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                                  سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران        

  
  خالصه طرح

  ونو بلوکي  نام محصول

   تن در سال٣٠٠٠   طرح پيشنهاديظرفيت

  يساختمان ساز  موارد كاربرد

  رني استايپل  مواد اوليه مصرفي عمده

   تن در سال٣٣٠٠  )١٣٩٠سال (كمبود محصول 

  ٤١  )نفر (اشتغال زايي

  ٣٠٠٠  )m٢(زمين مورد نياز 

  ١٥٠  )m٢(اداري 

  زيربنا  ٨٠٠  )m٢(توليدي 

  ١٧٠  )m٢(انبار 

  رني استاي تن در سال پل٣١٠٠  ميزان مصرف ساالنه مواد اوليه اصلي

  ٦٥٤٥  )m٣ (آب

  ميزان مصرف ساالنه يوتيليتي  ١٩٣  )kw (برق

  ٥٩٢٠٠٠  )m٣ (گاز

 ٥٧٧٥٠٠  )دالر(ارزي 

 ٦٦٤٧  )ميليون ريال(ريالي 
سرمايه گذاري ثابت طرح 

  )ميليون ريال(
  ١٢٠٢٢  )ميليون ريال(مجموع 

  جاني و آذرباي جنوبياستانها  محل پيشنهادي اجراي طرح
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  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان
   معرفی محصول -1

  ١  نام و كد محصول -١-١
  ١ شماره تعرفه گمركي -٢-١
  ٢ شرايط واردات -٣-١
  ٣ بررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المللي -٤-١
  ٣ بررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول -٥-١
  ٤ موارد مصرف و كاربرد -٦-١
  ٧ تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصولبررسي كاالهاي جايگزين و  -٧-١
  ٧ اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز -٨-١
  ٧ كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كنندهمحصول -٩-١
  ٨  شرايط صادرات -١٠-١

    
    وضعیت عرضه وتقاضا-2

 بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تـاکنون و محـل واحـد هـا و       -١-٢
 آنها و سطح تکنولوژي واحد هاي موجود، ظرفيت اسمي، عملي، علـل عـدم بهـره بـرداري      تعداد

کامل از ظرفيتها، نام کـشورها و شـرکت هـاي سـازنده ماشـين آالت مـورد اسـتفاده در توليـد             
  محصول

٩  

از نظر تعداد، ظرفيـت،  (  بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا          -٢-٢
 پيشرفت فيزيکي وسطح تکنولوژي آنها و سرمايه گـذاري انجـام شـده اعـم از                 محل اجرا، ميزان  

  )ارزي و ريالي و مابقي مورد نياز
١٥  

  ١٦  )چقدر از کجا( ٨٥ بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال -٣-٢
  ١٦   بررسي روند مصرف از آغاز برنامه-٤-٢
 و امکـان توسـعه   ٨٥از آغاز برنامه سوم تا نيمـه اول سـال            بررسي روند صادرات محصول      -٥-٢
  ١٨  )چقدر به کجا صادر شده است(آن

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

  ٢٠  . بررسي اجمالي تکنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در کشور و مقايسه آن با ديگر کشورها-٣
  ٣٢  در فرآيند توليد محصول) به شکل اجمالي(  تعيين نقاط قوت و ضعف تکنولوژيهاي مرسوم-٤
 بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي شامل بر آورد حجم سرمايه گذاري ثابت به تفکيک ريـالي و        -٥

ي   و اينترنـت و بانـک هـا       UNIDOبا استفاده از اطالعات واحد هـاي موجـود، در دسـت اجـرا، و              (ارزي
  ...)اطالعاتي جهاني، شرکت هاي فروشنده تکنولوژي و تجهيزات و

٣٤  

 ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز ساالنه و محل تامين آن از خارج يا داخل کشور قيمت ارزي و ريـالي      -٦
  ٣٩  ان و بررسي تحوالت اساسي در روند تامين اقالم عمده مورد نياز در گذشته و آينده

  ٤٢   مناسب براي اجراي طرح پيشنهاد منطقه-٧
  ٤٢   وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال-٨
 - فرودگاه- راه آهن-راه(  بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتي و ارتباطي            -٩

  ٤٣  و چگونگي امکان تامين آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح...) بندر
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  ٤٧   اقتصادي و بازرگاني وضعيت حمايت هاي-١٠
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   محصولی معرف-1

 [1،2،3،6]نام و کد محصول  -1-1

.  باشـد يمـ  ٢٦٩٥١١١٩ن محـصول  يـ  اکيسيـ  آ باشـد و کـد  ي مـ ونوبلـوک ينام محصول مورد مطالعه     

با اين حـال، تـا    .  در سوئد بعنوان اولين ترموپالستيك انبساطي معرفي گرديد        ١٩٣٠در ابتداي سال     ونوبلوکي

يند توليد تجاري اين ماده بر پايه اكستروژن مخلوط پلـي اسـتايرن و      فرا. بعد از جنگ جهاني دوم تجاري نشد      

پك عامل پف زاي با نقطه جوش پايين كه در دماي فرآيند مذاب پليمر، منبـسط مـي شـود بـوده اسـت كـه           

  . ساختار سلولي ايجاد شده بعد از سرد شدن، در پليمر باقي مي ماند

جايگـاه خـود را در ايـن     ونوبلـوک ير صنعت سـاختمان،  به بازار و كاربردهاي آن د      ونوبلوکيبا معرفي   

عايقهـاي  (انـرژي در سـاختمان    ييصرفه جـو  دو نكته مهم در ساخت و سازهاي كنوني،         . صنعت يافته است  

تـر    سـاز، لـزوم اقتـصادي      و   نياز به مسکن و حجم باالي سـاخت       . و سبك سازي در ساختمان است     ) حرارتي

جـه در توليـد مـصالح جديـد سـاختماني          يدر نت .  شـود  يرا موجب مـ   سازها   و   تر كردن ساخت    شدن و ايمن  

سازي، ايمني در برابر حوادثي نظيـر زلزلـه    سرعت بخشيدن به فرايند ساخت، افزايش دوام، عمر مفيد، سبك 

  .ردي گيجويي در مصرف انرژي مورد توجه قرار م سوزي و صرفه و آتش

 [8]ی شماره تعرفه گمرک-1-2

ن علت ي و به هم باشديه حمل و نقل آن باال مي باشد لذا کراي ميميونوبلوک چون محصول حجي

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

ن باعث کمتر شدن ي دهند و ايان قرار ميار متقاضي آن را در اختي به راحتي دارنده دانش فنيو کشورها

ن محصول يل باال چون ايبا توجه به دال.  شودين محصول مي مصرف کنندگان به واردات و صادرات اعالقه

   .ن محصول اختصاص داده نشده استي هم به ايخاص يلذا تعرفه گمرک ندارد يمراودات تجار
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  [8]ط وارداتی شرا-1-3

ته نيز پلـي اسـتايرن   در سالهاي گذش.  متداول نيستونو بلوکيعرضه و تقاضاي جهاني و منطقه اي    

بلوك بعنوان ماده اوليه به كشور وارد شده است و در واحـدهاي صـنعتي،           ونويانبساطي مناسب براي توليد     

ونـو بلـوک در كـشور و عـدم          يبا وجود مصرف رو به رشـد        پيش بيني مي شود     .  توليد شده است   ونوبلوکي

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

پلي استايرن قابل انبـساط بـه اشـكال ابتـدائي بـا تعرفـه                يعنيونوبلوک  يد  يه تول يماده اول واردات  گذشته،  

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

  . رفته استيانجام پذ

د يـ ه توليـ مـاده اول  شماره تعرفة گمركي، كد زير تعرفه، نوع كـاال و حقـوق گمركـي                ١-١در جدول   

  . درج گرديده استونوبلوکي

   شماره تعرفۀ گمرکی، کد زیر تعرفه، نوع کاال و حقوق گمرکی-1-1جدول 
  حقوق گمرکی  نوع کاال  کد سیستم هماهنگ شده  شماره تعرفه

  %٤  ييشکل ابتدارن به ي استايمرهايپل  ١١/٣٩٠٣    ١١/٣٩٠٣
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  [5] و ارائه استانداردیبررس -1-4

 آمده ٢-١ن محصول در جدول ي موارد استفاده گوناگون ايونوبلوک براي ياز براي مورد نياستانداردها

  .است

   محصولي موجود براي استانداردها-2-1جدول 
  نتایج آزمون  واحد  آزمون استاندارد  خواص

مين كيفيت شدهضانواع ت  GSH quality 
conditions 

  PS ١٥ SE  PS ٢٠ SE  PS ٣٠ SE  

  W  WD  WS + WD   ١ Part ,١٨١٦٤ DIN  نوع كاربرد
 ٣٠ ٢٠ ١٥ kg/m٣ ٨٤٥ EN ISO حداقل دانسيته بالك

   ٤١٠٢ DIN نوع مواد سازنده
B١, Poorly 
flammable 

B١, Poorly 
flammable 

B١, Poorly 
flammable 

هدايت گرمايي اندازه 
تي ن سا١٠گيري شده در 

 گراد مطابق

DIN ٥٢٦١٢ 
DIN ٤١٠٨ 

mW/(m·K) 
mW/(m·K) 

 
٣٦-٣٨  

٤٠ 

 
٣٣-٣٥  

٤٠ 

 
٣١-٣٤  

٣٥ 

  

