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 معرفي محصول -۱

v مقدمه  

  : توان به دو دسته زير تقسيم نمود ها را مي پالستيكبه طور كلي 

   General purpose      (GP)        هايي با كاربرد عمومي  پالستيك-الف

   Plastics                           Engineering   هاي مهندسي ستيكپال -ب

  

  با كاربرد عموميهاي  پالستيك- الف

از مهمتـرين  . اختصاص دارد GPهاي  هاي توليدي جهان به توليد پالستيك  درصد از كل پالستيك  ٨٥ود  حد 

  . توان به پليمرهاي زير اشاره نمود هاي اين خانواده مي پالستيك

  

       PP,PEها  پلي اولفين -

 PVC   پلي وينيل كلرايد -

           PSپلي استايرن  -

 ABS  بوتادين - اكريلونيتريل-كوپليمر استايرن  -

  

  هاي مهندسي  پالستيك-ب

شود كه در بعضي موارد به دليل دارا بودن خـواص فيزيكـي و    هاي مهندسي به پليمرهايي اطالق مي     پالستيك

       بـه طـور كلـي اغلـب     . جـايگزيني بـراي سـراميك و شيـشه و برخـي فلـزات باشـند       نـد توان مكانيكي باال مـي 

 حرارت و فشار باال را تحمل كنند، قابليت ماشـين كـاري دارنـد و داراي             توانند  پالستيك هاي اين خانواده مي    

  . پايداري ابعادي قابل قبولي نيز هستند

  : هاي مهندسي عبارتند از مهمترين پالستيك
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  POM   پلي استال -

 PCپلي كربنات   -

 پلي اتر ايميد  -

    PAپلي آميد  نايلون يا  -

  PU  پلي يورتان -

  PSپلي سولفون  -

  PFلوئوردار پليمرهاي ف -

 پلي تترا اتركتون  -

 PMMA پلي متيل متاكريالت  -

  .دنخاص خود را داري هاكاربردهاي مذكور خواص ويژه و     هريك از پالستيك

به طور كلي قطعات .  ساخته شده از پالستيكهاي مختلف معرفي مي شود صنعتيدر اين بخش ابتدا قطعات 

 ساير  و، نايلون، پلي استالABS ،PMMAوينيل كلرايد، پالستيكي از پلي اتيلن، پلي پروپيلن، پلي 

  . ساخته ميشوندپالستيك ها 

  

ü پلي اتيلن سبك  

 وبرخي قطعات اتومبيل  اتيلن سبك، به شيوه قالبگيري تزريقي، شامل ساخته شده از پليصنعتي محصوالت 

  .باشد مياتصاالت لوله به روش تزريقي 

  

ü پلي اتيلن سنگين  

. اتيلن سنگين براي قالبگيري دمشي است ها يكي از موارد كاربرد پلي  و سطلهاي صنعتي ساخت بشكه

اين ظروف براي نگهداري و حمل بسياري از . گيرند  قرار مي ليتر۲۲۰ تا ۲۰در اين بخش ظرفهايي با حجم 

. بار و مواد شيميايي بكار ميروندو، مواد غذايي، خواري پودرموادمحصوالت مانند محصوالت كشاورزي، 
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اتيلن سنگين با وزن مولكولي زياد به علت سفتي و مقاومت در برابر ضربه و سايش بهترين انتخاب براي  پلي

اتيلن بوسيله فلوئور، لمينه   در اين مورد با اصالح پليناپذيري نفوذويژگيهاي . ت اين گونه ظروف استخسا

  . يابد كردن با نايلون يا فرايندهاي اكستروژن چنداليه بهبود مي

هاي دهانه تنگ    و سطل ) ليتري۲۲۰(هاي صنعتي   دبه و بشكه    ،  باك بنزين خودروها   همچنين در ساخت انواع     

 دبـه  و روغن موتور  بطري، غذايي شيميايي و مواد براي نگهداري و حمل محصوالت كشاورزي و پودرها و مواد   

  .شود  از پلي اتيلن سنگين به شيوه قالبگيري دمشي استفاده مينفت

اتيلن سنگين عبارتند از تجهيزات   به شيوه تزريقي از جنس پلي صنعتيطعات قالبگيري شدهساير ق

   . كه به تازگي در كشور مصرف زيادي يافته است صنعتيانواع پالت هاياتومبيل، لوازم پزشكي و 

  

ü پلي اتيلن سبك خطي  

برخي قطعات اتومبيل،  شاملاتيلن سبك خطي، به شيوه قالبگيري تزريقي،  محصوالت ساخته شده از پلي

  . باشد  ميقطعات چمدان و مبلمان

. پلي اتيلن سبك خطي در بخش قالبگيري تزريقي در مقياس وسيع جايگزين پلي اتيلن سبك شده است

به علت .  به علت وزن كمتر و مقاومت مناسب در مقابل ترك زايي محيطي بوده استLLDPEنفوذ سريع 

  .يتوان قطعات باريك تر و سبك تري از آن ساختسفتي مناسب پلي اتيلن سبك خطي م

بشكه، سطل، : از كاربردهاي قطعات پلي اتيلني در روش قالبگيري دوراني به موارد زير ميتوان اشاره نمود

   .جعبه ابزار، بدنه پمپها، بدنه باتري خودرو و مخازن

  

ü پلي پروپيلن  

  برايپلي پروپيلناز  .باشد پلي پروپيلن ميبيشترين مصرف در توليد قطعات قالبگيري تزريقي مربوط به 

گيري آسان، وزن  به دليل قالبPPدر ابزارهاي صنعتي مانند دريل از . شود استفاده ميتوليد قطعات گوناگون

  .شودكم، سختي، خصوصيات الكتريكي، شكل ظاهري و هزينه توليد پايين آن به طور گسترده استفاده مي
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براي . ها و وسايل نقليه موتوري داردي در قطعات به كار رفته در اتومبيل استفاده زيادپلي پروپيلن

ترين مصرف پلي پروپيلن در اين عمده. شوداكثر قطعات از كوپليمرهاي مقاوم در برابر ضربه استفاده مي

  هاي در محفظهپلي پروپيـلناصلي  يكي ديگر از كاربردهاي .صنعت در ساخت ضربه گيرهاي خودرو است

گيري تزريقي ، از كوپليمر مقاوم در برابر ضربه كه به روش قالبدر اين مورد. باشداتومبيل مي هداري باترينگ

هاي نگهداري باتري اتومبيل به رنگهاي اكنون محفظه. گردداست، استفاده مي و به رنگ سياه تهيه شده

برد ديگر آن، در زمينه توليد كانالهاي كار. شودگوناگون و يا به رنگ طبيعي خود ماده پالستيكي توليد مي

هاي پنكه در انواع تيغه. باشد كه از ديد سرنشينان اتومبيل پنهان استتهويه مطبوع در داخل اتومبيل مي

  . گردد پر شده با كالك توليد ميپلي پروپيلنمختلف نيز توسط  

از مواد سنگين فلزي با بسياري . با توجه به نيازي كه براي كاهش وزن اتومبيلها وجود دارد

تزئينات . باشند ميPP نوعهاي استفاده شده در اتومبيل از اند و اكثر پالستيكپالستيكها جايگزين شده

 توليد PP هستند و يا كامال توسط PPداخلي و حتي قطعات خارجي اتومبيل، يا داراي بخشهاي متشكل از 

  . اندهشد

، پنل جلوي راننده و C و A ،B  خودرو، درها، ستونهايگيري شده در تزئينات داخلي قالبPPاز 

  . شودكنسولها استفاده مي

 به سرعت در حال تبديل به ماده اصلي براي توليد قطعات مصرفي در بخشهاي خارجي پلي پروپيلن

هاي موتور اتومبيل براي تهيه درپوش.  استپلي پروپيلنكاهش وزن مهمترين عامل استفاده از . خودرو است

  . دهد تشكيل ميPPگردد كه بخش اصلي آن را  استفاده ميTPOز پالستيكهاي گرمانرم الفيني به نام ا

  

ü PVC 

 .شود انواع دوشاخه و كليد استفاده مي   سخت در ساخت جعبه تقسيم،PVCدر صنايع الكتريكي از 

  .رود   در ساخت قطعات اتومبيل نيز به كار ميPVCهمچنين 
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ü PMMA 

 PMMAساير كاربردهاي .  در صنايع اتومبيل ساخت حباب چراغ اتومبيل استPMMAرد ترين كارب عمده

شمار، ساعت، نشانگر  پوشش صفحات كنترلي مانند كيلومتر(در صنايع اتومبيل، پوشش پانل داخلي اتومبيل 

  . باشد مي) سوخت

شد، اولين انتخاب در با دهد و جذب نور آن بسيار ناچيز مي  نور را از خود عبور ميPMMAبدليل اينكه 

هاي   قوه، فانوس، چراغ  در ساخت عدسي چراغPMMA. هاي نوري است ها و عدسي ساخت حباب انواع چراغ

  . رود ها بكار مي باند فرودگاه، صفحه تلويزيون، عدسي دوربين و عالئم انعكاس نور در جاده

 

ü ABS 

 به علت از ABSشود،  ده مي در ساخت قطعات قسمتهاي داخلي و خارجي اتومبيل استفاABSاز 

اين ماده  .رود هاي مياني اتومبيل به كار مي افتادگي و تغيير فرم در درجات حرارت باال بيشتر در قسمت شكل

اين قطعات با . گيرد  براي ساخت شبكه جلوي رادياتور، همچنين قابهاي چراغ اتومبيل مورد استفاده قرار مي

  .شوند مياستفاده از قالبگيري تزريقي توليد 

  

ü PBT  
 و افزايش هاي مهندسي در صنايع خودروسازي يك برنامة كلي براي كاهش دادن وزن خودرو            استفاده از رزين  

ها در سـاخت كـاپوت      كه باعث كاربرد اين رزينPBTهاي   از جمله ويژگيهاي بارز رزين    . باشد   سوخت مي  بازده

يندپـذير  مقابل حـرارت، پايـداري ابعـادي، فرا   ت و در توان به مقاومت شيميايي در مقابل سياال    خودرو شده، مي  

 تـوان  ها در موتورهاي احتراقي مي از جمله كاربردهاي اين رزين. خواري خوب اين مواد اشاره كرد       بودن و چكش  

  . پيچ احتراقي و پمپهاي سوخت اشاره كرد هاي سيم هاي آلترناتور، بوبين  كاربرد در جعبهبه

ها  دهنده ها، فيوز و اتصال  در صنايع خودروسازي در زمينة كليد برق، سوكتPBTهاي  ساير كاربردهاي رزين

ها با پليمرهايي با مقاومت حرارتي  در موتورهاي خودرو به دليل افزايش دما، از تركيب اين رزين. باشد مي

  .گردد استفاده مي سولفون باالتر نظير پلي
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، پايداري ابعادي، استحكام مكانيكي خوب، پايداري  به خاطر خواصي نظير عايق بودنPBTگريدهاي مختلف 

از . رنگ خوب، مقاومت حرارتي، شيميايي و خزشي باال در صنايع الكتريكي و الكترونيكي استفاده ميگردند

ها و در صنايع  ها و رله ها، سوئيچ دهنده توان به اتصال جمله كاربردهاي اين رزينها در صنايع الكترونيكي مي

هاي   پايانههاي فيوز، جعبه كليد، جعبه دارندهنگهها، تونرهاي تلويزيون،  ها، سوكت بوبينالكتريكي به 

 در صنايع الكتريكي و PBTبزرگترين بازار مصرف . ها اشاره كرد مترها و سرالمپ ها، ولت الكتريكي، عايق

  .هاي الكتريكي است دهنده در تهية اتصال الكترونيكي

 خاطر مقاومت خوردگي باال، فرآيندپذيري و پايداري رنگي خـوب كاربردهـاي    هاي مهندسي ترفتاالت به     رزين

ها به خاطر استحكام مكانيكي باال، مقاومت در مقابل گرما، رطوبـت        در بخش صنعت، اين رزين    . مختلفي دارند 

هـاي   مـپ ها در تهية اجزاء پ از اين رزين. باشند و مواد شيميايي و قيمت پايين جايگزين خوبي براي فلزات مي    

هـاي مكـانيكي، گيـرة     پـاش  انتقال آب و فاضالب، قالب، بست، اسكلت درب، شيرهاي آبياري، كنتور آب، سـم   

 . گردد ها استفاده مي دنده كاغذ و چرخ

) Polycarbonate; PC(كربنـات    به صورت آميزه، آلياژ اين رزيـن بـا پلـي   PBTبزرگترين حجم تجارت      

در مقابل  ( و مقاومت شيميايي     PCيب خواص چقرمگي و مقاومت حرارتي باالي        در اين آميزه از ترك    . باشد  مي

 تـا  ۲۰ در مخلوط از PBTنسبت تركيب . گردد  استفاده مي PBT) روغن موتور، بنزين و حاللهاي هيدروكربن     

 از ايـن آليـاژ بـه     .اسـت %  ۴۶به % ۵۰ معموال PC به PBT اما به طور متوسط درصد  . درصد متغير است۸۰

هـاي سـپر خـودرو و اليـة پوشـش فيبـري آن اسـتفاده          گسترده در صنايع خودروسازي به خصوص ميله     طور

هـاي درب اشـاره    توان به كاربرد آن در دستگيره از جمله كاربردهاي ديگر در صنايع خودروسازي مي  . گردد  مي

رنـد و در مقابـل سـايش و         اين آلياژها پايداري ابعادي باال، فرايند پذيري و قابليت رنگ پذيري خـوب دا             . كرد

اي در صـنايع    بـا االسـتومرها جهـت بهبـود اسـتحكام ضـربه      PBTاز آميزة  .خوردگي و حرارت مقاوم هستند  

  . گردد خودروسازي، صنايع الكتريكي و الكترونيكي استفاده مي

ها  دهنده صالهاي فيوز، ات  آكريالت براي تهية جعبه- استايرن- با كوپليمرهاي آكريلونيتريلPBTاز آميزهاي 

  .گردد هاي درب استفاده مي و دستگيره
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ü پلي كربنات  

در اين . گيردپلي كربنات در برخي از قطعات ماشينهاي سواري و كاميونهاي سبك مورد استفاده قرار مي

 خواص تغيير شكل در برابر حرارت، مقاومت در برابر شرايط جوي و استحكام  قطعات خواص مقاومت ضربه،

و اجزاي آن ) جلو داشبورد(بيشترين استفاده از پلي كربنات در صنعت اتومبيل، ساخت پانل. مد نظر است

كاربردهاي پلي كربنات در .  به صورت آلياژ مصرف ميشودABSدر اين صنعت پلي كربنات عمدتا با . باشدمي

  . باشد ها ميقسمتهاي بيروني اتومبيل عمدتا شامل نگهدارنده آينه، پانل بيروني اتومبيل و پوشش چرخ

تقاضا براي پلي كربنات در اين صنعت نه تنها . رود پلي كربنات در ساخت قطعات دستگاههاي برقي به كار مي

