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 معرفي محصول -١

 

  
 

باشد كه يك واحـد توليـدي     مي(Poly Vinyl Choloride) هاي پي وي سي     و پنجرهدرمحصول مورد نظر، 

از جـنس پـي وي    .... (هاي كاذب، پارتيـشن و        در اين زمينه، عالوه بر محصوالت فوق مي تواند به توليد سقف           

چـرا  . باشـد  هاي توليدي به همراه شيشه مي    پنجره و درهمچنين الزم به ذكر است كه اين     . اقدام نمايد ) سي

بايست اين محصوالت به همـراه   باشد لذا مي  هاي پي وي سي بسيار با اهميت مي             و پنجره  دركه سيل كردن    

  . شيشه توليد گردند
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   P.V.C هاي     و پنجرهدر

باشد كه در اين قسمت   ميPVCجنس هايي از    همانطور كه قبالٌ نيز اشاره شد، محصول مورد نظر در و پنجره           

  .به تشريح بيشتر اين محصول پرداخته خواهد شد

انـرژي انتقـالي   . دانيم پنجره يكي از عوامل مهم در توليد بار سرمايشي و گرمايشي ساختمان است             چنانكه مي 

نجـره  هـاي جديـد سـاخت پ     روش. باشـد   توسط پنجره از نوع انتقال هدايتي، تشعشعي و نفوذ هواي خارج مي           

مـورد سـاختمان جلـوگيري     عوامل شرح داده شده فـوق را تحت كنترل در آورده و نتيجتاً از اتالف انرژي بـي          

جويي در انتقـال حـرارت محـيط خـارج و      نكته مهم در انتقال نور در حد شفافيت آن همراه با صرفه   . نمايد  مي

  . داخل و همچنين زيبايي آن است

ساير مشخـصات  . شوند  حرارت اكتسابي و مقدار نفوذ هوا از درزها مشخص مي          ها عمدتاٌ با ضريب انتقال      پنجره

نقش پنجره در بار سرمايـشي     . باشد  ها از جمله جنس قاب و ساخت آن نيز در مرغوبيت پنجره مهم مي               پنجره

ل به مراتب بيشتر از بار گرمايشي است چون در بار گرمايشي انتقال حرارت توسط پنجـره صـرفاً از نـوع انتقـا         

هدايتي است در صورتي كه در بار سرمايشي انتقال حرارت عالوه بر نوع هدايت آن شامل انتقال تشعشعي نيـز    

هاي بسيار جديد قادرند كه با تغيير وضعيت خود انرژي اكتسابي تشعـشعي را در فـصول سـرد          پنجره. شود  مي

ها  اين پنجره. جويي به عمل آورند   فهها صر    انتقال و در نتيجه در انرژي مصرفي ساختمان        خانهبه داخل محيط    

شوند كه ديگـر احتيـاجي بـه نـصب وسـايل گـرم        عالوه بر اينكه در صرفه جويي انرژي مؤثر هستند باعث مي     

كننده در زير پنجره جهت جلوگيري از كوران، نفـوذ هواي خارج به داخل و انتقال هواي سرد از جدار شيـشه       

  . به داخل نباشد

در كـشورهاي صـنعتي پنجـره دو جـداره     . شوند ا به صورت يك، دو و سه جداره توليد ميه  به طور كلي پنجره   

باشند كه امروزه در كشور مـا      ها از نوع يك جداره مي       بيشترين مصرف را دارد و در ساير كشورها عمدتاٌ پنجره         

هـاي   شيشهبايست از  نيز جهت صرفه جويي انرژي مطابق اعالم سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور مي            

شودكه عـالوه بـر بهبـود     اي معموالٌ  با گاز آرگون پر مي        چرا كه بين دو جداره شيشه     . دو جداره استفاده گردد   
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هـا جلـوگيري بـه عمـل      ها ناشي از اختالف دماي دو طـرف شيـشه          مسائل انتقال حرارتي از كدر شدن شيشه      

  . آورد مي

 نام و كد محصول - ١-١

و در اين دسـته  ) ٢٥( جزء محصوالت الستيك و پالستيك ISICبندي طبق كدپي وي سي   هاي        و پنجره  در

هـاي       و پنجـره در ISICبر اين اساس كد كامل      . محسوب مي شود  ) ٢٥٢٠(بندي جزء محصوالت پالستيكي     

  .[١] مشخص شده است٢٥٢٠١٣٣٨با شماره پي وي سي 

  

 شماره تعرفه گمركي -٢-١

 تعريـف  پـي وي سـي  هـاي       و پنجرهدرصادرات و واردات حال حاضر متاسفانه شماره تعرفه مجزايي براي در  

از آنجا كـه ايـن   .  آن انجام مي شودمبادالتنشده است و اين كاال مطمئنا با كد تعرفه محصوالت مشابه ديگر         

   PVC كه مربـوط بـه كاالهـاي سـاخته شـده از           ٣٩٢٠٤٣ مي باشد، قطعا در كد تعرفه        PVCمحصول با پايه    

  . [٢]مي باشد، قرار دارد

 احتمال اينكه اين محصول بـا كـدهاي   ،طبق مذاكرات انجام شده با كارشناسان گمرك عالوه بر اين كد تعرفه    

  . ديگري نيز وارد يا صادر شده باشد وجود دارد

 شرايط واردات -٣-١

       طبق قوانين و مقررات واردات جمهوري اسالمي ايران، كاالهـاي وارداتـي بـه سـه گـروه زيـر تقـسيم بنـدي                       

  :شوندمي 

  .ن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز نداردآكااليي است كه ورود : كاالي مجاز -١

 .كااليي است كه ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است: كاالي مشروط -٢

بـه اعتبـار خريـد و فـروش يـا      (كااليي است كه ورود آن به موجب شرع مقدس اسالم    : كاالي ممنوع  -٣

 . گرددموجب قانون ممنوعه و يا ب) مصرف
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جزء گروه اول اين دسـته بنـدي قـرار دارد و بـا         هاي پي وي سي           و پنجره  دردر رابطه با محصول اين طرح،       

  .رعايت ضوابط مشكلي به لحاظ واردات آن در حال حاضر وجود ندارد

هر كااليي كه وارد كشور مي شود بسته به ماهيت آن محصول داراي مقررات و ضوابط خاص خود مي باشـد و    

عرفه هاي گمركي براي حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان داخلي براي محصوالت مختلف متفاوت            ت

در اين رابطه چنانچه يك محصول وضعيت توليد كنندگان داخلي را بـه مخـاطره بيانـدازد مـسلما                   .  مي باشد 

كشور توليد نـشود يـا   ن محصول باال خواهد بود و بر عكس چنانچه محصولي به هر دليلي در               آحقوق گمركي   

علت جلوگيري از مسائل تـورم تـا حـد ممكـن از حقـوق      ه اينكه نياز كشور از توليد آن محصول بيشتر باشد ب        

  .گمركي آن محصول كاسته شده است

وجود نـدارد  پي وي سي هاي      و پنجرهدرهمانطور كه در بند قبل نيز اشاره شد، تعرفه گمركي مجزايي براي        

لذا با توجه بـه كـد تعرفـه مـشابه ايـن محـصول             . شودعرفه محصوالت ديگر وارد كشور مي     و اين محصول با ت    

  .  [٢] درصد مي باشد٤ي آن در حال حاضر كحقوق گمر

 بررسي و ارائه استاندارد -٤-١

هاي پالستيكي از طريـق روش    اند كه اين پروفيل     هايي تشكيل يافته    هاي پي وي سي از پروفيل       ها و پنجره   در

هـا و   بنـابر نحـوه بكـارگيري پروفيـل    . شـوند  اشين اكستروژن به طور پيوسته و ممتد توليد مـي  اكستروژن و م  

هـا، ابعـاد و    ها بـه شـكل      و ديگر تمهيدات مورد نياز، اين پروفيل           و پنجره  دراستفاده از يك، دو يا سه شيشه        

  .شوند هاي متفاوتي توليد مي سطح مقطع

تواند روي يك چارچوب كامالٌ تراز شده فلـزي و يـا روي       به ديوار كه مي   ها    با توجه به نحوه اتصال اين پروفيل      

هـاي آلومينيـومي    سطوح بتني كامال تراز شده و به كمك پيچ انجام شـود لـذا الزم اسـت درون ايـن پروفيـل       

البتـه بايـد اشـاره داشـت كـه ايـن       . كننـد  هاي نازك فـوالدي گـالوانيزه اسـتفاده مـي     مرغوب و برخي از ورق   

  .هاي فلزي به سطح داخلي پروفيل پالستيكي نچسبيده و آزادي حركت دارد پروفيل

هاي ساخته شده از پي وي سي جهت مـصارف گونـاگون           خصوصيات فيزيكي انواع پروفيل    ١در جدول شماره    

  .پي وي سي آورده شده استهاي      و پنجرهدراز قبيل 
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  ي وي سيخته شده از پاهاي س خصوصيات فيزيكي انواع پروفيل١جدول 
مقدار   خصوصيت فني  رديف

  عددي
واحد 
  سنجش

  توضيحات

   N/mm٢  ١٢٠  تنش كششي در نقطه تسليم  ١
    درصد  ٣٠  ازدياد طول در نقطه تسليم  ٢
 دردجه ٢٣مقاومت به ضربه در دماي   ٣

  سانتيگراد
٨٥٠  Kgf نمونه شياردار  

 دردجه -١٠مقاومت به ضربه در دماي   ٤
  سانتيگراد

١٥  m-n   

 دردجه ٢٠ت به ضربه در دماي مقاوم  ٥
  سانتيگراد

٤٠  MPa   

   Shore-D  ٣٥  سختي  ٦
   N/mm٢  ٢٢٠٠  مدول االستيسيته  ٧
   ساعت٩٦بعد از  Mg  ٠  جذب آب  ٨
   ºC  ٨٣  درجه حرارت نرمي  ٩
 درجه ٥٠ تا ٣٠محدوده     ٧/٠  ضريب انبساط طولي درمحدوده دمايي  ١٠

  سانتيگراد
   WMºK  ١٣/٠  هدايت حرارتي  ١١
   dB  ٣٤  هدايت صوتي  ١٢
  U.Vبا پايدار كننده  j/m٢  ٨٦  مقاومت در برابر اشعه آفتاب  ١٣
  ٣/٠با تلرانس  mm  ٢٨  ضخامت  ١٤
    ºC  ٨١ تا-٦٢  محدوده دمايي مقاومت حرارتي  ١٥

  :توان به موارد ذيل اشاره نمود هاي پي وي سي مي     و پنجرهدرهاي  از جمله ساير ويژگي

  .باشد ده به دليل شكل هندسي خاص داراي استحكام باال ميهاي مورد استفا پروفيل -

تعبيه پروفيل فلزي در داخل فضاي خالي پروفيل پي وي سي ضمن افزايش مقاومت، باعث جلـوگيري از         -

به طوري كه عايقي صوتي در مقابل انتقال صـوت  . باشد تغيير شكل آن شده، در كاهش سر و صدا نيز مي        

 .باشند ل ميب  درجه دسي٧٠ تا ٣٤با شدت 

 .نمايد  ها امنيت الزم را فراهم مي    و پنجرهدرهاي مربوطه در  با بكارگيري يراق آالت وجود قفل -

هاي انجام شده در مدت زمان كوتاه به دليل صرفه جويي در مصرف انرژي و عـدم نيـاز بـه                     جبران هزينه  -

 ....)نقاشي، تعويض قطعه و (هاي بعدي  سرويس
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 ٤٥ و غبار و تبادل سرما و كاهش استهالك سيستم سرمايش و گرمايش تا ميـزان    جلوگيري از نفوذ گرد    -

 )هاي دو جداره با توجه به تعبيه شيشه( درصد ٧٥تا 

 براي ١٧٥٥ ASTM D استانداردهاي جهاني پلي وينيل كلرايد بر اساس استاندارد٢همچنين در جدول 

   .پي وي سي براي مصارف عمومي آورده شده است

 [٤]تانداردهاي جهاني پودر پي وي سياس-٢جدول 
  مقدار  ASTMشماره آزمون  واحد  ويژگي

  ٠١٨/١±٠١٢/٠ ١٢٤٣ D  -  ويسكوزيته ذاتي
  ٠١٨/١±٠١٢/٠  ١٨٩٥ gr/lit  D) (  چگالي ظاهري

  ٠/١±٣/٠  ١٧٥٥ μS/cm.g D  هدايت پذيري الكتريكي
  ٢٦٨/٠±٠٢٢/٠  ٢٨٧٣ g D/cm٣  تخلخل

  ١٠١±٦  ١٧٥٥ phr D  جذب پالستي سايزر
هاي پي وي سي در موارد مختلف معموالً نياز به انجام يك سري عمليات مكـانيكي بـر روي     جهت كاربرد ورق  

ي اين ويژگي هستند كه اعمال مكانيكي مختلفـي را بـر        انواع پروفيلهاي پي وي سي دارا     . باشد  ها مي   اين ورق 

  :اين فرايندها عبارتند از . روي آنها انجام داد

v    سوراخ كردن)Punching( 

v    بريدن)Cutting( 

v    اره كردن)Sawing(  

v   سوراخ كردن)Drilling( 

v   پرداخت كردن)Milling( 

v  چاپ عكس)Screen printing( 

v  اليه گذاري)Laminating( 

v آميزي كردن  رنگ )Painting( 

v    چاپ ديجيتالي)Digital printing( 

v    شكل دادن حرارتي)Thermal forming( 

v    جوش دادن)Welding( 
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v    همبست كردن)Bonding( 

v    پرچ كردن)Fixing by rivet( 

v    پيچ كردن)Fixing by screw(  

  محصولبررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني -٥-١

هاي پي وي سي، اساسـاٌ در نظـر گـرفتن يـك قيمـت بـراي            و پنجرهدربا در نظر گرفتن تنوع و گستردگي       

 يا پنجره پي وي سي بـه پارامترهـاي مختلفـي از قبيـل نـوع و      درباشد، زيرا قيمت يك    محصوالت ميسر نمي  

 بـا در نظـر گـرفتن         و پنجـره   دربنـابراين قيمـت     . بـستگي دارد  ...  ابعـاد، نـوع يـراق آالت مـصرفي و             طرح،

از طرفي نيز جهت مقايسه قيمت محـصوالت بـه ناچـار بايـد يـك                . باشد  پارامترهاي مذكور بسيار متفاوت مي    

  .قيمت متوسط به ازاي هر متر مربع در دست داشت تا بتوان مقايسه قابل قبولي ارايه نمود

ها ارايـه گرديـده    براي حصول ديد بهتـر از قيمت تنها قيمت برخي از اين محصـوالت     ٣لذا در جـدول شماره     

  .است

   قيمت داخلي برخي از محصوالت-٣جدول 

  )متر مربع(ابعاد   مشخصات فيزيكي  نوع محصول
قيمت هر متر مربع 

  )ريال(قيمت كل   )ريال(

يراق ساده و دو    لنگه٢پنجره 
  ١١٨٦٨٠٠  ٨٢٤١٦٧  ٤٤/١  حالته

  ١٤٤٦٦٠٠  ٤٤٦٤٨٢  ٢٤/٣  يراق ساده و كلنگي   لنگه٣پنجره 
  ٦٩٩٧٠٠  ٣١٠٩٧٨  ٢٥/٢  يراق ساده   لنگه٢پنجره 
  ٧٤٧١٠٠  ٣١٩٢٧٤  ٣٤/٢  يراق ساده   لنگه٣پنجره 

يراق ساده و دو   پنجره قوسي
  حالته

١٣٧٠٥٠٠  ٧٦١٣٨٩  ٨/١  

  ٥١٤١٠٠  ٥٧١٢٢٢  ٩/٠  يراق ساده  پنجره قوسي
  ٢١٣٢١٠  ٢١٣٢١٠  ١  __  پنجره فيكس
  ١٣١٣٧٠٠  ٥٨٦٤٧٣  ٢٤/٢    پنجره كشويي

  

 ريـال  ٥٠٠٠٠٠هـاي پـي وي سـي در داخـل          و پنجـره دربايد اشاره داشت كه متوسط قيمت هر متر مربع        

رسد قيمت آن در مقايسه با محصوالت جايگزين آن باالتر و نسبت به قيمـت محـصوالت    باشد و به نظر مي  مي



   

  ٨

  

 PVC در و پنجره                        سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                      

 دربين متوسط قيمت هـر متـر   اي  باشد كه در جدول ذيل مقايسه كمتر مي ) با كيفيت مناسب  (مشابه اروپايي   

  .باشد هاي متفاوت انجام شده كه بيانگر توضيحات فوق مي  با جنس   و پنجره

      و پنجرهدر متوسط قيمت هر متر مربع از انواع -٤جدول 
  )ريال(قيمت هر متر مربع       و پنجرهدرنوع جنس   رديف
  ٥٠٠٠٠٠  )با كيفيت كم(پي وي سي تركيه اي   ١
  ٨٠٠٠٠٠  )با كيفيت مطلوب(مان پي وي سي آل  ٢
  ٦٠٠٠٠٠  آلومينومي  ٣
  ٥٠٠٠٠٠  چوبي  ٤
  ٣٠٠٠٠٠  فلزي  ٥

  

 توضيح موارد مصرف و كاربرد -٦-١

هـاي پـي وي سـي در     هاي مطلـوب پروفيـل   هاي پي وي سي به بازار جهاني، قابليت         و پنجره  دراز بدو ورود    

و ...) انـرژي، نـصب، نگهـداري و    (ي جوانـب    ساخت و نصب، تنوع رنگ، صرفه اقتصادي با در نظر گرفتن تمام           

مقاومت در شرايط متنوع آب و هوايي دست به دست هم داده و بـه تـدريج چـوب و فـوالد و آلومينيـوم را از                 

هاي پـي وي سـي در بـسياري از كـشورهاي          و پنجرهدررشد عظيم توليد . سازد صحنه اين صنعت خارج مي  

دليـل ايـن رواج،   . رد آن در صنعت ساختمان مؤيـد ايـن گفتـه اسـت         جهان و رواج كارب   ) كشورهاي پيشرفته (

 و دراين محصول در قياس با انـواع ديگـر   ) در ادامه بدان اشاره خواهد شد     (هاي متعدد و مزاياي آشكار        برتري

  . هاست   پنجره

  :هاي پي وي سي در موارد زير كاربرد دارند      و پنجرهدربا توجه به مزاياي ذكر شده، 

  درجه سانتيگراد+ ٨١ تا -٦٢اي كاربردي دماه -

 هاي پيش ساخته  و پنجرهقدردر توليد انبوه ساختمان سازي و به صورت  -

كليـه  (خـواهيم انتقـال حـرارت و بـرودت يـا انتقـال صـوت زيـادي داشـته باشـيم            هايي كـه نمـي    مكان -

 )هاي واقع در مناطق پر سر و صدا هاي با تلفات حرارتي زياد و ساختمان ساختمان
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خواهيم از طريق درزها هيچگونه هوايي به داخل يا خارج نـشت كنـد و جهـت حـذف        هايي كه نمي    مكان -

 ها و امثالهم هاي جراحي، آزمايشگاه هاي تميز، اطاق هاي هوايي نظير اطاق آلودگي

هـاي لـوكس و    هـاي بـسيار زيبـا، در كـاربرد     هاي مختلف و به خاطر وجود روكـش    به دليل تنوع در رنگ     -

 هاي شيك و مدرن انساختم

 ها و مواد  هاي داراي مواد شيميايي و خورنده، به دليل مقاومت نسبت به اينگونه محيط استفاده در محيط -

 .شود هاي صنعتي و مسكوني به طور عمده مصرف مي در اكثر كشورهاي صنعتي در ساختمان -

 ) ناچيزبه دليل جذب رطوبت(باشند  استفاده در مناطقي كه داراي رطوبت باال مي -

هـاي   هـاي تجـاري، از قبيـل سـاختمان     تواند در بيشتر بخـش  همچنين الزم به ذكر است كه اين محصول مي      