  [10،13،4]  محصولی و جهانیمت داخلیق -1-5

مجوز توليد مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در حال حاضر تنها چند شركت داخلي مطابق ضوابط 

 قيمت ٣-١و شركت معظمي كه در جدول  بالار فوم، عقاب اين شركتها عبارتند از آبش. ونوبلوک را دارندي

  .  آورده شده است٨٥ و ٨٤ و ٨٣محصوالت شركت آبشار فوم در سالهاي 

  
  )قیمت به ازاي هر قطعه بر حسب ریال(قیمت تولیدات شرکت آبشار فوم  -3-1جدول 

  ٢٠٠*٥٠*٢٥  ٢٠٠*٥٠*٢٠  )سانتی متر(ابعاد 
  ٥٦٠٠٠  ٤٤٠٠٠  ١٣٨٣شهريور 
  ٦٢٥٠٠  ٥٠٠٠٠  ١٣٨٤ شهريور
  ٦٨٠٠٠  ٥٦٠٠٠  ١٣٨٥ور يشهر
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همچنين شركتي به نام بيژن فوم نيز بلوكهاي سقفي با ژل كوت مخصوص توليد مي كند كه جدول 

روكش مخصوص در برابر حرارت اين .  را نشان مي دهد١٣٨٤  قيمت توليدات اين شركت در سال ٤-١

 از طرفي .د موريانه، ضد اسيد، ضد بنزين و نفت استبلوك، ض عالوه بر اين، اين .بسيار مقاوم است

به راحتي مي توان دارد، ... چسبندگي پايدار نسبت به تمام مصالح ساختماني مانند گچ، بتن، گچ و خاك و

كشي توكار كرد، در ضمن در برابر آفتاب هم مقاوم   لوله آن كاشي و سنگ چسباند و يا داخلبر روي آن،

  .شود ميننخاله  نيز جايي   در هنگام جابهد وكن ما و گرما و صوت عمل مياست به عنوان عايق سر
  

  )قیمت به ازاي هر قطعه بر حسب ریال( فوم  بیژنقیمت تولیدات شرکت- 4-1جدول 
  ژل کوت دار  ساده شیار دار  )سانتی متر(ابعاد 
٤٦٥٠٠  ٣٩٥٠٠  ٢٠٠*٥٠*٢٠  
٥٦٥٠٠  ٤٩٥٠٠  ٢٠٠*٥٠*٢٥  
٣١٥٠٠  ٢٧٠٠٠  ١٠٠*٦٥*٢٠  
٣٧٥٠٠  ٣٣٠٠٠  ١٠٠*٦٥*٢٥  

  

  
  [1،2،3]موارد مصرف و کاربرد -1-6

 سال است كه ٥٠بيش از . استكاربردهاي متنوعي را به شرح ذيل به خود اختصاص داده  ونوبلوکي

  .استجاي خود را باز كرده بندي   در بسياري از كاربردهاي بستهن محصوليا

جمله  از. تلف صنعت ساختمان پيدا كرده استدر سالهاي اخير جاذبه زيادي در بخشهاي مخ ونوبلوکي

 در ساختمان مي توان، استفاده بعنوان بلوك سقفي، عايق حرارتي يا صوتي را نام فومهاكاربردهاي مهم اين 

  .جايگزين سفال در سقف منازل و ساختمانها شده است ونوبلوکي كه در سالهاي اخير برد

      و با استفاده از اين بلوك ها به جاي باشديم عايق حرارتي، برودتي و صوتيسبك ،  ونوبلوکي

    در شكل ونوبلوکي نمونه اي از . درصد از هدررفت انرژي جلوگيري مي شود۷۰بلوك هاي سنتي، حدود 

  .  نشان داده شده است٢-١
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  ونوبلوكی نمونه اي از -1-1شکل 

  
 درشود كه   نهايي به بازار عرضه ميهاي پلي استايرن انبساطي به عنوان يك محصول به طور كلي دانه

گونه واكنش شيميايي تبديل به انواع قطعات و ورقهاي پلي  كارگاههاي مصرف كننده بدون انجام هيچ

بر حسب دانسيته و شكل و اندازه در زمينه  ونوبلوکيشود كه اين  مي) ونوبلوکي( استايرن انبساطي

اي،  پذيري اين ماده در هر شكل و اندازه  به علت قابليت قالب.شود بندي و يا عايق كاري به كار برده مي بسته

اي دارا  استايرن انبساطي توانايي توليد انواع محصول را به هر شكل و اندازه خطوط مصرف كنندة پلي

  . پذير است باشند و اين كار فقط با تعويض قالب امكان مي

به موارد زير اشاره كرد كه  عالوه بر كاهش وزن، باعث  از داليل گسترش كاربرد اين محصول مي توان 

  .  درصد مي شود٤٠صرفه جويي هزينه هاي ساخت در ساختمان تا حدود 

   قيمت نسبتاً پايين -

  وزن بسيار پايين -

  ، به دليل سبكي قطعه و حجم باال كه  افزايش سرعت اجرا -

  .  كاهش مي يابد درصد۲۸حدود زمان اجرا 

   نيروي انسانيكاهش هزينه -

   حجم و هزينه بتن كاهش-

   افزايش کيفيت بتن -

 کاهش قطر سازه هاي فلزي و بتوني -

   اجراي راحت لوله كشي در ضخامت سقف -
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  جويي در هزينه اسكلت و فونداسيون   صرفه-

 دو عدد در هر متر مربع ي در بلوک سيمانيصرفه جوي شامل جويي در هزينه كلي اجراي سقف صرفه -

 ٩٠ سانتي متر و حتي ٦٠ سانتي متر به ٥٠رفه جويي در مصرف تيرچه با تغيير دهانه تيرچه ها از و ص

  . درصدي آهن ساختمان مي انجامد٤٠ تا ٢٠سانتي متر كه به صرفه جويي 

  . باشدي نمي به رابيس بندينيازديگر و   در اندود گچ و خاکي صرفه جوي-

  . يابديکاهش م% ٢٢بع در هر متر مر:  در آهن آالتي صرفه جوي-

 باشد و به دليل برش آسان امکان پوشش ي خاص نمينياز به قالب بند: ي در قالب بندي صرفه جوي-

  .کناره ها را دارد

 تن با ١٠ به وزن ي متر مکعب بلوک سيمان١٢ حمل يبه جا: ي در حمل بار و انرژي صرفه جوي-

کاهش % ٣٠ گردد و زمان تخليه نيز يم حمل م کيلوگر٥٠٤ متر مکعب به وزن ٣٦همان کاميون مقدار 

  . يابديم

، در اين نوع بلـوك نيـازي بـه مـصرف آب نيـست و تنهـا در منـاطق گرمـسير، در         صرف آب  كاهش م  -

  .به آب نياز دارد% ٣٠مقايسه با بلوكهاي سنتي حدود 

ن كاسته  ت۳۲ متر ۱۰۰ از وزن سقف ساختمان در هر ،استايرن  پليبا استفاده از بلوكهاي سقفي

به و براي حمل  تن بار را سوار بر كاميون ۳۲ متر آپارتمان، كارگر بايد ۱۰۰، براي هر بعنوان مثال. شود مي

شود،  وارد مي  )سفال و تيغه(مقدار خساراتي كه در اين راه، به بارها . دمجدداً تخليه نمايطبقات گوناگون 

ايرن، اين موارد در مدتي كوتاه و با مبلغ كمتر انجام است در حالي كه با استفاده از پلي. بسيار سنگين است

ضمن اين كه در . تر كرد  كممي توان وزن را گيري از اين روش جديد،   با بهرهنيزدر مرحله نصب . شود مي

ها نيز از استحكام   هم چنين ساختمان. شود جويي مي گرد و سيمان هم بسيار صرفه ميل-مصرف تيرچه

 تن، در هنگام زلزله، ۳۲ به ميزان  متري،۱۰۰ وزن يك ساختمان با كاهش. شدمناسب برخوردار خواهند 

ها در برابر لرزش زمين بيشتر مقاومت خواهند داشت و از احتمال ويران شدن ساختمان چندين   ستون
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 رفتار سازه در برابر زلزله نيز كاهش وزن ساختمان مي تواند به بهبودبدين ترتيب، . شود برابر كاسته مي

  . ك نمايدكم

  ل اثرات آن بر مصرف محصولیه و تحلین و تجزیگزی جاي کاالهای بررس-1-7

ونوبلوک در صنعت ساختمان هستند كه بيشترين مصرف در يتنها رقيب اصلي   و آجرسفال

    بعنوان عايق حرارتي و صوتي نيز ونوبلوک يدر خصوص كاربرد . ساختمان را بخود اختصاص داده اند

هاي موجود در كشور پشم شيشه، پشم سنگ، پشم سرباره، فوم پلي يورتان  واع اصلي عايقنامي توان از 

: عبارتند ازنيز هاي رايج در كشورهاي صنعتي  ساير عايق. استفاده كردهاي پرليت منبسط  صلب و فرآورده

هاي شيشه  دههاي پشم و پنبه و فرآور هاي پشم و الياف چوب، فرآورده هاي فوم فنوليك، فرآورده فرآورده

 ين محصول وابستگياستفاده از ا .در صنعت ساختمان شوندونوبلوک يمي توانند جايگزين  كه سلولي