به لحاظ خواص الكتريكي و حرارتي مطلوب، بلكه به علت مقاومت خوب در برابر ضربه و استحكام باال و 

الكتريكي ساخت رابطهاي الكتريكي در بيشترين استفاده از پلي كربنات در صنعت . باشدشفافيت مي

  . باشد تجهيزات مربوط به ارتباطات تلفني كه در خارج از منزل نصب ميگردند يا تجهيزات مربوط به شبكه مي

  

ü ٦٦رزين نايلون  
  

صنايع اتومبيل براي ساخت تانك ها، مخزن هـا و درپوشـهاي    به صورت قالبگيري تزريقي در       ٦٦رزين نايلون   

صنايع الكترونيك براي پوشش سيمها و  همچنين در   .رود قسمتهاي مختلف اتومبيل به كار مي      مورد نياز براي  

  .شود كليد استفاده مي و الكتريكيجعبه باطري، جعبه موتورهاي كوچككابل هاي الكتريكي، 

 و  سـاخت سـيلندرهاي هـوا، كـاربراتور     به علت مقاومت فوق العاده در مقابل نفت و بنـزين در         ٦٦رزين نايلون 

 عالوه بر موارد باال در توليد قسمتهاي اصلي دستگاههايي          ٦٦رزين نايلون . شوددرب باك بنزين نيز مصرف مي     

     .رود مثل محافظ موتور، اجزاء و وسايل آزمايشگاهي و پزشكي نيز به كار مي

ايي و شيلنگهاي  براي توليد لوله ها و تيوبهاي مربوط به دستگاههاي هواي فشرده و صنايع غذ            ٦٦رزين نايلون 

  . رودكار ميه مربوط به سيستمهاي سوخت ب
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ü آلياژهاي پليمري  

  .اند تفاده در توليد قطعات صنعتي در ادامه ذكر شدهسانواع آلياژهاي پليمري مورد ا

      PP/EPDMآلياژ         ABS/PBTآلياژ         ABS/PVCآلياژ             PC/ABSآلياژ 

  PC/PBTآلياژ             PC/PVCآلياژ 
  

. کند خود به تنهايی بخش عظيمی از آلياژهای پليمری توليد شده را مصرف میصنايع خودروسازي

قسمتهاي افقي در بدنه خارجي خودرو در مقايسه با قسمتهاي عمودي، به لحاظ جذب بيشتر تشعشعات 

  . خورشيد، به موادي با مقاومت دمايي باال نياز دارند

كه براي قسمتهاي غير  قسمتهاي اسكلتي خودرو، بسيار مهم بوده در حاليخواص مكانيكي براي

  .طلبداسكلتي پايداري ابعادي نيز مهم است كه داشتن ضريب انبساط گرمايي كمي را مي

باشد و اين به خاطر در صنعت خودرو روز به روز در حال افزايش می PC/ABS استفاده از آلياژ 

در (باشد و باعث شده است که قطعات فلزی خودرو با اين آلياژ بعادی آن میای و پايداری امقاومت ضربه

افزايش سرعت رشد مصرف پالستيک ها در خودرو يکی از علل اصلی  .جايگزين شوند) بسياری از قطعات

به . باشدتأثير مستقيم کاهش وزن خودرو در رسيدن به حداقل مصرف سوخت می. سبکتر شدن خودروهاست

باالی توليد قطعات پليمری در مقايسه با قطعات فلزی و نيز امکان تغيير کم هزينه تر قالبهای دليل سرعت 

قالپاقهاي چرخ بايد از پايداري ابعادي . آنها، اين قبيل مواد از اهميت قابل توجهی نسبت به فلزات برخوردارند

معموالً مقاومت شيميايي . مت نمايدخوبي برخوردار بوده و در مقابل دماهاي باالي ناشي از ترمز كردن، مقاو

  .گردد توسط يك پوشش تامين مي

  در صنايع خودرو ABS/PCقطعات ساخته شده از آلياژ  -۱جدول 
  قطعات داخلی خودرو  قطعات بيرونی خودرو

   کنسول وسط اتومبيل-داشبورد   قاب چراغ–پوشش چرخ 

  پانلهای داخل خودرو   ضربه گيرها-پانل دربها و بدنه

  قاب قسمتهای تهويه  ت تزئينی بيرونیقطعا

  قطعات تزئينی داخلی   قاب آينه-قاب مشبک رادياتور
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گيرد و امتيازات خاص اين آلياژ که مورد استفاده قرار مینيز در صنعت الکترونيک  PC/ABSآلياژ 

ل از شرايط از عايق الکتريکی بودن که مستقاست  در بازار الکترونيک گرديده عبارتباعث افزايش کاربرد 

ای و  از شکل طبيعی افتادن، مقاومت ضربه باالي عملکرد اين آلياژ در زمان سوختن، دمای. استجوی

اين آلياژ خواص عالی در ارتباط با مقاومت سطحی، مقاومت دی الکتريک و . باشدپايداری ابعادی آن می

در صنايع برق و الکترونيک  ABS/PCقطعات ساخته شده از آلياژ . مقاومت مخصوص از خود نشان می دهد

  :عبارتند از 

  جعبه فيوز                                            -

  قاب دو شاخه                                        -

  سوکت                                             -

  سوئيچ ها -

  بدنه ماشينهای اداری و کامپيوتر -

  ن هابدنه دوربي -

  قاب تجهيزات نوری -

  

ü پلي استال  

مـورد اسـتفاده قـرار     صـنعتي  دليل داشتن خواص مكانيكي بـاال در سـاخت قطعـات       ه   ب لرزين پلي استا        

اين ماده در كاربردهايي كه ضرايب اصطكاك پائين، پايداري ابعادي و مقاومـت سـايش بـاال مـدنظر         . گيرد  مي

درصد . شوند   بسياري از اين قطعات به روش قالبگيري تزريقي ساخته مي          .گيرد   مورد استفاده قرار مي     نيز باشد

  . شوند كمي نيز به روش قالبگيري بادي يا اكستروژن توليد مي

هايي از كاربرد صنعتي پلي استال    ها نمونه ها و غالف دنده ها، چرخ ها، قرقره ها، اهرم ها، ياتاقان ها، دندانه دنده

  . باشند مي
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اتصاالت زنجير . هاي نقاله و حمل و نقل مواد است يكي ديگر از كاربردهاي مهم صنعتي پلي استال، سيستم

همچنين اين . شوند، دوام بيشتري نسبت به اجزاء فلزي دارند ها كه از پلي استال ساخته مي نقاله و غلتك

 آنها بصورت آنتي استاتيك ساخته اتصاالت خوردگي نداشته و براي جلوگيري از نشستن گرد و غبار بر روي

  . شوند مي

  
روند،  هاي بنزين و جريان سنج آب بكار مي گيري دقيق كه در پمپ ها در ساخت شيرهاي اندازه پلي استال

ساير موارد كاربرد . شوند ورند از پلي استال ساخته مي ها كه در آب غوطه برخي از اجزا پمپ. كاربرد دارند

هاي اختالط شيميايي، قالب پرس سوسيس، اجزاء داربست، باتوم پليس و  تند از متهصنعتي پلي استال عبار

  . روند ها و قطعات اكسترود شده از جنس پلي استال در ماشين كاري اجزاي كوچك بكار مي ميله. مخازن شير

  .  ذكر شده است۲ميزان مصرف پلي استال در قطعات خودرو در جدول 
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  ال در قطعات خودرو در امريكا   مصرف رزين پلي است-۲جدول 

  درصد   نوع كاربرد 
  ۲۵  اجزاي سيستم سوخت خودرو 

  ۱۱  برف پاك كن شيشه جلو 
 ۱۰   درها، شيشه باالبر  دستگيره

  ۸  اتصال كمربند ايمني 
  ۶  ها  ها و سوئيچ سوكت

 ۵  قطعات الكتريكي 
 ۵  )بلندگو(هاي باند صوتي  شبكه

 ۵  اتصاالت معلق 
 ۲  ما بدنه راهن

 ۱  تزئينات خارجي 
ها،  ها و بست ساير شامل قطعات مكانيكي، گيره

  ها و ساير اجزاء كوچك  ها، قالب قفل
۲۲ 

  

  . شوند هاي بكار رفته در خودرو را شامل مي كل پالستيك% ۳هاي پلي استال كمتر از  رزين

 برابر شرايط جوي، بسيار چقرمه مانند گريدهاي قابل آبكاري، مقاوم در(برخي از گريدهاي خاص پلي استال 

  . باشند براي مصرف در خودروها در حال پيشرفت مي) و تقويت شده در برابر ضربه

پلي استال، مقدار ) ها ها، پلي استرها و نايلون ها، پلي كربنات پلي الفين(ها  در مقايسه با ساير ترموپالستيك

اين ميزان تقريباً برابر . شود وهاي مدرن را شامل ميهاي بكار رفته در خودر بسيار كمي از كل وزن پالستيك

  . باشد  كيلوگرم به ازاي هر خودرو توليدي در امريكا مي۸/۲

پذيري  روند زيرا مقاومت گرمايي و رنگ هاي بيروني و بزرگ اتومبيل بكار نمي ها عموماً در قسمت پلي استال

پلي . ا در قطعات كوچك مكانيكي خودرو كاربرد دارنده اما پلي استال. پائيني دارند و هزينه آنها زياد است

ها براي قسمت متحرك شيشه باالبر كه نياز به روغن كاري ندارد، بكار  ها به تنهايي يا به همراه نايلون استال

خواص عالي مكانيكي، پايداري و ضريب اصطكاك كم داليل مهم و اساسي براي استفاده از پلي . روند مي

تجهيزات فلزي شيشه باالبر كه قبالً . باشد  كن شيشه جلوي اتومبيل و شيشه باالبر مي كاستال در برف پا

  . شوند هاي سبك جايگزين مي شدند و سنگين بودند با پالستيك استفاده مي
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هاي ناشي از اشعه  شود كه در معرض آسيب هاي پلي استال در بدنه داخلي و خارجي خودرو مصرف مي رزين

از اين . شوند  دارد كه باعث گچي شدن، شكاف برداشتن، تورم و ساير خواص نامطلوب ميماوراي بنفش قرار

هاي  رزين. رو در اين كاربردها از رزينهاي پلي استال پايدار شده در برابر اشعه ماوراي بنفش استفاده ميشود

ه در، شيشه باالبر، قالب و پلي استال پايدار در مقابل اشعه ماوراي بنفش و مقاوم در برابر ضربه، براي دستگير

هاي پلي استال كه مقاومت عالي در  رزين. روند گيره كمربند ايمني و ساير قطعات داخلي و خارجي بكار مي

روند، مانند بدنه پمپ سوخت،  ها و مواد نفتي دارند، در اجزاي سيستم سوخت اتومبيل بكار مي برابر سوخت

  .  گاز ها و كالهك ها و فرستنده هاي ذخيره، اتاقك ي مخزنفيلتر و همزن، شيرهاي غلتان، اجزاي داخل

ساير كاربردهاي پلي .  استon-board يكي از كاربردهاي روبه رشد پلي استال در اجزاي بازيافت بخار 

، قاب آئينه، اجزاي فن، صفحات گرم كن )خارها(ها  ها، گيره هاي الكتريكي، بست استال در اجزاي سوئيچ

  . اجزا و اجزاي خارگونه ميله تعادل فرمان استخودرو، دستگيره 

اند كه دو برابر  هاي فلزي شده ، قطعات تزريقي پلي استال جايگزين شبكه)بلندگو(هاي باند صوتي در شبكه

پذيري خوبي در محصوالت تزريقي دارد در حاليكه قطعات پلي كربنات  پلي استال رنگ. بيشتر وزن داشتند

  . نياز به رنگ زدن دارند

اين . هاي پلي استال به عنوان اولين اتصاالت پالستيكي معلق جايگزين فلز در خودروها بكار رفتند رزين

كنند كه اين جايگزيني باعث   گرم پلي استال مصرف مي۷۰۰در حدود )  اتصال به ازاي هر خودرو۲(اتصاالت 

   .گردد كاري قطعه مي هاي مونتاژ و توليد و همچنين حذف رنگ كاهش هزينه

     
  



   

  ١٣

  
  
  
  
  
  
  

                          قطعات صنعتي پالستيكي           سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     

         
ها، يراق و فنر و ساير قطعات  ها، ياتاقان ها، توپي پلي استال بطور گسترده در وسايل و ابزار آالت نيرو در دنده

اين . شوند اغلب چند قطعه فلزي با يك قطعه چند منظوره پلي استال جايگزين مي. رود مكانيكي بكار مي

  . شود باغباني استفاده ميها در اجزاي اسپري رنگ و لوازم  رزين

  . گردند هاي پلي استال عمدتاً در سه بخش استفاده مي ، رزينصنايع برق و الكترونيك در زمينه 

  ها و ساير اجزاي متحرك  هاي ضامن دار داخلي، دنده چرخ -

 هاي فشاري صفحه كليد  دكمه -

 ) كليدها(ها  سوئيچ -

همچنين از پلي استال در . باشد ا، پالترها و ابزار دقيق ميهاي اداري، چاپگره ها، ماشين كاربردها شامل تلفن

  . كنند هاي نواري ذخيره اطالعات كامپيوتري استفاده مي ياتاقان و اجراي قرقره كاست

             
 

ü پلي اتر ايميد  

در خودروها، هواپيماها، كامپيوتر، صنعت الكتريك و الكترونيك، صنايع پزشكي و   ايميد اترپلي

زنگ در بازار  ايميدها از نظر خواص با سراميكها و فوالد ضد اتر پلي. گيردبندي مورد استفاده قرار مي بسته
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زنگ نيز سنگين و  سراميكها بسيار گرانقيمت، سنگين و شكننده هستند و فوالد ضد. كنند مصرف رقابت مي

ايميدها گزينة مناسبي  اترادي، پلياي و پايداري ابعواسطة استحكام باال، مقاومت ضربهه ب. گرانقيمت است

ها و اتصاالت در تماس با بنزين و ايميد در تهية لوله اترپلي. جهت استفاده در اجزاي موتور خودرو هستند

 پايداري  انبساط حرارتي كم،. گيردروغن و همچنين اجزاي پمپهاي بنزين و روغن مورد استفاده قرار مي

ايميدها جايگزين مناسبي براي آلومينيوم در  اترباال سبب شده است كه پليابعادي باال و مقاومت حرارتي 

  . خودروها شوند

، صفحات ايميد در تهيه سرپيچ و قطعات عايق الكتريكي اتردر كاربردهاي الكتريكي و الكترونيكي، پلي

 و ICمدارهاي مجتمع اترايميد در تهية پلي. گيردمدار چاپي و ديسك سخت كامپيوتر مورد استفاده قرار مي

  .گيردقطعات ماشينهاي اداري نيز مورد استفاده قرار مي

ايميدها در تهية قطعات داخل كابين خلبان و  در هواپيماها و ساير وسايل حمل و نقل هوايي، پلي اتر

  . گيرندهاي الكتريكي و الكترونيكي مورد استفاده قرار ميسرنشين و سيستم

  

