۰  ۲۰۰۰۰   درجه ۴۵زانويي 
  mm ۶۳   ۳۰۰۰۰   درجه ۴۵زانويي 
   mm ۷۵   ۴۳۰۰۰   درجه ۴۵زانويي 

  ۴۵۰۰  ۲۰*۲۰   درجه ۹۰زانو تبديل 
  ۲۵۰۰  ۲۰*۲۵  تبـديل 
  ۳۵۰۰  ۳۲*۲۰  تبـديل 
  ۳۵۰۰  ۳۲*۲۵  تبـديل 
  ۵۵۰۰  ۴۰*۲۰  تبـديل 
  ۵۵۰۰  ۴۰*۲۵  تبـديل 
  ۵۵۰۰  ۴۰*۳۲  تبـديل 
  ۷۰۰۰  ۵۰*۲۰  تبـديل 
  ۷۰۰۰  ۵۰*۲۵  تبـديل 
  ۷۰۰۰  ۵۰*۳۲  تبـديل 
  ۷۰۰۰  ۵۰*۴۰  تبـديل 
  ۱۲۰۰۰  ۶۳*۳۲  تبـديل 
  ۱۲۰۰۰  ۶۳*۴۰  تبـديل 
  ۱۲۰۰۰  ۶۳*۵۰  تبـديل 
  ۱۵۵۰۰  ۷۵*۵۰  تبـديل 

  ۱۵۵۰۰  ۷۵*۶۳  بـديل ت
  ۲۲۰۰۰  ۹۰*۷۵  تبـديل 

  mm ۲۰   ۳۵۰۰  سه راه معمـولي 
  mm ۲۵  ۴۵۰۰  سه راه معمـولي 
  mm ۳۲   ۸۰۰۰  سه راه معمـولي 
  mm ۴۰  ۱۲۰۰۰  سه راه معمـولي 
  mm ۵۰   ۲۴۰۰۰  سه راه معمـولي 
  mm ۶۳   ۴۰۰۰۰  سه راه معمـولي 
  mm ۷۵   ۵۰۰۰۰  سه راه معمـولي 

  mm ۹۰   ۹۰۰۰۰  ـولي سه راه معم
  mm ۲۵  ۴۵۰۰   درجه ۹۰سه راه كنج 

  ۵۰۰۰  ۲۰*۲۰*۲۵  سه راهي تبـديل 
  ۵۰۰۰  ۲۵*۲۰*۲۵  سه راهي تبـديل 
  ۷۵۰۰  ۲۰*۲۵*۳۲  سه راهي تبـديل 
  ۷۵۰۰  ۲۵*۲۵*۳۲  سه راهي تبـديل 
  ۷۵۰۰  ۳۲*۲۰*۳۲  سه راهي تبـديل 
  ۷۵۰۰  ۳۲*۲۵*۳۲  سه راهي تبـديل 
  ۱۴۵۰۰  ۴۰*۲۰*۴۰  سه راهي تبـديل 
  ۱۴۵۰۰  ۴۰*۲۵*۴۰  سه راهي تبـديل 
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  )ريـال(قيـمت هر متر   انــدازه   شـــــرح 
  ۱۴۵۰۰  ۴۰*۳۲*۴۰  سه راهي تبـديل 
  ۳۰۰۰۰  ۵۰*۳۲*۵۰  سه راهي تبـديل 
  ۳۰۰۰۰  ۵۰*۴۰*۵۰  سه راهي تبـديل 
  ۵۰۰۰۰  ۶۳*۵۰*۶۳  سه راهي تبـديل 
  ۶۵۰۰۰  ۷۵*۶۳*۷۵  سه راهي تبـديل 

  ۲۱۰۰۰  ۲۰*۲/۱  زانويي يك طرف بوشن فلزي ساده 
  ۲۳۰۰۰  ۲۰*۴/۳   يك طرف بوشن فلزي ساده زانويي

  ۲۱۰۰۰  ۲۵*۲/۱  زانويي يك طرف بوشن فلزي ساده 
  ۲۳۰۰۰  ۲۵*۴/۳  زانويي يك طرف بوشن فلزي ساده 
  ۳۶۵۰۰  ۳۲*۱  زانويي يك طرف بوشن فلزي ساده 
  ۲۱۰۰۰  ۲۰*۲/۱  دار زانوي يك طرف بوشن فلزي بست
  ۲۳۰۰۰  ۲۵*۴/۳  دار زانوي يك طرف بوشن فلزي بست

  ۲۳۰۰۰  ۲۰*۲/۱  زانويي مغزي فلزي 
  ۲۷۵۰۰  ۲۰*۴/۳  زانويي مغزي فلزي 
  ۲۷۵۰۰  ۲۵*۴/۳  زانويي مغزي فلزي 
  ۴۷۵۰۰  ۳۲*۱  زانويي مغزي فلزي 
  ۲۳۰۰۰  ۲۰*۲/۱  دار  زانويي مغزي فلزي بست
  ۲۷۵۰۰  ۲۰*۴/۳  دار  زانويي مغزي فلزي بست

  ۲۱۰۰۰  ۲۰*۲/۱  اتصال يك طرف بوشن فلزي 
  ۲۱۰۰۰  ۲۵*۲/۱  رف بوشن فلزي اتصال يك ط

  ۲۳۵۰۰  ۲۵*۴/۳  اتصال يك طرف بوشن فلزي 
  ۳۲۰۰۰  ۳۲*۱  اتصال يك طرف بوشن فلزي 

  ۹۶۵۰۰  ۴۰*۱ ۴/۱  اتصال يك طرف بوشن فلزي شش گوش
  ۱۱۴۵۰۰  ۵۰*۱ ۲/۱  اتصال يك طرف بوشن فلزي شش گوش
  ۲۴۳۵۰۰  ۶۳*۲  اتصال يك طرف بوشن فلزي شش گوش

  ۲۹۲۵۰۰  ۷۵*۲ ۲/۱  فلزي شش گوشاتصال يك طرف بوشن 
  ۲۲۵۰۰  ۲۰*۲/۱  اتصال مغزي فلزي 
  ۲۶۵۰۰  ۲۰*۴/۳  اتصال مغزي فلزي 
  ۲۲۵۰۰  ۲۵*۲/۱  اتصال مغزي فلزي 
  ۲۶۵۰۰  ۲۵*۴/۳  اتصال مغزي فلزي 
  ۴۸۵۰۰  ۳۲*۱  اتصال مغزي فلزي 

  ۲۰۰۰۰  ۲۰*۲/۱  سه راهي بوشن فلزي 
  ۲۰۰۰۰  ۲۵*۲/۱  سه راهي بوشن فلزي 

  ۲۵۰۰۰  ۲۵*۴/۳  بوشن فلزي سه راهي 
  ۴۸۵۰۰  ۲۰*۲/۱  مهره ماسوره بوشن فلزي 
  ۵۸۵۰۰  ۲۵*۴/۳  مهره ماسوره بوشن فلزي 
  ۷۸۵۰۰  ۳۲*۱  مهره ماسوره بوشن فلزي 
  ۹۳۰۰۰  ۴۰*۱ ۴/۱  مهره ماسوره بوشن فلزي 

  mm ۲۰  ۴۷۰۰۰  شير فلكه 
  mm ۲۵   ۵۷۰۰۰  شير فلكه 
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  )ريـال(قيـمت هر متر   انــدازه   شـــــرح 
  mm ۳۲  ۸۰۰۰۰  شير فلكه 

  mm ۲۵  ۵۷۰۰۰  رجه  د۴۵شير فلكه 
  mm ۲۰  ۶۵۰۰  ) پل(لوله خــم دار 
  mm ۲۵  ۸۵۰۰  ) پل(لوله خــم دار 
  mm ۳۲  ۱۴۰۰۰  ) پل(لوله خــم دار 
  mm ۴۰  ۱۸۰۰۰  ) پل(لوله خــم دار 
  mm ۲۰  ۹۶۰۰  پاپيون 
  mm ۲۵  ۱۵۵۰۰  پاپيون 

  mm ۲۰  ۷۵۰  درپوش رزوه دار 
  mm ۲۵  ۸۵۰  درپوش رزوه دار 
  mm ۳۲  ۱۰۰۰  ر درپوش رزوه دا

  mm ۲۰  ۳۰۰۰  درپوش مخروطي 
  mm ۲۰  ۲۰۰۰  كپ 
  mm ۲۵  ۲۲۰۰  كپ 
  mm ۳۲  ۳۰۰۰  كپ 
  mm ۴۰  ۴۵۰۰  كپ 
  mm ۵۰   ۱۲۰۰۰  كپ 
  mm ۶۳  ۱۵۰۰۰  كپ 
  mm ۷۵  ۲۶۰۰۰  كپ 
  mm ۲۰  ۷۵۰  بست 
  mm ۲۵  ۸۵۰  بست 
  mm ۳۲  ۱۰۰۰  بست 
  mm ۴۰  ۲۲۰۰۰  بست 
  mm ۵۰   ۲۵۰۰  بست 

  mm ۲۰  ۱۵۰۰  بست شير مخلوط 
  mm ۲۰  ۷۵۰  فلنج 
  mm ۲۵  ۸۵۰ فلنج
  mm ۳۲  ۱۰۰۰ فلنج
  mm ۴۰   ۲۰۰۰  فلنج
  ۴۵۰۰  ۲۵*۲۰   درجه ۹۰زانو تبديل 
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 توضيح موارد مصرف و كاربرد -۶-۱

  .در ادامه ذكر شده است پلي پروپيلنيهاي   موارد مصرف و كاربرد لوله

 هاي مسكوني، اداري و تجاري  ها، مجتمع ها، بيمارستان هاي آب سرد و گرم منازل، هتل شبكه -۱