ن ساختمانها را در برابر يکم کرده و همچنگر ي مواد ديمان و گچ و بعضيساخت و ساز در کشور را به س

  . شوديساختمانها مشتر در ي بيمنيو باعث ازلزله مقاوم تر کرده 

   امروزيای کاال در دنیکیژتت استرایاهم -1-8

ن محصول با توجه يا که ين معني، بدهستند امروز ياي در دنيت فوق العاده اياهم يونوبلوکها داراي

ن يهمچن.  برخوردار استيت فوق العاده اياز اهم  در ساختمانهاي و حرارتي صوتيهايق کاريت عايبه اهم

 شود از ين سفال در ساختمانها استفاده ميگزيشد و بعنوان جا باينکه سبک مين محصول با توجه به ايا

 يق بودن صوتي، عاين محصول به علت سبکيا توان گفت که يبطور خالصه م. ت دارديز اهميث نين حيا

         .ده استيگر مورد استفاده در صنعت ساختمان گردين مواد ديگزيبا جاي تقريو حرارت

  [13]و مصرف کننده محصولد کننده ی عمده تولي کشورها-1-9

ن يبه هم.  عمدتاً محصوالتي سبك و حجيم هستندوونوبلوک در فرآيندي كامالً فيزيكي توليد مي شود ي

به همين دليل، . ، واحدهاي صنعتي در مناطقي احداث مي شوند كه به مراكز مصرف نزديك باشندعلت

مار دقيقي در خصوص ظرفيت، توليد و همچنين، آ. واردات و صادرات براي اين محصول صورت نمي گيرد
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بر پايه اطالعات موجود براي پلي استايرن انبساطي . ونو بلوك در مناطق مختلف جهان وجود ندارديمصرف 

  . تنها مي توان روند رو به رشدي را براي كاربرد اين محصول در صنعت ساختمان سازي متصور دانست

.  باشنديز مين محصول نيد کننده اي، توليساطرن انبي استايپلد کننده ي تولياکثر کشورها

، سنگاپور و ين، آلمان، فرانسه، کره جنوبيکا، چيآمر: رن عبارتند از ي استايد کننده پلي بزرگ توليکشورها

  .ژاپن

 در يقيآمار دق.  شوديونوبلوک ميل به ي تبدينبساطرن اي استايپلاز يزان نين کشورها به ميدر ا

 ٢ شود که حدود يونوبلوک استفاده ميد ي تولي برايرن انبساطي استاي پل%٥٠ حدود يست وليدست ن

  . باشديون تن ميليم

 [8]ط صادراتیشرا -1-10

. ستيج نيرا اد در حمل و نقلي زياشغال فضام بودن و ين محصول با توجه به حجياصادرات و واردات 

اکثر مصرف کنندگان خود شده است تا  باعث يدي کم واحد توليه گذاريساده و سرما ديند تولين فرايهمچن

ماده  اگر با ين محصول حتيد ايتول.  استفاده نکننديو از محصول واردات ن محصول کننديد ايمبادرت به تول

ونوبلوک رواج يصادرات چون  . باشدي مقرون به صرفه تر از واردات مي هم باشد از نظر اقتصادي وارداتهياول

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

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

 [9،10]آنها 

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

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

             دي توليتهايزان ظرفي م١-٢در جدول .  باشدي هزار تن در سال م٢٠٠ در کشور حدود يانبساط

 درصد به ١٥د حدود يت تولين مقدار ظرفياز ا.  آمده است١٣٨٥ تا ١٣٧٩ از سال يرن انبساطي استايپل

 ي اصليواحدها. ونوبلوک آمده استيد کننده ي تولي شرکتها٢-٢در جدول  .ردونوبلوک اختصاص دايد يتول

ن محصول بهره يد اي روز تولي از تکنولوژ...آبشار فوم گستر و  عقاب بال،ن محصول از جمله يد کننده ايتول

   .مند هستند

  
  )تن در سال ( در کشورونوبلوكید ی توليتهایزان ظرفی م-1-2جدول 

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

ونوبلوکيد يت توليظرف  ٣٠٣٦٨ ٢٧٤٤٨ ١٠٨٨٤ ٤٣٤٥ ٢٤١٦ ١٩٨٠ ١٨٤٠ 

  
   در کشورونوبلوكی  شرکتهاي تولید کننده-2-2جدول 
)تن( دیتول محل نام واحد یا شخص  

عتي شمالغربهاي صن ل حال  ٣٧٥ استان آذربايجان شرقي شهرستان تبريز 

 ٣٠٠ استان اصفهان روستاي امشه افشان پالستيك اصفهان
 ٤٢٥ استان اصفهان شهرستان اصفهان سپاهان فرايند

 ٤٠٠ استان اصفهان شهرستان اصفهان آبا عايق شركت سهامي خاص

 ١١٢٥ استان اصفهان شهرستان اصفهان اصفهان فوم
د چشمه سار دماوندتولي  ٦٠٠ استان تهران شهرستان تهران 

 ٢٠٠ استان تهران شهرستان تهران توكافوم شركت

 ٢٠٠ استان تهران شهرستان تهران شركت عايق كار
 ٥٠٠ استان تهران شهرستان تهران شركت بهار پاكان انديشه
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  2-2 ادامه جدول             

 ٤٢٥  تهراناستان تهران شهرستان آبشار فوم گستر
 ٢١٠٠ استان تهران شهرستان تهران عقاب بال

 ٦٧٥ استان تهران شهرستان تهران فوم پالستيك
 ٣٥٠ استان تهران شهرستان تهران برفك سايه

 ١٥٠ استان تهران شهرستان تهران بنياد تعاون سپاه پاسداران انقالب اسالمي

 ٢٥٠ استان تهران شهرستان تهران سيد علي شريعتي
م بسته بندي اماميفو  ٣٧٥ استان تهران شهرستان تهران 

 ٦٥٠ استان تهران شهرستان كرج يونوليت

 ٩٠٠ استان تهران شهرستان كرج عايق پالستيك شركت سهامي
بندي سپيد فرايند صنايع بسته  ٣٢٥ استان تهران شهرستان كرج 

 ٥٠٠ استان تهران شهرستان كرج توليدي فوم تهران شركت

يدي صنعتي پوشش گستر ظريفمجتمع تول  ٢٧٥ استان تهران شهرستان كرج 
 ٤٥٠ استان تهران شهرستان كرج صنايع بسته بندي پوشش كاال بهار

 ٥٥٠ استان تهران شهرستان ورامبن تعاوني پالستيك و مالمين شهرستان ري

 ١٢٥ استان خراسان شهرستان مشهد پارس پالست شرق
ستان مشهداستان خراسان شهر اسان پالستيك  ٥٠٠ 
 ١١٠٠ استان خراسان شهرستان مشهد جنرال فوم

 ٢٥٠ استان خراسان شهرستان نيشابور شركت شايان پوشش
 ٢٥٠ استان خوزستان شهرستان اهواز توليدي و صنعتي كارون گستر پالستيك

 ١٨٠٠ استان سمنان شهرستان سمنان عايق سازان سمنان

ان شهرستان سمناناستان سمن توليدي و صنعتي يخدانكار  ١٠٥٠ 
 ١٥٧٥ استان سمنان شهرستان گرمسار يخدان پالستيك
 ٤٥٠ استان سمنان شهرستان گرمسار سقف كسري

 ٩٥٠ استان قزوين شهرستان قزوين اياتش شركت
 ٦٥٠ استان قم شهرستان قم توليدي صنايع بسته بندي پيرايش شيمي
ان شهرستان سيرجاناستان كرم صنايع كارا پالستيك شركت سهامي خاص  ٢٠٠ 

 ٢٥٠ استان گيالن شهرستان رشت كيانا فام شمال
 ٧٥٠ استان مركزي شهرستان ساوه پارس فراورد شركت

 ٢٥٠ استان يزد شهرستان يزد محصوالت چيني بهداشتي يزد زرين

د کننده هايتولساير   ٩٥٨٥ كل كشور 

 31835 مجموع
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الزم به ذکر .  باشدي تن در سال م٣١٨٣٥نوبلوک در کشور وي ديل توليبا توجه به جدول باال پتانس

ت ين خوراک و وضعيستند و با توجه به تاميشه و بطور مداوم مشغول به کار نين واحدها همياست که ا

 باشد و با حداکثر يفاوت م مت مختلفيسالهات آنها در طول يگر ظرفي عوامل ديساخت و ساز و بعض

   تيونوبلوک را رعاينه ي موجود در زمي استانداردهايدي تولي واحدها ازيليخ . کننديت کار نميظرف

    لذا کننديمصرف نمر استاندارد يمحصول غ از مصرف کنندگان يليخنکه ي و با توجه به ا کنندينم

ر استاندارد بودن محصول ممکن است ي علت غ. کنندين کار ميي پايلي خيتهايدکنندگان در ظرفيتول

 تن در سال ٣٠٠٠ حدود د ي تولييتوانان شرکتها يا .ن آنها باشديي پايت و تکنولوژن آالي از ماشيناش

  .را دارندونوبلوک ي

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

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

  تجهيزات اصلي

   ذخيره و ظروف كوچكخازن تحت فشار و مخازنم •

- TOKKI (Japan) 

- OBRINGER (France)  

  ها و ظروف كوچك اتمسفريك كن ظروف خشك •

- ADM (France) 