ü پليمرهاي گوگرد دار  

دار براي مصارفي كه دما نسبتاً باال باشد و همچنين براي ساخت لوازم و ادوات  پليمرهاي گوگرداز 

خواص . شود برقي و چسب فلزات، ساخت قطعات ماشين ظرفشويي، لباسشوئي و پوشش مخازن استفاده مي

  .دنزات شوند جايگزين شيشه، سراميك و فلنتوا اي است كه در بسياري موارد مي اين پليمرها به گونه

تر جوابگوي نيازهاي ما نباشد، اين  هاي ارزان كربنات اترهاي آروماتيك و پلي در مواردي كه ديگر پلي

  . ها بيشترين مصرف را دارند پالستيك

هاي  اجاقء گرمكن و اجزا ور آب هاي غوطه سازها، لوله ها در ساخت ظروف تهية قهوه، رطوبت سولفون پلي

در كاربردهاي هوافضايي، اين مواد در تهية پوشش خارجي ماسك صورت . ندشو مايكروويو استفاده مي

  .روند هاي مخصوص جاي ساك مسافران به كار مي هاي فضايي و طبقه لباس
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ها، فيلم خازن، بردهاي مدار چاپي  دهنده  ، اتصالICها،  ها، نگهدارنده در زمينة الكترونيك، جعبة پايانه

  . شوند ها ساخته مي نسولفو ها از پلي و جعبه باتري

ء هاي دوربين و ساعت، كاغذهاي شفاف پروژكتور و اجزا  بدنهارد مصرف اين پليمرها عبارتند ازساير مو

  .پروژكتور و غشاء  پيل سوختي پليمري

  

ü تفلون-كوپليمر اتيلن  

البگيري ق تفلون را با استفاده از انواع روشهاي قالبگيري تزريقي، قالبگيري فشاري و -كوپليمر اتيلن

توان به شوند مياز جمله اقالمي كه از طريق قالبگيري تهيه مي. كننديند ميدمشي به اشكال مختلف فرا

بندها، وسايل آزمايشگاهي،  هاي ستون، قطعات خودرو، آب ها، اجزاي پمپ، پركنندهكننده ها، محكم دنده چرخ

هاي كابل  پيچ و جعبه تقسيم هاي سيم ي، بوبينهاي الكتريك دهنده كشي، اتصال شيرها و اتصاالت لوله مغزي

  .اشاره كرد

  

ü PTFE 

اتيلن در برابر مواد شيميايي حتي در دمـاي بـاال، ايـن پليمـر بـراي      و فلوئور به دليل مقاومت باالي پلي تترا       

كـه از خـارج و داخـل در معـرض مايعـات       گـردد ساخت شلنگ هاي غوطه ور در مواد شيميايي مـصرف مـي     

 اين شلنگ ها در محيط هـاي خورنـده   از انجا كه.  دارد، مانند شلنگ هاي انتقال سوخت اتومبيل      خورنده قرار 

   . ساخته شوندPTFEبايست به طور كامل از شناور بوده و با مواد شيميايي تماس دارند، مي

  براي ساخت قطعات مكانيكي اتومبيل نظير قطعات رادياتور وPTFE  ميله و ورق هاي ساخته شده از 

پلي تترافلوئور اتيلن براي ساخت قطعات ريز صنعتي مانند كليد هاي اتصال . سيستم تهويه هوا كاربرد دارد

يكي ديگر از كاربرد هاي پلي . الكتريكي و قطعات عايق مورد استفاده در صنايع الكترونيك نيز كاربرد دارد

تجهيزات  ده در پمپ ها، شيرها،رينگ هاي مورد استفا-Oتترافلوئوراتيلن در ساخت انواع واشرها و 

  . قطعات مكانيكي مانند پيستون و سيلندر است آزمايشگاهي، اتصال دهنده هاي لوله ها،
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ü  ۶نايلون  

 در ساخت قطعات بيروني بدنه ۶نايلون .  در توليد قطعات خودروهاي سواري و كاميون به كار ميرود۶نايلون 

همچنين اين . رودآب و ساير قطعات مكانيكي به كار مياتومبيل، بدنه آينه، پوشش چرخ ها، فن، مخزن 

  .رودرزين در توليد قطعات الكتريكي و الكترونيكي مدارهاي دوتايي و پوشش سيم و كابل به كار مي

  

  .مورد بررسي قرار گرفته اند) نايلون(پلي آميد پلي يورتان و يلنگهاي صنعتي توليد شده از شدر اين پروژه     

  ت ويژگي محصوال •

 ميليمتر تحت عنوان ١٠٠اي و داراي طول بيش از دايره   به طور كلي محصوالتي توخالي با سطح مقطع 

در اين . اغلب شيلنگ ها از جنس پليمرهاي گرمانرم انعطاف پذير هستند. شوندشيلنگ يا تيوب ناميده مي

  . هاي پلي يورتان و پلي آميد ارائه خواهد شد هاي شيلنگ بخش ويژگي

  

v هاي پلي آميد  نگشيل  

. شود  استفاده مي٦ و ٦٦پلي آميد ، ١٢، پلي آميد١١هاي پلي آميد اغلب از پلي آميد براي ساخت شيلنگ 

  .هاي پلي آميد بسته به نوع پلي آميد استفاده شده متفاوت خواهد بود ويژگي شيلنگ

 :ها عبارت است از  هاي كلي اين شيلنگ ويژگي

   دمايي نسبتاً گسترده انعطاف پذيري باال در محدوده -

 ها  و هيدرو كربن)  گاز ترش وبنزين(ها، مواد سوختي  مقاومت شيميايي باال در برابر روغن -

   حتي در مجاورت آب (CO,CO2)مقاومت شيميايي باال در برابر گازهاي حاصل از سوخت  -

 مقاومت در برابر عوامل جوي و ازن  -

 مقاومت در برابر جويده شدن  -

  و اشتعال پذيري نسبتاً مناسب مقاومت حرارتي -

 مقاومت در برابر فشار  -
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  و افت خواص)Fatigue(دهي و عمر مفيد طوالني بدون مشكل خستگي زمان سرويس -

 )  ازدياد طول باال واستحكام كششي باال(خواص مكانيكي باال در محدوده دمايي گسترده  -

 مقاومت باال در برابر سايش  -

  O2, CO2عبور پذيري كم نسبت به  -

 )  درصد١حداكثر (هاي بسيار مرطوب  جذب آب پايين حتي در محيط -

 مقاومت باال در برابر هيدروليز  -

 دارا بودن خواص زيست سازگاري  -

 )  طي زمان كاربريتغيير ابعادي% ٢٥حداكثر (پايداري ابعاد باال  -

 يند پذيري آسان فرا -

ه صورت فنري شكل نيز مورد استفاده قرار به دليل انعطاف پذيري باال، اين شيلنگ ها در بعضي موارد ب

 .مي گيرند

                                     

  

  
 ٦٦ و ۶ هاي پلي آميد  نسبت به شيلنگ۱۱ و ١٢هاي از جنس پلي آميد  شايان ذكر است كه شيلنگ    

همچنين مقاومت حرارتي و . دارد و مواد شيميايي انعطاف پذيري و مقاومت بيشتري در برابر عوامل جوي

ي پلي آميدي ها  نسبت به ساير شيلنگ١١هايي از جنس پلي آميد  مقاومت نسبت به مواد شيميايي شيلنگ

  . باالتر است
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هاي آزمون   به عنوان نمونه مطابق روش(PA 6) ٦خواص فيزيكي مكانيكي شيلنگ پلي آميد ۳   در جدول 

 . استاندارد ارائه شده است

   PA6 مكانيكي شيلنگ - خواص فيزيكي-٣جدول 
  ميزان    ASTMشماره آزمون   واحد   ويژگي 
  ١٣/١ --- g/cm3  دانسيته 
  ٥  Mg/1000cycles  D1044  شي مقاومت ساي

  ٦/٢-٣  GPa  D638  مدول كششي 
  ٨٢-٨٥  Rockwell   ---  D2240سختي 

  ٧٨  MPa  D638  استحكام كششي 
 HB  ---  ---  اشتعال پذيري 

  ١٠٠-١٢٠  ---  C°  دماي كاربري  ماكزيمم
  

 ۴در جدول . ستهاي پلي آميد نيز به پارامترهاي ابعادي شيلنگ وابسته ا هاي شيلنگ برخي از ويژگي   

  . ارائه شده استPA6برخي از ويژگي هاي وابسته به ابعاد شيلنگهاي 

  
 PA6 [31]هاي شيلنگ   برخي ويژگي-٤جدول 

  *حداكثر فشار قابل تحمل
قطر خارجي   رديف

(O.D) mm  
  قطر داخلي

 (I.D) mm   درMPa 68°F   درKgf/cm 20°C  
٩٠  ٨/٨ ٤ ٦  ١  
٦٠  ٨/٥  ٦  ٨  ٢  
٦٠  ٨/٥  ٥/٧  ١٠  ٣  
٦٠  ٨/٥  ٩  ١٢  ٤  
٤٥  ٤/٤  ١٢  ١٥  ٥  

   . ارائه شده استNitta Mooreمحصوالت شركت  اطالعات مندرج در جدول براساس مشخصات *

  
v هاي پلي يورتان  شيلنگ  

  جزونسبت د. باشد ها اغلب بر پايه پلي اتر پلي ال مي  پلي يورتان مورد استفاده در ساخت شيلنگ

اغلب برابر انتخاب اي پلي يورتان مورد استفاده در ساخت اين شيلنگ ها  در سيستم هسيانات و پلي الزواي

  .شود مي

  .هاي پلي يورتان در ادامه ارائه شده است هاي كلي شيلنگ  خواص و ويژگي
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  استحكام كششي بسيار باال  -

 انعطاف پذيري بسيار باال و در محدوده دمايي گسترده بدون داشتن مواد نرم كننده  -

 ابل قبول مقاومت سايشي ق -

 ها  ها، مواد سوختي و روغن مقاومت باال در برابر حالل -

 شفافيت  -

 مقاومت باال در برابر فشار و همچنين خالء  -

 و ازدياد طول زياد خواص االستيك  -

 قابليت پيچ خوردن و تبديل شدن به حالت مارپيچ -

 عبور پذيري پايين نسبت به گازها  -

 زيست سازگاري  -

 داشتن حافظه االستيك  -

 خورشيد و عوامل جوي  ماوراي بنفش اسيت نسبت به اشعهحس -

 مقاومت پارگي بسيار باال  -

 .ندراين شيلنگ ها به دليل داشتن انعطاف پذيري باال مي توانند به صورت فنري نيز مورد استفاده قرار گي
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  .  به عنوان نمونه ارائه شده استPUبرخي از خواص فيزيكي و مكانيكي شيلنگ  ۵در جدول 

  
  ٭ PUهاي   مكانيكي شيلنگ- خواص فيزيكي- ۵جدول 

  ميزان    ASTMشماره آزمون   واحد   ويژگي 
  ٨٥-٩٥ Shore A   - D-2240سختي 

  ٦٠٠     kg/cm2 D-638  استحكام كششي 
  ٤٩٠-٥٩٠      D-638  %  ماكزيمم ازدياد طول 

  ٣٠-٤٠  mg    D-1044  ميزان سايش 
  ١٥٥    kg/cm2 D-732  استحكام پارگي 
 -٦٨  ---   C°  دماي شكست 

  ٩٨-١٠٥  ---   C°  ماكزيمم دماي كاربردي 
   -١٨الي -٢٠ ---   C°  ي كاربردي  دما مينيمم

  . شده استارائه  Supethaneاطالعات مندرج در جدول براساس مشخصات محصوالت شركت   ٭  

  

 بر حسب قطر... ها از جمله فشار كاربردي، حداكثر فشار قابل تحمل قبل از تركيدن و  برخي خواص شيلنگ 

  .  برخي از اين خواص ارائه شده است ۶در جدول . اومت خواهد بودتف ضخامت شيلنگ مو

  

 [3]٭ PUهاي   برخي خواص شيلنگ-٦جدول 

  قطر خارجي  رديف
 (O.D) in  

  قطر داخلي
 (I.D) in  

  ضخامت ديواره
in  

 فشار كاربردي 
(MPa)   

حداكثر فشار قابل تحمل در 
°C٢٥ (Kgf/cm) 

٩٠  ٨/٨ ١ ٤ ٦  ١  
٦٠  ٨/٥  ١  ٦  ٨  ٢  
٦٠  ٨/٥  ٢٥/١  ٥/٧  ١٠  ٣  
٦٠  ٨/٥  ٥/١  ٩  ١٢  ٤  
  . ارائه شده است Parkrer Honnifinاطالعات مندرج در جدول براساس مشخصات محصوالت شركت  ٭

  

v نداليه و تقويت شده پلي يورتان و پلي آميدشيلنگ هاي چ 

   در بعضي موارد نيز شيلنگ هاي پلي يورتان و پلي آميد به صورت چند اليه و تقويت شده توليد و مورد 

  .گيرند كه در ادامه ارائه شده استاستفاده قرار مي
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  هاي پلي يورتان تقويت شده با الياف پلي استر  شيلنگ •

همچنين . شده تحمل فشار باالتري دارندنهاي پلي يورتان تقويت  قايسه با شيلنگها در م اين شيلنگ   

عالوه بر  .هاي تقويت نشده است ها بيشتر از پلي يورتان  و رطوبت در اين شيلنگUVمقاومت در برابر اشعه 

در . دباشن در محدوده دمايي گسترده دارا مي بسيار بااليي هاي تقويت شده مقاومت سايشي شيلنگ ،اين

مقابل وزن اين شيلنگ ها در مقايسه با نمونه هاي تقويت نشده بيشتر است كه بعضا موارد كاربرد را محدود       

  .مي كند

  پلي يورتان / پلي استر/ هاي چند اليه پلي آميد شيلنگ •

 اين اليه داخلي اند، ها و مواد شيميايي تشكيل شده ها از اليه داخلي نايلون مقاوم در برابر حالل اين شيلنگ  

 سپس اليه خارجي          .شود  تقويت مي،توسط يك اليه از الياف پلي استر كه استحكام كششي باال دارد

ها اغلب براي انتقال گازها و مواد  اين شيلنگ. گيرد  قرار مي بر روي آنپلي يورتان با مقاومت سايشي باال

  . گيرند  مورد استفاده قرار مي ويژهشيميايي

  هاي پلي يورتان تقويت شده با الياف آراميد  نگشيل •

وج تك اليه از الياف آراميد تقويت شده و نس ترموپالستيك دارند كه با م پليمرها اليه داخلي از اين شيلنگ

  . هاي سه اليه نيز از جنس پلي يورتان است پوشش خارجي اين شيلنگ
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  )۳آيسيك (نام و كد محصول - ۱-۱

 مربوط بـه    ۳۴۳۰ مربوط به وسايل نقليه موتوري،       ۳۴صوالت بر اساس كد آيسيك عدد       در طبقه بندي مح       