 هاي آب آشاميدني و بهداشتي  سيستم -۲

 رساني شهري و آبياري صنعتي و تحت فشار  هاي آب شبكه -۳

 =PH) ۱-۱۴(هاي اسيدي و قليايي صنايع غذايي و شيميايي، محيط -۴

 ها، قطارهاي مسافري و تجاري  تأسيسات داخلي كشتي -۵

 ع تأسيسات حرارت مركزي و تهويه مطبو -۶

 انتقال هواي فشرده  -۷

 ) سيستم گرمايش كف بدون استفاده از رادياتور(هاي حرارتي زيرزميني  لوله -۸

 تأسيسات كارخانجات -۹

 رساني صنعتي و كشاورزي هاي آب شبكه -۱۰

 هاي تحت فشار و اطفاء حريق شبكه -۱۱

 

 مزاياي لوله و اتصاالت پلي پروپيلني  -

  . هداشتي استپوسد و آب درون آن كامالً ب زند، نمي زنگ نمي -۱

 . ناهمواري سطح داخلي لوله تقريباً صفر است و در نتيجه افت فشار ندارد -۲

  درجه سانتيگراد ۹۵ اتمسفر در دماي ۱۰ اتمسفر در دماي معمولي و فشار ۲۰تحمل فشار  -۳

 . در مقابل اسيدها و بازها مقاوم است -۴

 . كشي توكار مطمئن و در نصب روكار زيباست در لوله -۵

 . باشد طولي آن بسيار كم و در حد فلز ميضريب انبساط  -۶

 غير قابل نفوذ در مقابل گازها  -۷
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 . باشد دهي مي  درجه قابل فرم۱۴۰با هواي گرم  -۸

 سـبكي وزن آنهـا   سـايه لوله ها و اتصاالت پليمـري در   سهولت در نصب. روش نصب بسيار سريع و آسان -۹

بوده و محصوالت توليدي بـه راحتـي و   وزن توليدات فلزي مشابه  ۱/۰وزن محصوالت . تحقق يافته است 

   .سرعت قابل نصب ميباشد با

 كيفيت مطلوب با طول عمر مناسب  -۱۰

 هاي پليمري مقاومـت   از ويژگيهاي ذاتي لوله.شيميايي عوامل بيولوژيك و مواد, مقاوم در برابر خوردگي -۱۱

 .)در برابر عوامل شيميايي و خوردگي مصالح ساختماني از قبيل آهك و سيمان است

 .شود باشد و اين مانع از يخ زدن مي به دليل اينكه خود لوله عايق مي. مقاوم در برابر يخ زدگي -۱۲

 افت فشار كم -۱۳

 تعريق و افت حرارتي بسيار كم -۱۴

 مقاوم در مقابل ساييدگي و خراش -۱۵

سـرو صـداي    .عدم ايجاد صداي ناشي از ارتعاش به خاطر صيقل بودن سطوح داخل لوله و جنس ويژه آن             -۱۶

اتصاالت كه در انواع فلـزي يـك عيـب بـه      ها و  كليه ارتعاشات ناشي از جريان مايع داخل لولهمربوطه به

 .يابد  به حداقل كاهش مي در لوله هاي پلي پروپيلني ،شمار ميرود

 خيز مناسب جهت استفاده در مناطق زلزله -۱۷

 . به دليل صاف و صيقل بودن سطح داخلي لوله و اتصاالت رسوب گرفتگيعدم -۱۸

 نـسبت بـه جريانهـاي پراكنـده          پلـي پروپيلنـي    لوله هـا و اتـصاالت     . هاي الكتريكي    برابر جريان  مقاوم در  -۱۹

 اتصاالت برق موجود در محيط در ضعيف ترين سطح رسانايي الكتريكي و به بيـان ديگـر بـه    الكتريكي و

 .در نتيجه كيفيت باالي خود را همواره حفظ ميكند عنوان عايق عمل مينمايد و

سبكتر بوده و بـه همـين جهـت نقـل و انتقـال آن بـسيار        ه هاي پليمري از ساير لوله هالول - وزن سبك -۲۰

   .راحت و نصب آن كم هزينه است

  مقاوم در برابر نفوذ اكسيژن -۲۱
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 لولـه هـاي پلـي پروپيلنـي    مخارج نصب و عمر طوالني  كاهش قابل توجه-صرفه جويي در هزينه و زمان  -۲۲

 .شود يباعث صرفه جويي فراوان در هزينه ها م

هـا   گرمايي سياالت داخـل لولـه    سبب ميشود افت نارسانايي لوله و اتصاالت پلي پروپيلني-عايق حرارتي -۲۳

هاي متراكم و جرم بر سطح خـارجي لولـه    توده اين ويژگي به نوبه خود از تشكيل. به حداقل كاهش يابد

 . به عايقكاري كمتري نياز داردهاي فلزي  نسبت به لوله در نتيجه اين لوله ها.آورد پيشگيري به عمل مي

 .يابد به هيچ وجه نور از لوله و اتصاالت پلي پروپيلني عبور نكرده و طعم آب تغيير نمي -۲۴

 

     

  
  

   اتصاالت -

  . رود بيشتر براي سيستم شوفاژ و جهت گيري از افت فشار بكار مي: سه راه ناف  -

  شـده و     گرفتگـي   مواد اوليه باعـث جلـوگيري از رسـوب        اليه فيلم تشكيل شده از      : دار  اتصال بوشن مغزي   -

 به دليل عدم برخورد سيال با قطعـه برنجـي حتـي بـراي انتقـال      همچنين .گيرد  صورت ميندي بهتر ب  آب

 . توان استفاده كرد اسيد از آن مي

اده  شدن در سيستم روكار اسـتف  ها و فيكس براي بستن شير مخلوط يا سرويس     : دار  دار بست   سه راه بوشن   -

 . شود مي
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شـود لولـه و    ضخامت بست با ضـخامت بـست معمـولي يكـسان بـوده و باعـث مـي        :دار دار بست  زانو بوشن  -

مناسـب  ) عـدم شكـستگي بـست    (اتصاالت در يك راستا قرار بگيرند و اين ضـخامت بـراي روكـار بـودن                 

 . باشد مي

 اجرا بيشتر، هزينه كمتر و تعداد      جهت كارايي بيشتر و استفاده از اتصاالت كمتر، سرعت        : ها  سه راه تبديل   -

 . گيرد جوش و آپارات كمتر مورد استفاده قرار مي

 .  شود بندي استفاده مي ب استفاده از آچار در قسمت بوشن و جلوگيري از عدم آ براي:۳۲دار  زانو بوشن -

 اد باعـث گيـر كـردن لبـه مغـزي بـه مـو       ،باشـد  پله داخلي بوشن كه از جنس خود مواد اوليه مـي          : بوشن -

 .باشد مي

  

پـذيري بـاال و     بوده و دليل استفاده از اين جـنس انعطـاف   FBDها از جنس برنج نوع        ها و مغزي    جنس بوشن 

شيارهاي افقي روي بوشن برنجي جهت جلوگيري از بيـرون آمـدن قطعـه برنجـي از      . باشد  عدم شكنندگي مي  

خيدن قطعه برنجي در داخـل اتـصاالت   بندي بهتر و شيار عمودي براي جلوگيري از چر          داخل مواد و براي آب    

  . است
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 كـه در زيـر   PPهـاي   ن اصول ذكر شده در جدول جوش لولـه        للوله و اتصاالت پلي پروپي    ) آپارات(براي جوش   

  .آورده شده بايد رعايت گردد

   DVS 2207 جوش مطابق استاندارد -۳جدول
   (mm)عمل جوش    )دقيقه(زمان خنك شدن    )ثانيه(زمان جوش    )ثانيه (زمان گرم شدن   )mm(قطر لوله 
۲۰  ۵  ۴  ۲  ۱۴  
۲۵  ۷  ۴  ۲  ۱۵  
۲۲  ۸  ۶  ۴  ۵/۱۶  
۴۰  ۱۲  ۶  ۴  ۱۸  
۵۰  ۱۸  ۶  ۴  ۲۰  
۶۲  ۲۴  ۸  ۶  ۲۴  
۲۵  ۲۰  ۸  ۶  ۲۶  
۹۰  ۲۰  ۸  ۸  ۲۹  
۱۱۰  ۵۰  ۱۰  ۸  ۵/۲۲   

  

  مراقبتهاي عمومي در هنگام كار با لوله و اتصاالت پلي پروپيلن

  ) به دليل كم شدن عمر آن(ب قرار نگيرد آفتادر مقابل نور مستقيم  -

 . س از اجرا سعي شود روي آن پوشيده باشدپ -

 . براي سيستم روكار حتماً بست زده شود و فواصل آن رعايت شود -

 . در مقابل حرارت مستقيم قرار نگيرد -
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 . بندي استفاده نگردد به جز نوار تفلون از چيز ديگري براي آب -

 . حمل و نقل آن صحيح انجام شود -

 . ر خودداري شوداز اتصال دو نوع جنس متفاوت با يكديگ -

 . باشد نيازي به عايق كاري نمي -

    بررسي كاالهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول-۷-۱ 

و چنـد اليـه آلومينيـوم و    ) پلي اتيلن كراس لينك   (PEXهاي    هاي پلي پروپيلن، لوله     كاالهاي جايگزيني لوله  

تـر   هاي پلي پروپيلن گران ت فني باالتر به نسبت لوله  باشد كه به علت مشخصا      مي) هاي سوپر پايپ    لوله(پليمر  

كشي در ايران تفـاوت دارد،    و سوپر پايپ با شكل سنتي لولهPEXهاي   كشي، لوله   باشند و ضمناً شكل لوله      مي

  . باشد هاي پلي پروپيلن كمتر مي ها در مقايسه با لوله لذا مصرف اين لوله

  

  مروز اهميت استراتژيكي كاال در دنياي ا-۸-۱

 صرفه جويي در مصارف انرژي و دنياي پايين آوردن قيمت تمام شده و ،دنياي امروز دنياي توسعه

 عمدتاً در لوله پروپيلنهمانطور كه بيان شد از لوله و اتصاالت پلي . باال بردن ارزش افزوده كاال مي باشد