مـورد اسـتفاده   .... هاي مـسكوني و   ها و ساختمان ها، دانشگاه ها، مدرسه ها، بيمارستان ها، هتل  صنعتي، كارخانه 

 بعـضي مـصارف مناسـب نيـستند مثـل      هـاي معمـولي پـي وي سـي بـراي        اما اسـتفاده از پنجـره     . قرار گيرد 

 دارند، در اين صـورت بايـد طراحـي       (Windload)هاي مقاوم     هاي بسيار بلند كه احتياج به بادگيري        ساختمان

  . اي از نظر قالب و پروفيل جهت اين نوع كاربرد صورت پذيرد ويژه

ه چون استفاده از مـواد پـي وي   پي وي سي بايد اشاره داشت ك   هاي        و پنجره  درضمناٌ در مورد آينده كاربرد      

هـاي حـافظ محـيط     تواند مطرح باشد، لذا از طرف سازمان سي در اين نوع محصول بجاي استفاده از چوب مي   

ها از يك طرف و به دليل كاهش تلفات حرارتي و برودتي و متعاقباً           زيست به دليل جلوگيري از تخريب جنگل      

وجه قرار گرفته و روز به روز بر اجباري نمودن اسـتفاده از ايـن        كاهش آلودگي هوا از طرف ديگر بسيار مورد ت        

  . شود مواد تأكيد مي

باشـد و در   همچنين استفاده از اين مواد به جاي آلومينيوم كه فلزي با ارزش و با كاربردهاي بـسيار زيـاد مـي          

نده روشن در اسـتفاده  تواند دليل ديگري بر آي  هايي مواجه هستند، مي     توليد آن نيز همه كشورها با محدوديت      

  .باشد....  و     و پنجرهدرهاي  از مواد پي وي سي در ساخت پروفيل
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سازي و هم از طريق سـازمان حفاظـت از محـيط زيـست و            در كشور ما نيز هم از طريق وزارت مسكن و شهر          

 و دردر ) پـي وي سـي  (سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور به طور جدي پيگير اسـتفاده از ايـن مـواد        

  .باشند  مي   پنجره

 بررسي كاالي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول - ٧-١

هاي گونـاكوني از قبيـل آهنـي، فـوالدي، چـوبي و آلومينيـومي اسـتفاده                   و پنجره  دردر ساختمان سازي از     

اسـتفاده شـده   ) مونـه بـه طـور ن  (هايي از چوب پليمر و كامپوزيتي       و پنجره  درهاي اخير     شود كه در سال     مي

  .ها خواهيم پرداخت است كه در ادامه به بررسي هر يك از اين نوع در و پنجره

آهني يا فوالدي كه نياز به رنگ آميزي به هيچ وجه از نظر تلفات انرژي راندمان ندارنـد  هاي       و پنجره  در -

ها يـك عامـل منفـي محـسوب       و از نظر وزني نيز داراي وزن زيادتري بوده و از نظر زلزله براي ساختمان              

  .شوند مي

چوبي كه عالوه بر نياز به روكش نمودن يا رنگ آميزي به دليل نفوذ رطوبـت و يـا بيـد     هاي        و پنجره  در -

هـاي اوليـه    زدن و تأثير پذيري در قبال ساير عوامل جدي عمر چنداني نداشته و پس از مدتي از تلـرانس    

ضـمناٌ در صـورت   . باشـد   قابل درزگيري بـه طـور كامـل مـي    خارج شده و درزهاي عبوري هوا در آن غير     

 .هاي ساخت بسيار باال خواهد رفت هاي بسيار مرغوب، هزينه استفاده از چوب

تــر هــستند ولــي در صــورتي كــه از  آلومينيــومي كــه گرچــه از نظــر وزنــي مناســبهــاي      و پنجــرهدر -

واهــد گرفــت و در صــورتي كــه از هــاي مرغــوب اســتفاده شـود، هزينــه بــاالتري بــه خـود خ   آلومينيـوم 

آيـد   هاي نازك در ساخت آن استفاده شود، گرچه هزينه پـايين مـي            هاي نامرغوب و با ضخامت      م  آلومينيو

همچنين به هيچ وجه از نظـر تلفـات انـرژي رانـدمان     . ولي از عمر و استقامت كافي برخوردار نخواهد بود      

 .ندارند

در دو الي سه سال اخيـر  . باشد  كاالي جايگزيني پي وي سي مي     چوب پليمر كه امروزه     هاي        و پنجره  در -

اين نـوآوري در تمـام     . شود  هاي چوبي خاصي ارايه شده كه از پلي پروپيلن و خاك اره ساخته مي               پروفيل

هاي چـوبي   توان از كامپوزيت هنوز نمي. اما هنوز با پي وي سي قابل مقايسه نيست   . دنيا پخش شده است   
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 ايتاليايي انجـام داده  Bausanoها را در اين زمينه شركت         خت، يكي از بهترين تالش    هاي خوبي سا    پنجره

زيرا اين مـواد در آينـده مـورد اسـتفاده در           . است كه مطالعه و توسعه پلي پروپيلن و خاك اره بوده است           

به داليل مختلف، در درجه اول قيمت و ديگـر نمـاي چـوبي آن، ايـن شـركت                  . صنعت ساختمان هستند  

 درصـد پلـي پروپيــلن    ٢٠ درصد خـاك اره و      ٨٠هاي با     سته است با كيفيت بسيار خوبي به پروفيـل       توان

 .ها هنوز در مرحله ابتدايي قرار دارد البته استفاده از اين پروفيل. برسد

هـاي بـسيار بـااليي     شوند، از هزينـه     كامپوزيتي نيز كه در كشور ما به ندرت ساخته مي         هاي        و پنجره  در -

باشند، زيـرا آنهـا نيـروي كـار      ها اين است كه اصوالٌ گران مي     يكي از معايب كامپـوزيت    .ار هستند برخورد

اي را به خدمت گرفته و اغلب ماشين آالت پيچيده و گراني براي ساخت آنها مورد نيـاز                  متمركز و فشرده  

 . باشد مي

 درجدول ذيل به مقايسه موردي بين در انتها پس از مقايسه كلي محصول مورد نظر با كاالهاي جايگزين، در              

  .هاي آلومينيومي، چوبي و فلزي پرداخته شده است     و پنجرهدرهاي پي وي سي و     و پنجره

  هاي پي وي سي با كاالهاي جايگزين آن     و پنجرهدرهاي   مقايسه ويژگي- ٥جدول 
  فلزي  چوبي  آلومينيومي  PVC  شرح

نگ آميزي نياز به ر  خود رنگ  به لحاظ رنگ آميزي
  دارد

نياز به رنگ آميزي 
  دارد

نياز به رنگ آميزي 
  دارد

  خيلي سنگين  سنگين  نيمه سبك  سبك  وزن محصول
مقاومت در برابر مواد 

  شيميايي
  )خوردگي و پوسيدگي(

  متوسط  ضعيف  خوب  بسيارخوب

  متوسط  كم  متوسط  زياد  عمر مفيد

مقاومت در برابر حرارت و 
  آتش

در صورت (خوب 
 اضافه كردن

  )هاي مربوطه افزودني
  خوب  ضعيف  خوب

  ضعيف  متوسط  متوسط  عالي  صرفه جويي در مصرف انرژي

  قابليت بازيافت به مواد اوليه
ولي قابل (ندارد 

بازيافت به شاخه هاي 
  )تر مي باشد پائين

  دارد  ندارد  دارد

  ضعيف  ضعيف  خوب  بسيارخوب  حفظ تلرانس ابعادي

در صورت (وب خ  بسيارخوب  مقاومت در برابر رطوبت
  )وجود رنگ

در صورت (خوب 
  )وجود رنگ

در صورت (خوب 
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 اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز - ٨-١

از چهـل سـال پـيش در        و پنجـره درهاي ساختماني از جنس پي وي سي براي مـصرف       صنعت توليد پروفيل  

مـصرف ايـن   . آن افزايش يافته اسـت  با پيشرفت تكنولوژي در اين زمينه مصرف     ساروپا مرسوم گرديده و سپ    

ماننـد  (گردد كه به صـورت بـسيار محــدود شـروع شـد             بر مي  ١٣٥٧نوع محصوالت در ايران به قبل از سال         

 ١٣٧٥-١٣٧٠هـاي    اين صنعت تعطيل گرديد و سپس در سال١٣٥٧و بعد از سال    ) شركت پي وي سي ايران    

و پـشتيباني سـازمان بهينـه سـازي مـصرف سـوخت و          با حمايت    ١٣٨٠از سال   . مجدداٌ توليد آن آغاز گرديد    

 مقررات ملي سـاختمان  ١٩در ارتباط با مبحث ) وزارت مسكن و شهر سازي(هاي دولت    انرژي و دستـورالعمل  

  .باشد، استفاده از اين محصول روز به روز بيشتر گرديد كه دستورالعمل صرفه جويي انرژي در ساختمان مي

 آيـين نامـه اجرايـي آن    ٢٧ قانون برنامه سوم توسـعه و مـاده   ١٢١اس ماده   وزارت مسكن و شهـرسازي بر اس     

هاي بخش غيـر دولتـي     در كميته مـربوطه برنامه بلند مدت صرفه جويي در مصرف انرژي در ساختمان ،برنامه

 ن نامـه، يـي ن آيـ  در اها از نظـر ميـزان مـصرف انـرژي تـصويب نمـوده اسـت،        را به تفكيك گروه بندي استان    

شوند بايد در مقابل اتالف انرژي مقاوم گردنـد و اسـتفاده    هايي كه طبق برنامه ارايه شده، ساخته مي        نساختما

  . اند هاي دو جداره متناسب با اين امر را اجباري نموده و شيشه     و پنجرهدرهاي  هاي حرارتي، پروفيل از عايـق

هاي ذيربط صرفه جـويي در انـرژي در    ازماناميد است كه با اجباري كردن جلوگيري از اتالف انرژي توسط س          

ها مورد توجه بيشتري قرار گيرد زيرا صرفه جـويي در انـرژي در رشـد اقتـصادي كـشور نيـز تـأثير                 ساختمان

  .بسزايي دارد

ميت دارد زيرا با ازدياد جمعيت و بـزرگ شـدن           اه pvc يها     و پنجره  درعالوه بر آن مسأله عايق صوتي بودن        

باشد كه اين مسأله در مـورد   هاي صوتي در ساختمان جهت سالمت رواني جامعه مهـم مي        قشهرها، ايجاد عاي  

در ايـران تـاكنون بيـشترين       . هاي دو جـداره صــادق اسـت        پي وي سي با استفاده از شيشه      هاي       و پنجره  در

ادي بابـت اتـالف   ها هزينه زي شود كه طي اين سال      آلومينيومي، آهني و چوبي مي    هاي       و پنجره  دراستفاده از   

  .صورت گرفته است     و پنجرهدرانرژي به دليل كاربرد اين نوع 
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اي  بنابراين به مرحلـه . باشد امروزه هم قيمت آلومينيوم در جهان رو به افزايش است و هم توليد آن مشكل مي         

يـز تغييــر فــرم    كند و در ضمن در حين اسـتفاده ن        صرف نمي      و پنجره  درايم كه استفاده از آن براي         رسيده

  . شود دهد و در نتيجه اتالف انـرژي آن بيشتر مي مي

 مبحـث مقـررات ملـي سـاختمان در مـورد      ١٩همانگونه كه گفته شد بـا اجبـاري شـدن آيـين نامـه بخـش             

گيرنـد   هايي كه موارد فـوق را بكـار مـي    هاي الزم در مورد ساختمان راهكارهاي كاهش مصرف انرژي و تشويق 

  .گيرد ها انجام مي هاي حرارتي و صوتي در ساختمان هايي در جهت بكارگيري عايق عاليتف) كاهش ماليات(

 آيين نامه، وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان بهينه سـازي مـصرف   اينرسد با وجود  به طور كلي به نظر مي 

 سوخت و انرژي در جهت توسعه اقتصادي اجتماعي كشور و همچنـين حمايـت همـه جانبـه از ايـن صـنعت                       

  .اند تمامي تالش خود را داشته) پي وي سيهاي      و پنجرهدرتوليد (

 كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول -٩-١

 در كل دنيا عمال غير ممكن است، لـذا در ايـن          PVC     و پنجره  دراز آنجا كه دسترسي به ميزان دقيق توليد         

 مـي باشـد    PVC  و پنجـره   در آن در توليـد       كه عمده مصرف   PVCپروفيل  جهاني  بخش به عرضه و تقاضاي      

  .مورد بررسي قرار گرفته است

 

   توليد جهاني محصول-١-٩-١

 ميليون تن در سال مي باشد كه بيانگر اسـتقبال صـنايع   ٢,٢ در حال حاضر حدود PVCتوليد جهاني پروفيل    

 ٣,٢ حـدود  ٢٠٠٧ تـا  ٢٠٠٠رشد توليد ايـن محـصول بـين سـالهاي           . در مناطق مختلف جهان است     مصرفي

  .در جدول و نمودارهاي زير عرضه اين محصول در مناطق مختلف جهان آمده است. درصد مي باشد
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 [٥])هزار تن ( در مناطق مختلف جهانPVC توليد پروفيل -٦جدول 

 ٢٠١٢ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ مناطق
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ آفريقا
 ٤٦٧ ٣٤٧ ٢٧٩ ٢٤٠ ٢٣١ ٢٢٩ آسيا 

 ٢٤ ٢٤ ٢٠ ١٦ ١٥ ١٩  ي و مركزياروپاي شرق
 ٨٠ ٨١ ٧٩ ٥٦ ٥٥ ٥٥ خاورميانه بجز ايران و اسرائيل

 ٨٠٣ ٦٩١ ٦٢٠ ٥٩٠ ٥٥٦ ٥٢٨ آمريكاي شمالي
 ١٠٤ ١٠٨ ٨٥ ٧١ ٦٥ ٦٨ آمريكاي جنوبي و مركزي

 ٩٩٨ ٩٦٦ ٩٣٤ ٩٢٠ ٩٠٨ ٨٨٦ اروپاي غربي

 ٢٤٧٦ ٢٢١٧ ٢٠١٧ ١٨٩٣ ١٨٢٩ ١٧٨٤ مجموع
 

  

   در مناطق مختلف جهانPVCروفيل  ميزان توليد پ-١شكل 
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 ٢٠٠٧ سهم توليد پروفيل پلي وينيل كلرايد درمناطق مختلف در سال-٢شكل 
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 درصـد و كـشورهاي   ٣١ درصـد، آمريكـاي شـمالي بـا       ٤٣بر اساس جدول و  نمودارهاي باال اروپاي غربي بـا            

  .عنوان سه منطقه اصلي توليد پروفيل شناخته مي شونده  درصد ب١٦جز خاورميانه با آسيايي ب

  

   مصرف جهاني محصول-٢-٩-١

 ميليون تن در سـال مـي باشـد كـه بيـانگر اهميـت و           ٢,٢ در حال حاضر حدود      PVCمصرف جهاني پروفيل    

 تا ٢٠٠٠بين سالهاي رشد مصرف جهاني اين محصول     . جايگزيني اين محصول در مناطق مختلف جهان است       

 تقاضاي اين محصول در منـاطق مختلـف جهـان آمـده      سهمدر نمودار زير.  درصد مي باشد   ٣,٢ حدود   ٢٠٠٧

  .است

  
 ٢٠٠٧ سهم مصرف پروفيل پلي وينيل كلرايد درمناطق مختلف در سال-٤شكل 
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 درصـد و كـشورهاي   ٤١ درصـد، آمريكـاي شـمالي بـا          ٤٢بر اساس جدول و  نمودارهاي باال  اروپاي غربي با            

  .عنوان سه منطقه اصلي مصرف كننده پروفيل شناخته مي شونده  درصد ب١١آسيايي بجز خاورميانه با 

  

 شرايط صادرات -١٠-١

همانطور كه اشاره شد، اين محصول داراي كد تعرفـه مجزايـي نمـي باشـد تـا قـوانين صـادرات و واردات آن                       

  . درصد مي باشد٤به محصوالت مشابه اين محصول، سود گمركي براي اين محصول با توجه . مشخص باشد

با مذاكرات انجام شده با توليد كنندگان داخلي، اغلب بازارهاي داخلي را پوشش مي دهند و در اين زمينـه بـا          

ر توليـد  در حال حاضـ . توجه به محصوالت تركيه، نفوذ در بازارهاي هدف صادراتي به آساني امكان پذير نيست   

كشور تقريبا با نياز كشور همسان مي باشد ولي با راه اندازي واحدهاي جديد و استفاده از تكنولوژيهاي برتـر و    

  .  حمايتهاي دولتي، امكان دسترسي به بازارهاي منطقه امري دور از ذهن نخواهد بود

   بررسي عرضه و تقاضا-٢

  بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد -١-٢

   بررسي امكانات توليد داخلي -١-١-٢

پـي وي سـي، ميـزان توليـد داخـل            و پنجـره   دردر اين قسمت به ترتيب به بررسي واحدهاي توليـد كننـده             

محصول، بررسي امكانات توليد فعلي و آتي محـصول و در نهايـت بـه بـرآورد توليـد آتـي محـصول پرداختـه                     

  . شود مي

   ليست توليد كنندگان داخلي-١-١-١-٢

هاي پي وي سي تاكنون در كشور چندان به طور جدي دنبال نشده اسـت،          و پنجره  درجه به اينكه توليد     با تو 

 كننـدگان بـه طـور مجتمـع و در يـك       لذا در اطالعات مربوط به مجوزهاي صادره از وزارت صنايع اين توليـد       

ي وي سـي در كـشور، ايـن    پـ هـاي      و پنجـره درطبقه بندي از محصوالت قرار ندارد و اكثر توليـد كننـدگان      

از اين رو تفكيك ليـست توليـد كننـدگان و       . نمايند  محصول را در كنار ساير محصوالت پي وي سي توليد مي          
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باشد و همچنين آمار دقيقي از ميزان توليـد و تعـداد كارخانجـات و      بسيار دشوار مي  آنها ميزان ظرفيت اسمي  

  .باشد ظرفيت توليد اين محصول در دسترس نمي

اين نكته حائز اهميت است كه نظر به خاصـيت صـرفه جـويي در مـصرف انـرژي توسـط ايـن محـصول،         ذكر  

. سازي مصرف سوخت و انرژي، اطالعات بهتري نسبت به ساير نهادهاي اجـرايي در اختيـار دارد         سازمان بهينه 

هاي مكرر با ايـن   هاي پي وي سي با توجه به تماس به همين دليل اطالعات مربـوط به توليد كنندگان پنجـره   

هـاي پـي وي سـي و ظرفيـت        ليست توليد كنندگان پنجـره     ٨در جدول شماره    . واحـدها به دست آمده است    

با توجه به اظهار نظر كارشناسان واحدهاي توليدي آورده شـده          ) هاي برقرار شده    با توجه به تماس   (اسمي آنها   

  .است

 
  وي سيهاي پي      و پنجرهدر ليست توليدكنندگان -٨جدول 

ظرفيت اسمي   نام استان مربوطه  نام واحد توليدي  رديف
  )متر مربع(

  ٥١٧٧٠  مازندران  پارس توسن  ١

  ١٠٠٠٠٠  آذربايجان شرقي  آرين پاژنگ  ٢

  ٦٤٨٠٠  همدان  كامكاران سيناگستر  ٣

  ٤٨٠٠٠٠  اصفهان  اورمان  ٤

  ٢٠٠٠٠٠  سمنان  صنايع پي وي سي ايران  ٥

  ١٦٨٠٠  كيش  پارس پالن كيش  ٦

  ١٣٥٠٠  آذربايجان شرقي  ندرو  ٧

  ٥٠٠٠٠  آذربايجان شرقي  عايق صدفي  ٨

  ٥٦١٠٠  تهران  سبارا  ٩

  ١١٥٤٤٧٠  جمع
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با توجه به اطالعات كسب شده عالوه بر واحدهاي فوق، واحـدهاي ديگـري نيـز وجـود دارنـد كـه از ميــزان                  