 و سيـستم ترمـز خـودرو    مربـوط بـه   ۳۴۳۰۱۴، ساخت قطعات و ملحقات وسايل نقليه موتوري و موتـور آنهـا       

 محصوالت بررسي    .باشد مي قطعات موتورهاي احتراق داخلي    و اجزاءمربوط به    ۳۴۳۰۱۶   و ن  آقطعات يدكي   

  .در ادامه ذکر شده اندده در اين طرح ش

  ۳۴۳۰۱۴۲۹هاي هيدروليکي ترمز و کالچ با کد آيسيک   شيلنگ

  ۳۴۳۰۱۶۵۲ بنزين با کد آيسيک                               شيلنگ

  ۳۴۳۰۱۶۵۳ سيستم روغن با کد آيسيک          مجموعه شيلنگ

  ۳۴۳۰۱۶۶۳        رادياتور خودرو  با کد آيسيک            شيلنگ
  

  شماره تعرفه گمركي -۱- ۲

 اتـصاالت لولـه      شيلنگ و لوازم و ملحقات آنهـا مـثال اتـصاالت، زانـويي،               به طور كلي شامل لوله،     ۳۹۱۷تعرفه  

هـا   لولهنام تحت  ۳۹/۳۹۱۷با تعرفة هاي پلي آميد شيلنگ. شامل فلنج و ساير موارد از مواد پالستيكي ميباشد 

  .گردد به كشور وارد و يا صادر مي مستحكم نشدههاي قابل انعطاف و شيلنگ
  

 شرايط واردات -۳-۱

  .باشدمي  %۶ برابر هاي پلي آميدشيلنگ حقوق ورودي براي

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

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

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

  .شودو سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيات وزيران تعيين ميشود، حقوق ورودي اطالق مي
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 يبررسي و ارائه استاندارد مل -۱- ۴

  .ارائه شده است  شيلنگ صنعتيالمللي در ارتباط بااي، ملي و بين استانداردهاي كارخانه۷در جدول 

  شيلنگ صنعتي  ليست استانداردهاي مرتبط با-۷جدول 
   شماره استاندارد  عنوان استاندارد  رديف
  ISO 2398  اي فشردهوهاي ه هاي صنعتي مورد استفاده در سيستم  شيلنگ ويژگي  ۱
  ISO 2998  هاي مورد استفاده در انتقال گاز مايع ژگي شيلنگوي  ۲
  ISO 3940  هاي مورد استفاده در كاربردهاي هيدروليك ويژگي شيلنگ  ۳
  ISO 3996  هاي مورد استفاده در سيستم ترمز خودرو ويژگي شيلنگ  ۴

وذ پايين  مقاوم در برابر سوخت با ميزان نفPA12هاي پلي آميد  استاندارد مربوط به شيلنگ  ۵
 نسبت به گازها

Ford WSS- 
M98D33-AI 

 -Ford WSS ها با ميزان نفوذ پايين  مقاوم در برابر الكلPA12هاي پلي آميد  استاندارد مربوط به شيلنگ  ۶
M98D33-AI 

 ASTM F409 هاي ترموپالستيكي قابل تعويض و جايگزيني استاندارد مربوط به شيلنگ  ۷

 -AFNOR NFE49 هاي پلي يورتان با كاربرد پنوماتيك استاندارد مربوط به شيلنگ  ۸
101E49 

 Holden HN1548  در فشار و دماي باالهاي پلي يورتان جهت انتقال آب استاندارد مربوط به شيلنگ  ۹
 Cpel GME02002 هاي پلي يورتان  شيلنگ كليويژگي  ۱۰

-AFNOR NF E49 هاي پلي آميد با كاربرد پنوماتيك استاندارد مربوط به شيلنگ  ۱۱
100E49 

 ASTM F 1733 هاي حرارتي شيلنگ پلي آميد استاندارد مربوط به ويژگي  ۱۲
 CNS D3015500 هاي ترمز از جنس پلي آميد استاندارد مربوط به شيلنگ  ۱۳

 FORD WSK هاي سوخت هاي پلي آميد با كاربرد شيلنگ استانداردهاي مربوط به شيلنگ  ۱۴
M4D70 

 GOST 51190- 98 ترمزسيستم هاي پلي آميد مورد استفاده در  وط به شيلنگاستاندارد مرب  ۱۵
 JSA B8381 هاي پلي آميد انعطاف پذير با كاربرد پنوماتيك استاندارد مربوط به شيلنگ  ۱۶
 GME 08100  هاي سوخت از جنس پلي آميد استانداردهاي مربوط به شيلنگ  ۱۷

 ٦٢٨٨ستاندارد ملي ا  هاي سيستم تهويه خودرو ويژگي شيلنگ  ۱۸
  )١٣٨١سال (

هاي ترمز  هاي مورد استفاده در سيستم هاي آزمون مجموعه شيلنگ ها و روش ويژگي  ۱۹
 هيدروليكي خودرو

 ٧٧٦٥استاندارد ملي 
 )١٣٨٢سال (

 هاي الستيكي و پالستيكي روش آزمون هيدرواستاتيك براي شيلنگ  ۲۰
 ٤٥٦٦استاندارد ملي

 )١٣٧٧سال (
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 رائه اطالعات الزم در زمينه قيمت داخلي و جهاني محصولبررسي و ا -۱- ۵

  .  بر حسب گريد و همچنين موارد كاربرد متغير خواهد بودPA, PUهاي  قيمت شيلنگ

 با توجه به ٢٠٠٦هاي پلي يورتان گريد صنعتي در اروپاي غربي در سال   قيمت فروش شيلنگ٨در جدول 

  . ابعاد ارائه شده است

  
   ٢٠٠٦گريد صنعتي در اروپاي غربي در سال  PUهاي  گ قيمت شيلن-٨جدول 

  قطر داخلي   رديف 
(in)  

 قطر خارجي
(in) 

  قيمت 
  ) دالر بر متر(

٢٣/٦  ١٦/٥  ١٦/٣  ١  
٤/٤  ٨/٣  ٤/١  ٢  
٣٥/٣  ٤/٣  ٢/١  ٣  

  

  . ارائه شده است۲۰۰۶ در آمريكا در سال PA12 قيمت شيلنگ هاي پلي آميد ساخته شده از ٩در جدول 

  [32] ٢٠٠٦ گريد صنعتي در امريكا در سال PAهاي مت شيلنگ قي-۹جدول 

  قطر خارجي  رديف 
(mm) 

  قطر داخلي
(mm) 

  )دالر بر متر(قيمت 

٤  ١  ۲,۷  ٠,٥٥  
١,٠٥  ٤  ٦  ٢  
١,٧  ٦  ٨  ٣  
٢,٦  ٨  ١٠  ٤  
٣,٣  ١٠  ١٢  ٥  
٤,٨  ١١  ١٤  ٦  

  

 

 تساس استعالم از شركبرا) گريد صنعتي(هاي پلي يورتان و پلي آميد  قيمت فروش داخلي انواع شيلنگ

    ١١ و ١٠ با توجه به ابعاد در جداول ،ها در كشور است  اين نوع شيلنگگان كه از بزرگترين توزيع كنندمتانكو

  . ارائه شده است
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 PU [37]هاي   قيمت فروش داخلي شيلنگ-۱۰جدول 

   *) ريال(قيمت هر متر   mmضخامت ديواره  mmقطر خارجي   رديف 
٤٧٠٠-٥١٠٠  ٧٥/٠  ٤  ١  
٧٧٠٠-٨٣٠٠  ٢/١  ٨  ٢  
١٠٥٠٠-١١٢٠٠  ٢٥/١  ٨  ٣  
١٥٠٠٠-١٨٥٠٠  ٥/١  ١٠  ٤  
٢١٠٠٠-٢٢٠٠٠  ٢  ١٢  ٥  
٣٢٠٠٠-٣٤٥٠٠  ٢  ١٤  ٦  
٣٩٥٠٠-٤٢٥٠٠  ٦/٢  ١٦  ٧   

اي،  هاي قرمز، سبز، نقره هايي با رنگ بطوريكه قيمت شيلنگ. ها براساس پيگمنت رنگي به كار رفته اندكي متغير است قيمت *
  . هاي مشابه بي رنگ است كي بيشتر از شيلنگنارنجي اند

  
  . هاي پلي آميد ارائه شده است قيمت فروش داخلي شيلنگ ۱۱در جدول 

  
 PA [37]هاي   قيمت فروش داخلي شيلنگ-١١جدول 

   *) ريال(قيمت هر متر   mmضخامت ديواره    mm قطر خارجي  رديف 
٤٥٠٠-٥٠٠٠  ٦/٠  ٣  ١  
٤٥٠٠-٥٠٠٠  ١  ٤  ٢  
٧٧٠-٨٢٠٠  ١  ٥  ٣  
٧٥٠٠-٧٧٠٠  ١  ٨  ٤  
٩٥٠٠-١٠٥٠٠  ١  ٨  ٥  
١٢٥٠٠-١٣٥٠٠  ١  ١٠  ٦  
١٥٠٠٠-١٨٠٠٠  ١  ١٢  ٧  
٢٦٠٠٠-٢٨٠٠٠  ٢/١  ١٤  ٨  
٣٧٥٠٠-٤٠٠٠٠  ٢  ١٦  ٩  

  . مي باشد PA11 ,PA12قيمت هاي ارائه شده مربوط به شيلنگ هاي پلي آميد از جنس *

  
  . ورند پالستيك ارائه شده استهاي پلي آميد توليدي شركت ا قيمت فروش داخلي شيلنگ ١٢در جدول 
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 [38] توليدي شركت اورند پالستيكPAهاي  قيمت شيلنگ-۱۲جدول 

  )ريال به ازاي هر متر(قيمت    (mm)ضخامت ديواره    (mm)قطر خارجي 
١  ٤  1650  
١  ٥  2025 
٥/١  ٦  3375  
١  ٦  2550  
٢  ٨  6000  
٥/١  ٨  4800  
١  ٨  3600  
٥/١  ٩  5700 
٢  ١٠  8250 
٢/١  ١١ 7200  
٢  ١٢  10200  
٥/١  ١٢  7950  
١  ١٢  5700  
٢  ١٤  12000  
٥/٢  ١٥  165000  
٥/١  ١٥  10500  
٢  ١٦  13950  
٢  ١٨  16500  

، اليه مياني چسب بر PA6 قيمت هاي ارائه شده مربوط به شيلنگ هاي پلي آميد سه اليه مي باشد كه اليه داخلي *
  .  است PA12  و اليه خارجي PA6پايه

  

 رف و كاربردموارد مص -۶-۱

  

هايي كه تماس با مواد   در محيط هاي پلي يورتان و پلي آميد به دليل دارا بودن خواص ويژه، شيلنگ   

 مورد ،پذيري و مقاومت مكانيكي باال در محدوده دمايي گسترده مد نظر است شيميايي و همچنين انعطاف

  . گيرنداستفاده قرار مي

هايي از جنس پلي آميد و پلي يورتان در  زگاري اين پليمرها شيلنگعالوه بر آن به دليل خواص زيست سا 

  . كاربردهاي پزشكي و داروسازي نيز كاربرد دارند
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هاي پلي آميدي   براي ساخت شيلنگPA12, PA11, PA6همانطوركه در ابتداي فصل ذكر شد، اغلب از   

 متفاوت ه شده در ساخت شيلنگ هااستفاد خواص فيزيكي و مكانيكي پلي آميدهاي  برخي.شود استفاده مي

  هاي   ولي در مجموع موارد كاربرد انواع شيلنگ،شود است كه باعث اولويت استفاده در بعضي كاربردها مي

  . پلي آميد تفاوت چنداني با يكديگر ندارند

هاي  ينه زم١٣در جدول . توان به سه زمينه اصلي تقسيم بندي نمود هاي مذكور را مي موارد كاربرد شيلنگ  

  . ها در هر يك از اين موارد ارائه شده است ها و همچنين سهم مصرف شيلنگ اصلي كاربرد اين شيلنگ
 

  PU, PAهاي   موارد كاربرد شيلنگ-۱۳جدول 

  موارد كاربرد 
  حدود سهم مصرف از كل

  )درصد( مصرف جهاني 
  ۵۵  صنايع خودروسازي 

  هاي صنعتي شيلنگ
  ٢٥  )  خودرو دردههاي مورد استفا بجز شيلنگ (

  ١٥   وسازيپزشكي و دارصنايع 

  ۵  ساير

  ۱۰۰  مجموع

صنايع خودروسازي

شيلنگ هاي صنعتي  

صنايع پزشكي و داروسازي   

ساير

  
   در زمينه هاي كاربردي آنهاPU ,PAسهم مصرف شيلنگ هاي -۱شكل
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   :يل ارائه شده استصها به تف در ادامه موارد كاربرد اين شيلنگ

  صنايع خودروسازي  

ها هستند و همچنين  ثراً در تماس با سوختهاي مورد استفاده در تجهيزات خودرو اك از آنجا كه شيلنگ  

هاي پلي آميد و  موارد كاربرد شيلنگ. اي باشند بايست داراي خواص ويژه دماي كاربردي آنها باال است، مي

  . پلي يورتان در صنايع خودروسازي در ادامه ارائه شده است

  

  سيستم سوخت اتومبيل  ♦

يايي باال در برابر اسيد باتري، سياالت خنك كننده و  به دليل داشتن مقاومت شيمPU, PAهاي  شيلنگ   

 تركهاي ناشي از تغيير فشار، در تانك سوخت خودروها و همچنين  ايجادهمچنين مقاومت مطلوب در برابر

  . گيرند ها مورد استفاده قرار مي رابط سيستم سوخت و ساير بخش

  

 

   در سيستم سوخت اتوموبيلPA,PUكاربرد شيلنگ هاي -۲شكل

 

  هاي ترمز  شيلنگ ♦

 و همچنين دارا بودن ضريب امنيت ، عدم تغيير خواص قطعات استفاده شدهامودر سيستم ترمز خودرو د   

 به دليل مقاومت شيميايي باال، مقاومت در PU, PAهاي  شيلنگ. هاي كليدي هستندباال از جمله پارامتر

 و ساير خواص فيزيكي و مكانيكي مذكور قادرند دو پارامتر كليدي ياد شده را (Fatigue)برابر خستگي 

مورد لذا در سيستم ترمز خودروها به خصوص خودروهايي كه كيفيت باال در آنها مدنظر است، . تأمين نمايند

  . گيرد استفاده قرار مي
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   در سيستم ترمز اتومبيلPA,PUكاربرد شيلنگ هاي -۳شكل

  

  هاي مرتبط با اگزوز خودرو  شيلنگ ♦

 در برابر مـواد شـيميايي حتـي در دمـايي بـاال مقاومـت دارنـد، مقاومـت و         PU, PAهاي  از آنجا كه شيلنگ

 PA, PUهـاي  شيلنگعالوه بر اين استحكام پارگي و ترك خوردگي آنها در برابر فشار دروني بسيار باالست و 