 و خانگي مصارف در پروپيلن لوله كشي با لوله هاي پلي .شود  استفاده مي و ساختمانهاكشي آب منازل

با توجه به هزينه كمتر آن نسبت به لوله هاي فلزي، زيبايي آن، سبكي و نصب راحت آن و تمامي  صنعتي

شود كه اين محصول نقش مهم استراتژيكي در دنياي  ي كه در قسمت هاي قبلي بيان شد باعث مييمزايا

ن قيمت فلزات به عنوان ماده اوليه و نيز به دليل به دليل با ارزش بودن و گران بود .امروز داشته باشد

خوردگي شديد فلزات و نياز به تعويض لوله هاي فلزي در مدت زمان هاي معين، اهميت لوله هاي پالستيكي 

شود   استفاده از اين لوله ها با توجه به قابليت بازيافت مجدد آن باعث مي. بيش از پيش نمايان گشته است

ات كمتر شده و قدرت مانور بهتري در اتصاالت و نحوه طراحي آن وجود داشته باشد كه كه وابستگي به فلز

  .اي دارد مورد اخير در طراحي سيستم لوله كشي براي مجتمع هاي بسيار بزرگ نقش تعيين كننده
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  كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول-۹-۱

ق مختلف در جهان در سال هاي مختلف در جدول زير ذكـر  ميزان توليد لوله و اتصاالت پلي پروپيلن در مناط       

  .شده است

   هزار تن- ميزان توليد لوله و اتصاالت پلي پروپيلن-۴لوجد
  ۲۰۱۱  ۲۰۰۶  ۲۰۰۱  سال/ منطقه

  ۹۸  ۷۸  ۶۵  آسيا
  ۶  ۵  ۴  اروپاي شرقي و مركزي

  ۲۲  ۱۸  ۱۰  خاورميانه
  ۵۴  ۴۷  ۴۷  اروپاي غربي
  ۷۳  ۴۸  ۴۵  امريكاي شمالي

  ۲۵  ۱۶  ۷  جنوبيامريكاي 
  ۲۷۸  ۲۱۲  ۱۷۸  جمع

  

همانطور كه از جدول فوق پيداست، مناطق پيشرفته و صنعتي بزرگترين توليد كنندگان و مـصرف كننـدگان               

در كشورهاي اروپـايي و امريكـاي شـمالي سالهاسـت كـه در        . باشند لوله و اتصاالت پلي پروپيلن در جهان مي       

  .شود وله و اتصاالت پلي پروپيلني استفاده ميكشي منازل و ساختمانهاي صنعتي از ل لوله
  

   شرايط صادرات-۱۰-۱

 بر طبق قانون معافيت . از هرگونه تعهد و پيمان ارزي معاف ميباشدلوله و اتصاالت پلي پروپيلنصادرات 

، صادرات كاال و خدمات از ۲۷/۱۲/۱۳۷۹صادرات كاال و خدمات از پرداخت عوارض، تصويب شده در تاريخ 

هر گونه عوارض معاف است و هيچ يك از وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها، دستگاههاي اجرايي، پرداخت 

شهرداري ها و شوراهاي محلي كه بر طبق قوانين و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند، مجاز نيستند 

 .نداز كاالها و خدماتي كه صادر ميشوند عوارض اخذ نمايند يا مجوز اخذ آن را صادر نماي

   وضعيت عرضه و تقاضا-۲

   بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد-۱-۲
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 لولـه و اتـصاالت پلـي پـروپيلن    در اين بخش واحدهاي فعال داراي مجوز از وزارت صنايع كه در زمينه توليـد      

زا آورده به دليل زياد بودن تعداد واحدها ظرفيتها براي هر استان به طور مجـ          . اند، معرفي شده اند     مجوز گرفته 

  . شده است

  لوله و اتصاالت پلي پروپيلن واحدهاي فعال توليد -۵جدول
  تعداد واحد فعال  تن-ظرفيت  استان
  ۶  ۲۶۹۵  شرقي آذربايجان
  ۲  ۳۶۰۰   غربيآذربايجان
  ۲  ٢٤٦٢  اردبيل
  ٣٢  ١٤٤١٩   اصفهان
  ١  ٨٠٠   ايالم
  ٢  ٣٥٠ بوشهر
  ٦  ٢٧٨٣  تهران

  ٤  ١٣٠٠ چهار محال و بختياري
  ١  ٣٥٠  سان جنوبيخرا

  ١٣  ٨٢٥٤  خراسان رضوي
  ۶  ٥٠٠٠  خوزستان
  ۱  ۵۸۰  زنجان
  ۴  ۱۹۱۰  سمنان

  ۳  ۲۱۶۰  سيستان و بلوچستان
  ۱۸  ۱۸۸۰۴  فارس
  ۳  ۱۴۹۲  قزوين
  ۲  ۷۹۳  قم

  ۱  ۶۰۰  كردستان
  ۲  ۸۵۰  كرمان
  ٢  ٣١٥٠  كرمانشاه
  ٢  ١٨٢٠  گلستان
  ٣  ٢٢٤٠  گيالن
  ٣  ٢٦٦٣  لرستان
  ٤  ٤٤٤٧  مازندران
  ٢  ٢٩٥٥  يمركز

  ١  ١١٠٠  همدان
  ۱۱  ٧٢٤٠  يزد
  ١٣٧  ٩٥٢٦٧  جمع
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ظرفيت شـركتهاي فعـال   دهد كه در حال حاضر  بررسي واحدهاي فعال داراي مجوز از وزارت صنايع نشان مي         

كمتـر از  ( هزار تن است، اما بسياري از اين واحدها با بهره هـاي پـايين  ۹۵توليد كننده در داخل كشور بالغ بر   

بر اساس آمار دريافتي از كارخانجات توليد كننده، گران بودن ماده اوليـه و وارداتـي بـودن            . نندكار ميك %) ۲۰

بـا  . ي بسيار كمتر از ظرفيت اسـمي خـود توليـد كننـد        تآن باعث شده است تا بسياري از اين واحدها با ظرفي          

  . هزار تن خواهد بود۱۹ميزان توليد اين واحدها % ۲۰فرض نرخ توليد 

  

   وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا بررسي-۲- ۲

 در اين قـسمت طرحهـايي كـه    .در اين بخش طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا ذكر شده است 

  . ذكر شده اند بوده است،% ۱۰ مجوز گرفته اند و ميزان پيشرفت فيزيكي آنها بيش از ۱۳۸۰بعد از سال 
  

  لوله و اتصاالت پلي پروپيلنليد  طرحهاي در دست اجراي تو-۶جدول 
  تعداد واحد در دست اجرا  تن-ظرفيت  مكان
  ۱  ۴۰۰  شرقي آذربايجان
  ۳  ۸۶۰   غربيآذربايجان

  ٥  ٣٧٠٠   اصفهان
  ٣  ٥٠٠٠ چهار محال و بختياري

  ١  ٤٠٠٠  خراسان رضوي
  ۳  ۵۵۰۰  فارس
  ۱  ۳۰۰  قزوين
  ۵  ۴۰۰۰  قم

  ١  ١٢٥٠٠  كرمانشاه
  ٣  ٤٥٠٠  مازندران
  ٢  ١٦٠٠  همدان
  ٢  ٧٠٠  يزد
  ٣٠  ٤٣٠٦٠  جمع

  

بـا فـرض   .  هـزار تـن اسـت   ۴۳ واحدهاي داراي مجوز كه تا كنون پيشرفت فيزيكي داشته اند بالغ بـر    ظرفيت

 در  توليـد داشـته باشـند،    %۲۰ به بهره برداري برسـند و بـا رانـدمان     ۱۳۹۰اينكه نيمي از اين واحدها در سال        

  . تن خواهد رسيد۲۳۳۰۰ به ۱۳۹۰ر نتيجه ميزان توليد در سال  تن توليد خواهند داشت و د۴۳۰۰حدود 
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   بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم- ۳-۲

ميزان واردات اين قطعات در . گردد به كشور وارد مي۲۲/۳۹۱۷با تعرفة  لوله و اتصاالت پلي پروپيلن

  .  نشان داده شده است۷جدول 

  

  ]۱۱[در پنج سال اخير) ۲۲/۳۹۱۷تعرفة ( و اتصاالت پلي پروپيلن  ميزان و ارزش واردات لوله-۷جدول 
  هزار دالر-ارزش دالري  تن-ميزان واردات  سال
۱۳۷۹  ۶۳  ۱۳۱  
۱۳۸۰  ۲۳۵  ۴۵۷  
۱۳۸۱  ۳۳۲  ۳۱۸  
۱۳۸۲  ۳۳۸  ۵۱۶  
۱۳۸۳  ۲۲۴۸  ۱۴۶۹  
۱۳۸۴  ۹۰۹  ۱۷۴۴  

  
  

  . تصورت گرفته اس%) ۷(مانلآو ) %۸۵(تركيه عمدتا از كشورهاي ۸۴واردات سال 

  

    بررسي روند مصرف از آغاز برنامه-۲- ۴

در بخش ساختمان در كشور، بايد ميزان كل زير  لوله و اتصاالت پلي پروپيلنتعيين پتانسيل مصرف براي 

با در نظر گرفتن ميزان . بناي ساختمانهاي داراي پروانه ساخت در سالهاي اخير در كشور بررسي گردد

لوله و اتصاالت پلي توان نياز به توليد  در كشور، مي االت پلي پروپيلنلوله و اتصظرفيت و توليد كنوني 

در ادامه، بر پايه گزارشات ساالنه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران . در كشور را پيش بيني نمود پروپيلن

 بررسي گرديده كه نتايج آن در ١٣٧٦-١٣٨٤مربوط به بخش مسكن ، وضعيت ساخت و ساز در سالهاي 

  .  ارائه شده است٨جدول 

  

  

  



   

  ١٨

  
  
  
  
  
  
  

                           پلي پروپيلن و اتصاالتلوله                     سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران        