   ناپيوسته هايراكتور •

- TOKKI (Japan) 

- BSL (France) 

  ژهاي سانتريفيوپمپ •

- GUINARD KSB (Germany/France) 

- SULZER (Switzerland) 

  اي انتقال دوغابهپمپ •

- DELASCO PARIS (France) 
  پمپهاي تزريق مواد شيميايي •
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- ARO (USA) 
  هاي پليمر  حمل دانههاي دمنده •

- SIEMENS (Germany) 

- BUHLER MIAG (Germany) 

- EBARA (Japan) 

  اي پوسته- لولهمبدلهاي حرارتي •

- ETS. DELAUNY ET.FILS (France) 

- FOURE LAGADEC (France) 

  اي  صفحهمبدلهاي حرارتي •

- VICARB (France) 

- ALPHA LAVEL (Italy)  
  پكيج چيلر •

- YORK (France) 

- TRANE (France/UK) 

  سانتريفيوژ •

- SIEBTECHNIK (Germany) 
  كوره آشغال سوز •

- PILLARD (France) 

  غربالها •

- ENGELSMANN (Germany) 

- BOHLER MIAG (Germany) 

  كن آني پكيج خشك •

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

- GOHI-POULENC (France) 

- KOBE STEEL (Japan) 

  ها  زن بهم •
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- ROBBIN (France) 

- EKATO (Germany) 

  Coatingهاي  دستگاه •

- FMW (Germany) 

-  

  بندي و سيستم حمل اكتابينها بسته •

- FMW  

- HAVER & BOEKER (Germany) 

  سيستم كنترل  •

- FISHER (France/USA) 

- HONYWELL (France/USA) 

- YKOGAWA (Japan) 

  يزات جانبي تجه 

  ديزل ژنراتور  •

- GENERAL ELECTRIC (USA) 

- MITSUBISHI ELECTRICS (Japan) 

  كمپرسورهاي هواي فشرده •

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

- AIR PRODUCT (UK) 

- AIR LIQUID (France) 

 واحد توليد بخار •

- BABKOCK (France) 

- KAWASAKI(Jpana) 

  كننده نكبرج خ •

- HAMON SPIROGIL (France) 

- DAELIM (Korea) 
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 واحد تصفيه آب •

- DEGREMONT (France) 

- BETZ (Italy) 

  سازندگان داخلی  -ب

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

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

  .شده است

   :مخازن تحت فشار و مخازن ذخيره

  سازي اراك شركت ماشين -

 شركت صنايع آذرآب -

   :مبدلهاي حرارتي

  سازي اراك شركت ماشين -

 شركت صنايع آذرآب -

  :)Fire Tubeنوع (ديگ بخار

  سازي اراك شركت ماشين -

 شركت توسعه صنايع بخار -

 ت اسوهشرك -
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   :لوله

  سازي اهواز شركت لوله -

 شركت سپنتا -

 شركت شيرآالت صنعتي سام -

   :كمپرسور هواي فشرده

  شركت پارس كمپرسور -

 شركت هواسان -

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

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

  : آمده است ٣-٢ در جدول يت اسميو ظرف

  
در کشورونوبلوك ی در دست اجرا براي تولید انواع هاي طرح- 3-2جدول   

محل   نام واحد  ردیف
  اجرا

درصد 
  پیشرفت

ظرفیت 
  )تن(اسمی

  ١٠٠٠  ٧٥  اصفهان  شركت صنايع ريسندگي و بافندگي نخ گيران  ١
  ٥٥٠  ٢٠  اصفهان  سعيد نظام زاده  ٢
  ٩٠  ٢٠  اصفهان  وليدي فرزام ظروف سپاهانشركت ت  ٣
  ٢٥٠  ٤٠  اصفهان  شركت تعاوني توليدي و مهندسي آروين پليمر  ٤
  ٥٠  ٣١  گيالن  )طرح توسعه(شركت پارس خزر   ٥
  ١٢٥  ٥٤  گيالن  محمد حسين حسين زاده صنعتكار  ٦

  2065  مجموع
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  85 سال مه اولی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیبررس -2-3                                                 

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

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

 آغاز شد اما هنوز بسياري از ۱۳۷۸ً از سال   بازار در ايران عمالدر و عرضه آن ونوبلوکيتوليد قطعات 

در حال  ياد مصرف نداشت وليزن محصول يا ،د محصوليل شروع تويابتدا در .مردم با آن آشنايي ندارند

دا کرده و مصرف آن رو به ي خود را پيگاه واقعيجان محصول ي ا،ديحاضر و پس از گذشت چند سال از تول

ن يزان مصرف ايمت مناسب و در داخل کشور مين محصول با قين خوراک ايدر صورت تام.  باشديرشد م

 ساخت و ساز و ي دولت براي با توجه به برنامه ها.اهد داشت خويريش چشمگي شک افزايمحصول ب

ن ي، مصرف اي در مصرف انرژيي و صرفه جويو اقتصاد ي اصوليد دولت به ساخت و سازهاين تاکيهمچن

  .شتر خواهد شديشتر و بيروز ب محصول روز به

ر بناي بلوك در بخش ساختمان در كشور، بايد ميزان كل زيونويتعيين پتانسيل مصرف براي 

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

در ادامه، بر پايه .  در كشور را پيش بيني نمودونوبلوکيبه توليد   در كشور، مي توان نيازونوبلوکيتوليد كنوني 

ط به بخش مسكن، وضعيت ساخت و ساز در گزارشات ساالنه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مربو

  .  ارائه شده است٤-٢ بررسي گرديده كه نتايج آن در جدول ١٣٧٦-١٣٩٠سالهاي 
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  )میلیون متر مربع( در کشور1381-1390 سطح کل زیربناي ساختمانها در سالهاي -4-2جدول 

سطح زیربنا در   سطح زیربنا در تهران  سال
  *شهرهاي بزرگ

ر سطح زیربنا در سای
  مناطق شهري

سطح کل زیربنا در 
  کشور

1376  ٢/٣٦  ١٧  ٨/١١  ٤/٧  
1377  ٢/٣٦  ٥/١٨  ٤/١٢  ٣/٥  
1378  ١/٤٤  ٩/١٨  ١/١٥  ١/١٠  
1379  ٤/٤٩  ٨/١٧  ٣/١٥  ٣/١٦  
1380  ٦/٥٨  ٢/١٨  ٥/١٩  ٩/٢٠  
1381  ١/٦٥  ٢٣  ٨/٢٦  ٣/١٥  
1382  ٥/٦٥  ٨/٢٦  ١/٢٩  ٦/٩  
1383  ٦/٦١  ٨/٢٩  ١/٢٠  ٧/١١  
1384  ٦١,٦  ٢٩,٢  ٢٢,٤  ١٠  
1385  ٦٣,٢  ٣٠,٢  ٢٢,٩  ١٠,١  
1386  ٦٦,٥ ٣١,٧ ٢٤,٠ ١٠,٧ 
1387  ٦٩,٩ ٣٣,٣ ٢٥,٢ ١١,٣ 
1388  ٧٣,٥ ٣٥,٠ ٢٦,٥ ١٢,٠ 
1389  ٧٧,٣ ٣٦,٧ ٢٧,٨ ١٢,٨ 
1390  ٨١,٣ ٣٨,٥ ٢٩,٢ ١٣,٥ 

 کرمانشاه، کرمان، رج،ک قم، قزوين، شيراز، زاهدان، رشت، تبريز، اهواز، اصفهان، اروميه، اردبيل، اراک، شامل بزرگ شهرهاي* 
  .است يزد و همدان مشهد،

  
 میلیون 1/65 براي آنها پروانه صادر شده حدود ١٣٨١بناي ساختمانهايي كه در سال  سطح كل زير

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

 درصد به ساير مناطق شهري ٣/٣٥صد به شهرهاي بزرگ و  در٢/٤١ ،درصد به شهر تهران ٥/٢٣شده 

 .اختصاص داشته است

 اين .بود همراه اندک رشدي با ١٣٨٢ سال طي كشور مسكن و ساختمان بخش اقتصادي شاخصهاي

 امر در خصوصي بخش مشارکت کاهش و بخش اين فعاليتهاي رونق دوران شدن سپري از حاكي روند

 . است مسکن و مانتساخ



 

 ١٨ 

 
 
 
 
 
 
 

     یونوبلوك                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     
                                              

 در تهران آغاز گرديده بود، در سال ١٣٨٢اكم بر بخش ساختمان و مسكن كشور كه از سال ركود ح

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

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

  . كاهش داشت كه عمدتاً ناشي از كاهش پروانه هاي ساختماني صادر شده در شهرهاي بزرگ بود

گزارشات نشان مي دهند كه ميزان ساخت و ساز در شهرهاي بزرگ كاهش يافته و رونق بيشتري در 

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

  . زير بناي كشور تشكيل مي دهد

بناي كل ساختمانها در كشور   در ساختمان سازي، سطح زيرونوبلوکيبراي بررسي امكان استفاده از 

    ميليون متر مربع ٦١نظر مي گيريم كه رقمي در حدود   ساله گذشته در١٥بنا در  را متوسط سطح زير

 ميليون ١,٨ قرار گيرد در اين صورت ونوبلوکينا تحت پوشش از اين زير ب% ٣در صورتي كه حتي . مي باشد

  . خواهند بودونوبلوکيبناي ساختمانهاي مناطق شهري در كشور مصرف كننده   متر مربع از زير