در سيستم اگزوز خودروهـا مـورد       .  دارند CO2,CO  گازهاي حاصل از سوختن نظير     نفوذپذيري كمي در برابر   

   .گيرند ده قرار مياستفا

 

  
   در سيستم اگزوز اتوموبيلPA,PUكاربرد شيلنگ هاي -۴شكل

  

  رد استفاده در خودروشيلنگ هاي حاوي سياالت خنك كننده مو ♦

از جمله موارد كاربرد ديگر  اين شيلنگ ها در صنايع خودرو مي توان به شيلنگهاي روغن خنك كننده جعبه 

  .دنده و موتور كه به طور دائمي در تماس با سياالت داغ هستند، اشاره نمود
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 از مقاومت بااليي در برابر شايان ذكر است از آنجا كه شيلنگ هاي استفاده شده در صنايع خوردو مي بايست

 و ۱۱ و ۱۲مواد شيميايي، حرارت و همچنين گازهاي حاصل از سوخت برخوردار باشند، اغلب از پلي آميد 

  .  براي ساخت اين شيلنگ ها استفاده مي شود۶پلي آميد 

  ) هاي خودرو به جز شيلنگ(شيلنگ صنعتي  

يي  در ابتداي بحث به آن اشاره شد، در كاربردها به دليل دارا بودن خواص ويژه كهPA, PUهاي  شيلنگ  

 مكانيكي در شرايط ويژه و در مدت زمان نسبتا طوالني مدنظر  وكه استحكام باال و حفظ خواص فيزيكي

  .گيرنداست نيز مورد استفاده قرار مي

  كاربردهاي هيدروليكي  ♦

دهي طوالني مدنظر  ازن و زمان سرويسدر كاربردهاي هيدروليكي كه تحمل فشار باال، مقاومت باال در برابر 

  . استفاده مي شودPU, PAغالبا از شيلنگ هاي است، 
  

  
  دروليكي در سيستم هاي هيPA,PUكاربرد شيلنگ هاي -۵شكل

  

  شيلنگ پنوماتيك  ♦

 و مقاومت باال در برابر خستگي  در كاربردهاي پنوماتيك كه استحكام مكانيكي باالPU, PAهاي  شيلنگ

  .  نيز كاربرد دارد،مدنظر است

  هاي نفت و گاز و سياالت خنك كننده  شيلنگ ♦

ها و گازهاي حاصل   و سوختها  به دليل مقاومت باال در برابر مايعات داغ، هيدروكربنPU, PAهاي  شيلنگ

از سوخت در برخي موارد براي انتقال نفت و گاز در سيستم سوخت تجهيزات صنعتي نيز مورد استفاده قرار 

  . گيرند مي
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    نفت و گاز و سياالت خنك كنندهدرانتقال PA,PUكاربرد شيلنگ هاي -۶شكل                

 

  هاي مورد استفاده در صنايع الكترونيك  تيوب ♦

هاي  هاي الكترونيكي بسيار حساس از درون خاك و يا محيط لب براي عبور دادن كاPU, PAهاي  شيلنگ

ثابت ها با گذشته زمان نسبتاً  كه خواص مكانيكي اين شيلنگ از آنجا. گيرد شيميايي مورد استفاده قرار مي

  .   ماند و همچنين در برابر جويده شدن مقاوم هستند، در اين زمينه مورد توجه هستند مي
 

  
   در صنايع الكترونيكPA,PUكاربرد شيلنگ هاي -۷كلش

  

  صنايع پزشكي و داروسازي  

هاي   به دليل دارا بودن خواصي چون انعطاف پذيري بسيار باال، پايداري در محيطPA, PUهاي  شيلنگ 

 و يا γليزه كردن و قابليت استريل شدن با اشعه يآبي، خواص زيست سازگاري، مقاومت باال در برابر استر

در ساخت محصوالت پزشكي شيلنگ هاي پلي يورتان . هاي پزشكي نيز كاربرد دارند توسط اتوكالو در زمينه

  .در مقايسه با شيلنگ هاي پلي آميد كاربرد بيشتري دارند
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هاي خوني،   و فرآوردهندر انتقال خوكاربرد آن توان به  ميشيلنگ ها در اين زمينه از جمله كاربرد اين 

  . اشاره نمود... هاي انتقال اكسيژن و  ها، سيستم ق برخي داروها و سرم تزري وانتقال

  

  
   در صنايع پزشكي و داروسازيPA,PUكاربرد شيلنگ هاي - ۸شكل

  

  ساير 

  : توان به موارد زير اشاره نمود  ميPA, PUهاي  از جمله ساير كاربردهاي شيلنگ

  هاي رباتيك  سيستم -

 ار گيري و تنظيم فش هاي اندازه تگاهسد -

 تجهيزات صنايع هوا و فضا  -

 تجهيزات آزمايشگاهي  -

 انتقال آب در دماي باال شيلنگهاي -

 هاي خأل  سيستم -

 هاي كشاورزي در موارد خاص  انتقال آب -

 انتقال فاضالب در موارد خاص -

  انتقال پودرهاي خشك و مواد خورنده -
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    بررسي كاالهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول-۷-۱ 

هاي   سيستمصنايع خودروسازي،هاي پلي يورتان و پلي آميد در همانطوركه ذكر شد كاربرد اصلي شيلنگ

از جمله محصوالت ديگري كه در . هاي هواي فشرده است ي و سيستمليكهاي هيدرو انتقال سوخت، سيستم

 آلياژالستيك نيتريل، هاي الستيكي از جنس  توان به شيلنگ گيرند، مي  مورد استفاده قرار مي هااين زمينه

PVC/ NBR،،هاي از جنس پلي اتيلن   شيلنگ وهاي از جنس اپي كلروهيدرين  شيلنگ فلوئور الستيك ها

  . كلرو سولفوناته اشاره نمود

. گيرند هاي فلزي مورد استفاده قرار مي ها به صورت تقويت شده با منسوج، الياف و يا سيم اغلب اين شيلنگ

و بدون الياف و يا شده ن از جنس پلي آميد و پلي يورتان اغلب به صورت تقويت هاي از آنجا كه شيلنگ

تر هستند و همچنين ماده اوليه كمتري براي توليد يك متر از آنها  گيرند، سبك مورد استفاده قرار ميمنسوج 

  . دمقرون به صرفه تر هستن، لذا شوند هاي الستيكي مصرف مي در مقايسه با شيلنگ) ر يكسان قطبا(

هاي الستيكي  هاي پالستيكي از جنس پلي آميد و پلي يورتان در مقايسه با شيلنگ شيلنگعالوه بر آن 

  . مقاومت ازني باالتري دارند

توان   مي،اص انعطاف پذيري و مقاومت مكانيكي در دماي پايين مدنظر نيستودر بعضي موارد نيز كه خ

     هاي پلي آميد و  ابريشم را جايگزين مصرف شيلنگلياف پلي استر وا تقويت شده با PVCهاي  شيلنگ

  و ولي در ساير موارد از جمله موارد كاربرد در تماس با سوختها، سياالت خنك كننده.پلي يورتان نمود

  .توانند كارايي مطلوب داشته باشندبخارات حاصل از اشتعال نمي

   هاي جايگزين شيلنگرا مي توان )  و مس  برنجاغلب از جنس (هاي فلزي باريك   لوله نيزدر بعضي موارد   

 و اكسيداسيون، شكل خوردگيم به دليل انعطاف پذيري بيشتر، عدم وجود  ولي، نمودپلي آميد و پلي يورتان

وزن، شيلنگ هاي  و همچنين كاهش اي و عدم له شدگيحمل و نقل آسان تر، تحمل فشارهاي لحظه

تر   برابر سبك٦ تا ٤ حدود PA, PUهاي  بطور كلي شيلنگ.  دارندت و ارجحينسبت به فلز برتريپالستيكي 

 و عالوه بر دارا بودن خواص ديگر از اين نظر بسيار مورد توجه هاي فلزي با كاربرد مشابه هستند از لوله

  . هستند
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   اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز-۸-۱

شدن به محدوديت هاي موجود در اين براي حذف فلزات و كمك به صنعت خودروسازي براي چيره 

پليمرها ميتوانند احتياجات اصلي .  به كار گرفته ميشوند صنعت، كليه پتانسيل هاي موجود در پليمرها،

بازار نظير رقابت اقتصادي، شكستن قيمتها، كاهش زمان چرخه هاي توسعه براي مدلهاي توليد انبوه و 

  . زيافت و انرژي را مرتفع ميسازندبراي مدل كوچك و تحكيم قوانين آلودگي، با

صنعت خودروسازي و قطعه سازي به دليل نوع و ماهيت ارتباط، به حدي از فعاليتهاي يكديگر متاثر 

تجربه كشورهاي مختلفي كه . ميشوند كه گاهي تفكيك اين دو از هم نه تنها دشوار بلكه غير ممكن است

گوياي آن است كه در بدو ورود اين صنعت به   اند، در خصوص صنعت خودرو نقشي پيشتاز در جهان يافته

 آغازگر حركت بوده و سپس به تدريج استراتژي صنعتي، بومي كردن و CKDهر كشوري، مونتاژ قطعات 

توسعه سهم قطعات داخلي را مدنظر و عمل قرار داده اند و همين مرحله نيز در صورتي كه با موفقيت 

به طور كلي يكپارچگي اين دو . دن به معناي واقعي آن شده استهمراه باشد، زمينه ساز خودروساز ش

سبب شده تا به عنوان دو پاي حركت مطلوب در صنعت خودرو از ) خودرو سازي و قطعه سازي(صنعت 

  .آنها ياد شود

با توجه به رشد روزافزون صنعت خودروسازي در كشور، رشد صنعت قطعه سازي و به تبع آن ساخت انواع 

همچنين امكان . در كشور رو به افزايش استورد استفاده در سيستم سوخت رساني و ترمز، م شيلنگهاي

  .صادرات اين كاال به كشورهاي مختلف، اهميت استراتژيكي اين محصول را بيش از پيش نمايان ميسازد

  

  كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول-۹-۱

 از جمله ،حصوالت مورد بررسي در اين گزارش هستندهايي از جنس پليمرهاي مهندسي كه م شيلنگ

 . لذا اطالعات بازار جهاني آنها بسيار محدود است،شوند  محسوب مي(End use)محصوالت با مصرف نهايي 

  . ارائه و تحليل شده است هاي پلي آميد با توجه به داليل زير در بخش بازار اطالعات مربوط به شيلنگ

  . هاي پلي يورتان خواص برتري دارند قايسه با شيلنگهاي پلي آميد در م شيلنگ -١
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 . ي دارند و موارد كاربرد گسترده تر  تنوع بيشترPUهاي  هاي پلي آميد در مقايسه با شيلنگ شيلنگ -٢

 .هاي پلي آميد در مقياس صنعتي بيشتر مورد استفاده هستند شيلنگ -٣

مهندسي از اهميت بيشتري ك هاي  پالستيهاي  در بين شيلنگPA يها توان گفت شيلنگ بطوركلي مي

  . برخوردارند

 مجموع ١٤در جدول . هستند PA12, PA11, PA6هاي ساخته شده از پليمرهاي مهندسي از  اغلب شيلنگ

 در سه منطقه عمده ..) ولوله و ميله( و محصوالت مشابه ميزان مصرف انواع پلي آميد در ساخت شيلنگ

  . هاي مختلف ارائه شده است  سال در)امريكا، اروپاي غربي و ژاپن(جهان 

  

 [1])تن( در مناطق عمده جهان  و محصوالت مشابه در ساخت شيلنگPA برآورد ميزان مصرف -١٤جدول 

  ٢٠٠٣  ٢٠٠٠  ١٩٩٢  سال

  ٦٢٢٦٨  ٦٦٢٩٥  ٤٩٤٣٦  ميزان مصرف

 

هـا    مصرفي در ساخت شيلنگ PA مربوط به    ١٤بديهي است كه تنها بخشي از مقادير ذكر شده در جدول              

     مصرفي براي ساخت شيلنگ مصرف شـده باشـد، ميـزان    PAاز  % ۶۰است، لذا با در نظرگرفتن اينكه حدود        

هاي پلي آميد در سه منطقه عمـده جهـان        پلي آميد مصرفي در ساخت شيلنگ كه معياري از توليد شيلنگ          

  . شود  برآورد مي٢٠٠٣ هزار تن در سال ۳۷باشد، حدود  نيز مي

 جمع آوري شده و همچنين اطالعات گرفته شده از شركت اورند پالسـتيك  و همچنـين                 بر اساس اطالعات  

اطالعات گرفته شده از ساير منابع در حـال حاضـر در منطقـه خاورميانـه توليـد كننـده عمـده بـراي ايـن                          

  از طريق واردات از كشورهاي آسيايي نظير تايوان و چـين           د ندارد و ميزان نياز منطقه عمدتا      محصوالت وجو 

  .شودو برخي كشورهاي اروپايي از جمله انگليس و ايتاليا تامين مي
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   شرايط صادرات-۱۰-۱

 بر طبق قانون معافيت صادرات كاال . از هرگونه تعهد و پيمان ارزي معاف ميباشدشيلنگ پلي آميدصادرات 

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

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

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

  . صادر نمايندخدماتي كه صادر ميشوند عوارض اخذ نمايند يا مجوز اخذ آن را

 

   وضعيت عرضه و تقاضا-۲

   بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد-۱-۲

هاي سوخت،  هاي پالستيكي با كاربرد شيلنگ در حال حاضر شركت اورند پالستيك تنها توليدكننده شيلنگ

س  تأسي١٣٧٦اين شركت با مسئوليت محدود در سال . در داخل كشور است... هاي پنوماتيك و  شيلنگ

كارخانه شركت اورند پالستيك با مساحت تقريبي ده هزار مترمربع در شهرك صنعتي صفا دشت . گرديد

  . واقع است

 است PA12, PA6مواد اوليه اين واحد كه . كند هاي پلي آميد سه اليه توليد مي   اين شركت شيلنگ

معادل  ۱۳۸۳واحد در سالتوليد اين . شود  تأمين ميEMS Ericoryوارداتي بوده و از شركت سوئيسي 

  .در ابعاد مختلف بوده است ) درصد ظرفيت۴۰حدود  (شيلنگ )  تن١٤٠حدود ( هزار متر ٢٦٢٠

رسد و اقداماتي نيز جهت صادرات  محصوالت اين شركت در حال حاضر در داخل كشور به مصرف مي

  . محصول به تركيه و سوريه انجام شده است

، PA6هاي پلي آميدي سه اليه است كه اليه داخلي از جنس  ت شيلنگ محصوالت توليدي اين واحد به صور

  . استPA12 و اليه خارجي ٦اليه مياني چسب بر پايه پلي آميد 

  .  ارائه شده است١٥ها در جدول   مشخصات اين شيلنگ
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 [38] توليدي شركت اورند پالستيكPAهاي   مشخصات شيلنگ-١٥جدول 

 ٢٠°Cار كاربري در فش   (mm)ضخامت    (mm)قطر خارجي 
kgf/cm  

   متر شيلنگ ١٠٠جرم 
(kg)   