  )ميليون متر مربع( در كشور١٣٨١-١٣٨٤ سطح كل زيربناي ساختمانها در سالهاي -٨جدول 

  سطح زيربنا در تهران  سال
سطح زيربنا در 
  ٭شهرهاي بزرگ

سطح زيربنا در ساير 
  مناطق شهري

سطح كل زيربنا در 
  كشور

٢/٣٦  ١٧  ٨/١١  ٤/٧  ١٣٧٦  
٢/٣٦  ٥/١٨  ٤/١٢  ٣/٥  ١٣٧٧  
١/٤٤  ٩/١٨  ١/١٥  ١/١٠  ١٣٧٨  
٤/٤٩  ٨/١٧  ٣/١٥  ٣/١٦  ١٣٧٩  
٦/٥٨  ٢/١٨  ٥/١٩  ٩/٢٠  ١٣٨٠  
١/٦٥  ٢٣  ٨/٢٦  ٣/١٥  ١٣٨١  
٥/٦٥  ٨/٢٦  ١/٢٩  ٦/٩  ١٣٨٢  
٦/٦١  ٨/٢٩  ١/٢٠  ٧/١١  ١٣٨٣  
  ۴/۱۵  ٣/٧  ٦/٥  ٥/٢  ١٣٨٤سه ماه اول 

 مـشهد،  کرمانـشاه،  کرمـان،  کـرج،  قم، قزوين، شيراز، زاهدان، رشت، تبريز، اهواز، اصفهان، اروميه، اردبيل، اراک، شامل بزرگ شهرهاي ٭
  .است يزد و همدان

  
 ميليون ١/٦٥ براي آنها پروانه صادر شده حدود ١٣٨١سطح كل زيربناي ساختمانهايي كه در سال 

از مجموع سطح كل زيربناي درنظر گرفته .  است١٣٨٠درصد بيشتر از سال ١/١١بوده است كه مترمربع 

 درصد به ساير مناطق شهري ٣/٣٥ درصد به شهرهاي بزرگ و ٢/٤١ ،ر تهراندرصد به شه٥/٢٣شده 

  .اختصاص داشته است

 ايـن  . بـود  همـراه  اندک رشدي با ١٣٨٢ سال طي كشور مسكن و ساختمان بخش اقتصادي شاخصهاي

 امـر  در خـصوصي  بخـش  مـشارکت  کـاهش  و بخـش  اين فعاليتهاي رونق دوران شدن سپري از حاكي روند

 . است مسکن و مانتساخ

 ٥/٦٥حدود  پروانه احداث ساختمان صادر شده ،١٣٨٢سال زيربناي ساختمان هايي كه در كل سطح      

  . بوده است٨١سال ميزان مشابه در  تر بيش ميليون متر مربع ٦/٠ بود كه ميليون مترمربع

ده بود، در سال  در تهران آغاز گردي١٣٨٢ركود حاكم بر بخش ساختمان و مسكن كشور كه از سال      

در اين سال، آمار پروانه هاي .  با تسري به ساير شهرهاي بزرگ، به صورت گسترده تري ادامه يافت١٣٨٣

ساختماني صادره توسط شهرداريهاي سراسر كشور به لحاظ تعداد و سطح كل زيربناي طبقات ساختمانها 

  . ده در شهرهاي بزرگ بودكاهش داشت كه عمدتاً ناشي از كاهش پروانه هاي ساختماني صادر ش
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گزارشات نشان مي دهند كه ميزان ساخت و ساز در شهرهاي بزرگ كاهش يافته و رونق بيشتري در 

با اين حال، همچنان مساحت كل زيربناي تهران درصد بااليي را از كل سطح . شهرهاي كوچك يافته است

  . زير بناي كشور تشكيل مي دهد

در ساختمان سازي، سطح زيربناي كل  وله و اتصاالت پلي پروپيلنلاستفاده از براي بررسي امكان 

 ٥٢ساختمانها در كشور را متوسط سطح زيربنا در  هشت ساله گذشته در نظر مي گيريم كه رقمي در حدود 

 لوله و اتصاالت پلي پروپيلناز اين زير بنا تحت پوشش % ٦٠در صورتي كه حدود . ميليون متر مربع مي باشد

زيربناي ساختمانهاي مناطق شهري در كشور متر مربع از  ميليون ٥/٣٢بيش از  در اين صورت قرار گيرد

  .بودخواهند  لوله و اتصاالت پلي پروپيلنمصرف كننده  

 مترمربعي تقريبا ١٥٠ طبقه ٤ن مصرف لوله در يك ساختمان  ميزا با توجه به بررسي هاي انجام گرفته

 تن لوله و اتصاالت ١٩٠٠٠ در حدود ١٣٨٤در نتيجه در سال .  است) م كيلوگر٣٥٠در حدود ( متر٢٠٠برابر 

اگر رشد مصرف لوله پلي پروپيلن در كشور را معادل رشد قطعات . پلي پروپيلن در كشور مصرف شده است

 ميزان مصرف لوله و اتصاالت   در سال است، %٢/٦ كه برابر   فرض كنيم،تزريقي  پلي پروپيلن در خاور ميانه

  .   تن خواهد بود٢٧٠٠٠ بالغ بر ١٣٩٠ در سال پروپيلن در كشورپلي 
  

  لوله و اتصاالت پلي پروپيلنبندي بازار داخلي  جمع-۹جدول 
  )تن(مقدار   عنوان  رديف
  ۱۹۰۰۰  )۱۳۸۴(توليد داخلي   ۱
  ۱۹۰۰۰  )۱۳۸۴(مصرف داخلي   ۲
  ۲۳۳۰۰  )۱۳۹۰(توليد در سالهاي آتي   ۳
  ۲۷۰۰۰  )۱۳۹۰(مصرف در سالهاي آتي   ۴
  ۳۷۰۰  )۱۳۹۰(كمبود در سالهاي آتي   ۵

   

اما اين كمبود با . گردد تني از بازار مواجه مي۳۷۰۰ كشور در سالهاي آتي با كمبود ۹بر طبق جدول 

  .باشد افزايش نرخ توليد واحدهاي موجود قابل جبران است و نيازي به احداث واحد جديد نمي
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  از برنامه سوم  بررسي روند صادرات محصول از آغ-۲- ۵

ميزان صادرات اين قطعات در . گردد از كشور صادر مي۲۲/۳۹۱۷ با تعرفة لوله و اتصاالت پلي پروپيلن

  .  نشان داده شده است۱۰جدول 

  ]۱۱[در پنج سال اخير) ۲۲/۳۹۱۷تعرفة  (لوله و اتصاالت پلي پروپيلن ميزان و ارزش صادرات -۱۰جدول 
  هزار دالر-يارزش دالر  تن-ميزان صادرات  سال
۱۳۷۹  ۶۴  ۵۷  
۱۳۸۰  ۹۸  ۸۱  
۱۳۸۱  ۳۰۵  ۲۶۹  
۱۳۸۲  ۵۳۶  ۵۰۵  
۱۳۸۳  ۲۹۵  ۴۱۴  
۱۳۸۴  ۲۰۵۹  ۳۸۲۳  

  
  

%) ۵(سوريهو %) ۱۰(افغانستان، %)۴ (، اردن%)۶(پاكستان ،%)۷۱(عمده صادرات به كشورهاي عراق

  .صورت گرفته است

  

   چهارم بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه-۶-۲

بازار هدف به بازاري گويند كه خارج از مرزهاي يك كشور قرار داشته ولي هنوز به فعليت نرسـيده اسـت، امـا          

  . در صورت تدوين استراتژي صحيح بازار شناسي و بازاريابي بين المللي ميتوان در آن بازارها نفوذ نمود

 صورت ميگيرد، شناسـايي و تعيـين بازارهـاي          امروزه كه عرضه كاالها در بازارهاي صادراتي در سطوح انبوهي         

امروزه به جهـت آنكـه      . هدف صادراتي و مشتريان خاص در بازارهاي مذكور از اهميت ويژه اي برخوردار است             

شمار عرضه كنندگان كاالها و خدمات مشابه بسيار زياد شده است، اين امكان براي مشتريان فراهم شـده كـه    

از اين حيث صـادر     . ش را از ميان انبوهي از كاالهاي عرضه شده انتخاب نمايند          بتوانند كاالهاي مورد نظر خوي    

در واقـع برنـده     كنندگان در رقابتي شديد قرار گرفته اند و هر يك كه بازاريابي مطلـوب تـري داشـته باشـند،        

  .خواهند شد
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طالعـه و تعيـين   الملل يكي از مراحل توسعة بازارهاي صـادراتي، م هاي نوين تجارت بين   بر اساس نظريه  

  .راههاي دسترسي به بازارهاي هدف صادراتي است

 درمناطق مختلـف جهـان    ۲۰۰۱ آمار واردات جهاني لوله و اتصاالت پلي پروپيلن در سال    ۱۱در جدول   

  .ارائه گرديده است

  

 ]۹[) تن  (۲۰۰۱ آمار واردات جهاني لوله و اتصاالت پلي پروپيلن در كشورهاي مختلف جهان در -۱۱جدول 
 ۲۰۰۱ كشور 

 ۷۴۲ اياالت متحده
 ۳۰۹۵۰ مكزيك
 ۳۰۰۸ آلمان
 ۱۹۵۲ انگليس
 ۱۶۵۹ فرانسه
 ۱۲۵۸ هلند
 ۱۳۱۷ بلژيك
 ۱۴۰ كانادا
 ۹۹۹۷ استراليا
 ٥٨٥٨ اسپانيا
 ۱۸۴۱ سوئد
 ۲۶۶۶ اتريش
 ۵۳۵۷ ايتاليا
 ۲۰۳۵ ژاپن
 ۳۲۲۷ لهستان
 ۱۶۶ آرژانتين
 ۹۴ برزيل
 ٨٢٣ يونان
 ۲۷۲ تركيه