 ١٤ سانتي متر، ٢٥ با ضخامت ونوبلوکيبا توجه به آمار گرفته شده وزن متوسط هر مترمكعب 

 ساخت و  ميليون متر مربع١,٨بنابراين براي . ي تشكيل شده است كيلوگرم٥/٣ بلوك ٤كيلوگرم است كه از 

   . نياز استونوبلوکي تن ٦٣٠٠، به ساز

   و امکان توسعه آن85مه اول سال ی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیبررس -2-5

  . ستيج نيرا گزارش ي قبليل ذکر شده در قسمتهاين محصول طبق داليصادرات و واردات ا
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  [10]ان برنامه چهارمیت صادرات تا پایاز به محصول با اولوی نیبررس -2-6                                              

ن يکارشناسان مصرف ا از خواهد بود و با توجه به نظرين محصول در کشور مورد ني اي آتيدر سالها

 با توجه به موارد ذکر شده در يد ولي خواهد رسيزان مصرف فعلي به دو سه برابر مي آتيمحصول در سالها

ا يت يچگونه مزيست و هيج نيران محصول ين محصول صادرات اي حمل و نقل ا در ارتباط باي قبلياقسمته

زان ي باشد و مي تن در سال م٣٠٠٠حدود ن محصول يد ايزان توليدر حال حاضر م . ندارديت صادراتياولو

ن ي ايتصادت اقيحداقل ظرف.  باشدي تن در سال م٦٣٠٠حدود ) نانهي بدبيليخ (ي آتيمصرف در سالها

  . احداث شودي تن٣٠٠٠ک واحد ي شود يشنهاد مين پيبنابرا.  باشدي تن در سال م٣٠٠٠محصول 
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گر یسه آن با دید و عرضه محصول در کشور و مقای تولي و روشهاي تکنولوژی اجمالیبررس -3                                              

  [14،13]کشورها

   فرآیند فیزیکی فوم شدن -3-1

هاي شيميايي بطور همزمان  ختالط پيدا كردند، واكنشكه اجزاي فرموالسيون فوم با يكديگر ا وقتي

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

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

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

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

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

ي توليد شده در سيستم مايع حل شده، وقتيكه به حد اشباع رسيدند، تشكيل شرايط ابتدا گازها

با ادامه فرآيند توليد . گردد پس از اين مرحله، عمل باال آمدن فوم شروع مي. دهند هاي اوليه را مي هسته

هر . هاي بوجود آمده، صورت مي پذيرد هاي گاز توليد شده از مايع به داخل سلول گاز، عمل انتقال مولكول

هاي كوچكتر  همين امر باعث ناپايداري سلول. چه اندازه سلولها كوچكتر باشد، فشار داخل آن بيشتر است

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

شوند، كروي هستند ولي با گذشت زمان به  ها تشكيل مي در ابتدا وقتيكه سلول. شود اندازه آنها افزوده مي

). ١-٢شكل (كنند  آيند كه در جهت باال آمدن فوم، حالت كشيده پيدا مي هايي در مي صورت چند ضلعي

كند كه حداقل سطح را ايجاد نمايد، در نتيجه انرژي  ها به سمتي ميل مي بطور كلي شكل هندسي سلول

  . كمتري داشته باشد
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شکلهاي چند ضلعی ) Bشکلهاي کروي اولیه سلول ) Aي شماتیک از رشد سلول در فومها  نما-1-2شکل 

  سلولهاي رشد یافته
  

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

  .  فرآيند فوم شدن نشان داده شده است٢-٢در شكل . شود ناميده مي

 
فازهاي مختلف فوم شدن -2-2شکل   
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براي توليد فومهاي پلي استايرن مورد استفاده در بلوكهاي سقفي يك روش وجود دارد كه در ادامه 

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

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

اين مرحله را پيش انبساط .  پف زا وارد يك تانك عمودي مجهز به همزن و ورودي بخار مي شودحاوي عامل

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

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

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

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

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

 

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

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

  . شود  ديده مي٤-٢فرآيند توليد در شكل . كند كه به شكل قالب است را ايجاد مي
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  فرآیند تولید-4-2شکل 

 

  . گيرد ه مرحله پيش انبساط ، تعادل فشار و قالبگيري مورد بحث بيشتر قرار ميهاي زير س در قسمت

    پیش انبساط -الف

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

  . دانسيته الزم تهيه شود

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

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

  . شود انجام مي

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

يابد  فشار بخار دروني نيز افزايش مي. شوند تر از نقطه جوش عامل پف زا است نرم مي كه باال٩٠° Cدر دماي 

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

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

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

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

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

  . زا استعامل پف 
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در .  انجام شود(batch) يا ناپيوسته (continuous)تواند به صورت پيوسته  اين مرحله پيش انبساط مي

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

 نشان داده ٥-٢شود كه در شكل  ياز باالي آن خارج م) پف شده اوليه(هاي منبسط شده  وارد شده و دانه

  . شده است

  
   پیش منبسط کننده پیوسته-5-2شکل 

  

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

  . شوند و بعد از انبساط از ته آن خارج مي

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

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

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

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

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

  . بودن بسيار حساس است
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سيال، وارد ظروف پالستيكي بزرگي پرپوف خارج شده از پيش منبسط كن و خشك كن با سيستم بستر 

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

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

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

 كردن آب جذب شده به داخل يا ج امكان خار(maturing)اين مرحله پايدارسازي يا بلوغ . وجود داشته باشد

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

 
پف شده اوليه کیسه هاي ذخیره براي پایدار سازي -6-2شکل   

دهد تا مقدار اضافي عامل پف زا  ي كاربردهايي با دانسيته باال، اين مرحله بلوغ اجازه ميهمچنين برا

  . خارج شود

   قالبگیري بلوکی -ج

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

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

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

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

  . استفاده از اتصاالت مناسب ضروري استشدن قالب، 

 متر طول ٨ تا ٦ متر عرض و ٢٥/١ تا ٥/٠ متر ارتفاع، ٢٥/١ تا ١قالبهاي بلوكي معموال داراي ابعاد 

شش ديواره آن كه در تماس با . باشند مي) استيل يا آلياژ آلومينيوم(هستند و معموال از جنس فلز استينلس 
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ها داراي تعداد  اين ديواره. يد داراي پوشش تفلون يا استينلس استيل باشندهاي منبسط شونده هستند با دانه

زيادي سوراخ ريز با قطر كمتر از يك ميلي متر هستند كه اجازه ورود بخار به داخل قالب و خروج هوا از 

  . نشان داده شده است٧-٢نمونه اي از اين قالبها در شكل . دهند داخل قالب را مي

 

 
  ه اي از قالبهاي بلوکی نمون-7-2شکل 

شود و داراي يك ورودي بخار و يك  اي وجود دارد كه محفظه بخار ناميده مي پشت هر ديواره، محفظه

اغلب قالبهاي بلوكي به يك سيستم خأل نيز مجهزند تا به خارج شدن هوا . خروجي آب متراكم شده است

  . ردن قطعه از قالب كمك كندقبل از ورود بخار و به خارج شدن گازهاي داغ قبل از خارج ك
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  EPS تجهیزات خالء و قالب بلوك -8-2شکل 

 

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

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

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

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

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

  .تسهيل شود

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

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

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

بخار باعث نرم ). ٥پريود (شود  ها در چهار ديواره ديگر باز هستند، افزوده مي قالب در حاليكه خروجي

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

 . دهد ندارد عمل فيوژن رخ مي

هاي خروجي  تمامي دريچه) ٦پريود (در اين مرحله پايدارسازي، : (Autoclave cycle)چرخه اتوكالو  -

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

 . شود نهايي محصول كامل مي
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شود و  اد متراكم شده باز ميدر اين مرحله شيرهاي خروجي مو: (Cooling cycle)چرخه سرد كردن  -

شود  سپس مجدداً شيرها بسته شده و مجدداً خأل اعمال مي). ٧پريود (شود  فشار داخل قالب كاسته مي

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

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

 . شود وقتي كه فشار قالب به شرايط اتمسفر رسيد، قالب باز مي

هاي پيش منبسط شده  بسته به نوع قالب، دانسيته دانه( دفيقه ٥ تا ٣هاي قالبگيري بين  كل اين چرخه

  . كشد طول مي) و نوع مواد اوليه

 
یرن انبساطی  قالب بلوکی پلی استا-9-2شکل   

 

هاي آن   درجه سانتيگراد است و سلول٩٥ تا ٩٠شود حدود  دماي بلوك وقتي كه از قالب خارج مي

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

 ٢٤ نقاله قرار گرفته و معموالً بلوك تازه از قالب خارج شده بر روي يك تسمه. شود جمع شدگي آن مي

 نمايي از فوم خارج شده از قالب را ١٠-٣شكل . ساعت در شرايط مناسب نگهداشته مي شود تا پايدار شود

  . نشان مي دهد
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  فوم خارج شده از قالب بر روي تسمه نقاله-10-2شکل 

 
  .  مراحل قالبگيري بلوك پلي استايرن انبساطي را نشان مي دهد١١-٣شكل 

  

 
  مراحل قالبگیري بلوك پلی استایرن انبساطی- 11-2شکل 
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توان به انواع  هاي مجهز به پركن اتوماتيك، پران و قالبهايي با اشكال مختلف مي با استفاده از ماشين