١٠/١  ٤٥  ١  ٤  
٣٥/١ ٣٤  ١  ٥  
٢٥/٢  ٤٥  ٥/١  ٦  
٧/١  ٢٧  ١  ٦  
٤  ٤٥  ٢  ٨  
٢/٣  ٣١  ٥/١  ٨  
٤/٢  ١٩  ١  ٨  
٨/٣  ٢٧  ٥/١  ٩  
٥/٥  ٣٤  ٢  ١٠  
٣  ١٥  ١  ١٠  
٨/٤  ٢١  ٢/١  ١١  
٨/٦  ٢٧  ٢  ١٢  
٣/٥  ١٩  ٥/١  ١٢  
٨/٣  ١٢  ١  ١٢  
٨  ٢٢  ٢  ١٤  
١١  ٢٦  ٥/٢  ١٥  
٧  ١٥  ٥/١  ١٥  
٩  ١٩  ٢  ١٦  
١١  ١٦  ٢  ١٨   

  

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

ذكر شـده  هاي پلي آميدي  شيلنگجهت توليد در اين بخش طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا     

   .است
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  هاي پلي آميدي شيلنگ طرحهاي در دست اجراي توليد -۱۶جدول 
  )نفر(اشتغال  تاريخ مجوز  پيشرفت  ظرفيت  مكان  حدنام وا

  كالچ و شيلنگهاي هيدروليكي ترمز
  ۵  ۸۰  ۴۹  عدد۶۰۰۰۰  ورزقان- شرقي آذربايجان  حضرتيان

  ۱۵  ۸۴  ۰  قطعه۱۰۰۰۰۰۰  گلپايگان-اصفهان  خطيب زاده
  ۶۰  ۸۴  ۲   عدد۱۰۰۰۰۰  تهران  حسن راستاني
  ۱۳  ۱/۸۵  ۰   عدد۱۰۰۰۰۰  شهرکرد  محسن شجاعي

  ۱۵  ۷/۸۵  ۰   عدد۱۰۰۰۰۰۰  مشهد- رضوي خراسان  سريريفريد 
  ١٣  ٨٤  ٠   عدد۱۰۰۰۰۰  شيراز-فارس  الهيار شجاعي

  ٥  ٨٢  ٠  عدد١٥٠٠٠  کردستان  ١٧٣٤تعاوني 
  ٤٥  ٨٢  ٠  عدد۱۵۰۰۰۰۰ نور -مازندران  مجمع صنايع

  شيلنگ  بنزين
  ٥٥  ٨٣  ٠  تن٥٠٠٠٠ تبريز- شرقي آذربايجان  الهويردي
  ١٥  ۸۲  ۰  تن۱۰۰ کردستان  اورامان نيرو

  ١٥٠  ۸۳  ۰   تن١٠٠  سوادکوه -مازندران   سالريهجواد
  ٢٠  ۸۱  ۰  تن۱۵  بابل -مازندران  حسني

  نمجموعه شيلنگ سيستم روغ
  ٥٥  ٨٣  ٠  تن١٠٠٠٠٠ تبريز- شرقي آذربايجان  الهويردي

  ۱۵  ۷/۸۵  ۰  تن۱۰۰  مشهد- رضوي خراسان  فريد سريري
  ۷  ۸/۸۵  ۰  تن۳۵۰  ساوه  اهللا كرمي

  ١٠  ۴/۸۵  ۰  تن۱۰۰۰  ساوه  بان مهرمسعود
  شيلنگ رادياتورخودرو

  ٥٥  ٨٣  ٠  تن٨٠٠٠٠ تبريز- شرقي آذربايجان  الهويردي
  ۱۵  ۷/۸۵  ۰  تن۱۰۰  مشهد- رضوي خراسان  فريد سريري

  ١٠ ٨٣  ۰  تن۲۰۰۰  قزوين  اميـر عشقي نـژاد
  ٢٠  ۸۱  ۰  تن۱۵  بابل -مازندران  حسني

  ٢٠ ٧/٨٥  ۰  تن۱۳۰   ساوه-مركزي  شهناز كرمي
 

  
برابـر   ، به بعـد مجـوز گرفتـه انـد     ۱۳۸۵بر اساس جدول فوق مجموع ظرفيت واحدهايي كه از نيمه دوم سال             

 عـدد  ۱۶۰۰۰۰ . عـدد شـيلنگ اسـت   ۱۶۰۰۰۰ همچنين ظرفيت واحدهاي داراي پيـشرفت برابـر    و   تن ۶۸۰

  . تن خواهد بود۶۸ متر براي هر قطعه شيلنگ، برابر ۸شيلنگ با احتساب متوسط 
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  سي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم برر- ۳-۲

هاي پلي آميد در نظر گرفته  براساس مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني تعرفه جدايي براي شيلنگ

هاي قابل  ها و شيلنگ  تحت عنوان لوله۳۹/۳۹۱۷هاي پلي آميد از طريق تعرفه  نشده است و واردات شيلنگ

  . گيرد انعطاف مستحكم نشده انجام مي

  

  ]۱۱[در پنج سال اخير شيلنگ پلي آميد ميزان و ارزش واردات -۱۷جدول 
  هزار دالر-ارزش دالري  تن-ميزان واردات  سال
۱۳۷۹  ١٣٧٩  ٨٦  
۱۳۸۰  ١٩٤٧  ١٩١  
۱۳۸۱  ٢٢٨٤٥  ٣٥٥  
۱۳۸۲  ٢٦٢٥٨  ٦٢٥  
۱۳۸۳  ١٣٥٣  ۴۸۰۰  
۱۳۸۴  ۱۲۷۵  ۴۴۸۶  

  
  . هاي پلي آميد است مربوط به شيلنگ) صددر٦٠حدود ( بديهي است كه بخشي از ارقام ارائه شده 

. ها در كشور است طبق اطالعات گرفته شده از شركت متانكو كه عمده واردكننده و توزيع كننده اين شيلنگ

  . گيرد ها عمدتاً از كشورهاي كره و تايوان انجام مي واردات اين شيلنگ

  

 بررسي روند مصرف از آغاز برنامه -۲- ۴

هاي مهندسي كه اغلب از جنس  پلي آميد هستند، عمدتاً در صنايع  پالستيكهاي ساخته شده از   شيلنگ

. گيرند هاي پنوماتيك و هيدروليك مورد استفاده قرار مي خودروسازي و كاربردهاي صنعتي نظير شيلنگ

ها از جمله شركت  هاي واردكننده اين شيلنگ هاي انجام شده و اطالعات گرفته شده از شركت طبق بررسي

ها در كشور است و همچنين شركت اورند پالستيك، در حال حاضر   كه توزيع كننده عمده اين شيلنگمتانكو

  . ها در كشور در صنايع خودروسازي است عمده مصرف اين شيلنگ

  . ها در كشور در صنايع خودروسازي و ساير صنايع بررسي شده است در ادامه موارد مصرف اين شيلنگ
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v  صنايع خودروسازي  

هـاي    هـاي سـاخته شـده از پالسـتيك          كننده شيلنگ   طوركه ذكر شد، صنايع خودروسازي عمده مصرف        همان

  . رسد  درصد اين محصوالت در صنايع خودروسازي كشور به مصرف مي٧٠مهندسي هستند بطوريكه بيش از 

  . ها در صنايع خودروسازي كشور در ادامه ارائه شده است عمده موارد كاربرد اين شيلنگ

   ٤٠٥، پژو پارس، پژو RDهاي سوخت خودروهاي پيكان و  شيلنگ -

  L4, L3هاي سوخت موتور  شيلنگ -

  ٢٠٦هاي آب شيشه شوي پژو  شيلنگ -

 ٢٠٦مربوط به محفظه جمع كننده بخارات بنزين پژو     شيلنگ -

  سرزير روغن موتور پژو  شيلنگ -

 هاي بنزين زانتيا  شيلنگ -

  سمند هاي روغن پمپ هيدروليك فرمان پژو و شيلنگ -

 هاي گازوئيل  شيلنگ -

هاي مورد استفاده در انـواع خودروهـاي سـبك و سـنگين كـه در تمـاس بـا سـوخت و          ساير شيلنگ  -

 . ها هستند روغن

  .طبق اطالعات گرفته شده از شركت اورند پالستيك اغلب شيلنگ هاي مذكور از جنس پلي آميد هستند

 شركت سـاپكو تـأمين كننـده قطعـات ايـران خـودرو،        هاي تأمين كننده قطعات انواع خودرو، از جمله         شركت

گستر تأمين كننده قطعات سايپا و شركت ايران خودرو ديزل، شركت كاوه خودرو تـأمين كننـده               شركت سازه 

از جملـه عمـده   ... هـاي ايـدم و مهركـام پـارس و       قطعات سايپا ديزل و بهنگام آفرين سايپا، همچنين شركت        

  . يع خودروسازي كشور هستندها در صنا متقاضيان اين شيلنگ

  . به تفكيك ارائه شده است١٣٨٣ ميزان توليد انواع خودرو در كشور در سال ۱۸ در جدول
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  ١٣٨٣توليد انواع خودرو در سال -١٨جدول 
 توليد  واحد  نام محصول  نام شركت 

 177364 دستگاه   *پيكان
 54960 دستگاه  RDپژو 
 101612 ه دستگا  ٤٠٥پژو 
 79969 دستگاه   ٢٠٦پژو 

 27139 دستگاه  پژو پارس 

 ايران خودرو 

 72468 دستگاه  سمند 
 250010 دستگاه  )نسيم و صبا(پرايد 

 سايپا  11947 دستگاه  زانتيا 
 868 دستگاه  ون كاروان 

 2386 دستگاه  خودروهاي دو ديفرانسيل 
 2271 دستگاه  پيكاپ 
 22209 دستگاه   PK  سپند و

 2768 دستگاه  ماكسيما 

 پارس خودرو 

 12427 دستگاه  انواع كاميون و كاميونت 
 1175 دستگاه  كاميون كشنده 

 319 دستگاه  ون كاروان 
 919 دستگاه  ميني بوس 

 ايران خودرو ديزل 

 2836 دستگاه  اتوبوس 
 7136 دستگاه   FH ١٢كاميون جديد 
 373 دستگاه   NHكاميون 

 2208 دستگاه  كاميون بادسان 
 3803 دستگاه   MID وFMكاميون 

 سايپا ديزل 

 1888 دستگاه  كفي تريلر دو و سه محوره 
 93 دستگاه  ميني بوس 
 394 دستگاه  كاميونت 
 1328 دستگاه  كاميون 

 زامياد 

 36581 دستگاه  وانت نيسان 
 877451 مجموع

جايگزين آن ... ، ريو و L90ن از محصوالت ايران خودرو حذف گرديده ولي محصوالت جديد مانند شايان ذكر است كه، پيكا*

  .مي گردد
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طبق .  هزار دستگاه بوده است۸۵۰ بيش از ۱۳۸۳و در سال ربا توجه به ارقام ارائه شده ميزان توليد خود

 متر ۸  توليدي حدود در هر خودرو١اطالعات گرفته شده از صنايع خودرو سازي كشور به طور متوسط

با توجه به ميزان خودرو توليدي در كشور ميزان مصرف فعلي . رسد به مصرف ميPUو بعضا  PA شيلنگ 

  .متر برآورد مي شود  ميليون۷اين شيلنگ ها در صنايع خودرو سازي كشور حدود 

  

  

  
  شماي كلي شيلنگ هاي پلي آميد استفاده شده در خودرو سواري-۹شكل

  

 گرفتن متوسط رشد ساليانه توليد خودرو در كشور و همچنين سياستهاي اقتصادي دولت پيش با در نظر 

با احتساب .  به حدود يك ميليون دستگاه برسد۱۳۹۰بيني مي شود كه توليد  آتي خودرو در كشور در سال 

جمله  و همچنين روند رو به رشد جايگزيني محصوالت سنتي از ۱۳۹۰توليد اين ميزان خوردو در سال 

شود كه ميزان رشد مصرف اين شيلنگ ها در صنايع فلزات با پالستيك هايي با خواص مشابه، پيش بيني مي

  . ميليون متر برسد۱۴ درصد داشته و در سالهاي آتي به حدود ۹-۱۰خودرو سازي ساليانه رشدي برابر 
                                            

  . بديهي است كه ميزان شيلنگ مصرفي با توجه به نوع خودرو متغير خواهد بود- 1
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v به جز صنايع خودروسازي(هاي مورد استفاده در ساير صنايع  شيلنگ (  

هاي فشار قوي هيدروليك  توان به كاربرد آن به عنوان شيلنگ ها مي مله ساير موارد كاربرد اين شيلنگ  از ج

. و پنوماتيك اشاره نمود كه معموالً كاربرد آنها در تجهيزات برخي كارخانجات و واحدهاي صنعتي است

تفاده در استخراج از معادن ها در تجهيزات مورد اس براساس اطالعات گرفته شده از شركت متانكو اين شيلنگ

توان به  گيرد كه از آن جمله مي و همچنين بعضاً تصفيه سنگ معدن بطور گسترده مورد استفاده قرار مي

  . صنايع مس كرمان اشاره نمود

رد استفاده قرار وهاي مهندسي در صنايع پتروشيمي كشور نيز م هاي ساخته شده از پالستيك   شيلنگ

ها و مواد سوختي حتي در دماي  هاي اسيدي و در برابر روغن ها در محيط  اين شيلنگكه از آنجا. گيرند مي

 براي انتقال برخي مايعات و يا انتقال بخارات حاصل از سوخت ،دهند باال مقاومت قابل قبولي از خود نشان مي

  باريك مارپيچها به عنوان لوله هاي بسيار در واحدهاي پتروشيمي كاربرد دارند، همچنين از اين شيلنگ

)(Coilدماي مناطق مختلف خط فرآيند استفاده  كننده هستند، براي كاهش   كه حاوي سياالت خنك

  . شود مي

صنايع كوچك توليدكننده انواع قطعات صنعتي پليمري و غير پليمري نيز در قطعات خط توليد از اين 

اي ايران اتصال، سنگين كار صنعت، صنايع ه توان شركت از جمله اين واحدها مي. كنند ها استفاده مي شيلنگ

  . اشاره نمود... ملي خاك و 

هاي  هاي حساس در محيط ها و كابل اين شيلنگ در صنايع الكترونيك به عنوان پوشش براي عبور سيم

  . ها نيز كاربرد دارند هاي در تماس با مواد سوختي و روغن اسيدي و يا محيط

شده از واحدهاي صنعتي، از آنجا كه اين واحد ها به طور تناوبي   شايان ذكر است طبق اطالعات گرفته 

كنند ميزان مصرف شيلنگ ها روندي نوساني دارد،  ولي در نهايت  سيستم هاي خود را سرويس و تعويض مي

  و همچنين شركت هاي توزيع كننده شيلنگ، با توجه به اطالعات گرفته شده از واحدهاي صنعتي مذكور