ارستانمج  ۳۳۰ 
 ۵۶۸ اسلواكي
 ۳۰۶۶ چين
 ۲۸۲ اسلوني

 ۲۰۱۲ جمهوري چك
 ۱۰۲۷ دانمارك
 ۲۳۰۲ فنالند
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 ۲۰۰۱ كشور 
 ۸۱۳ عربستان 
 ۶۵۲ نروژ
 ۱۰۸ ايرلند
 ۷۴۱ سوئيس
 ۳۲۳۶ روسيه

 ۹۴ كره جنوبي
 ۱۶۴ كرواسي
 ۱۰۲ بالروس
 ۸۱۶ مالزي
 ۸۸۷ مصر
 ۴۳۱ روماني
 ۵۰ قبرس
 ۵۵۲ استوني
 ۳۱۳ اروگوئه

انيآلب  ۱۷۷ 
 ۶۲۵ هنگ كنگ
 ۶۲۴ ليتوني
 ۲۱ اردن

 ۹۷۷ سنگاپور
 ۱۴۵ لبنان
 ۲۵۸ سنگال

 بـراي منـاطق و     لوله و اتصاالت پلـي پـروپيلن       امكان كسب بازار صادراتي و سهم بازار از          ۱۲در جدول   

  . ارائه گرديده است۲۰۰۱واردات كشورهاي مختلف بر اساس 

  ۲۰۰۱وله و اتصاالت پلي پروپيلن بر اساس واردات   امكان كسب بازار صادراتي  ل-۱۲جدول 
  )تن(كسب بازار صادراتي  )درصد(سهم بازار  )تن(ميزان واردات  كشور/منطقه  رديف
  ۱۲۵۰  ۳  ۴۱۶۸۳  اروپا  ۱
  ۳۰۰  ۳  ۹۹۹۷  استراليا   ۲
  ۱۴  ۵  ۲۷۲  تركيه  ۳
  ۴۸  ۵  ۹۵۸  عربستان ولبنان  ۴
  ۸۰  ۷  ۱۱۴۵  آفريقا  ۵
  ۳۸۴  ۵  ۷۶۸۱  ساير كشورهاي آسيايي  ۶

  ۲۰۷۶  -    جمع
  . گردد تن برآورد مي۲۰۰۰ امكان كسب بازار صادراتي كشور از لوله و اتصاالت پلي پروپيلن حدود 
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   بررسي اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول در كشور -۳

كستروژن براي  يك فرايند پيوسته بوده و توليد كنندگان اين محصول در دنيا اغلب از فرايند الولهتوليد  

  . باشد اي است، مي كه فرايند پيوسته لذا فرايند انتخاب شده فرايند اكستروژن. كنند  استفاده ميلولهتوليد 

از روش اكستروژن استفاده ميشود، زيرا در اين روش اغلب بطور كلي جهت توليد پيوسته محصوالت پليمري 

 حال شرايط محصول خروجي باالتر مي باشد وسطح اتوماسيون و كنترل بر روي دما و فشار و در عين 

  . باشند  فن آوري منتخب جزء بهترين و به روزترين فناوري موجود ميهمچنين

از جمله اين . محصوالتي با اين روش قابل توليد هستند كه داراي سطح مقطع پيوسته باشندبه طور كلي 

ر اين روش ماده پليمري خام بصورت گرانول يا د. محصوالت مي توان به انواع لوله، ورق و پروفيل اشاره كرد

پودر وارد اكسترودر گرديده و پس از تبديل شدن به حالت مذاب و هموژن شدن در طول اكسترودر، در قالب 

 ابعاد و شكل  محصولي باهاي پايين دست به شكل دهي شده و سپس محصول بعد از طي كردن دستگاه

 .شود تبديل ميمدنظر نهايي 

نظير كشورهاي چين و كره در آسيا، آلمان و ايتاليا (ورهاي متعددي در نقاط مختلف جهان كشن وناك مه   

حصول طرح حاضر فعاليت مي ميد ل توت جهز زمينه ساخت ماشين آالت مورد نيادر) امريكور آدر اروپا و كش

ظر در ن ردمو دنيارفآنجا كه عالوه بر اين از . رسد رو مشكلي در زمينه جذب فناوري به نظر نمي از اين. نمايند

ازي  انديند چگونگي راها تنها نكات مهم در اين فر،باشد ميمواد اوليه طرح حاضر تنها محدود به شكل دهي 

يندي جهت توليد محصول اي تنظيم شرايط فرگگونچ و دوليتوليد، روش كار با اجزاي مختلف خط خط ت

  . مي گردد نه اضافه از طرف شركت سازنده تامينمورد نظر است كه همه اين موارد بدون دريافت هزي

 در آوري فن تامين يارب يا هنيزهطرح ن اير  درنظد رويند مادر نهايت اينكه با توجه به عدم پيچيدگي فر

 نيز به هنگام تحويل خطوط توليد انجام مي پرسنلمربوط به  وزشمت آسر اكالزم به ذ. نظر گرفته نمي شود

  .ددرگن دريافت نمي شود و هزينه اي براي آ
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شركت هاي   شركت هاي اروپايي بخصوص لي پروپيلنپلوله هاي عمده دارندگان دانش فني خطوط توليد   

  و ژاپنيتا حدودي شركت هاي آسيايي نظير شركت هاي چينی ريشي، ايتاليايي و سوييسي وتآلماني، ا

  .هستند

  . آورده شده استحبان دانش فني ماشين آالت و صا اسامی تعدادی از اين  توليد کنندگان١٣در جدول  

  مورد نياز طرحصاحبان دانش فني ماشين آالت  -١٣جدول 
  شركتنام كشور
 Reifen Hauser  آلمان

  Cincinnati  ريشتا
  Krauss Maffei  آلمان
 Batten Feld  آلمان
 APX  آلمان
 Buassano  ايتاليا
 Maillefer  سوييس

  

ي پروپيلن با استفاده از تکنولوژی مذکور داراي پايـداري تكنولـوژي بـااليي              توليد لوله و اتصاالت پل      

  :اهم داليل اين پايداري به شرح زير است. مي باشد
  

  )سرعت توليد باال(مسايل اقتصادي ) الف

فرايند اكستروژن نيز كه بـراي  .  اند  فرايندهاي پيوسته همواره در صنايع مختلف داراي مزيت سرعت باال بوده            

، به عنوان يك فرايند پيوسته مزيت سرعت بـاالي توليـد را    شود استفاده مي لوله و اتصاالت پلي پروپيلن  وليد  ت

  .آورد با خود به ارمغان مي
  

  به روز بودن تكنولوژي توليد) ب

اين تکنولوژی به داليل ذکر شده در قسمت فوق در سطح جهان خريدار بيـشتری داشـته و ايـن امـر باعـث                

 توليد کنندگان ماشين آالت برای بهبود و گسترش اين روش و حمايت بيشتر از دارندگان اين نوع              بت زياد غر

  . تکنولوژی شده است
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  قابليت توليد محصوالت مختلف ) ج

 با لولهقابليت توليد  لوله  به عنوان مثال يك خط توليد       .  اين تكنولوژي قابليت توليد محصوالت متنوعي را دارد       

.  و از جـنس بـسياري از پليمرهـا را دارد   ) هـاي مختلـف   اقطار گونـاگون و ضـخامت ديـواره     (ع  هاي متنو   اندازه

   . توان كليه محصوالت با سطح مقطع ثابت را توليد نمود استفاده از اين تجهيزات مي همچنين با

  

 : باشدکه عبارتند از داراي مراحل مختلف مي لوله و اتصاالت پلي پروپيلنند توليد يفرآ

 توزين •

 اکستروژن  •

 کلگی و قالب •

 کاليبراسيون  •

 سرمايش  •

 چاپ •

 جمع آوري •

دسـتگاه گراويمتـري   . استفاده مـي شـود  ) وزن سنجي( از سيستمي به نام سيستم گراويمتري    توزين در بخش 

 و ساير مـواد افزودنـي را بـه داخـل اكـسترودر         پروپيلنپلي  جرمي يا ميزان وارد شدن        اي است كه دبي     وسيله

               اين دستگاه داراي قيفهـايي مـي باشـد كـه همگـي بـر روي قيـف اصـلي اكـسترودر نـصب               . نمايد  كنترل مي 

  .گرديده اند

 آمـاده  لولهقلب خط توليد اكسترودر است كه با ذوب كردن مواد و يكنواخت كردن مذاب، مواد را براي توليد                  

مواد جامد به صورت کامالً يكنـواختي  يندي دانست که طي آن   ااکستروژن را مي توان فر    به طور كلي     .كند  مي

  .شوند و سپس قابليت تبديل به شکل و ابعاد مورد نظر را پيدا مي كنند ذوب يا نرم مي

در ايـن مرحلـه مـذاب وارد     .   پس از عبور از اكسترودر كامالً نرم بوده و قابليت شـكل دهـي دارد               پروپيلنپلي  

مذاب يكنواخت و گـرم  .  را بر عهده داردپروپيلنپلي  قسمت كلگي شده و كلگي وظيفه ايجاد مذاب يكنواخت      
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قالب وظيفه شكل دادن مذاب يكنواخت و تبديل آن بـه  . شود  پس از عبور از كلگي وارد قالب مي         پروپيلن پلي

 بـه كـار   پـروپيلن پلي  هايي كه براي ايجاد جريان يكنواخت مذاب          كلگي . با ابعاد مشخص را بر عهده دارد       لوله

همه اين كلگي ها داراي دو استوانه تو در تو هستند كه مذاب            . باشند  هاي مختلفي مي   ي طراحي روند، دارا   مي

قالـب در انتهـاي    .آيد  در مي  ،كند و به شكل يك استوانه توخالي مذاب كه آنالوس نام دارد             از بين آنها عبورمي   

متفـاوت بـه كلگـي بـسته شـده و در      قالبها با اندازه هاي . باشد  ميابعاد لولهكلگي بسته شده و  تعيين كننده     