آنها وجود نداشـته و يـا از دادن     يا امكان برقـراري ارتباط با       (. باشد ظـرفيت اسمي آنها اطالعي در دست نمي      

  . آمده است٩نام اين واحدهاي توليـدي به همراه استان مربوطه در جدول شماره ). اند اطالعات امتناع ورزيده

  هاي پي وي سي     و پنجرهدر ليست توليدكنندگان -٩جدول 
  نام استان مربوطه  نام واحد توليدي  رديف
  تهران  سكو  ١
  قيآذربايجان شر  مرجاني  ٢
  آذربايجان شرقي  قاينار دنيز  ٣
  کرمان  بوتيا صنعت  ٤
  اردبيل  رزوين  ٥
  آذربايجان شرقي  پي وي سي سهند  ٦
  تهران  فن آوري فلزات  ٧
  تهران  فراپنجره صنعت  ٨
  مازندران   نوشهر    و پنجرهدر  ٩
  آذربايجان شرقي  طيف نگار  ١٠

  
   بررسي امكانات توليد فعلي و آتي محصول-٢-١-١-٢

ترين مـاده   با توجه به اينكه مهمترين و عمده. باشد ترين امكانات توليد محصول ماده اوليه آن مي      كي از عمده  ي

باشد و اين ماده از جملـه    پلي وينيل كلرايد يا همان پي وي سي مي   پي وي سي،  هاي       و پنجره  دراوليه توليد   

يع پتروشيمي داخلي در اين زمينه مزيت نـسبي   و صناگاز كشور نيز به دليل وجود  در است و يميپتروشمواد  

هـاي      و پنجرهدرهاي ايران چندان مناسب توليد   پتروشيمي حاضرل حا پي وي سي توليدي   د  يگر .وجود دارد 

هاي پي وي سي مطابق اسـتانداردهاي جهـاني       و پنجرهدرپي وي سي با كيفيت مطلوب نيست و براي توليد    

اما در حال حاضـر پتروشـيمي ايـران بـا توجـه بـه اينكـه        . است) S٦٨نوع (سي نياز به گونه خاصي از پي وي    

پي وي سـي سـوق             متقاضي اين گونه خاص چندان زياد نبوده واحدهايش را به سمت توليد اين گونه           

پي وي سي افزايش يابد آن وقـت بايـد پتــروشيمي بـه     هاي       و پنجره  دراما چنانچه روند مصرف     . نداده است 

  .وليد اين گونه از پي وي سي بپردازدت
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   ميزان توليد در پنج سال گذشته-٣-١-١-٢

 و در از يك سو به دليل تنوع محصوالت پي وي سي و عدم تفكيك سازندگان              ،همانطور كه قبالٌ نيز اشاره شد     

در آمـار   پي وي سـي     و پنجرهدرهاي پي وي سي از ساير محصـوالت و از سوي ديگري عـدم وجـود            پنجره

هاي گذشـته در      مربوط به محصوالت منتخب وزارت صنايع، آمار دقيقي از ميزان توليد اين محصول طي سال              

  .باشد دست نمي

 ١١٥٤٤٧٠پـي وي سـي        و پنجـره در ظرفيت اسمي واحد توليد كننـده  ٨از طرفي با توجه به جدول شماره       

جـدول  (انـد    ظرفيت توليد خـويش را ارائـه ننمـوده   باشد در صورتي كه براي توليد كنندگاني كه       متر مربع مي  

 متر مربـع را  ٥٠٠٠٠و يا امكان تماس با آنها فراهم نشده است حداقل ظرفيت توليدي يعني حدود          ) ٩شماره  

 واحـد توليـدي وجـود دارد كـه ظرفيـت آنهـا           ٩،  )٩(در نظر بگيريم و از آنجايي كه با توجه به جدول شماره             

بنـابر ايـن ميـزان كـل     . توان به عدد فـوق اضـافه نمـود     متر مربع مي٤٥٠٠٠٠ان باشد، لذا ميـز   مشخص نمي 

  .باشد متر مربع در سال مي ١٦٠٤٤٧٠ظرفيت اسمي اين واحدها 

باشـند، لـذا      از آنجايي كه معموالٌ واحـدهاي موجود در كشـور قادر به توليـد بـا ظــرفيت اسـمي خـود نمـي                     

از سـوي ديگـر بـا توجـه بـه      . جه بـه نظـر كارشناسـان تخمـين زد    بايست درصد توليد واقعي واحد را با تو    مي

اي از ظرفيت خود را براي توليـد محـصوالتي            اطالعات به دست آمده واحدهاي توليدي ذكر شده درصد عمده         

انـد و تمـامي ايـن ظرفيـت ذكـر شـده         هـايي از جـنس پـي وي سـي اختـصاص داده              ها و شيت    از قبيل پانل  

ـ  ) مترمربع ١٦٠٤٤٧٠( از ايـن رو بـا      . هـاي دو جـداره پـي وي سـي نـدارد                 و پنجـره   دره توليـد    اختصاص ب

يكي از بزرگتـرين توليـد     (هاي برقرار شده با كارشناسان شركت هاي متعدد به خصوص شركت اورامان               تماس

 درصـد ظرفيـت اسـمي واحـدهاي     ٣٦، آنان بر اين عقيده هستند كه حدود     )كنندگان محصوالت پي وي سي    

پي وي سي اختـصاص داشـته كـه بـا توجـه بـه          و پنجرهدر به توليد ١٣٨٥ر كشور در سال توليدي موجود د  

 ٥٧٦٠٠٠ حـدود  ١٣٨٥هاي پي وي سـي در سـال       و پنجرهدرميزان كل ظرفيت اسمي، ميـزان توليد داخل  

  .باشد متر مربع مي
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هاي پي وي سـي در     ره و پنج درهمچنين كارشناسان اين شركت اظهار داشتند كه ميزان توليد داخل واقعي            

متر مربع بوده است كه اين اعداد بـه عنـوان عرضـه     ٤٠٠٠٠٠ و ٢٤٠٠٠٠ به ترتيب ١٣٨٣ و  ١٣٨٢هاي    سال

  .هاي گذشته مطرح است هاي پي وي سي در سال     و پنجرهدرواقعي 

  

   بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا-٢-٢

پـي وي سـي كـه داراي خاصـيت صـرفه جـويي در       هـاي       و پنجرهدرانواع به طور كلي ظرفيت اسمي توليد     

 ٥٧٦٠٠٠از ايـن ميـزان حـدود    . باشـد  متر مربع در سـال مـي   ١٦٠٤٤٧٠مصرف انرژي نيز هستند، در حدود      

باشد كه اين مقـدار مبنـا بـرآورد عرضـه ايـن           مي ١٣٨٥مترمربع به عنوان عرضه واقعي اين محصول در سال          

  .ي آتي خواهد بودها محصول طي سال

هاي آتي، بـه دليـل نداشـتن رونـد منطقـي در سـوابق توليـد و عرضـه و                    در خصوص برآورد عرضه براي سال     

توان بـه صـورت    توان محاسبات دقيقي ارايه نمود و فقط مي هاي در دست اجرا، نمي همچنين عدم وجود طرح   

بايـست بـر اسـاس     د كـه ايـن درصـد مـي     به توليد و عرضه اضافه كـر  فرضي درصدي را به عنوان درصد رشد،     

اوان بـا كارشناسـان مـذكور جهـت         رهاي ف   پس از رايزني  . تجربيات توليد كنندگان و كارشناسان اين امر باشد       

 درصـد در سـال در نظـر    ٢٠هاي آتي درصد رشدي معادل  پي وي سي در سال   هاي       و پنجره  دره  ضبرآورد عر 

هاي آتـي بـا توجـه بـه درصـد           عرضه برآورده شده براي سال      ميزان ١٠گرفته شده است كه در جدول شماره        

  .رشد آورده شده است

  
  )برحسب متر مربع(هاي آتي  پي وي سي در سالهاي      و پنجرهدر برآورد ميزان عرضه -١٠جدول 

  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٨  ١٣٨٧  ١٣٨٦  ١٣٨٥  ١٣٨٤  ١٣٨٣  ١٣٨٢  سال

ميزان 

  عرضه
١٤٣٣٢٧٢  ١١٩٤٣٩٤  ٩٩٥٣٢٨  ٨٢٩٤٤٠  ٦٩١٢٠٠  ٥٧٦٠٠٠  ٤٨٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠٠  ٢٤٠٠٠٠  
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  ٨٥ بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال -٣-٢

شود و شـاهد   هاي واردات، محصول پنجـره به صورت آماده به كشور وارد نمي   به دليل وجود عـوارض و ماليات     

مان بهينه سازي مصرف انـرژي اكثـر       ليكن بر اساس اطالعات ساز    . باشد  اين مدعا اطالعات سالنامه گمرك مي     

وي سي را از كشورهايي نظير آلمـان   هاي پي وي سي در ايران، بعضي مواقع پروفيل پي        توليد كنندگان پنجره  

. باشـد  دهند كه البته ايـن ميـزان بـسيار نـاچيز مـي      نمايند و در داخل كار مونتاژ را انجام مي     و تركيه وارد مي   

نمايند و به همين جهت نوع خاصـي از       هايي هستند كه پروفيل را توليد مي        دسته ديگر وارد كنندگان، شركت    

  .نمايند هاي مرتبط با آن را وارد مي پودر پي وي سي و افزودني

نماينـد كـه توليـد     نظر به داليل فوق، كاشناسان توليد پنجره در سازمان بهينه سازي مصرف انرژي توصيه مي  

توانيم نيـاز بـه پروفيـل در     زيرا در اين صورت مي.  آن در نظر داشته باشيم    همراه توليد پروفيل    پنجره را حتماٌ  

  .داخل را نيز تأمين نماييم

دهد كـه بـراي    هاي بازرگاني نشان مي الزم به ذكر است اطالعات آماري موجود در مؤسسه مطالعات و پژوهش   

 و سـود  ٤ حقـوق پايـه   ٢٠/٣٩٢٥هاي پي وي سي و چهارچوب آنها و آستانه در با شـمار تعرفـه                   و پنجره  در

ايـم كـه     ريال از كشور تركيه واردات داشته٦٤٢٩٥٢٦٥١ كيلوگرم كه ارزش   ٧٢٣٤١ درصد، تنها    ٢٦بازرگاني  

 در ايـن زمينـه    كـه واردات غيـر رسـمي   الزم به ذکر اسـت . باشد  البته اين ميـزان واردات رسمي پروفيـل مي      

  .آن در دست نيست كه اطالع و آماري از حجم بااليي خواهد داشت

   بررسي روند مصرف از آغاز برنامه-٤-٢

 محصول در گذشته) تقاضا( برآورد مصرف -١-٤-٢

پي وي سي از جمله محصوالتي است كه در جهان و در كشور ما نـسبت بـه   هاي     و پنجرهدربا توجه به اينكه  

ايـن محـصول بـا وجـود        ساير محصوالت از پيشينه كمتري برخوردار اسـت، از طرفـي نيـز فرهنـگ مـصرف                  

و جلوگيري از سر و صدا   ) به دليل نامحسـوس بودن براي عامه مردم      (فاكتورهايي نظير صرفه جويي در انرژي       

هـاي گذشـته از ميـزان      همچنين از آنجايي كه در سال     . و ساير مزاياي آن، در كشور ما چندان مطلوب نيست         



   

  ٢٢

  

 PVC در و پنجره                        سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                      

باشد، لذا جهت تعيين مـصرف   ني در دست نميمصرف اين محصول در ساخت و سازهاي كشور اطالعات چندا     

  .و تقاضاي محصول در گذشته از روش مصرف ظاهري استفاده شده است

و واردات ) عرضـه (الزم به ذكر است كه روش مصرف ظاهري عبـارت اسـت از مجمـوع ميـزان توليـد داخـل                     

ن محصـول بـه دليـل قابـل    هاي انجام شده از اي  كه با توجه به بررسي      محصول منهاي صادرات آن در گذشته،     

هـاي خـارجي     بـا نمونـه   .... ) به داليل عدم كيفيت مناسـب، عـدم زيبـايي و            (رقابت نبودن محصوالت داخلي     

همچنين ميـزان واردات    . تاكنون صادراتي نگرفته است   .... ) كشورهايي نظير آلمان، فرانسه، ايتاليا، انگليس و        (

بنـابراين بـا توجـه بـه     . بـوده اسـت  )  تن از كـشـور تركيـه    ٧٢ تنها(هاي گذشته نيز بسيار اندك        آن طي سال  

پـي وي سـي در گذشـته بـا ميـزان      هاي      و پنجرهدررسد كه ميـزان مصرف       توضيحات ارايه شده به نظر مي     

  .آن در گذشته برابر باشد) توليد با ظرفيت عملي(توليد داخلي 

د عملي اين محصول با توجه به ظرفيـت اسـمي    گزارش نيز آمده است ميزان تولي  ٣-٥از آنجايي كه در بخش      

باشد لـذا    مترمربع مي٥٧٦٠٠٠ برابر  ١٣٨٥ارايه شده از سوي توليد كنندگان محصوالت پي وي سي در سال             

)  مترمربـع  ٥٧٦٠٠٠( نيـز همـين مقـدار        ١٣٨٥با عنايت به توضيحات مذكور ميزان مصرف محصول در سال           

  .باشد مي

  آتي بازار برآورد تقاضاي فعلي و -٢-٤-٢

با ساخت و ساز ارتباط مستقيم دارد لذا براي بـرآورد تقاضـا                و پنجره  دربا توجه به اينكه ميزان نياز به توليد         

از طرفي نيز براسـاس معيـار سـازمان بهينـه سـازي             . بايست از آمار مساحت زيربناي ساخت استفاده شود         مي

توان به عنـوان مساحت مـورد نيـاز     ساخت را  مي    درصد زير بناي   ١٥ الي   ١٠مصرف سوخت و انـرژي، حدود      

هـاي    ساله وزارت مسكن شهرسازي، ميزان نيـاز بـه پنجـره    دههمچنين بر اساس برنامه     . پنجره در نظر گرفت   

داراي خاصيت صرفه جويي در مصرف انرژي با استفاده از شاخص سـازمان بهينـه سـازي مـصرف سـوخت و                       

 درصـد از زيـر بنـاي       ٢٠رسـد حـدود       خذ نظر از كارشناسان به نظــر مـي        بنابراين با ا  . انرژي انجام شده است   

 و دردر اين بخش از گزارش جهـت بـرآورد دقيـق تقاضـاي     . اختصاص داد     و پنجره  درتوان به     مساحت را مي  

هاي ساختماني صادر شده و بـا   در روش اول تقاضا برحسب تعداد پروانه. از دو روش استفاده شده است      پنجره
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ه به تعداد واحد مسكوني بـرآورد گرديـده اسـت امـا در روش دوم بـا توجـه بـه مـصوبه وزارت مـسكن و                   توج

مورد بحث هاي       و پنجره  در(با خاصيت صرفه جويي در انرژي       هاي        و پنجره  درميـزان تقاضاي   ،  شهـرسازي

  .هاي آتي برآورد شده است در سال) در گزارش

و اينكـه در       و پنجـره درهاي مطلوب ايـن نـوع     وش اول به دليل نوع ويژگي از اين رو جهت برآورد تقاضا به ر       

 ٥در بين واحدهاي مسكوني چندان بـاب نـشده اسـت و تنهـا        و پنجرهدركشـورمان فرهنگ مصرف اين نوع      

باشـد   سازي بسيار با اهميت مـي      لذا لزوم فرهنگ  . باشد  هاي مصرفي از نوع پي وي سي مي         درصد از كل پنجره   

 جهت صرفه جـويي هرچـه    ،   و پنجرهدرا در حال حاضر برخي از انبوه سازان مبادرت به استفاده از اين نوع            ام

رسـد كـه بـا توجـه        امـا ايـن چنـين بـه نظـر مـي           . باشد  اند كه البته تعدادشان محدود مي       بيشتر انرژي نموده  

    و پنجـره درزمينـه اسـتفاده از     در  (هاي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت و انـرژي از انبوه سـازان               حمايت

، عمده تقاضاي واقعي ايـن نـوع محـصول تـا رايـج شـدن فرهنـگ        )هاي دو جداره جهت صرفه جويي انـرژي       

چرا كه تعداد زيادي از انبوه سازان تمايل به استفاده از اين          . باشد  مصرف آن بين عموم مردم در اين بخش مي        

  .اند ت سازمان سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، نشان داده جهت برخورداري از تسهيال   و پنجرهدرنوع 

هاي سـاختماني صـادر شـده        تعداد پـروانه  ١٣٨١از اين رو با استناد به مركز آمار ايران و سالنامه آماري سال              

هـاي    براي احداث ساختمان مسكوني بر حسب تعداد واحد مسكوني در نقاط شهري در جدول ذيل طي سـال                 

  .ه استگذشته آورده شد

   تعداد پـروانه ساختماني صادر شده بر حسب تعداد واحد مسكوني-١١جدول 
  هاي گذشته در نقاط شهري طي سال

  مجموع  پنج واحد و بيشتر  چهار واحد  سه واحد  دو واحد  يك واحد  سال

١١٨٤٢٢  ١٨٥٨  ٩٥٩  ٤١٦٩  ٢٣٢٤١  ٨٨١٩٥  ١٣٧٧  

١١٩٢٢٣  ٣١٤٥  ١٤٧٦  ٤٨٢٨  ٢٤١٧٩  ٨٥٥٩٥  ١٣٧٨  

١١٠١٦١  ٤٩٤٦  ١٨٥٦  ٤٧٨١  ٢١١٠٤  ٧٧٤٧٤  ١٣٧٩  

١١٠٨٢٤  ٦٩٨٧  ٢٤٢٨  ٦٢٧٦  ٢٤١٨٦  ٧٠٩٤٧  ١٣٨٠  

١٣١١١٢  ١١٨٣٠  ٤٦٢٩  ٩٨٣٢  ٣١٣٥٨  ٧٣٤٦٣  ١٣٨١  

  ٧٦٧٤٣  ٧٥٧٤  ٣٠٤٨  ٦٩٧٣  ٢٠٥٠٥  ٣٨٦٤٣  ١٣٨٢نيمه اول سال 
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هـاي گذشـته    هاي ساختماني صادر شده بر حسب تعداد واحـد در سـال   اكنون با بررسي آمار مربوط به پـروانه   

سعي در پيش بيني ميزان تعداد واحدهاي مسكوني و در نهايت ميزان تقاضـا طـي        ) ١١مطابق جدول شماره    (

هـا   هـاي مختلـف بـر روي ايـن داده     بدين منظور مدل. هاي آتي با استفاده از بهترين مدل آماري را داريم   سال

بـا  . گردد بهترين مدل انتخاب مي  ) ضريب همبستگي (اي    انطباق داده شده و با استفاده از پارامتـرهاي مقايسه        

باشد و از طرفي نيـز بـا    توجه به اين كه تعداد واحدهاي مسكوني در كشور داراي روندي صعـودي و خطي مي         

هاي انجام گرفته مدل خطي بر روي اين داده مناسب تشخيص داده شـده اسـت كـه معــادله آن بـا                         بـررسي

  .آيد استفاده از روابط زير به دست مي

Y = a + BX 

22

2

)(
.

xxn
xyyxa

Σ−Σ
Σ−ΣΣ

=  

22 )(
..
xxn

yxxyb
Σ−Σ

ΣΣ−Σ
=  

هـاي   حال با توجه به معادله رگرسيون ارايه شده به محاسبه پيش بيني تعداد واحدهاي مـسكوني بـراي سـال      