  .شود برآورد مي ميليون متر ۳ ها در اين زمينه درحدود علي اين شيلنگميزان مصرف ف
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با در نظر گرفتن متوسط رشد مصرف  جهاني شيلنگ ها پيش بيني مي شود كه رشد مصرف اين شيلنگ ها 

  . ميليون متر برسد۴ به حدود ۱۳۹۰در سال ) به جز صنايع خودرو سازي(در كاربردهاي صنعتي 

v  ساير  

ها در صنايع  توان به كاربرد اين شيلنگ هاي مهندسي مي هاي پالستيك وارد كاربرد شيلنگاز جمله ساير م

ها  اين شيلنگ. شود ها براي انتقال داروها و سرم استفاده مي از اين شيلنگ. پزشكي و داروسازي اشاره نمود

  . گيرد در ساخت تجهيزات آزمايشگاهي نيز مورد استفاده قرار مي

گيري فشار، انتقال آبهاي كشاورزي در موارد خاص و  هاي اندازه ها در ساخت دستگاه همچنين اين شيلنگ

ها  هاي انجام شده مصرف شيلنگ گيرد كه طبق بررسي تجهيزات صنايع هوا و فضا نيز مورد استفاده قرار مي

  . در اين موارد در داخل كشور بسيار محدود است

  ميليون متر۱ ها در موارد مذكور حدود ف فعلي اين شيلنگهاي انجام شده ميزان مصر  با توجه به بررسي

در سال اين ميزان   با در نظر گرفتن رشد مصرف جهاني اين شيلنگ هاشود شود و پيش بيني مي برآورد مي

  . برسد ميليون متر ۵/۱  به حدود ١٣٩٠

v مصرف فعلي و آتي محصول در كشور  

هاي پالستيكهاي مهندسي كه عمدتا از جنس پلي  پيش بيني مصرف آتي شيلنگ ميزان مصرف فعلي و  

  . ارائه شده است١٩آميد و پلي يورتان هستند، در كشور در جدول 

  

 (PA,PU) ميزان مصرف فعلي و آتي شيلنگهاي پالستيكي -۱۹جدول 

  نوع مصرف
  مصرف فعلي

  )هزار متر ( -۱۳۸۳
  مصرف آتي

  )هزارمتر (-۱۳۹۰

  ۱۴۰۰۰  ۷۰۰۰  صنايع خودروسازي

  ۴۰۰۰  ۳۰۰۰  )به جز صنايع خودروسازي(اي صنعتي شيلنگه

  ۱۵۰۰  ۱۰۰۰  ساير

  ۱۹۵۰۰  ۱۱۰۰۰  مجموع
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 مجوز ۱۳۸۵ تن و طرحهايي كه از نيمه دوم سال ۶۸ظرفيت واحدهاي در دست احداث داراي پيشرفت برابر 

ن توليد اين كار كنند ميزا% ۵۵با احتساب اينكه اين واحدها با بهره .  تن است۶۸۰دريافت كرده اند برابر 

  . تن خواهد بود۴۱۰ برابر ۱۳۹۰واحدها در سال 

  .ارائه شده استهاي پلي آميد  شيلنگ جمع بندي بازار داخلي ۲۰در جدول 

  

  هاي پلي آميد شيلنگبندي بازار داخلي  جمع-۲۰جدول 
  )تن(مقدار   عنوان  رديف
  ۱۴۰  )۱۳۸۳(توليد داخلي   ۱
  ۵۸۰  )۱۳۸۳(مصرف داخلي   ۲
  --  صادرات  ۳
  ۴۴۰  واردات  ۴
  ۵۵۰  )۱۳۹۰(توليد در سالهاي آتي   ۵
  ۱۲۰۰  )۱۳۹۰(مصرف در سالهاي آتي   ۶
  ۶۵۰  )۱۳۹۰(كمبود در سالهاي آتي   ۷

   

  . گرددتني از بازار مواجه مي ۶۵۰ حدود كشور در سالهاي آتي با كمبود ۲۰بر طبق جدول 

  

   بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم -۲- ۵

هاي پلي آميد در نظر گرفته  س مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني تعرفه جدايي براي شيلنگبراسا

هاي قابل  ها و شيلنگ  تحت عنوان لوله۳۹/۳۹۱۷هاي پلي آميد از طريق تعرفه  نشده است و صادرات شيلنگ

از طريق اين تعرفه مربوط با توجه به بررسي هاي انجام شده، صادرات . گيرد انعطاف مستحكم نشده انجام مي

  .شود مي ها  نبوده و شامل ساير شيلنگهاي پلي آميد شيلنگبه 
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   بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم-۶-۲

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

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

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

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

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

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

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

  .خواهند شد

الملل يكي از مراحل توسعة بازارهاي صـادراتي، مطالعـه و تعيـين    هاي نوين تجارت بين   بر اساس نظريه  

هـاي انجـام شـده،       با توجه به اطالعـات موجـود و بررسـي          .راههاي دسترسي به بازارهاي هدف صادراتي است      

 امريكا، برخي كشورهاي اروپاي غربي و (PU, PA)هاي مهندسي  هاي پالستيك توليدكنندگان شيلنگعمده 

كشورهاي پيشرفته آسيايي نظير چين، هند و تايوان است و به عبارت ديگر اين محصوالت به صورت محـدود               

تواننـد   ن كـشورها مـي  لذا اي. شوند در ساير مناطق نظير كشورهاي منطقه خاورميانه و اروپاي شرقي توليد مي         

شـيلنگ   (هـا  بطور تقريبي با فرض اينكه ميزان مصرف اين شيلنگ. به عنوان هدف صادراتي مدنظر قرار گيرند  

 درصد ميزان مصرف آنهـا در كـشورهاي اروپـاي غربـي باشـد               ٢٠ در منطقه خاورميانه حدود      )هاي پلي آميد  

ن بـازار را در اختيـار گرفـت، امكـان كـسب بـازار        درصد از اي   ١٠ اينكه بتوان    احتسابو با   )  تن ٣٠٠٠حدود  (

  . شود  تن برآورد مي٣٠٠-٤٠٠صادراتي حدود 

  

  

  

  



   

  ٤٧

  
  
  
  
  
  
  

                          قطعات صنعتي پالستيكي           سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     

  پالستيك هاي مهندسيشيلنگ هاي  بازار  نهايي جمع بندي-٢١ جدول
  مقادير  شاخص  شماره

   تن۳۰۰معادل    هزارمتر۵۶۰۰  امكان كسب بازار صادراتي  ۱

  ظرفيت توليد در داخل كشور
  ظرفيت فعلي

   تن۳۵۰معادل    هزارمتر۶۵۰۰
۲  

   تن۱۰۹۰معادل    هزارمتر۲۰۵۰۰  ظرفيت آتي
       ميزان توليد در داخل كشور

  ۳   تن۱۴۰معادل    هزارمتر۲۶۲۰  )۱۳۸۳(وضعيت فعلي 
   تن۵۵۰معادل    هزارمتر۱۰۲۸۰  ) ۱۳۹۰(پيش بيني آتي 

      واردات و صادرات كشور
  ۴  -  -  متوسط صادرات در سال گذشته

   تن۴۴۰معادل   هزار متر  ۸۰۰۰بيش از   سط واردات پنج سال اخيرمتو
      ٭مصرف داخلي
  ۵  تن۵۸۰معادل    هزار متر۱۱۰۰۰  )۱۳۸۳(وضعيت فعلي

   تن۱۲۰۰معادل    هزار متر۱۹۵۰۰ )۱۳۹۰(پتانسيل مصرف آتي 
       در كشورکمبود
  ۶   تن۴۴۰   هزار متر۸۳۸۰   در وضعيت فعليکمبود
   تن۶۵۰   هزار متر۱۲۲۰۰  )۱۳۹۰(تي  در وضعيت آکمبود

   تن۳۰۰   هزارمتر۵۶۰۰  امكان كسب بازار صادراتي  ۷
  . تن خواهد بود ۰۵۳/۰متر شيلنگ حدود هزار  با احتساب متوسط جرم هر ٭

  

   بررسي اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول در كشور -۳

ان اين محصول در دنيا اغلب از فرايند اكستروژن براي توليد شيلنگ يك فرايند پيوسته بوده و توليد كنندگ

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

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

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

  . باشند وري منتخب جزء بهترين و به روزترين فناوري موجود ميا فنهمچنين

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

در اين روش ماده پليمري خام بصورت گرانول يا . انواع لوله، ورق و پروفيل اشاره كردتوان به محصوالت مي
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پودر وارد اكسترودر گرديده و پس از تبديل شدن به حالت مذاب و هموژن شدن در طول اكسترودر، در قالب 

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

 .شود تبديل ميمدنظر نهايي 

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

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

 ردمو دنيآرف از آنجا كه ،عالوه بر اين. رسدناوري به نظر نميرو مشكلي در زمينه جذب ف از اين. نمايند مي

 يند چگونگي راها تنها نكات مهم در اين فر،باشدميمواد اوليه ظر در طرح حاضر تنها محدود به شكل دهي ن

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

  . گردديم ظر است كه همه اين موارد بدون دريافت هزينه اضافه از طرف شركت سازنده تامينن محصول مورد

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

وط توليد انجام  نيز به هنگام تحويل خطپرسنلمربوط به  وزشمت آسر اكالزم به ذ. نظر گرفته نمي شود

آميد  هاي پلي عمده دارندگان دانش فني خطوط توليد شيلنگ .ددرگاي براي آن دريافت نمي شود و هزينهمي

هاي  تا حدودي شركت يسي وئريشي، ايتاليايي و سوتشركت هاي اروپايي بخصوص شركت هاي آلماني، ا

  . هستند و ژاپنيآسيايي نظير شركت هاي چينی

  . آورده شده است و صاحبان دانش فني ماشين آالت تعدادی از اين  توليد کنندگان اسامی٢٢در جدول  

  مورد نياز طرحصاحبان دانش فني ماشين آالت  -٢٢جدول 
  شركتنام كشور
 Reifen Hauser  آلمان

  Cincinnati  ريشتا
  Krauss Maffei  آلمان
 Batten Feld  آلمان
 APX  آلمان
 Buassano  ايتاليا
 Maillefer  سوييس
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 به عنوان شركت مورد نظر جهت اخذ پيشنهادات Mailleferتكنولوژي شركت ارائه دهندگان از ميان 

بر دامنه به مرور  و هس با اين نام شروع به فعاليت کرديئ در سو١٩٢٠اين کمپاني در سال . انتخاب گرديد

  .ه استتوليدات خود افزود

. تکنولوژی مذکور داراي پايداري تكنولوژي بااليي مي باشـد توليد شيلنگهاي پلي آميد با استفاده از        

  :اهم داليل اين پايداري به شرح زير است

  )سرعت توليد باال(مسايل اقتصادي ) الف

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

، به عنوان يك فرايند پيوسته مزيت سرعت باالي توليد را با خود            شود  ستفاده مي آميد ا   هاي پلي گ  لنيتوليد ش 

  .آورد به ارمغان مي

  به روز بودن تكنولوژي توليد) ب

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

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

  . تکنولوژی شده است

  قابليت توليد محصوالت مختلف ) ج

قابليـت توليـد   شـيلنگ  به عنوان مثال يك خط توليد       .  اين تكنولوژي قابليت توليد محصوالت متنوعي را دارد       

و از جـنس بـسياري از پليمرهـا را    ) اي مختلف ه  اقطار گوناگون و ضخامت ديواره    (هاي متنوع      با اندازه  شيلنگ

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

v د توليدشرح فراين  

 :که عبارتند از باشد  داراي مراحل مختلف ميپلي آميدند توليد شيلنگ هاي يفرآ

 توزين •

 اکستروژن  •

 کلگی و قالب •
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 يبراسيون کال •

 سرمايش  •

 چاپ •

 جمع آوري •

دستگاه گراويمتري . شوداستفاده مي) وزن سنجي( از سيستمي به نام سيستم گراويمتري توزيندر بخش

 و ساير مواد افزودني را به داخل اكسترودر كنترل پلي آميدجرمي يا ميزان وارد شدن   اي است كه دبي وسيله

               باشد كه همگي بر روي قيف اصلي اكسترودر نصب ياين دستگاه داراي قيفهايي م . نمايد مي

  .اندگرديده

قلب خط توليد اكسترودر است كه با ذوب كردن مواد و يكنواخت كردن مذاب، مواد را براي توليد شيلنگ 

شوند و اين   ساخته ميهبا استفاده از اكسترودرهاي تك پيچ PAهاي  امروزه شيلنگ. كند آماده مي

  .اند درها، كاربرد فراواني در صنعت توليد شيلنگ پيدا كردهاكسترو

در اين مرحله مذاب وارد قسمت .   پس از عبور از اكسترودر كامالً نرم بوده و قابليت شكل دهي داردپلي آميد

 آميد پليمذاب يكنواخت و گرم .  را بر عهده داردپلي آميدكلگي شده و كلگي وظيفه ايجاد مذاب يكنواخت 

قالب وظيفه شكل دادن مذاب يكنواخت و تبديل آن به شيلنگ با . شود  عبور از كلگي وارد قالب ميپس از

  .ابعاد مشخص را بر عهده دارد

هـاي مختلفـي    رونـد، داراي طراحـي      به كـار مـي     پلي آميد هايي كه براي ايجاد جريان يكنواخت مذاب          كلگي

كنـد و بـه شـكل     تو هستند كه مذاب از بين آنها عبورمي       همه اين كلگي ها داراي دو استوانه تو در          . باشند  مي

  .شوداميده مي مندرل ن اصطالحااستوانه دروني. آيد  در مي،يك استوانه توخالي مذاب كه آنالوس نام دارد

مذاب شكل داده شده .  از قالب خارج شد بايد سرد شودپلي آميدبعد از اينكه مذاب خمير مانند و گرم 

دهد، لذا براي بدست آوردن ابعاد مشخص بايد از كاليبراتور  مايش و انقباض تغيير ابعاد مي در اثر سرآميد پلي

در اكثر كاليبراتورها قطر . تواند اندازه قطر دروني يا بيروني شيلنگ را تعيين نمايد كاليبراتور مي. استفاده كرد

  .باشد  ممكن ميگردد و تنظيم قطر دروني و بيروني به طور همزمان غير بيروني تنظيم مي
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كننده  هاي خنك شيلنگ هاي توليد شده بايد در قسمت كاليبراسيون و همچنين بعد از آن در حمام

خنك شدن شيلنگ . به اندازه كافي سرد شوند تا بتوانند تنشهاي وارد شده در قسمت كشش را تحمل كنند

  . گيرد به دو طريق انجام مي

  . گويند كند كه به آن روش غرقابي مي عبورميدر روش اول شيلنگ از درون يك استخر آب 

  .گويند شود، كه به آن روش پاششي مي در روش دوم آب به صورت قطرات ريز به روي شيلنگ اسپري مي

 زيـر اين مشخصات شـامل مـوارد   .  باشد بر طبق قوانين استاندارد، ثبت مشخصات شيلنگ روي آن ضروري مي  