به ايـن  . توان از يك كلگي و چند قالب استفاده كرد  ميلوله هاگسترده از اندازه محدوده اي  نتيجه براي توليد    

  . ، فقط كافيست كه قالب تعويض گردد و احتياجي به تغيير كلگي نيستلولهمعني كه براي تغيير اندازه 

  

  ي هاي مرسوم تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژ-٤

اي است، به اين ترتيب كه مادة گرمانرم به شكل خاكه يا دانه گونه،      يند ساده ااصوالً قالبگيري تزريقي فر   

سپس با عبـور از  . شوداز طريق قيف تغذيه به محفظة اكسترودر هدايت و در آنجا حرارت ديده، نرم و ذوب مي 

. اش كامالً به يكديگر جفـت شـده اسـت   شود كه دو نيمهافشانك با فشار به داخل قالب نسبتاً سردي رانده مي      

-پس از گذشت زمان مناسب و الزم براي سرد و جامد شدن پالستيك، قالب باز شده و قطعه از آن خارج مـي       

مهمترين مزاياي اين روش، توانايي خوب آن در قالبگيري قطعـات           . شوداين عمليات به دفعات تكرار مي     . شود

   .]۳[ار شدن، امكان توليد با سرعت زياد و ساخت قطعات دقيق استمتنوع، به سهولت خودك

به لحاظ تكنولوژيكي، در حال حاضر توليد لوله هاي پلي پـروپيلن دردنيـا بـا دسـتگاه اكـسترودر تـك                       

مارپيچ صورت مي پذيرد و اتصاالت نيز از طريق ماشينهاي تزريق توليد ميگردنـد و در ايـران نيـز بـا همـين                       

  . صاالت پلي پروپيلن توليد ميگرددروش لوله و ات

  

  

  

  



   

  ٢٧

  
  
  
  
  
  
  

                           پلي پروپيلن و اتصاالتلوله                     سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران        

  بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي طرح  -٥

   . تن در نظر گرفته شده است١١٠٠ورد اقتصادي طرح آظرفيت واحد براي بر

 كيلوگرم در ١٥٠  حدود با فرض خروجي اكسترودرتوليد ميزان تعداد ساعات کاری برای دستيابی به اين

  .می باشد ) روز کاری٣٠٠ ساعته در هر روز و ٨بر مبنای سه شيفت کاری ( ساعت در سال ٧٢٠٠ساعت، 

با توجه به بررسي هاي انجام شده و بررسي واحدهاي موجود توليـد لولـه و اتـصاالت پلـي پـروپيلن در                   

 لولـه و اتـصاالت      حداقل ظرفيت اقتصادي توليد   داخل كشور و واحدهاي در دست احداث توليد اين محصول،           

  . تن در سال است٢٠٠ن پلي پروپيل

  

 برآورد هزينه سرمايه گذاري ثابت -

  

  زمين 

ايـن   انتخاب شده اسـت، قيمـت زمـين در       مناطق محروم    محل اجراي آن كه در     يابي طرح و   باتوجه به مكان  

نياز زمين كه در حـدود   مورد شود، لذا با توجه به متراژ مربع برآورد مي   ريال به ازاي هر متر     ۱۰۰,۰۰۰منطقه  

  . گردد ميليون ريال برآورد مي ۱۰۰۰ زمين برابرهزينه خريد  گردد، بيني مي پيش مترمربع ١٠٠٠٠

 

  ١٠٠٠٠) مترمربع( × ۱۰۰,۰۰۰) ريال/ مترمربع = ( ١٠٠٠ )ميليون ريال(

  سازي محوطههاي  هزينه -

   آماده سازي محوطه-١٤جدول 

 بخش
 مساحت

  )مترمربع(
  مبلغ واحد

 )هزار ريال/متر مربع (
 لهزينه ك

 )ميليون ريال(
 ٢٠٠ ٢٠ ١٠٠٠٠ تسطيح زمين
 ١٦٠ ٢٠٠ ٨٠٠ ديوار كشي

  خيابان كشي و آسفالت و جدول كشي
 ٥٦٠ ١٠٠ ٥٦٠٠  ... و و فضاي سبز

  ۹۲۰ مجموع
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  غيرصنعتي   احداث ساختمانهاي صنعتي و-

 
 هاي بخش صنعتي و غير صنعتي  احداث ساختمانهزينة -۱۵جدول 

 بخش
  متراژ

 )ربعممتر  (
  غ واحدمبل

 )هزار ريال/متر مربع (
  هزينه كل

 )ميليون ريال(
 ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٠٠٠ سوله خط توليد

 ١٤٢٥ ١٥٠٠ ٩٥٠ سوله انبار مواد اوليه
 ٣٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٠٠٠  و تاسيساتسوله انبار محصول

 ٨١٠ ١٨٠٠ ٤٥٠ ساختمانهاي اداري،رفاهي و خدماتي

 ٦٧٣٥ مجموع
 
 

   حق انشعابها هزينه -
  

 ) ميليون ريال  ( هزينه حق انشعابها كل-١٦جدول 
 هزينه كل عنوان رديف
 ١١٠٧ انشعاب برق ١
 ١٥٦ انشعاب آب  ٢
 ٦٦ ) سوخت(گاز انشعاب ٣
 ٢٤ انشعاب مخابرات ٤

 ۱۳۵۴ مجموع
  

   هزينة تاسيسات زير بنايي-

  تاسيسات زير بنايي   كل هزينه -۱۷جدول 
 ) ميليون ريال( هزينه شرح

 ١٠٠ آبسيستم سختي گير 

 ٧٠٠ تاسيسات آب خنك كننده

 ٥٠ تاسيسات هواي فشرده

 ٢١٥ ديزل ژنراتور اضطراري

 ٦٨ تاسيسات سرمايش و گرمايش ساختمان اداري
 ٥٠ تاسيسات سرمايش و گرمايش ساختمان توليد

 ١٣٢ تاسيسات اطفاء حريق
 ١٣١٥ مجموع
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  و وسايل اداري هزينه وسايل نقليه -

  نقل مورد نياز   و وسايل حمل-١٨جدول 
  )ميليون ريال  ( هزينه كل  قيمت واحد  تعداد  عنوان  رديف
 ٢٢٠ ١١٠ ٢  سواري  ١
 ٢٠٠ ١٠٠ ٢ وانت   ٢
 ٢٥٠ ٢٥٠ ١ ليفت تراک  ٣

  ۶۷۰  جمع كل
  

  

  هزينه وسايل اداري-١٩جدول 
  )ميليون ريال( هزينه كل  عنوان  رديف
 ٧٠  ميز و صندلي و قفسه  ١
 ٢٠ ردستگاه فتوكپي و پرينت  ٢
 ٥٠ كامپيوتر و لوازم جانبي  ٣
 ٢٠ قفسه هاي رختكن  ٤
 ٩٠ تجهيزات اداري  ٥

  ۲۵۰  مجموع
 

  

  و گمركنياز   مورد اصليآالت ماشين  هزينه خريد تجهيزات و-

خط توليد          واحد شامل تجهيزات اصلي مورد نياز اصليآالت ماشين دراين قسمت كل تجهيزات و

نهايت كل  سال ارزيابي گرديده و در  در تن۱۱۰۰پيلن و هزينه نصب با ظرفيت لوله و اتصاالت پلي پرو

 اصلي بر اين اساس قيمت تجهيزاتهزينه مورد نياز جهت خريداري آنها مشخص شده است كه 

بر آالت موجود در خط توليد لوله و اتصاالت پلي پروپيلن قيمت ماشين. برآورد شده استيورو  ٧٠٠٣٠٠واحد

   .گرديده استارائه  Krauss Maffeiم از شركت آلماني اساس استعال
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  هزينه هاي جانبي تجهيزات اصلي -

  ) ميليون ريال(هزينه هاي جانبي تجهيزات اصلي -۲۰جدول 
 هزينه شرح رديف
 ۸۸۹ هزينه گمرك تجهيزات ۱

هزينه دستگاههاي ابزاردقيق، كنترل كيفي   ۲
 وتجهيزات آزمايشگاهي

٧١٢ 

 ۵۳۴ كشي، كابل كشي و عايق كاري لولههاي  هزينه ۳
 ۲۱۳۵ مجموع

 
  

  برداري  هاي قبل از بهره  هزينه-

  
  ) ميليون ريال(برداري قبل از بهرههاي  هزينه -۲۱جدول 

 هزينه شرح رديف
 ۲۰۰ هزينة ثبت شركت و اخذ مجوز ۱
 ٤٠٠ اجارة دفتر مركزي  ۲
 ٢٥٥ هزينه بهره برداري آزمايشي ۳

 ۸۵۵ مجموع
  

 

  بيني نشده  هاي پيش  هزينه-

هاي پيش بيني نشده در نظر  گذاري ثابت به عنوان هزينه هاي مربوط به سرمايه  درصد هزينه۵دراين طرح 

   .گرفته شده است

  

  . گذاري ثابت آورده شده است هاي سرمايه  فهرست كاملي از كل هزينه٢٢ در جدول
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  )يورو- ميليون ريال( گذاري ثابت  سرمايههاي  كل هزينه-۲۲جدول 

 عنوان
   هزينه

 )ميليون ريال (
  هزينه

 )يورو(
كل هزينه 

 )ميليون ريال(
 ١٠٠٠  - ١٠٠٠ زمين

 ٩٢٠  - ٩٢٠ محوطه سازي
 ٦٧٣٥  - ٦٧٣٥ ساختمان سازي
 ١٣٥٤  - ١٣٥٤ حق انشعاب

 ١٣١٥ - ١٣١٥ تاسيسات زيربنايي
 ٨٨٩٤ ٧٠٠٣٠٠ - تجهيزات اصلي 
 ٥٣٤  - ٥٣٤ ريكابل كشي و عايق كا