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

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

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

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

 
  قالبگیري  شکلی پلی استایرن منبسط شده-12-2شکل 

 
 

   (Vacuum molding) قالبگیري تحت خال -الف

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

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

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

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

  . شود ط پران يا هوا فشرده از قالب خارج ميشده و قطعه توس
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به اين ترتيب كه ابتدا در قالب اول كه . شود در قالبگيري انتقالي از دو قالب براي فرآيند استفاده مي

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

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

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

  : (Complex molding) قالبگیري مرکب -ج 

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

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

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

  . شود روي آن المينه مي

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

  . شود قالبگيري پلي استايرن انبساطي در درون آن انجام مي

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

عات پلي استايرني كه داراي مقاومت مكانيكي خوب و با استفاده از اين روش امكان توليد قط. تر باشد راحت

  . شود كيفيت مناسب براي چاپ كردن هستند، ايجاد مي

  ها  شکل دهی فوم

 ١٣-٢هاي  در شكل. شوند هاي دلخواه تبديل مي ها عالوه بر قالبگيري، گاهي با عمل برش به شكل فوم

  .  شكل دهي توسط سيم داغ نشان داده شده است١٤-٢و 

 
   استفاده از سیم داغ جهت برش-13-2شکل 
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   براي برش پروفیلU استفاده از سیم داغ بشکل -14-2شکل 

  

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

 
   ایجاد اشکال مختلف با استفاده از اعمال فشار، قالب و برش-15-2شکل 

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

 
  عمل شکل دهی با استفاده از پرداخت فوم-16-2شکل 

  

  [14] مرسومي هاين نقاط ضعف و قوت تکنولوژییتع-4

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

اما در . شود بستگي دارد مقدار موادي كه به داخل قالب ريخته ميثابت بودن حجم قالب، دانسيته مواد به 

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

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

هاي نازكتري  هاي كوچكتر داراي ديواره سلول. شود ن اختالط و هسته گذاري در مخلوط فوم كنترل ميراندما

هاي با دانسيته باال ايجاد  شوند و فوم هاي بزرگتر تبديل مي بوده، بطوريكه براحتي شكسته شده و به سلول
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هاي سلولي ناهمگون به  ندر صورتيكه هواي اضافي در مخلوط كن وجود داشته باشد، ساختما. نمايند مي

هاي با ساختمان سلولي يكدست، براحتي از فوم  زا در مقايسه با فوم وجود آمده، در نتيجه گازهاي عوامل پف

  . شوند خارج مي

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

عالوه بر آن اختالط و هسته گذاري در . جه حرارت نهايي واكنش مؤثر استشدن، سرعت پليمريزاسيون و در

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

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

هاي  هاي توليدي توسط ماشين فوم. ليد نيز از دو طريق بر روي دانسيته فوم مؤثر استظرفيت تو

هاي بزرگتر داراي  هاي توليدي توسط ماشين نسبت به فوم)  پلي الkg/min٥٠مثالً ظرفيت خروجي (كوچك 

وسط فوم از ها دانسيته مركز فوم نسبت به دانسيته مت تري هستند، بطوريكه در اين فوم توزيع دانسيته پهن

، در ارتفاع فوم داراي )مرتفع(هاي فوم توليدي بزرگ  از طرف ديگر بلوك. اختالط بيشتري برخوردار است

باشند، به عبارت ديگر دانسيته از كف فوم تا سطح فوم تغييرات محسوسي دارد،  تغييرات دانسيته بيشتري مي

  . مايدن همين مسئله حداكثر اندازه مفيد فوم توليدي را محدود مي

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

سرعت باالي ژل شدن ناشي . هاي نرم دارد ها، تأثير بسزايي هم در دانسيته و هم نفوذپذيري فوم اين سرعت

هاي فلزي و يا استفاده از مقادير  از فعاليت پلي ال، گرم بودن مواد اوليه، حضور بقاياي كاتاليزورهاي نمك

 rebound)هايي با دانسيته كم، نفوذ پذيري كمتر در برابر هوا و رزيليانس بر جهندگي  بيشتر كاتاليزور، فوم

resilience)دهد  پائين تر مي .  

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

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

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

  .  درصدي در دانسيته مشاهده شده است٣٠فرموالسيون يكسان، كاهش 
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راد يب و ايچ عيرد و هي گيه نکات ذکر شده در باال را در برمين پروژه کلي شرح داده شده در ايوژتکنول

  . ندارديخاص

  [14] يت اقتصادین حداقل ظرفیی و تعیبررس-5

اکثر .  باشدير مي تن و باالتر متغ٣٠٠٠ از  انجام شدهي هايطبق بررسونوبلوک يد ي توليت هايظرف

حداقل .  باشندي تن در سال فعال م١٠٠٠٠ تا ٣٠٠٠ يتهاين محصول در ظرفيد کننده ايکارخانجات تول

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

 صادر شده از طرف وزارت ي مجوزهاين صنعت و بررسي انجام شده با کارشناسان ايتوجه به صحبتها

 تن در ٣٠٠٠ت طرح ي ظرف. باشدي تن در سال م٥٠٠ونوبلوک يد ي طرح توليت اقتصاديل ظرفحداقع يصنا

ونوبلوک به يد ي واحد توليبرا يالي و ريک ارزي به تفکيه گذاريزان سرمايم. سال در نظر گرفته شده است

  . ر استيبه شرح زتن در سال   ٣٠٠٠ت يظرف

  
   زمین -5-1

   هزینه خرید زمین-5-2جدول 

  قیمت ریال به   زمینمتراژ
  ازاي هر متر مربع

  هزینه خرید زمین
  )میلیون ریال(

٣٠٠  ١٠٠٠٠٠  ٣٠٠٠  
  

  سازي محوطههاي    هزینه-5-2

  
    آماده سازي محوطه-6-2جدول  

 بخش ردیف
  مساحت

 )متر مربع(
  واحد

 )هزار ریال/متر مربع(
  هزینه کل

 )میلیون ریال(
 ٦٠ ٢٠ ٣٠٠٠ تسطيح ١
 ٦٦ ٢٠٠ ٣٢٩ ديواركشي ٢
 ١٨٠ ١٠٠ ١٨٠٠  فضاي سبز و جدول كشي وسفالتآكشي و  خيابان ٣

 306 مجموع
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  غیرصنعتی   احداث ساختمانهاي صنعتی و-5-3                                              

 
هاي بخش صنعتی و غیر صنعتی هزینۀ احداث ساختمان -7-2جدول   

 بخش
  متراژ

 )متر مربع(
  مبلغ واحد

 )هزار ریال/متر مربع(
  هزینه کل

 )میلیون ریال(

 ١٠٥٠ ١٥٠٠ ٧٠٠ )٢٠ و عرض ٨٠ متر، طول ٨با ارتفاع ( توليد سولة خط
 ١٠٥ ١٥٠٠ ٧٠ )٢٠ و عرض ٤٠ متر، طول ٦با ارتفاع (سولة انبار مواد اوليه 

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

فشرده و سيستم اطفاء سولة سيستم خنك كننده، هواي 
 حريق

٢٥ ٥٠٠ ٥٠ 

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

 )اجتماعات، نمازخانه و سلف
١٨٠ ١٨٠٠ ١٠٠ 

 1660 مجموع

 

   هزینۀ تاسیسات زیر بنایی-5-4

  
 )میلیون ریال(تاسیسات زیر بنایی کل هزینه -8-2جدول 

 )میلیون ریال(ریالی  شرح  ردیف
  ٣٩٧  انشعابات  ١
 ٨٠ سيستم سختي گير آب  ٢
 ٢٠٠ تاسيسات آب خنك كننده  ٣
 ٨٠ تاسيسات هواي فشرده  ٤
 ١٨٠ ديزل ژنراتور اضطراري  ٥
 ٣٠ تاسيسات سرمايش و گرمايش ساختمان اداري  ٦
 ٤٠ تاسيسات سرمايش و گرمايش ساختمان توليد  ٧
 ٥٠ اسيسات اطفاء حريقت  ٨

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

  
   نقل مورد نیاز در طرح  وسایل حمل و-9-2جدول 

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

  قیمت کل
  )میلیون ریال(

 ١٣٠ ١٣٠ ١  سواري  ١
 ٢٠٠ ١٠٠ ٢ وانت   ٢
 ٢٥٠ ٢٥٠ ١ ليفت تراک  ٣
 ٥٠٠ ٥٠٠ ١ )لقاتعمت به همراه نصب و ساي( تن ١٥جرثقيل سقفي   ٤

 1080 )میلیون ریال (جمع کل
 

 
) میلیون ریال ( مورد نیاز در طرحاداري وسایل -10-2جدول   

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

 ٥٠ تجهيزات اداري ٥

 160 )میلیون ریال (جمع کل

  



 

 ٣٧ 

 
 
 
 
 
 
 

     یونوبلوك                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     
  و گمركنیاز   مورد اصلیآالت ماشین  هزینه خرید تجهیزات و-5-6                                              

 كه ايتاليا  HIRSCH تن در سال از شركت ٣٠٠٠ با ظرفيت اسمي  ونوبلوکيماشين االت خط توليد 

 مي باشد تامين ونوبلوکيدر زمينه فني احب دانش در حال حاضر بعنوان يكي از معتبرترين شركتهاي ص