همچنين ذكر اين نكته ضـروري است كه با توجه به نظر كارشناسان هر واحد مـسكوني  . شود  آتي پرداخته مي  

بـري سـهولت در امـر محاسـبات بـه طـور       (نيـاز دارد         و پنجره  در متر مربع    ٣٠ تا   ٢٠ به طور متوسط حدود   

پـي  هـاي       و پنجـره دراز طرفي درصد مصرف ).  متر مربع در نظر گرفته شده است٢٥متوسط براي هر واحد    

ه از ايـن  باشـد كـ   مورد استفاده مـي هاي      و پنجرهدر درصد كل ٨٠ و ٥٠وپا به ترتيب    روي سي در جهان و ا     

 فاصله زيادي با ساير كشورها دارد كه ايـن  ١٣٨٥ درصدي در سال ٥حيث كشورمان با توجه به درصد مصرف   

در . باشـد  هاي آتـي مـي   ها در سال امر خود نشانگر تقاضا و فضاي مناسب جهت بكارگيري اين نوع در و پنجره    

مورد نياز هـر     و پنجرهدربا توجه به متوسط     و پنجرهدرجدول ذيل نتايج محاسبات مربوط به برآورد تقاضاي         

  .واحد مسكوني آورده شده است كه روش محاسبه تقاضا در فرمول ذيل آمده است

  برآورد كل تقاضاي) = دو واحد × ٢× مورد نياز براي هر واحد      و پنجرهدرمتوسط ) + (يك واحد× مورد نياز براي هر واحد      و پنجرهدرمتوسط + (

  ) چهار واحد × ٤× مورد نياز براي هر واحد      و پنجرهدرمتوسط ) + (سه واحد × ٣× مورد نياز براي هر واحد      و پنجرهردمتوسط (

  )پنج واحد × ٥× مورد نياز براي هر واحد      و پنجرهدرمتوسط (
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100
  ي وي سي با توجه به درصد مصرف جهاني  پ    و پنجرهدرتقاضاي  =     و پنجرهدربرآورد كل تقاضاي * 50

  

  طي سال هاي آتي     و پنجرهدر برآورد تعداد واحد مسكوني و تقاضاي داخلي -١٢جدول 

چهار   سه واحد  دو واحد  يك واحد  سال
  واحد

پنج واحد و 
  بيشتر

برآورد كل تقاضاي 
       و پنجرهدر
  )متر مربع(

 پي     و پنجرهدرتقاضاي 
صد وي سي با توجه به در

  )متر مربع(مصرف جهاني 

٣٧٢٦٤٨٧  ٧٤٥٢٩٧٥  ١٦٧٧٤  ٦٤٧٩  ١٣٨٤٥  ٣٨٨٥٩  ٦٩٠٨٠  ١٣٨٣  

٤٠٦٢٥٨٧  ٨١٢٥١٧٥  ١٩٤٧٥  ٧٤٩٩  ١٥٧١٣  ٤٢١٠١  ٦٦٢٩٥  ١٣٨٤  

٤٣٩٨٧٣٧  ٨٧٩٧٤٧٥  ٢٢١٧٦  ٨٥٢٠  ١٧٥٨١  ٤٥٣٤٣  ٦٣٥١٠  ١٣٨٥  

٤٧٣٤٩٥٠  ٩٤٦٩٩٠٠  ٢٤٨٧٨  ٩٥٤٠  ١٩٤٥٠  ٤٨٥٨٥  ٦٠٧٢٦  ١٣٨٦  

٥٠٧١١٠٠  ١٠١٤٢٢٠٠  ٢٧٥٧٩  ١٠٥٦١  ٢١٣١٨  ٥١٨٢٧  ٥٧٩٤١  ١٣٨٧  

٥٤٠٧٢٠٠  ١٠٨٨١٤٤٠٠  ٣٠٢٨٠  ١١٥٨١  ٢٣١٨٦  ٥٥٠٦٩  ٥٥١٥٦  ١٣٨٨  

  
 تنهـا  ١٣٨٥پي وي سي در سال      و پنجرهدر متر مربع ٥٧٦٠٠٠همانطور كه قبالٌ نيز اشاره شده ميزان توليد    

 درصـد باقيمانـده از   ٩٥را پاسـخگو بـوده و        و پنجرهدر در زمينه ١٣٨٥ درصد از كل تقاضاي موجود سال        ٥

بـسيار  )  درصـد ٥٠(اند كه اين ميزان در مقايسه با درصـد مـصرف جهـاني       ها استفاده نموده     و پنجره  درساير  

  .باشد باشد و بيانگر وجود فضاي مناسب جهت احـداث واحد توليـدي در اين زمينه مي اندك مي

دت صرفه جويي در مصرف انرژي براسـاس مبحـث   اما جهت برآورد تقاضا به روش دوم استناد به برنامه بلند م    

تقاضاي به دست آمده از ايـن    .  مقررات ملي ساختمان تهيه شده در وزارت مسكن و شهرسازي، شده است            ١٩

    و پنجـره دربه همين دليـل از تقاضـاي كـل    . هاي آتي خواهد بود     در سال      و پنجره  درروش تقاضاي اين نوع     

  .باشد متر ميكه از روش اول به دست آمده ك 

هاي صـادره بـراي سـاخت از طريـق پايگـاه اطالعـات بانــك            در اين روش آمار ساخت و ساز براساس پـروانه        

گروه بنـدي  (هاي    مركـزي دريافت شده و متوسط زير بناي هر گروه از تقسيمات مصوبه در هر گروه از استان                

الزم بـه  . ل پيش بيني صورت گرفته اسـت محاسبه شده و براساس آن جدو) ها در ذيل آورده شده است       استان

  :باشد  ها با استفاده از مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان به ترتيب زير مي ذكر است گروه بندي استان
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شـامل  . هايي كه در گروه نياز به انرژي زيـاد و نيـاز گرمـايي يـا سـرمايي زيـاد قـرار دارنـد          استان )گروه الف 

   خوزسـتان،  ختياري، اردبيل، آذربايجـان شـرقي، آذربايجـان غربـي، همـدان،     هاي زنجان، چهارمحال و ب  استان

  .هرمزگان، بوشهر

هايي كه در گروه نياز به انرژي متوسط و نياز گرمايي يـا سـرمايي زيـاد قـرار دارنـد، شـامل                        استان )گروه ب 

  .س كردستان، قزوين، خراسان، كرمانشاه، مركزي، ايالم، فار  سمنان، هاي اصفهان، استان

 قــم،   هـاي لــرستان، گـيالن،    هايي كه در گروه با نياز انـرژي كم قرار دارنـد، شـامل اسـتان                استان )گروه ج 

  .گلستان، مازندران، سيستان و بلوچستان، كهكيلويه و بويـراحمد، يزد

ز س از محاسبه مساحت زيربنا هر يك از تقسيمات استاني و بررسي دقيق روند متـوسط زيربنا در هـر يـك ا     پ

 ٢٠٠هاي آتي در مراكز استاني متوسط زير بنا باالتر از       ها به اين نتيجه خواهيم رسيد كه طي سال          گروه بندي 

. باشـد   متـر مـي  ١٠٠ و ٢٠٠متر مربع و اين مقدار در مراكز شهرستان و باقيمانده شهرها به ترتيـب بـاالتر از            

 مسكن و شهرسازي سعي در بـرآورد تقاضـا          حال با توجه به توضيحات مذكور و در نظر گرفتن مصـوبه وزارت           

 درصد پيش بيني مساحت زير بنا تحقق يابـد و بـر اسـاس آن معـادل      ٧٥همچنين فرض شده كه     . شده است 

 و دربا توجه به معيار سازمان بهينه سازي مصرف سوخت و انرژي در خصوص حدود مجـاز تعبيـه        ( درصد   ٢٠

ايم كه محاسـبات مربوطـه در    در نظر گرفته     و پنجرهدرن تقاضاي اين مقدار را به عنـوا ) در ساختمان     پنجره

  . آورده شده است١٣جدول شماره 

  )مترمربع(     و پنجرهدر جدول پيش بيني تقاضاي -١٣جدول 

  سال
  گروه استان

تقسيمات 
  ١٣٨٧  ١٣٨٦  ١٣٨٥  ١٣٨٤  ١٣٨٣  استان

  ١٤٣٥٤٣٠٦  ١٣٠٠٤٩٧٨  ١١٧٩٣٠٣٦  ١٠٦٧٧٦٠٥  ٩٥٣٤٤١١  مركز استان

  الف  ٤٠٨٤٩٦٢  ٣٨٨٥٧٦٢  ٣٨٠٦٤٢٢  ٣٦٨٥٥٢٦  ٠  مراكز شهرستان

  ١١٦٠٣٧٧  ١٣٠٩٥٢٣  ٠  ٠  ٠  باقيمانده شهرها
  

  )مترمربع(     و پنجرهدر جدول پيش بيني تقاضاي -١٣ادامه جدول 
گروه   سال

  استان
  تقسيمات استان

١٣٨٧  ١٣٨٦  ١٣٨٥  ١٣٨٤  ١٣٨٣  
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  ١٩٥٩٩٦٤٥  ١٨٢٠٠٢٦٣  ١٥٥٩٩٤٥٨  ١٤٣٦٣١٣١  ٩٥٣٤٤١١  )متر مربع(جمع مساحت زير بنا 
  ٧٥/١٤٦٩٩٧٣٣  ٢٥/١٣٦٥٠١٩٧  ٥/١١٦٩٩٥٩٣  ٢٥/١٠٧٧٢٣٤٨  ٢٥/٧١٥٠٨٠٨   درصد زير بنا٧٥فرض تحقق 

  ٢٩٣٩٩٤٧  ٢٧٣٠٠٤٠  ٢٣٣٩٩١٩  ٢١٥٤٤٧٠  ١٤٣٠١٦٢  )تقاضا( درصد معادل ٢٠
  ٢٢٥٠٣٩٠٩  ٢٠١٩٧٥٢٢  ١٨٩٨٤٤٢٨  ١٧٠٧٤٣٥٥  ٠  مركز استان

  ب  ٥٧٣١٢٢٩  ٥٥٠١٩٥٧  ٥٧٥٣٧٠٦  ٠  ٠  مراكز شهرستان
  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  باقيمانده شهرها

  ٢٢٥٠٣٩٠٩  ٢٠١٩٧٥٢٢  ١٨٩٨٤٤٢٨  ١٧٠٧٤٣٥٥  ٠  )متر مربع(جمع مساحت زيربنا 
  ٥/٢١١٧٦٣٥٣  ٢٥/١٩٢٧٤٦٠  ٥/١٨٥٥٣٦٠٠  ٢٥/١٢٨٠٥٧٦٦  ٠   درصد زير بنا٧٥فرض تحقق 

  ٤٢٣٥٢٧١  ٣٨٥٤٩٢٢  ٣٧١٠٧٢٠  ٢٥٦١١٥٣  ٠  )تقاضا( درصد معادل ٢٠
  ٤٧٠١٠٥٨  ٤٤٢٠٣٧١  ٤٣٧٩٧٤١  ٠  ٠  نمركز استا

  ج  ٤٠٥١٢٤١  ٣٧٤٦٩٩٠  ٠  ٠  ٠  مراكز شهرستان
  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  باقيمانده شهرها

  ٨٧٥٢٢٩٩  ٨١٦٧٣٦١  ٤٣٧٩٧٤١  ٠  ٠  )متر مربع(جمع مساحت زير بنا 
  ٢٥/٦٥٦٤٢٢٤  ٧٥/٦١٢٥٥٢٠  ٧٥/٣٢٨٤٨٠  ٠  ٠   درصد زير بنا٧٥فرض تحقق 

  ١٣١٢٨٤٥  ١٢٢٥١٠٤  ٦٥٦٩٦١  ٠  ٠  )تقاضا( درصد معادل ٢٠
  ٣٠٢٧٧٤٠٨  ٣٠٧٤٠٧٣٠  ٢٦٤٢٧٠٣٢  ٢٥٩٠٠٢٥٥  ٢٦٠٨٧٨٣٢  تهران و شهرهاي تابعه  تهران

  ٢٢٧٠٨٠٥٦  ٥/٢٣٠٥٥٥٤٧  ١٩٨٢٠٢٧٤  ٢٥/١٩٤٢٥١٩١  ١٩٥٦٥٨٧٤   درصد زير بنا٧٥فرض تحقق 
  ٤٥٤١٦١١  ٤٦١١١١٠  ٣٩٦٦٤٠  ٣٨٨٥٠٣٨  ٣٩١٣١٧٥  )تقاضا( درصد معادل ٢٠

  ١٣٠٢٩٦٧٤  ١٢٤٢١١٧٦  ١٠٦٧١٦٥٥  ٨٦٠٠٦٦١  ٥٣٤٣٣٣٧  )متر مربع(تقاضاي كل 
  

باشد لـذا   از آنجايي كه تقاضاي برآورد شده به روش دوم با در نظر گيري مصوبه وزارت مسكن و شهرسازي مي  

هايي دارد كه نصب آنها موجب صرفه جويي انـرژي گـردد كـه از آن     تمامي اين تقاضا اختصاص به در و پنجره 

رسـد روش اول   با مقايسه دو روش برآوردي تقاضـا به نظـر مـي          . باشد  پي وي سي مي   هاي        و پنجره  درجمله  

  .تقاضاي واقعي تري در بازار مصرف باشد

  

  

  

  

   و امكان توسعه آن٨٥ بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال -٥-٢
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 مبـادالت  PVCني پروفيـل  صادر نمي شود و ماده تشكيل دهنده آن يع         و پنجره  دردر بخش صادرات، عموما     

مي شـود و      عنوان يك محصول جديد در كشور شناخته        ه   در كشور ب   UPVCتوليد پروفيل   . منطقه اي دارد  

در بازارهـاي منطقـه اي نيـز    .  ظرفيت كشور داراي يك جهش شده است١٣٨٤بر طبق آمار توليد نيز از سال      

مچون تركيه امكان صادرات براي خيلي از توليد      هنوز محصوالت داخلي نفوذ نكرده است و با وجود كشوري ه          

علت عـدم وجـود كـد    ه آمار رسمي از ميزان صادرات اين محصول ب      . كننده هاي داخلي امكان پذير نمي باشد      

 هـزار تـن محـصول    ٢با مذاكرات انجام شده با توليد كننده گان در حال حاضر حدود . تعرفه مجزا وجود ندارد  

از آنجا كه اغلب تجهيزات توليد كننـدگان داخلـي از سـازندگان اصـلي ايـن       . ودبه خارج از كشور صادر مي ش      

بنابراين به لحاظ كيفيت محـصوالت داخلـي كـامال قابـل     . صنعت همچون كراسمافاي و سينسيناتيو مي باشد 

 در طـي چنـد   UPVCدر جدول زير نيز ميزان صادرات ورق و پروفيل          . رقابت با محصوالت خارجي مي باشند     

ير مالحظه مي گردد و پيش بيني مي شود اين روند با رشد فزاينده در طي سالهاي آتي ادامـه داشـته   سال اخ 

  .باشد

 
   هزار تن– صادرات پروفيل و ورق پلي وينيل كلرايد سخت در ايران -١٤جدول 

  ١٣٨٤ ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ سال
  ٤ ٤ ٥/٤ ٤ ٨/٣ ٥/٣ ٤/٢ ٨/١ صادرات

  
  نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم بررسي -٦-٢

باشد و از طرفي نيـز   پي وي سي در كشور محدود ميهاي     و پنجره  دربا توجه به اينكه تعداد توليد كنندگان         

محصوالت آنان از كيفيت الزم جهت رقابت با ساير كشورها برخـوردار نيـست لـذا تاكنــون از ايـن محـصول                  

اميـد است با در نظـر گـرفتن بازارهـاي       . هاي گذشته و چه هم اينك وجود نداشته است          ر سال صادراتي چه د  

  .صادراتي جهان، در اين زمينه، آينده مطلوبي در پيش روي اين محصول به وجود بيايد

آهنـي، آلومينيـومي، چـوبي و پـي وي سـي و جديـداٌ       هاي      و پنجره  درهمانگونه كه گفته شد در حال حاضر        

آلومينيوم امروزه در جهان قيمتش رو به افزايش است و استحصال آن نيـز  . باشد يمر مورد استفاده مي   چوب پل 

باشـد و   اقتـصادي نمـي      و پنجـره دردر نتيجـه اسـتفاده از آن جهـت    . مشكل بوده و نياز به انرژي زيادي دارد  
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هـا ميـزان هـدر      نوع در و پنجـره در اين. باشد مضاف بر اينكه از نظر عايق حرارتي و سرمايش نيز مناسب نمي   

  .رفتن انرژي از طريق جابجايي به حدي است كه معموالٌ درزبندي چندان كارگشا نيست

شود و در ثـاني مـسأله هـدر دادن انــرژي در         آهني نيز اوالٌ بخاطر سنگين بودن توصيه نمي       هاي       و پنجره  در

هـا و صـدمه    چوبي به دليل استفاده بي رويه از جنگـل   هاي     و پنجره  در. باشد  مورد آن نيز مانند آلومينيوم مي     

پـي وي سـي و يـا     هـاي         و پنجـره   دربنابراين امروزه در دنيا از      . باشد  زدن به محيط زيست نيز به صرفه نمي       

تـوانيم از آن   بنابراين باتوجه به اينكه مواد اصلي نفتي در كشور وجود دارد و مي    . كنند  چوب پليمر استفاده مي   

كنيم كه بسيار هم مرغوب است لذا در اين زمينه در دنيا از مزيت نـسبي برخـورداريم و       ي توليد مي  پي وي س  

  .توانيم صادرات خوبي را داشته باشيم مي

 نوپاست و فرهنگ استفاده ازآن به وجود نيامده است و پليمـري نيـز           PVC و پنجره    در توليد   در ايران صنعت  

چـه بخـواهيم روي صـادرات فكـر شـود بايـد روي مـواد اوليـه نيـز          شود مرغوب نيست كـه چنان   كه توليد مي  

پـي وي سـي كـار    هاي      و پنجرهدر سال است كه روي ٤٥ سال و آلمان ١٠تركيه . هايي صورت گيرد  فعاليت

    و پنجـره درتـأمين كـرده و   ) پتروشيمي آبادان و بندر امـام (كنند و حتي تركيه مواد اوليه خود را از ايران   مي

  .چرا كه در تركيه چيزي به عنوان پودر پي وي سي وجود ندارد. كند وليدي خود را به ايران صادر ميتهاي  

تواند قابـل رقابـت باشـد فقـط      پي وي سي، محصوالت داخل كشور مي    و پنجرهدردر صورت توليد پروفيل و   

 توجه داشت بـا توجـه بـه     البته بايد . بايد دانش فني مناسب جهت توليـد محصـول با كيفيت وارد كشور شود           

بايست با احتيـاط وارد ايـن بـازار شـد و بـا       نهضتي كه در دنيا در مورد معـايب پي وي سي صورت گرفته مي           

  .اطمينان از مصـرف داخل و بازار صادراتي به اين كار اقـدام نمود

  تايــوان، اردن، هاي پي وي سـي هـستند عبارتنـد از چـين،       كشورهايي كه توليد كننده و صادر كننده پنجره       

 فرانـسه، پاكـستان، يونـان، مـراكش، ليتـواني،         ايتاليا،  تركيه، مجارستان، كره جنوبي، برزيـل، آلمان، انگليس،      

  .هنگ كنگ، كانادا و هند

نمايـد كـه البتـه توسـط      گردد از ميان كشورهاي همسايه فقط تـركيه در اين زمينه فعاليـت مـي      مالحظه مي 

ايـن كـشور   . باشند هاي توليد كننده پروفيل اين كشور مورد توجه مي      ي نيز شركت  برخي توليد كنندگان داخل   
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هـاي   تواند در نقش رابط براي صادرات مطرح شـود و يـا اينكـه شـركت              به عنوان يكي از همسايگان ايران مي      