 ٨٨٩  - ٨٨٩ گمرك تجهيزات خارجي
 ٧١٢  - ٧١٢ هزينه تجهيزات برق و ابزار دقيق

 ٢٥٠  - ٢٥٠ لوازم اداري
 ٦٧٠  - ٦٧٠ وسائل نقليه

 ٨٥٥  - ٨٥٥ قبل از بهره برداري
 ١٢٠٦ ٣٥٠١٥ ٧٦٢ پيش بيني نشده

 ٢٥٣٣٢ ٧٣٥٣١٥ ١٥٩٩٤ مجموع
  . در نظر گرفته شده است ريال۱۲۷۰۰نرخ تسعير يورو برابر *

  

   ميزان مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن-٦

 ليست مواد اوليه مصرفي به همراه محل تامين و مقدار مصرف ساليانه هر يك ارائه شده ٢٣در جدول 

  . است

  

  ليست مواد اوليه مصرفي به همراه محل تامين و مقدار مصرف ساليانه-٢٣جدول 
  اوليهماده )تن/سال (مقدار )روز(ري  انباردامدت  تأمينمحل

  گريد رندومPP ١١٥٥ ٣٠  خارجي
  .اتالفي مواد طي فرآيند در نظر گرفته شده است%  ۵ مورد نياز بر اساس PPبرآورد *
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  مورد استفاده در لوله و اتصاالت پلي پروپيلنPP  مشخصات فيزيكي-٢٤ جدول 
  ميزان  استاندارد  واحد  خواص  رديف
  g/cm3 ASTM D 1505 ۹/۰  دانسيته  ۱
۲  MFI  g/10Min ASTM D 1238 ۲۵/۰  
  R ASTM D 785 ۷۰  سختي  ۳
  Kg/cm2  ASTM D 790 ۹۰۰۰  مدول خمشي  ۴
  Kg/cm2 ASTM D 639 ۲۸۰  كششياستحكام   ۵
  ASTM D 638 ۴۰۰ %  ازدياد طولي  ۶
  oC K PIC  ۱۴۰  ذوبدماي   ۷

  

  .، ارائه گرديده است۲۰۰۶واخر سال در مناطق مختلف جهان در ا PP  قيمت ۲۵در جدول 

  ۲۰۰۶-در مناطق مختلف جهان PP  قيمت  -۲۵جدول 
  )دالر به ازاي هر تن(قيمت  منطقه
  ۱۲۸۰-۱۳۲۰ اروپا
  ۱۳۵۰-۱۳۷۰ آسيا

  ۱۳۸۹-۱۴۵۵ امريكاي شمالي
  

   منطقه مناسب براي اجراي طرح پيشنهاد-٧

 و روشهاي متعددي وجود دارد كـه پارامترهـاي   يابي احداث واحد و يا طرح، مدلها   در مورد مسئله مكان   

از مهمترين پارامترهـاي  . كنند بسيار مهم، اساسي و مؤثر در دستيابي به محل مناسب اجراي طرح دخالت مي         

  :توان به موارد ذيل اشاره نمود موجود در اين رابطه مي

  )جمعيت كاري و اداري مورد نياز جهت ايجاد اشتغال( نيروي انساني -١

  )ارزاني زمين و دستيابي به مساحت زياد و قابل تامين(يمت زمين  ق-٣

  )جهت افزايش ميزان سوددهي طرح( معافيت مالياتي -٣

  )پارامتر بسيار مهم در طرحهاي پتروشيمي( دستيابي به منابع تامين مواد اوليه -٥

  )جهت صادرات محصول و واردات مواد مورد نياز( دسترسي به پايگاههاي جهاني -٦

   امكان تامين موارد تاسيساتي همچون برق و سوخت مورد نياز-٧
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لـذا  . هاي ويژه براي اجراي طرح در مراجع توصيه نشده است        با توجه به فرايند توليد، مكان خاصي با مشخصه        

در اين پـروژه چنـد منطقـه    . اجراي طرح در ديگر مناطق محروم بعلت معافيت مالياتي ده ساله توصيه ميشود  

  .اث اين واحد در نظر گرفته شده استبراي احد

همچنـين احـداث    .  بوشهر تنها دو واحد توليدي موجود اسـت         در استانهاي هرمزگان و   :  حاشيه خليج فارس   -

واحد در اين مناطق به دليل نزديكي به بازارهاي صادراتي كشورهاي حوزه خليج فـارس و كـشورهاي آسـياي        

  . اوليه داراي مزيت ميباشدشرقي و نزديكي به بنادر جهت واردات ماده

احداث واحد در اين مناطق به جهت نزديك بـودن بـه بـازار صـادراتي آسـياي ميانـه و                 :  حاشيه درياي خزر   -

  .كشورهاي حاشيه درياي خزر داراي مزيت نسبي است

در ايـن   ايالم و لرستان به دليل ايجاد اشتغال         احداث واحد در استانهاي كردستان،    :  استانهاي غربي كشور   ---

  .مناطق و نزديك بودن به بازار صادراتي كشور عراق و تركيه داراي مزيت نسبي است

  

   وضعيت تامين نيروي انساني و اشتغال-٨

 زيادي به مديريت صحيح و به كارگيري مـؤثر منـابع انـساني بـستگي          حدود و اثربخشي هر سازمان تا       اراييك

ر شـغل در طبقـات مختلـف سـازمان، از اصـول اساسـي                مشاغل و تنظيم شرح وظـايف هـ        تعدادتعيين  . دارد

 و تخصص نيروهاي انساني واحد توليدي دخالـت  تعداد مختلفي در تعيين عوامل .باشد  يك واحد مي  تشكيالت

 سطح اتوماسيون در تكنولوژي مورد استفاده، حـدود تخـصص و مهـارت           بهتوان    از جمله اين عوامل مي    . دارند

كه شامل پرسنل بخش توليـد و پرسـنل بخـش      پرسنل مورد نياز واحد۲۶در جدول  . كرداشاره... مورد نياز و

  .اداري و مديريت است، ليست شده است
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  يروی انسانی مورد نياز طرحن- ۲۶جدول 
 تعداد سمت بخش

 ١ مدير عامل
  ۱ مسئول اداري و مالي
 ١ كارمند اداري و مالي
 ١ مسئول تداركات

 ١  تداركات و فروشكارمند

 ٢ منشي

 ۴ انباردار
 ٢ راننده

 ٢  نظافتچي و آبدارچي

 اداري و مديريت

 ٤  نگهبان
 ١  مدير توليد

 ٤  سرپرست شيفت
 ٤  بندي كارگر بسته

 ٤  راننده ليفتراك
 توليد

 ٤  كارگر سايت
  ۳۶  مجموع

  

   بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي-٩

اندازي  در يك واحد توليدي، عالوه بر مواد اوليه مورد نياز جهت توليد محصول، تاسيساتي جهت راه

اين . باشد نياز مينيز مورد ...) نظير اکسترودر، تجهيزات پايين دستی و (تجهيزات و ماشين آالت موجود 

كننده،  ، آب فرآيندي، آب خنكبرق: شوند عبارتند از قبيل ملزومات كه تحت عنوان يوتيليتي نيز شناخته مي

 به تفکيک جزء  مورد نيازدر اين قسمت، ميزان مصرف هر يك از اين اجزاء. بخار، گاز خنثي و گاز طبيعي

  . مشخص مي شود )مصارف تاسيساتی و عمومي (و جزء غير فرآيندي ) مورد نياز تجهيزات توليدي(فرآيندي 
 

  آب-

 در خط توليد، تأسيسات، مصارف آشاميدني و بهداشتي مورد نياز شامل آب آب مورد نياز واحدهاي صنعتي 

 ٩/٣كننده مورد نياز براي توليد محصول  خنك ميزان آب .مي شودسبز محوطه كارخانه   فضاي  و نيز آبياري
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، ) ساعت توليد٧٢٠٠بر مبنای ( كننده مورد نياز ساالنه رو آب خنك از اين. مترمكعب در ساعت مي باشد

به عنوان آب جبراني به آب در )  متر مکعب١٩٦٦( آن ٧%مكعب برآورد مي گردد كه به ميزان  متر ٢٨٠٨٠

دود آب بهداشتي و آشاميدني مورد نياز، براساس مصرف سرانه هر نفر ح. گردد گردش در سيستم اضافه مي

 توجه به  باهمچنين آب مورد نياز براي آبياري محوطه و فضاي سبز،.  ليتر در روز تعيين مي شود١٥٠

  . ارائه شده است۲۷ كل آب مورد نياز واحد در جدول. گردد  منظور ميآنها مساحت 

   كل آب مورد نياز واحد-۲۷جدول 
  )متر مكعب در ساعت(ميزان  شرح

 ٢٢٥/٠  آب آشاميدني 
 ٢٧٨/٠ )افزودني) (متر مكعب در ساعت(آب خنك كننده 

 ٣٥/٠ ..)فضاي سبز و (اب براي مصارف غير صنعتي 
 ١٦٦٧/٠ شستشو محوطه و تجهيزات

 ٠٦٩٤/٠ آب اطفاء حريق

 ٠٨٩١/١ )متر مكعب در ساعت(مجموع 

 ٧٨٤٢ )مترمكعب(مصرف ساليانه 

  

  برق-       

هاي   زيرا تقريباً همة دستگاه.باشد ترين تأسيسات هر واحد صنعتي، تأسيسات برق مي ترين و زيربنايي اساسي

كننده انرژي مربوط به ساير تأسيسات و  از طرفي برق واحد توليدي، تأمين. رنداصلي خط توليد نياز به برق دا

ارائه شده در ادامه، برق مورد نياز هر يک از بخشهاي موجود در واحد، . همچنين روشنايي كارخانه مي باشد

 .است

  برق مورد نياز خط توليد و تأسيسات) الف

رو ميزان   از اين،ت ساعت به ازاي هر تن محصول مي باشد کيلو وا٢٤٤٨برق مورد نياز فرآيند توليد حدود 

برق . مگاوات ساعت تخمين زده مي شود٢٦٩٣ تن محصول حدود ١١٠٠کل برق مورد نياز جهت توليد 