ز به همراه ينه گمرک نيهز.  مي باشددالر ٥٥٠٠٠٠هزينه خريد ماشين االت اين طرح معادل . خواهد شد

   .ن آالت منظور شده استيماش

 
1 قیمت تجهیزات اصلی طرح-11-2جدول   

 عنوان ردیف
قیمت ریالی 

 )میلیون ریال(
قیمت  ارزي 

 )دالر(
ه کل هزین

 )میلیون ریال(
 ٥١١٥ ٥٥٠٠٠٠ - تجهيزات اصلي خط توليد ١

 ٥١١٥ ٥٥٠٠٠٠  -  مجموع

  

  زاتینه نصب تجهی هز-5-7

  .ال براورد شده استيون ريلي م١٢٧٩ يزات اصلينه نصب تجهيهز

  کابل کشی و شبکۀ توزیع برقهاي   هزینه-5-8

 تن در ٣٠٠٠ با ظرفيت ونوبلوکيدي هزينة مربوط به كابل كشي و شبكة توزيع برق براي واحد تولي

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

  .  ميليون ريال برآورد شده است٥٠٠ واحدهاي موجود

  برداري  هاي قبل از بهره  هزینه-5-9

  
  )یال میلیون ر(برداري قبل از بهرههاي  هزینه -12-2جدول 
 هزینه شرح ردیف
 ٢٠٠ هزينة ثبت شركت و اخذ مجوز  ١
 ١٠٠ اجارة دفتر مركزي ٢
 ٥٠ آموزش پرسنل ٣

 350 مجموع

  
                                                

 . ريال به ازاء هر دالر در نظر گرفته شده است٩٣٠٠نرخ تسعير ارز  -١
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  پیش بینی نشدههاي   هزینه-5-10                                              

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

  .باشد ميليون ريال مي ٦١٢عادل نشده در نظر گرفته شده است كه م

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

 ٤٥که از اين ميزان حدود  ميليون ريال برآورد مي گردد ١٢٠٢٢هزينه سرمايه گذاري ثابت اين طرح حدود 

  . درصد بصورت ارزي و مابقي ريالي مي باشد

  
  ونوبلوكید یاز واحد تولی مورد نيه گذاریزان سرمای م-13-2دول ج

 کل میلیون ریال دالر میلیون ریال عنوان
 ٣٠٠ ٠ ٣٠٠ زمين

 ٣٠٦ ٠ ٣٠٦ محوطه سازي
 ١٦٦٠ ٠ ١٦٦٠ ساختمان سازي
 ٦٦٠ ٠ ٦٦٠ تاسيسات زيربنايي
 ٥١١٥ ٥٥٠٠٠٠ ٠ تجهيزات اصلي

 ٥٠٠ ٠ ٥٠٠ كابل كشي و شبكة توزيع برق

صب تجهيزات شامل تجهيزات اصلي، برق و ابزار دقيق، عايق ن
...كاري و   

١٢٧٩ ٠ ١٢٧٩ 

 ١٦٠ ٠ ١٦٠ لوازم اداري
 ١٠٨٠ ٠ ١٠٨٠ وسائل نقليه

 ٣٥٠ ٠ ٣٥٠ قبل از بهره برداري
 ٦١٢ ٢٧٥٠٠ ٣٥٢ پيشبيني نشده
 12022 577500 6647 مجموع
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  [14،4]هیمواد اولمت ی و قاز ساالنهیه مورد نیزان مواد اولی م-6                                                 

       يديونوبلوک تولي هر تن ي به ازايرن انبساطي استاي پللوگرميک ١٠٥٠از يه مورد نيزان ماده اوليم

آورده جهان در سالهاي گذشته  قيمت پلي استايرن انبساطي در مناطق مختلف ١٤-٢در جدول .  باشديم

  .دهد  روند تغيير قيمت را در اين مناطق نشان مي١٧-٢شكل . تشده اس

  
  )دالر بر کیلوگرم (، اروپاي غربی و آسیامت پلی استایرن انبساطی در آمریکاقی-14-2جدول 

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

2000 ٠,٩ ١,٢٢ ١,٤١ 

2001 ٠,٦٣ ٠,٨٩ ١,١٩ 

2002 ٠,٥٨ ٠,٨٩ ١,٠٧ 

2003 ٠,٦٩ ١,١٥ ١,١٣ 

2004 ٠,٨٢ ١,٤ ١,٢٤ 

2005 ٠,٧٨ ١,٣ ١,٢١ 

2006 ٠,٨٣ ١,٢٩ ١,٢٥ 
 

0
0.2
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آمریکا اروپاي غربی آسیا 
 
  روند تغییر قیمت پلی استایرن انبساطی در آمریکا، اروپاي غربی و آسیا در گذشته و آینده-17-2شکل 
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آسيا، خاور دور و شمال غربي آسيا  روند تغيير قيمت اين محصول را در جنوب شرقي ١٨-٢شكل 

  . ارائه شده است٢٠٠٣ و ٢٠٠٢، ٢٠٠١اين قيمت ها به صورت ماهيانه براي سالهاي . دهد شان مين
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2 روند تغییر قیمت پلی استایرن انبساطی در مناطق مختلف آسیا-18-2شکل   
 

دهد اين   را در كشور نشان ميرني استايانول پلگرقيمت متوسط وارداتي و صادراتي  ١٥-٢جدول 

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

همانگونه كه در اين شكل . دهد  روند تغيير اين قيمت را در سالهاي مختلف نشان مي١٩-٢شكل . است

  . داتي اين محصول در سالهاي مختلف بيشتر از قيمت صادراتي آن بوده استقيمت وارشود  مشاهده مي

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

  .باشد  ريال براي هر كيلوگرم مي٩٦٠٠نسبت به سال گذشته 

                                                
 .اين نمودار از شركت ملي پتروشيمي اخذ شده است ٢
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    در ایران در سالهاي مختلفرنی استای پلقیمت متوسط وارداتی و صادراتی -15-2جدول 
 صادرات واردات سال )دالر به  کیلوگرم(قیمت متوسط

١,٦ ١٣٧٥ - 
٠,٦ ١,٩ ١٣٧٦ 
٠,٥ ٠,٩ ١٣٧٧ 
٠,٦ ٠,٧ ١٣٧٨ 
٠,٧ ٠,٧ ١٣٧٩ 
٠,٥ ٠,٩ ١٣٨٠ 
٠,٦ ١ ١٣٨١ 
٠,٧  ١,١  ١٣٨٢  
٠,٧  ١,٢  ١٣٨٣  
٠,٨ ١,٢٧ ١٣٨٤ 
٠,٩ ١,٤ ١٣٨٥ 
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  روند تغییر قیمت وارداتی و صادراتی پلی استایرن انبساطی در ایران -19-2شکل 
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ز بعلت ي تبريميدات پتروشيتول.  باشديا خارج از کشور ميز ي تبريمين خوراک از پتروشيمحل تام

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

  . کنندين ميه را از خارج از کشور تاميخود به مواد اول

   طرحي اجرايمناسب برا شنهاد منطقهیپ-7

      )لي و اردبي، شرقيغرب (جانيآذربا ياستانهان طرح جنوب کشور و ي اي اجرايمنطقه مناسب برا

ن مناطق از نظر ياح است که ين الزم به توضيهمچن .ک تر باشديه نزدين مواد اوليتام باشد تا به محل يم

  .  باشندي ماهر مناسب احداث واحد مي انسانيروين نين از نظر تامي و همچنين انرژيتام

   و تعداد اشتغالی انسانيروین نیت تامیوضع -8

   : آمده است١٦-٢در جدول ونوبلوک يد ي طرح تولي انسانيرويت نيوضع

   طرحی انسانيرویت نیوضع -16-2جدول 

  تعداد شرح

سانس و باالتريل ١ مدير عامل  
سانس و باالتريل ١ مدير توليد  
يميمهندس ش سانس يل ٤   
کيمهندس مکان سانس يل ١   

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

پلميفوق د ٤ تكنسين  مكانيك  
سانس يل ١ حسابدار  
سانس يل ١ مدير فروش  
سانس يل ١ تداركات  
پلميد ١ منشي  
پلميد ١ راننده  

پلميد ٢ نظافتچي  
پلميد ٢ انباردار  

 - ٦ کارگر ماهر
 - ٦ نگهبان

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

      کشوري و مناطق جنوبجاني آذرباياستانهان طرح ي اي اجراينکه مناطق مناسب برايبا توجه به ا

فرودگاه و امکانات  اعم از راه آهن، ين آب، برق، سوخت و امکانات ارتباطين مناطق از نظر تاميد و ان باشيم

 نخواهد يده اين امکانات طرح مشکل عديان ي هستند لذا از نظر تاميت نسبتا مناسبي در وضعيجاده ا

  .داشت

  :عبارتند از ي واحد از براي مورد نينب جايها سيسرو

  آب -9-1

  : آب مورد نياز در اين واحد عبارتند از انواع

   سبزي فضاياریاز جهت شستشو و آبیآب مورد ن

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

  . آب تخمين زده شده است١٠٠٠ m٣انه ميشود و جهت شستشوي كارخانه نيز  سالي

   دن، حمام و آشپزخانهیاز جهت آشامیآب مورد ن

بدين ترتيب چون تعداد پرسنل در .  ليتر در روز در نظر گرفته ميشود١٥٠موارد فوق به ازاي هر نفر