 عنــوان  توانند محصوالت خود را از طـريق همكاري با اين گروه صـادر كنند و يـا بـه             ايراني توليـد كننده مي   

  .، بخشي از بازار را به خود اختصـاص دهند)هاي اين كشور شركت(رقيب 

هاي پي وي سي در كشورهاي اروپايي و با توجـه بـه اينكـه       همچنين با توجه به رشد فـزاينده مصرف پنجـره       

بـه نـوع   توليد كنندگان زياد و بزرگي در اين كشورها فعاليت كرده و محصوالت با كيفيت و متنـوعي با توجه              

كنند، رقابت با آنها در آغاز فعاليت توليدي، غير قابل قبول و يا حتي غيـر              هايشان توليد مي    معماري ساختمان 

از طرفي ديگر نيز براي فعاليت در كشورهاي همـسايه خلـيج فـارس بايـد ضـمن تبليغـات و                . باشد  ممكن مي 

بنـابراين بـا   . ن خاص آن منطقه تهيه گرددفرهنگ سازي، با توجه به نوع وضعيت آب و هوايي آنها فرموالسيو         

 حـوزه   تازه استقالل يافته،(توان كشورهاي منطقه  توجه به مباحث ارايه شده بازار صادراتي اين محصول را مي          

در درجه اول و بازارهاي اروپايي در درجه دوم درنظر گرفت و مهم توليد محصـوالت بـا كيفيـت       ) خليج فارس 

ني و رقابت در اين بازارها بـا قيمـت تمـام شـده كمتـر نـسبت بـه مـشابه اروپـايي          و حضـور در بازارهاي جها 

  . باشد مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  بررسي اجمالي تكنولوژي-٣
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، تــزريق، پــرس از طريـق فـرم     ، كلندر از جمله اكستـرود  PVCهاي خاص فـرم دهي       از آنجايي كه در روش    

وري، درجات مختلفي در سـرعت      و غـوطه  )نقاشي(دهي مـذاب، همچنين فرم دهي خميري از طريق پوشش          

 مــذاب، نوسـاناتي در درجـه    PVCاز ايـن رو فـرم دهـي       . گـردد   فـرم دهي و سياليت مواد مـذاب ايجاد مـي        

دهي و نتيجتاً كيفيت قطعات ساخته شده را تحت تأثيـر قـرار         گردد كه قابليت فـرم     حـرارت و تنش ايجاد مي    

  . دهد مي

سـي   دهي با توجـه بـه فرمــوالسيون و پـي وي         بايست در هر روش فرم      اب مي شرايط خاص سياليت مواد مـذ    

، ويـسكـوزيته نيـز افــزايش    Kمشخص گردد، نظر به اينكه بـا افــزايش ارزش       ) Kمانند ارزش   (مورد مصرف   

  .گردد  با غلظت كمتـر استفاده ميPVCلذا در فـرايند تـزريق در مقايسه با فـرايند اكستـرودر از . يابد مي

و پــودر اسـتفاده   ) دانـه (ر بكارگيـري و فـرايند ذوب معمـوالٌ از پي وي سي به صـورت كلــوخه، گــرانول                 د

گـردد و   پي وي سي نرم در درجه اول به صورت كلـوخه و در بعضي موارد بشكل گرانـول استفاده مي   . شود  مي

ايـن مـواد اوليـه همچنـين      بنابـر. رود در تهيه كامپاند از پي وي سي سخت ترجيحاٌ پودر پي وي سي بكار مي          

  .فرمـوالسيون مواد در اين فـرايند در تهيه محصـول مطلوب بسيار حائـز اهميت است

 از جمله مـواد پالسـتيكي و صـنايع مهمـي اسـت كـه بوسـيله                PVCتوان اينگونه بيان نمود كه        بنابر اين مي  

رشـد فــرايند    . گيـرد   اكستـرودر در توليد لوله، پـروفيل، شيلنگ، روكش كابل و عايق مورد استفاده قـرار مي             

  .گردد  بعنـوان پيشتاز تلقي ميPVCاكستـرودينگ در چند دهه اخير به نحوي بوده است كه در آن صنعت 

 در جـوار صـنايع السـتيك و بـه عنــوان سيـستم هيـا شـكل دهـي و                      PVCتـرودرهاي  اولين سري از اكـس    

هاي ياد شده بـا مــواد پالسـتيكي و همـوژنيــزه      با هدف تغييـر سيسـتم. گيـري بكار گـرفته شده است  قالب

  .باشـند مي.... هايي مانند ميكس، خمير گيـر، نورد و  ها، دستـگاه شده، مكمـل اين سيستـم

 از  PVCهاي فـرم دهنـده، خـصـوصاٌ در بخـش توليــدات              بكارگيري اكستـرودرها به عنـوان دستگاه    امـروزه  

، همچنيــن مقـاوم كننـده و    PVCگردد و با بهبـود خواص و كيفيـت        موارد معمـول و ضـروري محسوب مي     

وب قطعـات   از جهت دستيابي به كيفيـت مطلــ       ها و نحوه طـراحي مناسب اكستـرودرها، خصوصاٌ        روان كننده 
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اي تكامـل    اين صـنعت بگونـه    .  فـراهم گرديده است   PVCساخته شده، امكان استفاده بيشتر از مخلـوط پودر         

  .گردد  را شامل ميPVCيافته است كه بيشتـرين سهم در استفاده از پـودر 

 ذوب، الزم به ذكر است كه عمليات اكسترودينگ پي وي سي ابتدا طي مـراحل مختلف از جمله ورود مــواد،                 

تـوان بـا انـواع     فـرم دهي تحت فشار، هموژنيـزه كردن و در خاتمه به كمك ابـزار فشاري و فرم دهنده را مـي    

اكستـرودرها انواع مختلفي از جمله اكستـرودر حلزوني، غلطكـي، ديـسكي   . اكستـرودرهاي پيشرفته انجام داد 

  .باشند و ليپستـوني دارا مي

باشـند بـه نحـوي كـه ايـن گونـه               از جنبه اقتصادي حائز اهميت مي      PVCاكستـرودرهاي حلزوني در صنايع     

توان به دو گروه تك و جفت حلزوني تقسيم نمود و نسبت به ساير اكستـرودرها از اهميـت   اكستـرودرها را مي  

  . و كاربرد بيشتري برخوردار هستند

شود و اكـستـرودرهاي     فاده مي از اكستـرودرهاي تك حلزوني بيشتر در تهيه خميـرهاي حاصل از گرانول است           

  .باشد  ميPVCجفت حلزوني جهت استفاده از پودر 

  .بنابراين با توجه به مطالب فوق، در ذيل به تشـريح كامل فرايـند توليد پـرداخته شده است

 و مواد افـزودني ديگر در مخــزن اكـستـرودر ريختـه    PVCدر ابتدا جهت ايجاد فرمـوالسيون مناسب، پـودر        

الزم به ذكر است كه در حـين تهيـه پـودر تركيبـي،     .  تا يك پودر تركيبي از مخلوط آنها حاصل گردد    شود  مي

. شود تا تركيب مورد نظر، مناسب و مطابق با فرمول مـورد نظـر باشـد          هايي انجام مي    آزمايشات و نمونه گيري   

ستروژن كـه نـازل ناميـده    آيد و سپس توسط ابـزار اكـ  اين مواد در مخزن اكستـرودر به حالت خميري در مي         

جسم اكسترود شده در دستگاهي ديگر كه قابل كاليبـره اسـت، ابعـاد        . گيرد  شود شكل مناسب به خود مي       مي

  .گيرد الزم را به خود مي

ابــزار  . شـود      دفـع مي   انتقـالي به پروفيـل شكل گرفته، مجـدداٌ     ) حـرارت( بخشي از انـرژي      ضمن سرد شدن،  

  .آورند ات كاليبر كننده در واقع ابعاد قطعه نيمه ساخته را بوجود مياكستـروژن و تجهيـز

تيستيه ماده مـذاب، و نيز ابعاد، ضخامت و مقاومـت جـسم اكـستـرود شـده از                 سال همچنين دماي موجـود و   

  . شوند مشخصات مهم در فـرايند كاليبـره و خنك كنندگي محسوب مي
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ايـن عمليـات   . رسد ر، نوبت به عمليات خنك كردن نهايي مي  پس از كاليبـر كردن جسم خروجي از اكستـرود       

در ادامـه سيـسـتم   . گيـرد  شـود انجـام مـي    اي كه در دستگاه كاليبره نصب مـي  از طريق سيستم خنك كننده    

كشش اين وظيفه را دارد كه با نيروي الزم و به حالـت يكنواخـت پــروفيل را از دسـتگاه كاليبــره و خنـك                        

اينجا الزم به ذكر است كه عمل كاليبره كردن به معنـي شـكل دهـي كامـل نـوار بـه                در  . كننده بيرون بكشد  

  .بايست موارد ذيل در آن رعايت گردد باشد كه مي صورت پورفيل مورد دلخواه مي

  .بايست مقداري جزئي بزرگتـر از سطج مقطع دستگاه كاليبـره باشد سطح مقطع پروفيـل مي -

يابد كه از چسبنـدگي قطعه به بدنـه    كننده به قدري كاهش مي      حـرارت پروفيـل در اوليـن قسمت خنك      -

 .كاليبـركننده جلوگيـري شود ولي همچنان امكان فـرم دهي پروفيـل مقدور باشد

سپس پروفيـل آماده در مرحله بعد، توسط اره روميـزي كه به صـورت اريب در كنـار اكـستـرودر قــرار دارد،         

 در انتهاي هر خط اكـستـرودر يكـسري تجهيــزات جمـع آوري و دسـته      الزم به ذكر است كه   . شود  بريده مي 

  .بندي توليـدات قرار دارد

هاي توليـدي براسـاس    در اين بخش، پروفيـل   . شود  پروفيل ها جمع آوري شده به قسمت مـونتاژ فرستاده مي         

هـاي مـورد    زهخورد و پس از برش پروفيــل بـه انــدا    نياز و خواست مشتري و نوع محصـول توليدي برش مي    

     و پنجـره در(كنند و پس از مــونتاژ قطعـات، قالـب محـصـوالت مذكــور       نظر، آنها بر روي يكديگر سـوار مي  

الزم به يـاد آوردي اسـت كـه پـس از بـرش پروفيــل اكـستـرود شـده بـه ابعـاد و             . آيد  بدست مي ) مورد نظر 

شـوند در سـايز    كارخانـه خريــداري مـي   هـاي فلـزي اي كـه از خـارج      هاي مورد نظر، يكسري پروفيـل     اندازه

گيرد تـا موجـب    هاي مذكـور قـرار مي شود و سپس در داخل پروفيـل   هاي برش خورده، برش داده مي       پروفيل

  .هاي توليدي گـردد     و پنجرهدرافزايش استحكام 

شـكاري و   يكـسري عمليـات سـوراخكاري، جو         و پنجـره   درهمچنين الزم به ذكـر است كه در فرايـند مونتاژ          

هـا نـصب        و پنجـره درپس از اتمام عمليات مـونتاژ، نوار آب بندي را بـر روي   . گيرد  تميـزكاري نيز انجام مي   

  . گيرد شود كه اين كار در ادامه انجـام مي سپس نوبت به مـونتاژ يراق آالت مي. كنند مي
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هـا، آنهـا را بـه بخـش كنتـرل          پنجـره  و درهاي مورد نياز  الزم به يادآوري است كه پس از اكستـرود پروفيل  

باشـند بـرروي آنهـا     هاي ضربه، حرارت و تست نـور مـي   هاي الزم كه از قبيل تست فرستند تا تست كيفيت مي 

شود و در صورت      هاي توليدي به بخش مونتاژ فرستاده مي        هاي مذكور، پروفيـل    پس از تاييد تست   . انجام گيرد 

شوند تا خرد و به پـودر تبـديل گردنـد و             فرستاده مي  Crusherبه بخش   عدم تأييد، كليه محصـوالت توليدي      

هـاي جديـد    شوند تا در فراينـد توليـد پروفيـل          مجـدداٌ پودرهاي توليد شده به بخش اكستـروژن فرستاده مي        

  .استفاده گردند

مليـات بـه ايـن    رسد و اين ع ها مي در نهايت پس از مونتاژ يراق آالت نوبت به نصب شيشه بر روي در و پنجره        

زننـد سـپس    هـاي مـورد نظـر بـرش مـي         هاي فلت خريداري شده را به انـدازه         باشد كه ابتدا شيشه     صورت مي 

 و درالزم به ذكـر اسـت كـه بـر روي كليـه           . كنند  ها نصب مي        و پنجره  درهاي برش خورده را بر روي         شيشه

از هر اندازه شيشه مورد نظر، دو تكـه بـرش    گردد بنابر اين      هاي دو جداره نصب مي      هاي توليدي شيشه      پنجره

نمايند و پـس از آن از   ها را آب بندي مي سپس شيشه. گردد ها نصب مي     و پنجرهدرخورد و سپس برروي     مي

هاي مخصوصي كه در انتهاي هر پروفيـل در نظر گرفته شده است، گپ موجـود در بـين هـر دود        طريق روزنه 

يند زيرا براساس تحقيقات انجام شده در اين خصوص، اثبات گرديده است كـه             نما  شيشه را ا گاز آرگون پر مي      

باشـد كـه يكـي از آنهـا صــرفه جـويي در        ها خود نيز داراي فوائـدي مـي  استفاده از گاز آرگون در بين شيشه 

شود تا پرتـوهاي گرمازاي خـورشيد از شيشه عبور گردد و همچنين بـر      باشد زيرا باعث مي     مصرف سوخت مي  

هـا تغييـر    شود، پس از مـدتي رنـگ شيـشه     هاي دو جداره استفاده مي      الف برخي فلـزات كه بعضاٌ در شيشه      خ

ها، نوبت به دسته بندي و سـپس انبـار و ارســال         و پنجرهدردر نهايت پس از نصب شيشه بر روي        . كند  نمي

  .رسد به مصرف كننده مي
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  در فرايند توليد محصول) ل اجماليبه شك(تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي مرسوم - ٤

هـاي توليـد    باشـد، البتـه قالـب    از بعد تكنولـوژيكي، مهمترين دستگاه موجود در اين طـرح اكـستــرودر مـي           

از ايـن رو در  . باشند باشند و داراي تكنولوژي سطح بااليي مي      پروفيـل نيز از اهميت بسيار بااليي برخوردار مي       

ر چندين شركت از قبيل آسيايي و اروپايي مورد بررسي قرار گرفته است و             خصـوص خريـد تكنولـوژي مذكـو   

تـوان از كـشورهاي       باشـد را مـي      مشخص گرديد كه تكنولوژي اكستروژن كه مهمترين دپارتمان كارخانه مـي          

هـاي سـازنده معتبــري وجـود          به نحوي كه در اين كشورها، شـركت       . چين، اتريش، آلمان و تركيه وارد نمود      

بته الزم به ذكـر است كه تعدادي شركت معتبـر آمريكايي نيز در اين زمينه وجود دارد كـه بـه دليـل            دارند ال 

هـا از   بنـابر ايـن در بررسـي   . باشـند   حاضر به مذاكـره و معامله با شركت هـاي ايرانـي نمـي        مشكالت سياسي، 

  . هاي آمريكايي صرف نظر شده است شركت

 را بـه دو بخـش اكـستروژن و كارگـاه     PVC     و پنجـره در توليـد  توان خط توليد يـك واحـد   به طور كلي مي   

باشد و بخـش دوم   بخش اول شامل واحدهايي از قبيل تركيب مواد و اكستـرودر مي      . سازي تقسيم نمود    پنجره

  هـايي ماننـد بـرش پروفيـل،     نيز عمدتاٌ از تعدادي ايستگاه به صورت ميز كار تقسيم شده است و شامل بخـش      

توان تكنولـوژي مورد نيـاز هـر      بنابر اين مي  . باشد   مونتاژ و بسته بندي مي      ظيم و كنترل كيفي،   جوشـكاري، تن 
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هـاي معتبـر در خـصوص     حـال در ذيـل نـام يكـسري شـركت     . بخش را از شـركت سازنده آن خريداري نمود     

  .هاي مذكـور ارايه گرديده است تكنـولوژي

 Greiner Extrusion و Cincinnati Extrusion آلمـان،  Haas: هاي معتبر سازنده تكنولوژي اكـسترودر  شركت

  . چينJARI TOOLINGاتريش و 

 JARI اتريش و Technpoplast ،Technoplast ،Elumatech :     و پنجرهدرهاي معتبر سازنده كارگاه  شركت

Toolingچين .  

هـاي يـاد     ا در زمينـه   ه  هاي مذكـور، مشخص گرديد كه اين شـركت        هاي انجام شده بر روي شركت       با بـررسي 

. هاي مذكـور يكي را انتخـاب نمـود   بايست از بين شركت باشند ولي مي شده داراي تخصص و تبحـر بااليي مي    

هـاي اروپـايي در    هاي آسيايي نسبت بـه شـركت   بر اين اساس شايان ذكـر است كه كيفيت محصوالت شركت    

  .هاي متعـددي نشان داده شده است ات شركتتري قرار دارد كه اين امر بر طبق شواهد و تجربي حد پائين

  البته الزم به ذكـر است كه قيمت محصـوالت اروپايي به تبع باالتر خـواهد بود كه از اين امر به دليل كيفيت،            

بنـابر ايـن در ادامـه    . شود هاي نگهـداري آنها صرف نظر مي عمر و كاركـرد باال و همچنين پايين بودن هـزينه      

  . هاي اروپايي پرداخته شده است ركتتنها به بررسي ش

الذكــر معتبـر بـوده و مناسـب جهـت تهيـه        هاي اروپايي فـوق در نهايت الزم به توضيح است كه كليه شركت    

 آلمان هم سازنده تكنولوژي    Haas به دليل آنكه شركت       باشند ولي اوالً    ماشين آالت مورد نظر در اين طرح مي       

 از Turn-keyتوان ماشين آالت را به صـورت   از اين رو مي  . باشد   سازي مي   ه و پنجر  دراكستـرودر و هم كارگاه     

گـردد زيـرا    شود و خود باعث جـذب مـشتـري مـي    آنها خريداري نمود كه اين مسأله يك مـزيت محسوب مي 

 آمــوزش مناسـب پرسـنل توليــدي و       اندازي ماشين آالت، طـراحي كامـل خـط توليـد،          عمليات نصب و راه   

   .از فـروش بر عهـده شـركت سازنـده خـواهد بودخـدمات پس 
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 بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت به تفكيك - ٥

  ريالي و ارزي

 خـط اكـستـرودر جهـت    ٤ خط توليد مذكـور كـه شـامل     ،بر اساس اطالعات مندرج در پـروفرم ماشين آالت       

 سـاعت كـاري دارا   ٨ را در طول P.V.C     و پنجرهدر عدد   ٣٠٠ قابليت توليد     مي باشد  P.V.Cتوليد پروفيـل   

. باشـد   مـي     و پنجـره در عـدد  ٣٥٠باشد كه بر اساس همين پروفـرم، اين عدد قادر به افـزايش و بسط تا              مي

  . ساعت در نظر گرفته شده است٨ در     و پنجرهدر عدد ٣٥٠بنابر اين مبناي محاسبات ظرفيت 

 تنوع توليـد محـصـوالت    هاي محصول بيان گرديده است، ي همانطور كه در بخش مشخصات و ويـژگي      از طرف 

از اين رو جهت سهـولت در انجام محاسبات يك محصول بايد تحت عنــوان  . در اين طرح بسيار زياد خواد بود  

باشـد همچنـين    ض مي متر عر٢ متر طول و     ٢ در نظـر گرفته شده است كه داراي ابعاد          P.V.C     و پنجره  در

 ٣٥٠ سـاعته، تعـداد   ٨بنابر اين در هـر شـيفت   .  كيلوگرم برآورد گـرديده است  ٦/٩وزن پروفيـل آن درحدود     