 مگاوات ١٠٤٤ نيز حدود ... شامل سيستم اطفاي حريق، تصفيه آب ومورد نياز ساالنه تاسيسات و تعميرگاه

  .ساعت تعيين مي گردد
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  ها و محوطه ق روشنايي ساختمانبر) ب

ها ارائه  ها، تخميني از مقدار برق برحسب مساحت ساختمان به منظور برآورد برق موردنياز ساختمان  

  . شود مي

  . ارائه شده است٢٨ميزان كل برق مورد نياز واحد در جدول

   كل برق مورد نياز واحد-٢٨جدول
 )kw(مصرف كل   شرح

 ٣٧٤ خط توليد
 ١٤٥  ياز تاسيسات و تعميرگاهبرق مورد ن

 ٢٠ سولة خط توليد 

 ١٩ سولة انبار مواد اوليه 

 ٤٠  انبار محصول  سولة

 ۱۶ ساختمانهاي اداري، رفاهي، خدماتي 
 ٥٦ روشنايي محوطه 

 ٢٩ الكتريسيته مورد نياز جهت توليد سرمايش

 ٦٩٩ مجموع

  

  رساني  تأسيسات سوخت-

به دليل اهميت گرمايشي، تأسيسات . باشد ي در واحدهاي صنعتي ميسوخت يكي از منابع تأمين انرژ

موارد مصرف سوخت در واحدهاي مختلف صنعتي . بيني مي گردد سوخت در همه واحدهاي صنعتي پيش

 ميزان سوخت مورد نياز فرايند .شود  ميها  گرمايش ساختمان وشامل تأمين دماي موردنياز فرآيند توليد

همچنين جهت تامين گرمايش ساختمانهاي اداري . ي توليد هر تن محصول مي باشد فوت مكعب به ازا٥٧/١

 ميزان كل مصرف گاز . متر مكعب گاز طبيعي منظور شده است٢٥ متر مربع ١٠٠و خدماتي به ازاي هر 

  .باشد  متر مكعب در سال مي٢٨٩٥٠٠طبيعي اين واحد برابر 

  

از لحـاظ راههـاي     ث اين واحد در نظر گرفتـه شـده اسـت،            با توجه به اينكه اطراف شهرهاي بزرگ براي احدا        

  .  راه آهن و فرودگاه با مشكلي مواجه نخواهيم بود ارتباطي مانند راه،
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   وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني-١٠

از . هر واحد توليدي چنانچه مورد برخي حمايتهاي دولت قرار نگيرد، دچـار مـشكالتي در توليـد خواهـد شـد            

واحدهاي جديد در سالهاي ابتدايي راه اندازي در ظرفيت كامل توليد ندارنـد، لـذا حاشـيه سـود آنهـا      آنجا كه   

پايين خواهد بود و نقدينگي واحد در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و براي بقا در ميدان رقابت نياز به حمايتهاي               

شـند و در بازارهـاي جهـاني تـا         از طرف ديگر براي واحدهايي كه داراي قدمت چندين ساله مي با           . مالي است 

حدودي نفوذ پيدا كرده اند، بايد دولت از آنها حمايت كرده و براي تـسهيل و آرامـش خـاطر آنهـا مـشوقها و                      

قوانين ارائه دهد كه فضا را براي ساير توليد كنندگان نيز آماده كند تا محصوالت آنها به راحتـي در بازارهـاي                 

نوع حمايت كه مي تواند دولت در اين زمينه انجام دهد مورد بررسي قـرار          در ادامه دو    . جهاني به فروش برسد   

  :گرفته است

  و مقايسه با تعرفه هاي جهاني) التآمحصوالت و ماشين (حمايت تعرفه گمركي  -

الت پـس از    آاين ماشـين    . الت از خارج از كشور تامين مي شود       آدر اغلب واحدهاي توليدي بخشي از ماشين        

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

  . الت خارجي مي باشدآ درصد قيمت ماشين ۱۰الت وجود دارد حدود آبراي اين گونه ماشين 

 مستلزم پرداخـت حقـوق   ،نها به خارج از كشور صادر مي شود   آاز طرف ديگر واحدهاي توليدي كه محصوالت        

يب توليدكنندگان داخلي به امر صادرات مـشوقهايي       غخوشبختانه در سالهاي اخير براي تر     . اشندگمركي مي ب  

  .  براي آنها تصويب شده است كه باعث شده است حجم صادرات افزايش يابد

  ، بانكها و شركتهاي سرمايه گذار)واحدهاي موجود و طرحها( حمايت هاي مالي -

هـاي صـنعتي اعطـاي تـسهيالت بلنـد مـدت بـراي سـاخت و          طـرح هاي مالي براي    يكي از مهمترين حمايت   

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

  . هاي صنعتي آمده است براي طرح

ن شده تـا    گذاري ثابت جهت دريافت تسهيالت بلند مدت بانكي اقالم ذيل با ضريب عنوا              در بخش سرمايه   -۱

 . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ مي  درصد سرمايه۷۰سقف 
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سازي طرح، ماشين آالت و تجهيزات داخلي، تأسيسات و تجهيزات كارگاهي بـا   ساختمان و محوطه  -۱-۱

  . گردد  درصد محاسبه مي۶۰ضريب 

 درصـد و در غيـر ايـن    ۹۰ماشين آالت خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضريب            -۱-۲

 . گردد  درصد محاسبه مي۷۵ورت با ضريب ص

 درصـد  ۷۰گذاري ثابـت كمتـر از         آالت خارجي در سرمايه     گذاري ماشين   در صورتيكه حجم سرمايه    -۱-۳

 درصـد محاسـبه   ۷۰ جهت دريافت تسهيالت ريـالي بـا ضـريب    ۱-۱باشد، اقالم اشاره شده در بند    

  . گردد مي

رسند سرمايه در گردش مورد نيـاز آنهـا بـه     برداري مي هايي كه به مرحله بهره   اين امكان وجود دارد، طرح     -۲

 .  درصد از شبكه بانكي تأمين گردد۷۰ميزان 

 درصـد و نـرخ سـود    ۱۲هاي بلند مدت و كوتاه مـدت در بخـش صـنعت        نرخ سود تسهيالت ريالي در وام      -۳

ي و نرخ   مبلغ تسهيالت اعطاي  % ۲۵/۱هاي جانبي، مالي آن در حدود          و هزينه  Libor+ ۲%تسهيالت ارزي   

 . باشد  درصد ثابت مي۳سود تسهيالت ارزي براي مناطق محروم 

مدت زمان دوران مشاركت، تنفس و بازپرداخت در تسهيالت ريالي و ارزي را با توجه به ماهيـت طـرح از               -۴

 . شود  سال در نظر گرفته مي۸نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمايه حداكثر 

 ۱۰ حساب ذخيره ارزي براي مناطق كم توسـعه يافتـه و محـروم     حداكثر مدت زمان تأمين مالي از محل       -۵

 . شود سال در نظر گرفته مي

  : باشد هاي مالياتي نيز براي برخي مناطق وجود دارد كه به شرح زير مي عالوه بر تسهيالت مالي معافيت

شامل طـرح    درصد معافيت مالياتي     ۸۰برداري    هاي صنعتي، چهار سال اول بهره       ك  با اجراي طرح در شهر     -۱

  . خواهد شد

 . برداري شركت از ماليات معاف خواهد بود  سال اول بهره۱۰با اجراي طرح در مناطق محروم  -۲

 درصد سـود ناخـالص تعيـين    ۲۵) هاي صنعتي و مناطق محروم به جز شهرك  (ماليات براي مناطق عادي      -۳

 . شده است
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  واحدهاي جديدتجزيه و تحليل و جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث -۱۱

طرح توليـد لولـه و   گذاري بر روي  هاي انجام شده در بخش بازار، فني و اقتصادي در سرمايه      با توجه به بررسي   

  : نكاتي چند مطرح است كه در ادامه آمده استاتصاالت پلي پروپيلني

v   امـا   داخلي بـراي ايـن محـصوالت در كـشور وجـود دارد             گان متعدد ر توليد كنند  ضدر حال حا

همچنين استفاده از اين محـصوالت    . ي از اين واحدها با بهره بسيار پائين فعاليت ميكنند         بسيار

 .در صنايع ساختمان روزبه روز در حال افزايش است

v             توزيع مناسبتر واحدهاي توليد كننده لوله و اتصاالت پلي پروپيلني به منظور كـاهش قيمـت و

 .افزايش مزيت نسبي جهت صادرات ضروري به نظر ميرسد

v  ايـن مقـدار در   .  برآورد شـده اسـت  ريالميليارد  ۲۰ حدود اين واحد  ثابت گذاري  ميزان سرمايه

  .شود محسوب مي متوسطي پتروشيمي رقمايع پايين دستي هاي صن مقايسه با ساير طرح

v          ،به منظور كاهش قيمت تمام شده و افزايش توليـد واحـدهاي توليـد كننـده در داخـل كـشور

 .ريد رندوم بايد در دستور كار پتروشيمي قرار گيردتوليد پلي پروپيلن گ

v                 در حال حاضر وضعيت بازار داخلي اين طرح اشباع ميباشد و نيازي به احداث واحـد جديـد در

 .كشور نميباشد

v احداث واحد جديد بايد با هدف صادرات به كشورهاي همسايه صورت گيرد.  

  

ـ        ي ايـن محـصول در سـالهاي آتـي اشـباع      با توجه به جميع برسي هاي به عمل آمده، بـازار داخل

 با هدف صادراتي خواهد بود و در حال حاضر نيـازي             باشد و چنانچه واحد جديدي احداث گردد،        مي

الزم به ذكر است كه ميزان سرمايه گذاري اين واحـد بـا ظرفيـت               . باشد  به احداث واحد جديد نمي    

  .باشد  ميليارد ريال مي۵۲ تن در سال برابر ۰۰۱۱اقتصادي  
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