 نفر پيش بيني شده مقدار آب مورد نياز اين واحد جهت مصارف فوق حدود ٤١سه شيفت براي كارخانه، 

  .   متر مكعب در سال تخمين زده ميشود١٨٤٥

   و سیستم خنک کنندهقیستم اطفاء حریسآب 

 درصد آن را به عنوان ٥كه اگر . متر مكعب در ساعت مصرف مي گردد٨براي سيستم خنك كننده 

  . مترمكعب  در سال آب خنك كننده الزم خواهد بود٣٢٠٠آب جبراني در نظر بگيريم مقدار 

رين مواد جهت كنترل و خاموش كردن آتش به شمار ميرود و از آن به تنهايي و يا آب يكي از معمولت

البته از . آن استفاده ميشود از تركيبات آن كه به صورت كف هستند، براي كنترل آتش و يا خاموش كردن 

 بدين ترتيب آب بايد. آب براي حفاظت آتش نشانها و ديگر پرسنل نيز در هنگام آتش استفاده ميگردد

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

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

  . مقدار آب مصرفي  نشان داده شده است١٧-٢در جدول .ذخيره نمود

 
  )متر مکعب در سال(مقدار کل آب مصرفی-17-2جدول 

 شرح مقدار مصرف توضیحات
 آب خنك كننده ٣٢٠٠  درصد آب چرخشي٥

 آب مورد استفاده براي آبياري ١٠٠٠  ليتر در هر روز٥/١به ازاي هرمتر مربع
ليتر در هر روز١٥٠به ازاي هر نفر  ونياز افرادآب مورد نياز براي آشاميدن  ١٨٤٥   

 اطفا حريق ٥٠٠ -
 مجموع 6545 -

  

   الکتریسیته-9-2

  دیاز در خط تولیته مورد نیسیالکتر

 يانرژ. از استيمورد ن  Hz ٥٠ ولت،  فركانس ٤٠٠با ولتاژ  سه فاز د، برق ين خط تولي ايبرا

 كيلو ٥٥بنابراين.باشد يمكيلو وات ساعت ٢توليد براي هر متر مكعب محصول از در بخش يمورد نتة يسيالكتر

  .وات برق مورد نياز است

     روشناییاز جهتیته مورد نیسیالکتر

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

 به ازاء هر متر ٢٠ W  بطور متوسط قيستم اطفاء حري فشرده و سي كننده، هواستم خنكي سولة سبرقي و

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

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

  .  به ازاي هر متر مربع در نظر گرفته شده است٥٠ Wمعادل 
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  جهت روشنایی الکتریسیتهمقدار مصرف-18-2جدول 

  )Kw (مقدار مصرف کل  توضیحات
 ١٤ سولة خط توليد

 ١ سولة انبار مواد اوليه
 ٢  انبار محصول  سولة
 ٢ هاي تاسيسات سوله

 ٠ پاركينگ
 ٤ ساختمانهاي اداري، رفاهي

 ٩ روشنايي محوطه
 31 مجموع

 

   و تهویهشیاز جهت سرمایته مورد نیسیالکتر

 متر مربع زير بناي ساختمانهاي رفاهي ١٠٠الكتريسيتة الزم جهت سرمايش و گرمايش به ازاي هر 

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

  . شود  ميبرآورد

  هاي جانبی سرویسالکتریسیته مورد نیاز 

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

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

  . جمع بندي مقدار مصرف الكتريسيته را نشان مي دهد١٩-٢ل جدو.  خواهد بود٥٠ Kwالزم حدود 

  مقدار مصرف کل الکتریسیته-19-2جدول 
 )kw(مصرف کل  شرح

 ٥٥ خط توليد
 ٥٠ سيستم آب خنك كننده

 ٣١ الكتريسيته مورد نياز براي روشنايي
 ٧ الكتريسيته مورد نياز جهت سرمايش و تهويه

 ٥٠ انبيالكتريسيته مورد نياز سرويس هاي ج
 193 مجموع
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  .كيلو وات مي باشد ١٩٣با توجه به جدول باال مقدار مصرف ساليانه الكتريسيته حدود 

  سوخت گاز طبیعی-9-3

جهـت  .شـود  يد براي توليـد بخـار بكـار بـرده مـي     ش و در بخش تولي گرماي برايعين واحد گاز طب   يدر ا 

 يعي متر مكعب گاز طب   ٢٥تر مربع از ساختمانها،      م ١٠٠ هر   ياز برا يزان سوخت مورد ن   ي م گرمايش ساختمانها 

 متـر  ٩٢٠٠٠از يـ  مـورد ن  يعـ يزان گاز طب  يش در نظر گرفته شود م     ي ماه گرما  ٢ب اگر   ين ترت يبد. در روز است  

  .مكعب در سال خواهد بود

متر مكعب مي باشـد لـذا مقـدار         ٢,٥مقدار گاز مصرفي براي توليد بخار به ازاي هر متر مكعب محصول             

  متـر مكعـب در سـال     ٥٩٢٠٠٠لذا كل گـاز مـصرفي  . متر مكعب مي باشد٥٠٠٠٠٠ي در اين بخش     گاز مصرف 

  .مي باشد

  :بخار واحد به شرح زير است   ومقدار مصرف آب، برق

  مقدار مصرف آب، برق وگاز  در واحد -20-2جدول 
  توضیحات  میزان مصرف ساالنه واحد  شرح

  اندرصد ضريب اطمين ١٠با   ٦٥٤٥ )متر مكعب(آب 
  درصد ضريب اطمينان ٢٠ با  ١٨٥٣٧٦٠ )كيلو وات ساعت(الكتريسيته

  درصد ضريب اطمينان ٢٠با   ٥٩٢٠٠٠ )متر مكعب(گاز طبيعي
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   ی و بازرگاني اقتصاديتهایت حمای وضع-10                                              

الت آاين ماشين . الت از خارج از كشور تامين مي شودآدر اغلب واحدهاي توليدي بخشي از ماشين 

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

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

 مستلزم پرداخت ،نها به خارج از كشور صادر مي شودآاز طرف ديگر واحدهاي توليدي كه محصوالت 

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

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

  ، بانکها و شرکتهاي سرمایه گذار)واحدهاي موجود و طرحها( حمایت هاي مالی -

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

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

  . هاي صنعتي آمده است براي طرح

يل با ضريب عنوان گذاري ثابت جهت دريافت تسهيالت بلند مدت بانكي اقالم ذ در بخش سرمايه -١

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

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

  . گردد  درصد محاسبه مي٦٠ضريب 

 و در غير اين  درصد٩٠ماشين آالت خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضريب  -٢-١

 . گردد  درصد محاسبه مي٧٥صورت با ضريب 

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

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

  . گردد مي

رسند سرمايه در گردش مورد نياز آنها  برداري مي ه به مرحله بهرههايي ك اين امكان وجود دارد، طرح -٢

 .  درصد از شبكه بانكي تأمين گردد٧٠به ميزان 
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 درصد و نرخ سود ١٢هاي بلند مدت و كوتاه مدت در بخش صنعت  نرخ سود تسهيالت ريالي در وام -٣

نرخ  غ تسهيالت اعطايي ومبل% 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 ماهيت طرح  -٤

 . شود  سال در نظر گرفته مي٨از نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمايه حداكثر 

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

 . شود  سال در نظر گرفته مي١٠

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

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

  . طرح خواهد شد

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

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

 . تعيين شده است



 

 ٤٩ 

 
 
 
 
 
 
 

     یونوبلوك                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     
  دی جدي واحدها در مورد احداثییشنهاد نهای و پيبند جمع-11                                              

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

  : آمده است

  . باشدي ميد آن ضروري لذا تول. باشدياز کشور ميک و مورد نيمحصول استراتژمحصول مورد نظر  -١

زان حدود ي محصول در کشور به منيد ايرغم تولين محصول و علياز روزافزون به ايبا توجه به ن -٢

 .م بودي نه چندان دور با کمبود مواجه خواهينده ايدر آتن در سال   ٣٠٠٠

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

ن يصرف ازان مي روز در کشور بر ميو استانداردهات باال يفين محصول با کيد ايدر صورت تول -٤

 .ن اضافه خواهد شديقيمحصول به طور 

ن در ي ندارند و همچنيطيست محيچگونه اثرات زيونوبلوک هيد يارخانجات تولنکه کيبا توجه به ا -٥

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

 . خواهد بوديره گذاي برا سرماين طرح، طرح مناسبي باشد لذا ايم

 . باشدي در دسترس مين طرح به راحتي ايدانش فن -٦

د ضوابط مربوط به وزارت ين محصول باي ايد کننده هاي تولاشاره شدکه در متن گزارش يهمانطور -٧

د دقت کرد که دانش ي لذا بان محصول مدنظر قرار داشته باشنديد اي را در توليمسکن و شهرساز

ن محصول يد ايتولن نکته در ي تريدين نکته کليد و اي ارضا نمان ضوابط راي شده ايداري خريفن

 . باشديم

 در کـشور  ونوبلوكی هزار تن کمبود 3000با توجه به جمیع بررسی هاي بعمل آمده، در سالهاي آتی            

ش یافـزا موجـود   يد واحـدها  ید که بهره تول   ی نما یمشنهاد  یمشاور طرح پ  لذا  . وجود خواهد داشت  

  . شودیشنهاد نمید پیدجاد واحد جیابد و ای
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