  .مذكـور توليد خـواهد شد   و پنجرهدرعدد از 

 روز كـاري  ٣٠٠ ساعته در روز و ٨ شيفت ٢بنابراين با توجه به اينكه در اين طـرح در نظـر است تا به صورت           

ال به توليد پـرداخته شود از اين رو ظـرفيت اسمي طـرح و يا به عبـارتي ظرفيـت اسـمي ماشـين آالت         در س 

 كيلـوگرم  ٦/٩هـاي مذكــور معـادل         و پنجـره درهـاي   خط اكستـروژن كه نقش اصلي در توليــد پروفيــل        

  .باشد  در سال ميP.V.Cپروفيـل تن  ٢٠١٦بنابراين ظرفيت اسمي معادل . باشد مي

Unit/year ٢١٠٠٠٠ = day/year ٣٠٠ × shift/day ٢ × unit/shift ظرفيت اسمي طرح : ٣٥٠(unit)  

Ton/year ٢٠١٦ = kg/year ٢٠١٦٠٠٠ = kg/unit ٦/٩ × unit/year ظرفيت اسمي طرح : ٢١٠٠٠٠(kg)   

ري  توجه به چند نكته كه در ذيل به آنها پرداخته شـده اسـت، ضـرو             حال جهت محاسبه ظرفيت عملي طرح،     

ابتدا اينكه درصد ضايعات ماشين آالت و تجهيزات خط توليد پروفيل كه نقـش اصـلي را در بـرآورد           . مي باشد 

زيرا همانطور كه در فرآيند توليـد     .  بسيار پايين و چيزي در حدود صفر مي باشد          ظرفيت طرح ايفا مي نمايند،    

ورد تأييد قرار نگرفت، به دسـتگاه كراشـر   توضيح داده شد، اگر محصولي از نظر كيفيت و يا هر دليل ديگري م   

Crusher  شــود و در آنجـا مجــدداٌ بـه پـودر      فرسـتاده مـيP.V.C گـــردد و وارد فرآينــد توليــد    تبــديل مـي
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البتـه الزم بـه   . شود بنابراين هيچگـونه ضايعاتي در اين بخش از فرآينـد وجـود نـدارد             هاي جديد مي    پروفيـل

 محصـول ذكر گرديده است، از   unitرح در پـروفرم ماشين آالت بر اساس        ذكر است به دليل آنكه ظـرفيت طـ      

اين رو در ظـرفيت مذكـور، بـرآوردهاي الزم در خـصوص درصد ضايعات در نظر گرفته شده اسـت و در آخـر            

  . رسد نوبت به راندمان ماشين آالت مي

گردد، بنابر اين ظــرفيت عملـي     مياز آنجايي كه در طول روز بخشي از زمان مفيد، صرف موارد غير توليـدي        

گيرد و اين ظــرفيت بـر اسـاس رانــدمان ماشـين مـشخص        تر از ظرفيت اسمي آنها قرار مي        ها پايين   دستگاه

هـا بـاالتر از     رانـدمان دسـتگاه   ولي الزم به ذكر است كه به دليل پيوسته بودن خط توليد پروفيــل،             . گردد  مي

هاي از دست رفته كه صرف موارد  اين امر تا حدودي باعث جبـران زمان    باشد كه     ماشين آالت غير پيوسته مي    

 ٩٥هاي انجـام شـده حــداكثر ظــرفيت عملـي طــرح        از اين رو طبق بررسي. شود گردد، مي   غير توليدي مي  

  .درصد ظـرفيت اسمي در نظـر گرفته شده است

  

Unit/year ٩٥ = %١٩٩٥٠٠ × unit/year ظرفيت عملي طرح : ٢١٠٠٠٠(unit)   

Ton/year ٢/١٩١٥ = kg/year ٩٥ = %١٩١٥٢٠٠ × kg/year ظرفيت عملي طرح : ٢٠١٦٠٠٠(kg)   

  

كـشد تـا ظرفيـت طـرح بـه       در نهايت الزم به ذكر است كه در هر واحد توليدي تازه تأسيس، مدتي طول مـي     

ـرح پـايين  هاي ابتدايي بهره بـرداري، ظــرفيت طـ    به نحوي كه طي سال. حداكـثر ظـرفيت عملي خود برسد   

يابد تا در نهايت به حــداكثر ظــرفيت      هاي آتي، اين ظـرفيت افزايش مي       باشد و به مرور زمان و طي سال         مي

بنابر اين روند رو به رشد فـوق الذكـر طـي  .  درصد منظـور گرديده است، برسد٩٥عملي خود كه در اين طرح   

  .ستهاي مختلف بهره برداري در جدول ذيل ارايه گرديـده ا سال
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   تعداد توليد ساليانه طرح طي سالهاي بهره برداري-١٥جدول 

واحد   نام محصول  رديف
  سنجش

  سال اول
  ) درصد٦٠(

  سال دوم
  ) درصد٧٥(

  سال سوم
  ) درصد٩٥(

  ١٩١٥٢٠٠  ١٥١٢٠٠٠  ١٢٠٩٦٠٠  كيلوگرم  * P.V.C     و پنجرهدر  ١

  ١٩٩٥٠٠  ١٥٧٥٠٠  ١٢٦٠٠٠  عدد  * P.V.C     و پنجرهدر  ٢

  

 دو مـرتبه و با دو واحــد سـنجش        P.V.C     و پنجره  در به ذكـر است كه در جـدول فـوق ميـزان توليد           الزم

باشـند و هـيچ فــرقي بـا       اين مسأله بدان خاطر است كه هر دو محـصول، يكـي مـي             . متفاوت ذكر شده است   

 اسـت يعنـي اينكـه ميـزان         يكديگر ندارند و تنها ميـزان توليد ساليانه طـرح با دو واحـد مجـزا ذكـر گرديده             

 الزم به ذكـر اسـت كـه بـر اسـاس      . بر حسب تعداد و كيلوگرم بيان شده است P.V.Cهاي        و پنجره  درتوليد  

 متر مربع در سـال  ١٢٠٠٠٠ متوسط و مينيمم ظرفيت اقتصادي حدود   واحدهاي جديد احداث شده در كشور     

  . مي باشدPVC   و پنجرهدرتوليد 

  : که شامل هزينه دوران ساخت واحد مي باشد شامل موارد زير مي باشدسرمايه گذاري ثابت طرح

   زمين-١

   محوطه سازي-٢

   ساختمانهاي صنعتي و غير صنعتي-٣

   ماشين االت-٤

   تاسيسات-٥

   لوازم اداري و حمل ونقل و کارگاهي-٦

   هزينه هاي قبل از بهره برداري-٧

   هزينه هاي پيش بيني نشده-٨

  .  ک از موارد باال بر اساس آخرين قيمتهاي اخذ شده در هر مورد برآورد گرديده استدر ادامه هزينه هر ي
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   زمين -١- ٥

   هزينه خريد زمين-١٦جدول 

  متراژ زمين
  قيمت ريال به
  ازاي هر متر مربع

  هزينه خريد زمين
  )ميليون ريال(

٣٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠  
  

  سازي محوطههاي    هزينه-٢- ٥

  وطه آماده سازي مح-١٧جدول  

 )هزار ريال/متر مربع(واحد  مساحت بخش رديف
  هزينه كل

 )ميليون ريال(
 ٦٠٠ ٢٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠ خاكبرداري و تسطيح ١
 ٢٧٧ ٢٠٠٠٠٠ ١٣٨٥ ديواركشي ٢
 ٣٠٠ ١٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠ جاده كشي ٣
 ٣٦٠ ٣٠٠٠٠ ١٢٠٠٠ فضاي سبز ٤

 ١٥٣٧ مجموع

  

  غيرصنعتي   احداث ساختمانهاي صنعتي و- ٣- ٥

  هاي بخش صنعتي و غير صنعتي نة احداث ساختمانهزي -١٨جدول 

 بخش
  متراژ

 )متر مربع(
  مبلغ واحد

 )هزار ريال/متر مربع (
 هزينه كل

 ٩٦٠٠ ١٦٠٠ ٦٠٠٠  سوله توليد
 ٩٠٠ ١٥٠٠ ٦٠٠  سوله انبار مواد اوليه
 ٣٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٠٠٠  سوله انبار محصول
 ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ساختمان اداري

 ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٠٠٠  تاسيسات
 ١١٠٠ ٢٢٠٠ ٥٠٠ سالن رستوران و آشپزخانه

 ٢٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠ آزمايشگاه
 ٨٥ ١٧٠٠ ٥٠ نگهباني

 ١٨٣٨٥ مجموع
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   هزينة تاسيسات زير بنايي-٤-٥

 [٦]) ميليون ريال(تاسيسات زير بنايي   كل هزينه -١٩جدول 

  شرح مجموع
  كيلو وات٦٠٠خريد حق امتياز برق و ترانس  ٣٣٠
 ب لوله كشي داخل و محوطه كارخانهخريد حق امتياز آ ٣٠
 حق امتياز تلفن با نصب ٥٠
 خريد حق امتياز گاز كنتور علمك لوله كشي داخل سالنها و ساختمانها ٣٥٠
  منبع ذخيره آب ٢٥
  سيستم تصفيه آب ٣
  تاسيسات گرمايش و سرمايش ١٠٠
 تجهيزات اطفاء حريق ٢٢
  ديزل ژنراتور اضطراري ٨٨٠
  نيباسكول يك ت ٤٠٠
  تهويه ٣٠٠
 مجموع ٢٤٩٠

  

  

  و وسايل اداري هزينه وسايل نقليه -٥-٥

 [٦])   ميليون ريال (نقل مورد نياز در طرح  وسايل حمل و-٢٠جدول 
  

  

  

  ) ميليون ريال (رد نياز در طرح مواداري وسايل -٢١جدول 
 رديف مشخصات  قيمت كل

 ١ ميز و صندلي و قفسه ٥٠
 ٢ كامپيوتر و لوازم جانبي ١٥٠
 ٣ اشپزخانه و غذاخوري و كمدهاي رختكن كارگران ١٥٠
 مجموع ٣٥٠

  

  

  رديف  نام دستگاه يا تجهيزات  تعداد  قيمت واحد  قيمت كل
  ١  سواري ٢ ١٤٠ ٢٨٠
  ٢ وانت  ٢ ١٠٠ ٢٠٠
  مجموع ٤٨٠
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   و گمركنياز   مورد اصليآالت ماشين  هزينه خريد تجهيزات و-٦-٥

شوند به نحوي كه ماشـين آالت   يـزات به دو دسته اصلي و جانبي تقسيم مي        در اين طرح، ماشين آالت و تجه      

هـاي پـشتيباني كننـده خـط توليـد تـشكيل           اصلي را ماشين آالت توليـدي و تجهيـزات جـانبي را، دسـتگاه           

  .دهند كه در ذيل هر يك به اختصار نام برده شده است مي

  

  :ماشين آالت و تجهيزات اصلي خط توليد ) الف
A: P.V.C and Compound Mixer 
B: Extrusion lines 
C: Extrusion Tooling Detials 
D: Window Production (Window and Door Assembly Machine) 
E: Isolated Glass Production 

 
  :ماشين آالت و تجهيزات جانبي ) ب

A: Testing and Examination Equipment 
B: Contilerer Rolling Machine 
C: Cooling System 

 
 بـر روي  PVC    و پنجـره درباشند كه فرايند توليـد       ماشين آالت اصلي نام برده شده در باال، ماشين آالتي مي          

گيرد بنابر اين مي بايست از نظر ظـرفيت و تعداد، متناسب بـا ظــرفيت طــرح در نظـر گرفتـه       آنها انجام مي  

  .رح تحقق بخشندشوند تا بتوانند به ميـزان توليد مورد نظـر ط

باشد زيرا بـا توجـه    ترين و مهمترين دستگاه مي  اصليExtrusion linesدر بين ماشين آالت اصلي خط توليد، 

بايـست ظــرفيت و تعـداد      ظرفيت طرح مشخص مي شود بنابراين مـي    به ميـزان توليد اين بخش از كارخانه،      

ند كه اين امر بر اساس اطالعات ارائه شـده          اكستـرودرهاي موجود در اين بخش پاسخگوي ظـرفيت طرح باش        

  .  اعمال گرديده است در بخش ظـرفيت طرح،
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  ليست تجهيزات خط توليد
A: P.V.C and Compounds Mixer 
B: Inside Silo for Dry Dlend 
C: Extruder Lines 
D: Tools for Window System 
E: Window Production 
F: Isolate Glass Production 
G: Outside Silo for P.V.C 
H: Compressors 
I: Water Cooling Sistem 

  

 Haas از شـركت  Turn-keyهمانطور كه قبالٌ بدان اشاره شده است، كليه ماشين آالت اين طـرح بـه صـورت               

اوت پيشنهادي آن شركت كه جهـت نـصب و راه انـدازي ماشـين آالت      براين اساس لي. خريـداري خواهد شد  

 يـورو خواهـد بـود كـه بـصورت ريـالي معـادل               ٨١١٦٠٠٠قيمت ماشين االت اين طرح        . ـده است ارايه گردي 

   .  ميليون ريال مي باشد١٠٣٠٧٣

  برداري  هاي قبل از بهره  هزينه-٧- ٥

 ) ميليون ريال(برداري قبل از بهرههاي  هزينه -٢٢جدول 

 رديف شرح هزينه
  ١ هزينه اخذ موافقت اصولي و مجوزهاي مربوطه ٥٠

 ٢ آموزش پرسنل ١٤٠٠
 ٣ حقوق پرسنل ثابت قبل از توليد ٥٠٠
  ٤ بازديد ها در خارج از كشور و حقوق كاركنان طرح ٢٠٠
  ٥  توليد آزمايشي  ١٠٠٠
  ٥ هزينه مطالعات اوليه و مشاوره ١٥٠
 جمع  ٣٣٠٠

  

  پيش بيني نشدههاي   هزينه-٨- ٥

ل پيش بيني نشده اند در زمان اجرا بوجود خواهد در هر واحد توليدي در زمان ساخت هزينه هاي که از قب

 درصد سرمايه گذاري ثابت را بعنوان هزينه هاي ٥در اين طرح . آمد که بر حسب نوع صنعت متفاوت است

   .پيش بيني نشده در نظر گرفته شده است
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يـن جـدول   بـا توجـه بـه ا   . در جدول زير سرمايه گذاري ثابت اين طرح طبق برآورهاي باال ليست شده اسـت    

کـه از ايـن ميـزان حـدود     . ميليون ريال برآورد مي گردد١٣٩٢٤٦هزينه سرمايه گذاري ثابت اين طرح حدود     

  .  درصد بصورت ارزي و مابقي ريالي مي باشد٧٨

 [٦-١٢]) يورو- ميليون ريال(گذاري ثابت   سرمايههاي  كل هزينه-٢٣جدول 

  رديف  شرح   ارزيهزينه   رياليهزينه
  ١ زمين - ٣٠٠٠
  ٢ محوطه سازي - ١٥٣٧
  ٣ ساختمان سازي - ١٨٣٨٥
  ٤  تاسيسات زيربنايي - ٢٤٩٠

  ٥  تجهيزات اصلي ٨١١٦٠٠٠ -
  ٦ لوازم اداري - ٣٥٠
  ٧ وسائل نقليه - ٤٨٠
  ٨ قبل از بهره برداري - ٣٣٠٠
  ١٠ بيني نشده پيش ٤٠٥٨٠٠ ١٤٧٧
  مجموع ٨٥٢١٨٠٠ ٣١٠١٩

  مجموع ١٣٩٢٤٦
  

ه عمده مورد نياز ساالنه و محل تامين آن از خارج يا داخل كشور قيمـت ارزي و            ميزان مواد اولي   -٦

  ريالي آن و بررسي تحوالت اساسي در روند تامين اقالم عمده مورد نياز در گذشته و آينده

، مربوط به مواد اوليـه و خـصوصيات ذات      PVCهاي        و پنجره  درالزم به ذكر است كه بسياري از خصوصيات         

PVC هـاي سـاخته شـده از      و پنجـره       دراشد كه با مشخص نمودن اين خصوصيات به تبع خـصوصيات            ب   مي

PVC   هـاي   گـردد بنابـراين در ذيل به اختصار، انواع و برخي از ويــژگي         نيز مشخص ميPVC   ارائـه گرديـده 

  .است

وردار بـوده و  ماده اي است سخت و بي رنگ كه از پايداري گرمايي محـدودي برخـ           ) PVC(پلي وينيل كلرايد    

به اين علت و داليل ديگر الزم است بسپار با مواد ديگـري آميـزه       . چسبيد  موقع گرم شدن به سطوح فلزي مي      

  : ممكن است حاوي مواد ذيل باشد PVCيك آميزه . سازي شود تامواد مناسب و مفيد پالستيكي بدست آيد
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  بسپار -١

 ها پايدار كننده -٢

 نرمسازها -٣

 )ها ارزان كننده(ها  افزاينده -٤

 ها روان كننده -٥

 ها پركن -٦

 ها  رنگدانه -٧

 كمك فرايندهاي بسپاري  -٨

 هاي ضربه اصالح كننده -٩

اي، تعليقـي و      هـاي راديكـالي بـه طــريق تـوده            در صنعت، وينيـل كلرايد از طـريق مكانيـسم        :بسپار -١

  .شود امولسيـوني بسپار مي

 ٧٠ ºCدمـاي باالتــر از    در PVCواقعيت مشـاهده شده اين اسـت كـه گـرم كـردن     : ها پايدار كننده  -٢

طـي علميـات   ) ١٥٠ تا ٢٠٠ ºC(در دماهاي عملي فرايند . گذارد اثراتي سوء برخواص بسپار بر جاي مي 

ولـي بـا وارد كـردن    . شـود  شود كه محصول بال استفاده مي  استاندارد، فرايند تخريب به حدي انجام مي      

شود به طـوري كـه        دال واكنش تخريب مي   ها سبب بازدارندگي يا اعت      برخي مواد موسوم به پايداركننده    

 .توان بدست آورد مواد فراينده شده مفيدي را مي

بـه علـت انــدازه    . شـوند  هـا غيـر ضـروري محـسوب مـي        حالل PVC اين مواد اساساٌ براي      :نرمسازها -٣

 برخوردارنـد ولـي در دماهـاي    PVCشان، در دماي اطالق از سرعت بسيار كم نفـوذ به داخل       مولكـولي

افتـد و محـصـوالتي بـا انعطـاف       در يك مدت زمان كوتاه اختالط مولكـولي اتفـاق مـي     ١٥٠ ºCحدود  

 .آيد  بدست مي پذيري مختلف بسته به نوع و مقـدار نرمسـاز مصـرف شده،

   به علت سازگاري بسيار محـدودشان با بـسپار، PVCموادي وجود دارند كه خود براي  : ها  ارزان كننده  -٤

دهنـد كـه از      ولي در تركيـب بايـك نرمـساز واقعـي مخلـوطي بدسـت مـي                شوند  نرمساز محسوب نمي  
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تـر از    ارزان شـوند،  هاي تجاري كه به همين نام خوانـده مـي     ارزان كننده . سازگاري معقولي برخـوردارند  

شـوند بـدون آنكـه اثــرات جـدي سـوء        نرمسازها هستند و اغلب تا حد يك سوم جايگزين نرمساز مـي    

 .گذاردبرخـواص آميزه بر جاي 

هـاي    نرم كار اصلي يك روان كننده ممانعت از چسبيدن آميـزه بـه دسـتگاه             PVC در   :ها  روان كننده  -٥

اين مـاده طـي فرايــند در    . شود اي با سازگاري محدود، اين عمل انجام مي      با انتخاب ماده  . فرايند است 

 .آورد هاي فـرايند يك فيلم بوجود مي بين توده آميزه و سطوح فلزي دستگاه

از ايـن  . شـود   به منظور كاهش قيمت استفاده مـي PVCهاي مات     ها عموماٌ در آميزه      از پركن  :ها  ركنپ -٦

هـاي خيلـي     دسته به داليل فني همچون افزايش سختي يك آميزه كفپوش، كاهش چسبندگي آميـزه             

فاده نرم، اصالح خـواص عايق الكتريكي و اصالح مقاومت كابل در برابـر تغيير شكل در دماي بـاال اسـت             

 .شود مي

 ها رنگدانه -٧

 سـخت از گرانـروي بـاالي مــذاب          PVC :هاي ضربه بسپاري و كمـك فراينـدها         اصالح كننده  -٨

. محصول نهايي براي برخي كاربردهـا تـرد اسـت     . شود  برخوردار است كه سبب بروز مشكالتي در فراورش مي        

اصـالح  .  اضـافه شـود   PVCهـاي بـسپاري بـر         براي غلبه بر اين مشكالت، معمول آنست كه برخـي افزودنـي           

 . باشند  سازگارند و اغلب از جهت ماهيت، قدري الستيكي ميههاي ضربه عموماً نيم كننده

ايـن  .  مـشكل اسـت  PVCهـاي   هاي ممكن، تعميم خواص آميـزه   از طـرفي به دليل طيف وسيع فرمول بندي       

 را PVCوع آميـزه مجـزا از   هاي ميان سه ن    اين جدول برخي اختالف   . مسأله در جـدول ذيل تشريح شده است      

  .دهد نشان مي
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  PVC خواص سه نوع آميزه مختلف -٢٤جدول 

  -همبسپار وينيل كلرايد   سختPVC  آميزه/خواص
  )ورق(وينيل استات 

PVC+ 
٥٠ p.h.r 
DIOP 

  ٣١/١  ٣٥/١  ٤/١  چگالي ويژه

استحكام كششي 
(Mpa)Ibf/in٢ 

١٩ (٢٧٠٠  )٤٨ (٧٠٠٠  )٥٨ (٨٥٠٠(  

  ٣٠٠  ٥  ٥  %ه پارگي كشيدگي در نقط

  ٣٥  __  __  BSعدد نرمي 

  در دماي اتاق انعطاف پذير  ٧٠  ٨٠  (ºC)نقطه نرمي وايكات 

  

هـا تـا حـد      اي تحت تأثير نوع و مقدار نرمساز است و همچنين پركن            خواص مكانيكي به ميـزان قابل مالحظه     

  .دهند كمتري خواص فيزيكي را نيز تحت تأثير قرار مي

PVC    د بـاالي  صـ اده سخت است در حالي كه ماده نرم شـده انعطـاف پـذير بـوده و حتـي در         نرم نشده يك م

اي بـا   آميـزه % ٢٠الزم به ذكر است كه وارد كردن مقادير ناچيز نرمساز يعني كمتـر از     . الستيكي است نرمساز  

از نرمـساز  % ١٠دهد بلكه در واقع استحكام ضـربه در غلظت حـدود    استحكام ضربه باالتر از نوع نرم نشده نمي       

  .كند از يك حداقل عبور مي

هـاي فـراورش بـسپارهاي      است بـه نحـوي كـه روش     پرداخته شده  PVCهاي فراورش     در ادامه، به ارائه روش    

 PVCشود كه از ايـن ميـان، تنهـا     ترين شكل تحت عناوين زير دسته بندي مي به آسان ) PVC(وينيل كلرايد   

  .سخت در اين گزارش تشريح گرديده است

   نرمPVCورش مذاب فرا -١

  سختPVCفراورش مذاب  -٢

 فراورش خمير -٣

 فراورش شيرابه -٤

 بسپارها هم -٥
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PVC سخت :  

 سخت تنهـا در محـدوده دمـايي    PVC نسبت بر نوع نرم بحراني تر است زيرا       (UPVC) سخت   PVCفراورش  

مادهي غيـر  بايست از هـر گونـه گــر    مي. گردد افتد، فرايند مي كه تجزيه با يك سرعت قابل مالحظه اتفاق مي     

موقع مذاب گــرانرو، يـا تنظـيم دسـتگاه در دمـاي       الزم يا از طريق يك مرحله فـرايند اضافي يا اصطكاك بي       

شود اجتنـاب   هاي فـرايند مي    بسيار باال و يا خطـوط ضعيف جريان كه سبب تـوقف جـريان بسپار در دستگاه             

  .ورزيد

پارها به مراتـب كمتــر اسـت و از آنجـايي كـه              ، ضـريب دمايي چسبنـدگي نسبت به ديگر بس       PVCدر مورد   

PVC   كند، در انتخاب فلـز دسـتگاه و اسـتفاده از     هنگام گرم شدن هيـدروكلـريك اسيد خوردنده متصاعد مي

  .روكـش بايد دقت شود يا اينكه فوالدهاي خاص مورد مصـرف قرار گيرد

PVC   وان بهتـرين ترمــوپالست جهـت     سخت به علت مقاومت زياد و خاصيت جمع شوندگي محدود، به عنــ

باشـند و ايـن    هاي رايج در بازار مجمـوعاٌ داراي شـكل هندسـي متفـاوتي مـي     پروفيل. باشد  توليد پروفيـل مي  

از . هاي توليدي مختلف و همچنين فرمـوالسيون متفاوت است  ها و تكنيك    اختالف شكل مستلزم رعايت روش    

وب و امكان رقابت، مستلزم رعايت دقيق فرموالسيون، شكل اين رو توليد يك محصول خوب و با كيفيت مطلـ         

بايـست   بنابراين يك پـروفيل خوب مي   . هندسي پروفيل، روش توليد و استفاده مناسب از ابـزارهاي الزم است          

  :داراي خواص زير باشد

  سطوح هموار و يكسان -

 ثبات رنگ -

 اندازه دقيق -

 زاويه مشخص و دقيق -

 مقاومت زياد -

 بر نور و عوامل جويمقاومت خوب در برا -
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 فاقـد آن    غير ممكن است زيرا محصـول،  خالص عمالPVCٌ از   و پنجرهدرالزم به ذكر است كه توليد پـروفيل  

  .هاي خاص خواهد بود ويژگي

از ايـن رو بـه منظـور افـزايش          . شـود   لذا به اينگونه پي وي سي، مواد ديگري جهت مقاومت بيشتر افزوده مي            

كـسي  وهـاي مركـب از اپ   هاي اسيد چرب كاديـوم و باريم با تركيبي از نم كننده   ر از رنگ  مقاومت حرارتي و نو   

  .گردد فسفيت يا فسفيت سرب همراه با استارات سرب و استارات كلسيم استفاده مي

استفاده از قلع به لحاظ خـواص ويـژه در برابر نور و عـوامل جوي در حال حاضر غير ممكن است زيرا درحين               

كننـده و   بايست ضمن استفاده از مــواد روان     همچنين مي . نمايد  دينگ چسبندگي زيادي را ايجاد مي     اكستـرو

  .بايست دقت گردد كه اين مواد منطبق با خـواص ويـژه پـروفيل باشد جـدا كننده مي

ن متفـاوت  هاي متنــوعي بـا فــرموالسيو    توان پـروفيل بنابـراين با توجه به كليه مطالب ارائه شده در باال، مي     

رموالسيــون مـورد نظـر را    فبايـست ابتـدا    از اين رو مي. كند  تغيير مي توليد نمود كه با توجه به نوع محصول،       

  .را توليـد نمود  و پنجرهدرهاي  مشخص نمود، سپس پروفيـل

 و در، هـاي مذكــور   روفيـل  رسد زيرا بـا اسـتفاده از پــ     مي  و پنجرهدر نوبت به ساخت    پس از توليـد پـروفيل،   

باشـد   هاي توليـدي بسيار گسترده مـي     و پنجرهدرتوان ساخت از اين رو تنوع      هاي بسيار متنـوعي مي       پنجره

ولي جهت سهولت در انجام محاسبات، يك نوع محصول خاص در اين طـرح برگــزيده شـده اسـت تـا كليـه                     

 P.V.C     و پنجـره   درعنــوان   محصـوالت منتخب در اين طـرح تحـت         . محاسبات بر اساس آنها انجام گيـرد     

 مذكور فرض گرديده است كـه در حالـت پايـه داراي      و پنجره درالبته الزم به ذكر است كه       . گردد  معـرفي مي 

هـاي   باشد و همچنين طبق بـررسي  متر عرض و جمعاٌ داراي مساحت چهار متر مربع مي٢ متر طول و     ٢ابعاد  

 ٦/٩ معـادل   الذكــر تقــريباٌ    بـا مشخـصات فــوق     و پنجـره درانجام شده، مشخص گرديده است كه وزن هـر       

 P.V.C     و پنجـره درالبتـه شايان ذكـر است كـه وزن مذكــور تنهـا در مـورد پروفيــل              . باشد  كيلوگـرم مي 

تـوان در انجـام     از ايـن رو مـي     . شـود   را شامل نمي  ....  دستگيـره و     باشد و وسايل جانبي از قبيل قفل، لوال،         مي

  . از اين مبنا استفاده نمـودمحاسبات
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باشـد كـه هـر كـدام در      هاي توليـدي متشكل از چندين نوع پروفيل با ابعاد مختلف مي     و پنجره دراز طرفي   

 ,Frame Cover, Mullion, Glaabead: بـه عنـوان مثـال   . گـردد  ها استفاده مي     و پنجرهدربخش خاصي از 

Sash, Frame شـوند  هاي منتخب در اين طـرح اسـتفاده مـي        و پنجرهدر كه در باشند هايي مي پروفيل...  و .

هاي نام برده شـده تـشكيل شـده     هاي مذكـور ممكن است از تعدادي از پروفيـل        و پنجره  درالبته هر يك از     

وجـه  هاي پروفيل استفاده شود بلكه با ت هاي توليدي از تمام گونه     و پنجرهدرباشد و لزومي ندارد كه در تمام       

  . گردد ها، نوع پروفيل انتخاب مي     و پنجرهدربه نوع 

 P.V.C     و پنجـره درهمانطور كه قبالٌ اشاره شده است، در ايـن طــرح محـصول مـورد نظـر تحـت عنــوان         

از . بايست در قالب ابعاد و مشخصات وزني محصول فـوق انجـام گيـرد   معـرفي شده است و كليه محاسبات مي 

ش نيز مواد و قطعات مصـرفي مورد نياز براي اين محصـول بايد محاسبه گـردد لـذا جهـت                 اين رو در اين بخ    

بايست براي هر يك از مواد يـاد شـده ذيـل محاسـبات الزم           محاسبه مـواد قطعات مورد نياز در اين طرح، مي        

  .انجام گيرد تا در نهايت بتوان ميـزان كل هر يك از مـواد و قطعات را محاسبه نمود

 نـوع مــواد اوليـه    ١٠باشند، نيازمنـد       مي PVCهاي        و پنجره  در محصوالت توليـدي كه همان       طرح،در اين   

  :باشند كه عبارتند از   بسته بندي و قطعات مصـرفي مي مصـرفي،

  PVCمواد اوليه  -١

 پلي اورتان -٢

 مواد افزودني -٣

 اسپانيوليت -٤

 لوال -٥

  ٤mmشيشه  -٦

 نوار الستيكي -٧

  ٥cmنايلون عرض  -٨

 گاز آرگون -٩
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 يل فلزيپروف -١٠

شايان ذكر است كه ميـزان مصرف هر يك از مواد فـوق در جـدول ذيل ارائه گرديده است كـه در نهايـت بـا                   

  . توجه به محاسبات انجام شده در اين بخش، ميـزان مورد نياز ساليانه هر يك از مواد محاسبه گرديده است

   ميزان مواد اوليه مورد نياز طرح-٢٥جدول 

واحد   شرح  رديف
  سنجش

  درصد استفاده
در واحد 
  محصول

ميزان 
مصرف در 

واحد 
  محصول

در 
  ضايعات

ميزان مصرف 
ساليانه با احتساب 

  ضايعات

  قيمت
  )ريال(

منبع 
  تأمين

  داخلي  ١٣٠٠٠  ١٩٣٤٥٤٥  ١  ١٢/٩  %٩٥  كيلوگرم  PVCپودر  ١

  داخلي  ١٤٥٠٠  ٨١٤٥٥  ١  ٣٨٤/٠  %٤  كيلوگرم  پلي اورتان  ٢

  داخلي  ١٠٠٠٠  ٢٠٣٦٤  ١  ٠٩٦/٠  __  كيلوگرم  مواد افزودني  ٣

  داخلي  ١٨٠٠٠  ٤٢٠٠٠٠  ٠  ٢  __  عدد  اسپانيوليت  ٤

  داخلي  ٣٨٠٠  ٨٤٠٠٠٠  ٠  ٤  __  عدد  لوال  ٥

  داخلي  ١٥٠٠٠  ١٥١٢٠٠٠  ٥  ٨٤/٦  __  متر مربع ٤mmشيشه   ٦

  داخلي  ١٢٥٠  ٢٥٩٧٩٣٨  ٣  ١٢  __  متر مربع  نوار الستيكي  ٧

٨  
نايبون عرض 
٥cm  

  داخلي  ٨٥٠  ٣٨٩٦٩٠٧  ٣  ١٨  __  متر مربع

  داخلي  ٤٢٠٠٠  ٢١٢١٢  ١  ١/٠  __  متر مكعب  گاز آرگون  ٩

  داخلي  ٤٨٠٠  ٥١٤٢٨٦  ٢  ٤/٢  %٢٥  كيلوگرم  پروفيل فلزي  ١٠

  

   پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-٧

 به سه عامل اصلي بـستگي خوهـد داشـت کـه             PVC پنجره   درانتخاب مکان مناسب براي اجراي طرح توليد        

  :عبارتند از

  تأمين ماده اوليهنزديکي به منابع ) ١

 دسترسي به تاسيسات زيربنايي طرح ) ٢

 نزديکي به بازار مصرف داخلي ) ٣

  نزديکي به کشورهاي هدف صادراتي ) ٤

عنوان ماده اوليه اصلي اين طرح شناخته مي شود، بنابراين احداث واحدهاي پـايين     ه   ب PVCبا توجه به اينکه     

ـ  . ردددست آن در نزديكي محل مي تواند بعنوان يك مزيت محسوب گ   ه در حال حاضر پتروشيمي بندر امـام ب
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 كـه در    PVCاز طـرف ديگـر طرحهـاي جديـد          .  در كشور شـناخته مـي شـود        PVCعنوان تنها توليد كننده     

 را بـه بـازار    PVCشهرهاي همدان، مياندوآب و مناطق ويژه اقتصادي پتروشيمي قرار دارند حجـم بـااليي از   

نابراين به طور كلي چنانچه مزيت نزديكي به مواد اوليه به عنـوان       ب. داخلي در سالهاي آتي عرضه خواهند كرد      

  . يك فاكتور تاثير گذار انتخاب شود، استانهاي همدان، خوزستان و آذربايجان در اولويت قرار دارند

عنـوان محـصول جديـدي وارد بـازار شـده اسـت كـه در فعاليتهـاي              ه  ب PVC پنجره   دراز لحاظ بازار مصرف     

از آنجا كه استفاده از اين محصول در حال حاضر در شهرهاي بزرگ با استقبال               .  زيادي دارد  ساختماني كاربرد 

مصرف كنندگان مواجه شده است و در شهرهاي كوچك هنوز نياز به فرهنگ سازي دارد بنابراين كليه مراكـز         

 طـرح بـه   از طـرف ديگـر، چنانچـه بخـواهيم محـل اجـراي            . استانها در اين خصوص داراي اولويت مي باشند       

در . باشـند   کشورهاي هدف صادراتي نيز نزديک باشد، مناطق مرزي شمال غربي و جنوبي كشور مناسـب مـي                

اين صورت محل انتخاب شده از شمال به  کـشورهاي آذربايجـان و ترکيـه نزديـک بـوده و از جنـوب نيـز بـا            

ايـن  . ين افريقـا ميـسر اسـت   استفاده از بنادر موجود امكان صادرات به اروپا و آسياي جنوب شـرقي و همچنـ        

تواند در کسب بازار خـارجي بـراي محـصوالت طـرح نقـش بـسزايي        نزديکي به کشورهاي هدف صادرات، مي  

  . داشته باشد

عالوه بر نزديكي به منابع تامين خوراك و همچنين بازارهاي مصرف، دسترسي بـه تاسيـسات زيربنـايي طـرح      

مسلما مناطق محـروم كـشور از لحـاظ تاسيـسات زيربنـايي             . د مي باش  يصنعتنيز از الزامات احداث هر واحد       

نسبت به ساير مناطق قابل مقايسه نمي باشند و احداث واحدهاي توليدي در اين مناطق چنانچه ابتدا برنامـه                  

. در خصوص تاسيسات زيربنايي آنها وجود نداشته باشـد، در آينـده مـشكالت زيـادي را ايجـاد خواهـد نمـود                      

  . باشد مي...  اينگونه واحدها شامل منابع تامين آب، دسترسي به الكترسيته و تاسيسات اصلي براي

ترين منطقه براي   كشور را مناسبي و غربمناطق مركزيبعنوان جمع بندي نهايي مشاور طرح 

 بعنوان اولويت اول سرمايه گذاري اين طرح استان همدان در اين گزارش .كند گذاري پيشنهاد مي سرمايه

  . ي گرددپيشنهاد م
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   وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال-٨

اي تعيين كننده اصلي هدفدار حركت كردن آن مجموعه مي باشد،  مسلما بخش نيروي انساني هر مجموعه

بكارگيري مديران با تجربه . باشد هاي آينده شركت مي بنابراين بكارگيري پرسنل مجرب و متخصص از برنامه

  . تواند آينده كاري و توسعه شركت را تضمين نمايد گيري مي  اجرايي و تصميمدر زمينه هاي مختلف

  نيروي انساني كارخانه

نيروهاي غير متخصص و % ١٠٠با توجه به مستعد بودن منطقه اجراي طرح از نظر نيروي انساني در حدود 

ل متخصص با همكاري ساير پرسن. توان از منطقه و استانهاي مجاور فراهم كرد نيروي متخصص را مي% ٧٠

نيروي متخصص داخلي و خارجي در ابتداي شروع به بهره برداري از طرح و سپس در سالهاي بعد كامالً با 

البته بودجه مستقلي براي آموزش و باال بردن سطح توان علمي . نيروهاي متخصص داخلي تامين خواهد شد

 تقريبي و نوع تخصص هاي مورد نياز به همراه  تعداد٢٨در جدول  . و عملي پرسنل در نظر گرفته خواهد شد

    . هاي مورد نظر نيروي انساني خالصه شده است  آموزش
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  تعداد پرسنل مورد نياز برآورد -٢٨جدول 
 هاي الزم آموزش تعداد سمت

  ايمني  ٣٠  خدمات توليد
  تعميرات و نگهداري  ١٠  متخصص ماهر

  گهداري و طراحيتعميرات و ن  ٨  مهندس متخصص مواد برق و مكانيك
  هاي آزمايشگاهي دوره  ٤  متخصص آزمايشگاه

  مديريت ريسك  ١٥  اداري و فروش 
  شبكه، ايمني و طراحي  ٣  مهندس توليد سازه و رايانه 

مديريت ريسك، استراتژيك و   ٤  مديريت
  ها ساير آموزش

  ---  ٣  راننده 
  ايمني  ٣  خدمات داخلي و محوطه

  ايمني  ٤  نگهبان 
  ---  ٨٤  مجموع

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

  تامين آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح

در تمام صنايع، تأسيسات مصرفي به عنوان يكي از مهمترين اركان برپايي هر كارخانه و واحد صنعتي مطـرح                 

 ماشـين آالت توليـدي، ميــزان     به پارامترهايي از قبيل تعداد نيروي انـساني، اين تأسيسات با توجه   . باشند  مي

حـال بـه تفكيـك بـه     . گردنـد  هاي كارخانه پيش بيني مـي     فضاي توليدي، ميزان فضاي اداري و ساير محوطه       

  .بررسي هر يك از تأسيسات مصرفي مورد نياز پرداخته شده است

  

   برق-١-٩-٢

باشـد كـه    ها مي ل بـرق مصـرفي ماشين آالت و برق مصـرفي ساير بخش      برق مصـرفي يك واحد صنعتي شام     

برق مصرفي ماشين آالت با توجه به ليست ماشين آالتي كـه در       . بايست به تفكيك محاسبه گـردد      هر يك مي  

ها مشخص گرديد كـه   هاي انجام شده در خصوص دستگاه    آمده است و همچنين بر اساس بـررسي       ٤-٤بخش  

  .باشد و وات برق جهت راه اندازي ماشين آالت مورد نياز مي كيل٥٠٠در حدود 
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همچنـين مـي بايـست بـرق     .  كيلو وات ساعت مـي باشـد  ٥٠٠بنابراين كل برق مورد نياز ماشين آالت برابر با     

بـدين  . را نيـز محاسـبه نمـود   .... مصرفي ساير قسمت ها از جمله بخش اداري و توليدي، روشنايي محوطـه و           

 وات و براي روشنايي ٢٠هاي سرپوشيـده، به ازاي هر مترمربع    ها و سالن     مصـرفي ساختمان  منظـور براي برق  

در نتيجه كل بـرق مـصـرفي بـراي    .  وات در نظر گرفته شده است      ٥هاي باز نيز به ازاي هر متر مربع           محـوطه

  .گردد ها و روشنايي محوطه به شرح ذيل محاسبه مي ساختمان

: فـضاي اداري  +فضاي غيرمستقيم توليـد +نگهباني+فضاي توليدي+ري و آشپزخانه  فضاي نهارخو +فضاي انبارها 

  كل فضاي مسقف

  كل فضاي مسقف  : متر مربع 

(٢٠*١١٢٥٠) ÷ ٢٢٥  =١٠٠٠ kw   :برق مصرفي فضاي مسقف  

(٥*١٨٧٥٠) ÷ ٩٥ = ١٠٠٠ kw : برق مصرفي جهت روشنايي محوطه  

  

باشد كه در جـدول ذيل بـدان اشـاره      كيلو وات ساعت مي    ٨٢٠در نتيجه كل بـرق مصـرفي كارخانه در حدود         

  . شده است

  

   ميزان برق مصرفي كارخانه-٢٩جدول 

  بخش  رديف
ميزان برق 

  (kwh)مصرفي
  ٥٠٠  ماشين آالت  ١
  ٢٢٥  روشنايي و مصرف فضاي مسقف  ٢
  ٩٥  روشنايي محوطه  ٣

  ٨٢٠  جمع كل
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   آب مصرفي-٢-٩-٢

  :شود كه عبارتند از   بخش عمده تقسيـم ميآب مصـرفي در اين طرح، به سه

  يند توليد اآب مصرفي فر) الف

  آب مصرفي جهت مصارف پرسنل) ب

  آب مصرفي جهت آبياري فضاي سبز) ج

هاي فوق را جداگانه محاسـبه نمـود و در نهايـت از مجمـوع      بايست ميزان مصرف هر يك از بخش    بنابراين مي 

از ايـن رو ابتـدا بـه بـرآورد آب           . گـردد   نياز كارخانـه محاسـبه مـي      موارد محاسبه شده، كل آب مصرفي مورد        

  .پرداخته شده است) ماشين آالت(مصـرفي فرايند توليد 

باشـد،   هاي خنك كننده مـي  در بخش اول همان سيستم. در دو بخش از فـرايند توليد آب در جريان مي باشد     

ود و دوبـاره بـه چرخـه جريـان آب بـر      شـ   مـي Recyleشود و تمـام آب در جريـان           هيچگونه آبي مصرف نمي   

  . گردد مي

شـود كـه ميــزان     ها استفاده مي باشد، مقداري آب جهت شستن شيشه در بخش دوم كه خط نصب شيشه مي  

اسـاس  . باشد از اين رو بر اساس يكسري محاسات مقدار تقـريبي آن محاسبه گرديـده اسـت             آن مشخص نمي  

 ليتر آب جهت شستشوي آن منظور ٣ي هر متر مربع شيشه مصرفي،      باشد كه به ازا     اين محاسبات اينگونه مي   

گرديده است بنابر اين با استفاده از ميزان شيشه مصرفي در سال، اين بخش از آب مـصرفي فراينـد محاسـبه               

  .باشد گرديده است كه به شرح ذيل مي

  ميزان شيشه مصرفي در سال = ١٥١٢٠٠٠متر مربع 

  ميزان آب مصرفي جهت شستن شيشه در سال) : ١٥١٢٠٠٠*٣/ (١٠٠٠= ٤٥٣٦متر مكعب در سال 

  

 متـر مكعـب  ٤٥٣٦يابيم كه آب مصرفي ساليانه فرايند توليد معادل  بنابر اين با توجه به محاسبات فوق در مي   

  از ايـن رو بـه ازاي هـر يـك از پرسـنل اداري،              . رسد  سپس نوبت بر آب مصـرفي پرسنل كارخانه مي       . باشد  مي

  . ليتر آب جهت مصرف روزانه آنها در نظر گـرفته شده است٧٥نين غير مستقيـم توليد، توليـدي و همچ
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 روز ٣٠٠ متر مكعب در روز خواهد بود كه بـا احتـساب       ٦,٣بنابر اين كل آب مصرفي پرسنل كارخانه برابـر با          

  .باشد  متر مكعب مي١٨٩٠كاري در سال، ميزان آب مصـرفي ساليانه پرسنل برابر با 

 

آب مصرفي روزانه پرسنل) : ٨٤*٧٥ / (١٠٠٠ = ٣/٦كعب در روز متر م  

آب مصرفي ساليانه پرسنل : ٣/٦ * ٣٠٠ = ١٨٩٠متر مكعب در سال   

 ليتر در نظـر گرفته شده ٢از طرفي براي ساير مصارف از جمله آبياري محـوطه و فضاي سبز روزانه در حدود                

 متـر  ٤٣٨٠ روز در سـال برابـر بـا     ٣٦٥ارف بـا احتـساب      بنابر اين مصرف ساليانه آب جهت اينگونه مص       . است

  .مكعب در سال خواهد بود

هاي مذكـور، ميزان آب مـصـرفي ايـن واحـد توليــدي در             در نتيجه با توجه به آب مـصرفي هر يك از بخش          

  .  متر مكعب در سال پيش بيني شده است١٠٨٠٠حدود 

  

   هوا-٣-٩-٢

، ماشـين  Cantilever Rolling Machineستم هـاي خنـك كننـده،    هاي از فرايند توليد از جمله سي در بخش

باشد بنابراين بـه منظـور تـأمين     و ماشين آالت ميكس مواد نياز بر هواي فشـرده مي   و پنجره درآالت مـونتاژ   

باشد و از آنجايي كـه ماشـين     هواي فـشرده مورد نياز فرايند توليد، نياز به تعدادي كمپرسور هواي فشرده مي            

شود بنابراين كمپـرسورهاي مذكــور نيـز در ماشـين آالت              خريـداري مي  Turn-key خط توليد بصورت     آالت

  . باشد خريداري شده گنجانده شده است و نيازي بر خريداري مجدد آنها نمي
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   تجهيـزات اطفاء حريق-٤-٩-٢

كند، جهـت جلوگيــري از     يدر هر واحد توليدي به خصوص واحـدهايي كه حرارت در آنها نقش زيادي ايفا م              

هـاي مـشخص     بايست در محـل     باشد كه مي    هر گونه وقايع ناگـوار، نياز به يكسري تجهيـزات اطفاء حريق مي          

  .گيرد نصب شده و در موقع لزوم مورد استفاه قرار مي

ا در اين طـرح نيز برق و حـرارت الكتريكي و همچنين محصوالت پالستيكي توليـدي كارخانه نقـش زيـادي ر   

كنند از اين رو تعدادي تجهيزات اطفاء حريق در نظر گرفته شده است كه به شرح ذيـل   در ايجاد خطر ايفا مي   

الزم به ذكر است به دليل تفاوت موجود در نحوه ايجاد آتش، به تـدريج مـواد خـاموش كننـده نيـز               . مي باشد 

  . بايست متفاوت باشند مي

  . يك از مواد خاموش كننده تعدادي در نظر گرفته شده استاز اين رو جهت رعايت جوانب احتياط، از هر

   Co٢ عدد كپسول سي كيلوگرمي ٥ -

  Co٢عدد كپسول شش كيلوگرمي ١٥ -

  كيلوگرمي پودر و گاز١٢ عدد كپسول ١٨ -

  عدد كپسول ده ليتري كف٥ -

  ليتري پودر و گاز٥٠ عدد كپسول ٥ -

   سوخت-٥-٩-٢

صـرفي داخل كارخانه و سوخت مورد نياز وسايل حمـل  بطور كلي سـوخت مصرفي هر طرح، شامل سـوخت م  

باشـند و در داخـل كارخانـه     باشد ولي در اين طـرح تنها وسايل حمل و نقـل نيازمنـد سـوخت مـي      و نقل مي  

  . كنند شود به نحوي كه تأسيسات سرمايشي و گرمايشي نيز با انرژي برق كار مي سوختي مصرف نمي

باشـد روزانـه    ي كه شامل دو دستگاه وانت مزدا و دو دستگاه پرايد ميسوخت وسايل حمل و نقل برون كارگاه  

 ليتر بنـزين به ازاي هر دستگاه در نظـر گرفته شده است بنابـراين ميـزان بنـزين مصـرفي سـاليانه معـادل     ٣

  . ليتـر پيش بيني گرديده است١٠٠٠٠
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   وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني-١٠

. يند توليد خواهـد شـد     آمورد برخي حمايتهاي دولت قرار نگيرد، دچار مشكالتي در فر         هر واحد توليد چنانچه     

 توليد ندارند، لذا حاشيه سـود آنهـا   ،از آنجا كه واحدهاي جديد در سالهاي ابتدايي راه اندازي در ظرفيت كامل   

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

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

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

ان نيز آماده كند تا محصوالت آنها بـه راحتـي در بازارهـاي    قوانين ارئه دهد كه فضا را براي ساير توليد كنندگ     

در ادامه دو نوع حمايت كه مي تواند دولت در اين زمينه انجام دهد مورد بررسي قـرار             . 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       آخشي از ماشين    در اغلب واحدهاي توليدي ب    

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

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

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

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

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

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

هـاي صـنعتي اعطـاي تـسهيالت بلنـد مـدت بـراي سـاخت و          هاي مالي براي طـرح    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

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

 . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ مي  درصد سرمايه٧٠سقف 
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سازي طرح، ماشين آالت و تجهيزات داخلي، تأسيسات و تجهيزات كارگاهي بـا   ساختمان و محوطه  -١-١

  . دگرد  درصد محاسبه مي٦٠ضريب 

 درصـد و در غيـر ايـن    ٩٠ماشين آالت خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضريب            -٢-١

 . گردد  درصد محاسبه مي٧٥صورت با ضريب 

 درصـد  ٧٠گذاري ثابـت كمتـر از         آالت خارجي در سرمايه     گذاري ماشين   در صورتيكه حجم سرمايه    -٣-١

 درصـد محاسـبه   ٧٠يـالي بـا ضـريب     جهت دريافت تسهيالت ر١-١باشد، 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     -٢

 .  درصد از شبكه بانكي تأمين گردد٧٠ميزان 

د  درصـد و نـرخ سـو   ١٢هاي بلند مدت و كوتاه مـدت در بخـش صـنعت        نرخ سود تسهيالت ريالي در وام      -٣

مبلغ تسهيالت اعطايي و نرخ     % ٢٥/١هاي جانبي، مالي آن در حدود          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 ماهيـت طـرح از               -٤

 . شود  سال در نظر گرفته مي٨و بازگشت سرمايه حداكثر نقطه نظر سودآوري 

 ١٠حداكثر مدت زمان تأمين مالي از محل حساب ذخيره ارزي براي مناطق كم توسـعه يافتـه و محـروم            -٥

 . 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

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

  . خواهد شد

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

ود ناخـالص تعيـين    درصد سـ ٢٥) هاي صنعتي و مناطق محروم به جز شهرك  (ماليات براي مناطق عادي      -٣

 . شده است
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   تحليل و تجزيه و ارائه جمعبندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد-١١

  :توان موارد زير را در مورد اين طرح بيان نمود ها و محاسبات انجام شده مي با توجه به بررسي

هـاي بـارزي    ي خصوصيات و ويـژگيها دارا پي وي سي در مقايسه با سايـر در و پنجـره   هاي       و پنجره  در -١

از قبيل قابل استفاده بودن در دماي مختلف بدون تغييـر شكل، خـود رنـگ بـودن، وزن كـم، اسـتحكام                  

....  مقاوم در قبال مواد شيميايي، عمر مفيد زيـاد، مقاومـت مناسـب در برابـر حـرارت و آتـش و             مناسب،

ي از اين محصول سبب جلوگيـري از مـصـرف         همچنين استفاده از اين محصول سبب جلوگيـر      . باشد  مي

از ايـن  . شود تر مي ها و جلوگيري از مصرف آلومينيوم و استفاده آن در مصارف مهم        چوب و نابودي جنگل   

  .باشد هاي اين محصـول در مقايسه با ساير محصـوالت خاص و ويـژه مي رو مشخصات و مزيت

باشند و اين رانـدمان خـوب   از نظر صرف انـرژي دارا ميپي وي سي رانـدمان بااليي را       هاي        و پنجره  در -٢

در هنگـام توليــد ايـن    . باشـد  در فاز توليد و فاز مصرف از چرخه حيات اين محصـول قابل مـشاهده مـي     

باشد و اين به آن معني است كه ميـزان انـرژي مورد            محصـوالت، به طور كلي انـرژي كمي مورد نياز مي        

در حقيقت بـر  . باشد ي به محصوالت مختلف بسيار كمتر از ساير مواد اوليه مي        نياز براي تبديل پي وي س     

 و در  درصـد ٣٠پـي وي سـي بـه ميـزان        هـاي         و پنجره  در (Franklin)اساس تحقييات مركز فرانكلين     

 پـي هاي     و پنجرهدردر هنگام مصرف نيز . آلومينيومي در جريان توليـد به انـرژي نياز دارندهاي       پنجره

همانطور كه قبالٌ نير اشاره . دهند وي سي در زمان عمر مفيد خود نيز به صرفه جويي در انـرژي ادامه مي              

هـاي       و پنجـره درهـاي   طـراحي قالب. باشد شد، پي وي سي يك ماده خوب در مقابـل گرما و سرما مي           

ري در مقابـل انتقـال   پي وي سي به صورتي است كه به وسيله ايجاد فضاي خالي در قاب، مقاومت بيـشت      

هاي قاب پنجره و قاب شيشه به وسيله جوش مخصوص، جوشـكاري شـده و در              گوشه. شود  دما ايجاد مي  

 .شوند مقابل نفوذ هوا و آب مقاوم مي

 و درها و ضـايعات   همانطـوركه ساير محصـوالت ساخته شده از پي وي سي قابل بازيافت هستند، پروفيل    -٣

هايي كه عمر آنها بـه   از ضايعات در خط توليد و محل نصب و يا در و پنجـره  پي وي سي اعم     هاي      پنجره

 (Thermoplastic)از آنجايي كه وينيـل يـك پالسـتيك گــرمايي     . پايان رسيده نيز قابل بازيافت هستند    
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به صورتيكه حـداقل خـواص خـود را      . توان از طريق پروسس مجـدد و گرما بازيافت نمود          است، آن را مي   

پـي وي سـي را انجـام         و پنجـره   درهـاي مهــم كـه فــرآيند توليـد             در برخي از شركت   .  بدهد از دست 

هـاي مــونتاژ كننـده را       دهند، نه تنها ضايعات شـركت خود، بلكه در شرايطي خاص ضايعات شـركت              مي

 .نمايند خريداري نموده و در فرآيند بازيافت از آنها استفاده مي

تـرين مـاده    از آنجايي كه عمــده   . باشد  وليه، از ديگر نكات مثبت طرح مي      داخلي بودن محل تأمين مواد ا      -٤

پي وي سي، پلي وينيل كلرايد است و اين ماده از جملـه مــواد        هاي        و پنجره  دراوليه مصرفي در توليد     

رسـد كـه    باشد لذا به نظـر مـي   شد و كشـورمان نيز به لحاظ منابع نفتي غني مي       محسوب مي  پتروشيمي

بنابراين وجود مواد اوليه داخلـي  . ين محصول در كشور ما با مشكلي از بابت مواد اوليه روبرو نباشد       توليد ا 

شود تا محصول با قيمت تمام شـده كمتـري    از يك سو و نيـروي انساني مناسب از سوي ديگر، سبب مي           

 .وارد بازار شود تا بتواند قابليت رقابت با محصوالت مشابه خارجي را داشته باشد

باشد كه اين ميـزان، بـا توجـه بـه      پي وي سي در كشور بسيار محدود مي      هاي        و پنجره  دررضه واقعي   ع -٥

از طرفـي تقاضـاي ايـن    . باشـد   متـر مربـع مـي   ٥٧٦٠٠٠ در حـدود  ١٣٨٥توضيحات ارايه شده در سـال     

 كـه  هاي ساختماني صادر شده و تعدد واحد مسكـوني بـرآورد شـده اسـت            محصـول با توجه تعداد پروانه    

متـرمربـع به دست آمده است كه اخـتالف عــرضه و تقاضــا         ٤٣٩٨٧٣٧ برابر   ١٣٨٥اين ميزان در سال     

باشد كه بازار داخلي مناسبي براي محصول موجود  حاكي از اين امر مي     هاي آتي   در سال مورد نظر و سال     

زار صادراتي اين محـصول بـا   رسد با از طرفي نيز با توجه به آشنايي بازارهاي صادراتي به نظر مي     . باشد  مي

 . باشد توجه به قيمت تمام شده بسيار كمتر در مقايسه با كشورهاي اروپايي بسيار مطلوب مي

رسد فناوري  با توجه به تجربيات و سابقه پشتوانه فني و كيفي شركت تكنو پالست اتريش به نظر مي -٦

تواند جايگاه مهمي در  ن شركت ميانتخاب شده كامال با تكنولوژي روز جهان قابل رقابت بوده و اي

 .بازار كسب نمايد

، اروپاي شرقي و مركزي با تراز مصرف منفي و در ساير مناطق با آسيابا توجه به اينكه در مناطق  -٧

بيني كرد كه درصدي از تراز مصرف مناطقي كه  توان پيش تراز مصرف مثبت مواجه هستيم، مي
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چون اين امر نشان دهنده . ادراتي در نظر گرفته شوندمقادير منفي دارند به عنوان هدف بازار ص

 .باشد  كمبود اين محصول در اين مناطق مي

  ميليارد ريال براي١٤٠ حدود آلمان HASSسرمايه گذاري ثابت طرح بر اساس ماشين االت شركت  -٨

 .مي باشد در سال  هزار عدد٢١٠ ظرفيت اسمي

اراي توجيه مي داند و پيشنهاد احداث اين واحد را در مجموع مشاور پروژه اين طرح را از هر لحاظ د -٩

 .  مي نمايد در سالهزار عدد ٢١٠  اسميبا حداقل ظرفيت

  

 در كشور وجود    PVC     و پنجره  دربا توجه به جميع بررسي هاي بعمل آمده، در سالهاي آتي كمبود             

  يـا  همـدان   اي در اسـتانه    هزار عددي  ٢١٠ واحد   يكحداقل  احداث  لذا مشاور طرح    . خواهد داشت 

  . مي نمايدپيشنهاد ميليارد ٠٤١ آذربايجان را با سرمايه گذاري ياخوزستان 
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