  :است

 نام كارخانه توليد كننده •

 شيلنگابعاد  •

 استاندارد شيلنگ •

 زمان توليد •

  . باشند شوند، به صورت جوهر افشان مي هاي چاپگر كه براي چاپ روي شيلنگ استفاده مي دستگاه

نيروهـايي كـه صـرف      . هدف قسمت كشش، كشيدن شيلنگ بدون پاره كردن يا خراب كردن آن اسـت             

 نيـروي   نيـز اك درون كـاليبراتور و  نيـروي اصـطك   بـر شوند بايد به قدري باشد كـه بتوانـد        كشش شيلنگ مي  

  .اصطكاك ممانعت كننده هاي حمام خنك كننده غلبه كند

 .گيـرد انجام مـي  شوندكشيدن شيلنگها توسط قرقره هاي بزرگي كه اين شيلنگها به دور آنها جمع مي

          اين قرقره از دستگاه كشش جدا شـده و عمـل كـشش توسـط قرقـره ديگـر انجـام                    بعد از پر شدن هر قرقره،     

 .مي گيرد
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   تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم-٤

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

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

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

 پس از گذشت زمان مناسب و الزم براي سرد و جامد شدن پالسـتيك، قالـب بـاز شـده و قطعـه از آن خـارج           

ش، توانـايي خـوب آن در قـالبگيري    مهمتـرين مزايـاي ايـن رو   . شوداين عمليات به دفعات تكرار مي  . شودمي

   .قطعات متنوع، به سهولت خودكار شدن، امكان توليد با سرعت زياد و ساخت قطعات دقيق است

دنيا با دستگاه اكـسترودر تـك مـارپيچ         در آميدپلي   شيلنگبه لحاظ تكنولوژيكي، در حال حاضر توليد        

  . گرددتوليد مييد  پلي آمشيلنگصورت مي پذيرد و در ايران نيز با همين روش 

  

  بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي طرح  -٥

   . تن در سال انجام گرفته است١١٠٠بر مبنای ظرفيت  Maillefer يسيئ سواخذ استعالم از شرکت

 ۲۳مشخصات و جـنس اليـه هـا در جـدول           مي باشد،  محصول مورد نظر شيلنگ سه اليه از جنس پلي آميد         

  .ارائه شده است

  خصات شيلنگ توليدي مش-٢٣ جدول
  مقدار  مشخصات
  ٣  تعداد اليه ها

  ٦پلي آميد   جنس اليه داخلي و خارجي
  ٦٦پلي آميد   جنس اليه مياني

   ميليمتر٣٢ تا ٦  محدوده قطرخارجي
  

ر يـ شايان ذكر است كه قطر نهايي و ضخامت هريك از اليه ها با توجه به نيـاز و مـوارد كـاربرد قابـل تغي               

  .است
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 ه سرمايه گذاري ثابتبرآورد هزين -

  زمين  -

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

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

  . گردد ميليون ريال برآورد مي ۹۶۰ زمين برابرخريد هزينه  گردد، بيني مي پيش مترمربع ٨٠٠٠

 

  ٨٠٠٠) مترمربع( × ۱۰۰,۰۰۰) ريال/ مترمربع = ( ٨٠٠ )ميليون ريال(

  سازي محوطههاي  هزينه -

   آماده سازي محوطه-٢٤جدول 

 بخش
 مساحت

  )مترمربع(
  مبلغ واحد

 )هزار ريال/متر مربع (
 هزينه كل

 )ميليون ريال(
 ١٦٠ ٢٠ ٨٠٠٠ تسطيح زمين
 ١٤٤ ٢٠٠ ٧٢٠ ديوار كشي

  خيابان كشي و آسفالت و جدول كشي
  ... و و فضاي سبز

٣٦٠ ١٠٠ ٣٦٠٠ 

  ۶۶۴ مجموع
  

  غيرصنعتي   احداث ساختمانهاي صنعتي و-

 
 هاي بخش صنعتي و غير صنعتي  احداث ساختمانهزينة -۲۵جدول 

 بخش
  متراژ

 )ربعممتر  (
  مبلغ واحد

 )هزار ريال/متر مربع (
  لهزينه ك

 )ميليون ريال(
 ١٥٠٠ ١٥٠٠ ١٠٠٠  سوله خط توليد

 ١٤٢٥ ١٥٠٠ ٩٥٠ سوله انبار مواد اوليه
 ٢٢٥٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠ سوله انبار محصول

  ٧٥٠  ١٥٠٠  ٥٠٠  سوله تاسيسات
 ٨١٠ ١٨٠٠ ٤٥٠ ساختمانهاي اداري،رفاهي و خدماتي

 ٦٧٣٥ مجموع
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   حق انشعابها هزينه -

  ) ميليون ريال(   كل هزينه حق انشعابها- ٢٦جدول 

 هزينه كل عنوان رديف
 ١٠٦٨ انشعاب برق ١
 ١٤٤ انشعاب آب  ٢
 ٦٦ ) سوخت(گاز انشعاب ٣
 ٢٤ انشعاب مخابرات ٤

 ۱۳۰۲ مجموع
  

   هزينة تاسيسات زير بنايي-

  تاسيسات زير بنايي   كل هزينه -۲۷جدول 
 ) ميليون ريال( هزينه شرح

 ١٠٠ سيستم سختي گير آب

 ٧٠٠ نك كنندهتاسيسات آب خ

 ٥٠ تاسيسات هواي فشرده

 ٢١٥ ديزل ژنراتور اضطراري

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

 ١٣٣ تاسيسات اطفاء حريق
 ١٣١٥ مجموع

  

  

  و وسايل اداري هزينه وسايل نقليه -

  نقل مورد نياز   وسايل حمل و-٢٨جدول 
  )ميليون ريال  ( هزينه كل  قيمت واحد  تعداد  عنوان  ديفر

 ٢٢٠ ١١٠ ٢  سواري  ١
 ٢٠٠ ١٠٠ ٢ وانت   ٢
 ٢٥٠ ٢٥٠ ١ ليفت تراک  ٣

  ۶۷۰  جمع كل
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  هزينه وسايل اداري-٢٩جدول 
  )ميليون ريال( هزينه كل  عنوان  رديف
 ٧٠  ميز و صندلي و قفسه  ١
 ٢٠ دستگاه فتوكپي و پرينتر  ٢
 ٥٠ لوازم جانبيكامپيوتر و   ٣
 ٢٠ قفسه هاي رختكن  ٤
 ٩٠ تجهيزات اداري  ٥

  ۲۵۰  مجموع
 

  و گمركنياز   مورد اصليآالت ماشين  هزينه خريد تجهيزات و-

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

نهايت كل هزينه مورد   درسال ارزيابي گرديده و درن ت۱۸۰۰ شيلنگ هاي سه اليه پلي آميد با ظرفيت 

يورو  ٧٠٠٣٠٠ واحداصلي بر اين اساس قيمت تجهيزاتنياز جهت خريداري آنها مشخص شده است كه 

  .برآورد شده است

  هزينه هاي جانبي تجهيزات اصلي - 

  ) ميليون ريال(هزينه هاي جانبي تجهيزات اصلي -۳۰جدول 
 هزينه شرح رديف
  ۸۸۹ ه گمرك تجهيزاتهزين ۱

هزينه دستگاههاي ابزاردقيق، كنترل كيفي   ۲
 وتجهيزات آزمايشگاهي

٧١٢  

 ٥٣٤ كشي، كابل كشي و عايق كاري لولههاي  هزينه ۳
  ١٧٧٩  هزينه نصب  ۴

 ۳۹۱۳ مجموع
 

  برداري  هاي قبل از بهره  هزينه-

  ) ميليون ريال(برداري  بهرهقبل ازهاي  هزينه-۳۱جدول 
 هزينه شرح رديف
 ۲۰۰ هزينة ثبت شركت و اخذ مجوز ۱
 ٤٠٠ اجارة دفتر مركزي  ۲
 ٢٥٤ هزينه بهره برداري آزمايشي ۳

 ۸۵۴ مجموع
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  بيني نشده  هاي پيش  هزينه-

هاي پيش بيني نشده در نظر  گذاري ثابت به عنوان هزينه هاي مربوط به سرمايه  درصد هزينه۵اين طرح  در

   .گرفته شده است

  . گذاري ثابت آورده شده است هاي سرمايه  فهرست كاملي از كل هزينه٣٢ در جدول

  

  )يورو- ميليون ريال(گذاري ثابت   سرمايههاي  كل هزينه-۳۲جدول 

 عنوان
   هزينه

 )ميليون ريال (
  هزينه

 )يورو(
كل هزينه 

 )ميليون ريال(
 ٨٠٠  - ٨٠٠ زمين

 ٦٦٤  - ٦٦٤ محوطه سازي
 ٦٧٣٥  - ٦٧٣٥ ساختمان سازي
 ١٣٠٢  - ١٣٠٢ حق انشعاب

 ١٣١٥ - ١٣١٥ تاسيسات زيربنايي
 ٨٨٩٤ ٧٠٠٣٠٠ - تجهيزات اصلي 

 ٥٣٤  - ٥٣٤ كابل كشي و عايق كاري
 ٨٨٩  - ٨٨٩ گمرك تجهيزات خارجي

 ٧١٢  - ٧١٢ هزينه تجهيزات برق و ابزار دقيق
 ١٧٧٩ ٧٠٠٣٠ ٨٨٩  بسته بندي، حمل و نصب تجهيزات

 ٢٥٠  - ٢٥٠ لوازم اداري
 ٦٧٠  - ٦٧٠ وسائل نقليه

 ٨٥٤  - ٨٥٤ قبل از بهره برداري
 ١٢٧٠ ٣٨٥١٧ ٧٨١ پيش بيني نشده

 ٢٦٦٦٦ ٨٠٨٨٤٧ ١٦٣٩٤ مجموع
  . ريال منظور شده است۱۲۷۰۰نرخ تسعير ارز برابر 

  

  ميزان مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن -٦

  . استاندارد ارائه شده استهاي آزمون  خواص انواع پلي آميدها مطابق روش ۳۳در جدول 
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 [41]هاي آزمون استاندارد  مطابق روشي مورد استفاده در ساخت شيلنگ خواص پلي آميدها-۳۳جدول

شرايط   خاصيت
  آزمايش

روش آزمايش 
ISO  

  PA66 PA6  PA12  واحد

  تنش تسليم
min

50 mm  21527 − MPa 25-85  23-68  52-62  

  کرنش تسليم
min

50 mm
 21527 − %  4.4-50  4-44  4.3-19  

  کرنش در شکست
min

50 mm
 21527 − %  >50  >50  >50  

  مدول کششي
min

1 mm  21527 − MPa  900-
3100  

350-
2750  

1550-
2400  

مقاومت ضربه اي 
charpyناچ دار   

οc 23  
οc 30- eA179  2m

Kj  5-130 
5-35  

14-130 
5-65  

4.2-8 
4-4.2  

کي
اني
مک

  

 مقاومت ضربه اي 
charpy   

  )بدون ناچ (

οc 23 
οc 30- eA179  2m

Kj  
  نمي شکند
  نمي شکند

  نمي شکند
  نمي شکند

  نمي شکند
  نمي شکند

  Dscدماي ذوب 
min

10 k  3146 C οc 263 219-223  218  

HDT 
a

a
ΜΡ

ΜΡ
8.1
45.0  2175 − οc 50-205 

65-75 
45-170 
45-55  

135 
60  

دماي نرم شدگي 
vicat 

50 N 306 οc 205-245  95-195  180  

تي
رار
ح

  

ضريب انبساط 
  حرارتي خطي

در جهت (موازي 
  )جريان 

عمود بر (نرمال 
  )جهت جريان 

2111359 −  
k

10 4

°

−

  1-1.61 
0.9-1.61  

1.04-1.3 
1.22  

1.2 
1.2  

3m  1183  -----  دانسيته
kg  1070-

1140  
1020-
1100  1060  

  جذب رطوبت
οc ٢٣  

50% RH 
  ISO62 %  2.2-2.7  2.3-2.6  1.3مشابه 

اشباع در حالت   جذب آب
ص  ISO62 %  6.4-8.5  6.8-9  0.25-3مشابه   غوطه وري

خوا
يه 
بق

  

ختي س
Rockwell 

 Mمقياس 
 R 2039 - 2  -----  59-79مقياس 

108-121  
70 

57-70  
------- 

108-114  
محدوده دماي 

  C°  275-300  230-250  225-245  -------  -------  فرايند

دي
اين
 فر
اي
ره
امت
پار

  

محدوده 
shrinkage   

  )اکستروژن ( 
-------  -------  %  2-3  2.8-3.2 2.8-3.2 
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 ليست مواد اوليه مصرفي به همراه محل تامين و مقدار مصرف ساليانه هر يك ارائه شده ٣٤در جدول 

  . است

  ليست مواد اوليه مصرفي به همراه محل تامين و مقدار مصرف ساليانه-٣٤جدول 
  ماده اوليه  مشخصات  )تن(مصرف ساليانه   محل تامين
  ٦پلي آميد   گريد اکستروژن  ٧٣٠ خارجي

  ٦٦پلي آميد  گريد اکستروژن  ٣٧٠ خارجي
  
  

   منطقه مناسب براي اجراي طرح پيشنهاد-٧

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

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

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

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

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

  )جهت افزايش ميزان سوددهي طرح( معافيت مالياتي -٣

   اصليواد اوليهتيابي به منابع تامين م دس-٥

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

   امكان تامين موارد تاسيساتي همچون برق و سوخت مورد نياز-٧

لـذا  . هاي ويژه براي اجراي طرح در مراجع توصيه نشده است        با توجه به فرايند توليد، مكان خاصي با مشخصه        

در اين پروژه چنـد منطقـه بـراي    . اطق محروم بعلت معافيت مالياتي ده ساله توصيه ميشود   اجراي طرح در من   

  .احداث اين واحد در نظر گرفته شده است

احداث واحد بـه    و سيستان و بوچستان،      بوشهر    در استانهاي هرمزگان و   :  و درياي عمان    حاشيه خليج فارس   -

و نزديكي به بنادر جهـت   خليج فارس و كشورهاي آسياييي حوزه دليل نزديكي به بازارهاي صادراتي كشورها    
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 در اين استانها ميـزان بيكـاري در حـد بـااليي بـوده و احـداث واحـد               . داراي مزيت ميباشد   واردات ماده اوليه  

  . ميتواند به رونق اقتصادي منطقه كمك نمايد

ه عمـدتا کارخانجـات   احداث واحـد در ايـن منطقـه بـه دليـل نزديکـي بـه بـازار مـصرف کـ                    : اطراف تهران  -

  .باشدباشند داراي اولويت ميخودروسازي بوده و در اطراف تهران مستقر مي

 ايالم، چهار محـال و بختيـاري و كهكيلويـه و     احد در استانهاي كردستان، احداث و :  استانهاي غربي كشور   ---

تي كـشور عـراق و تركيـه داراي     به دليل ايجاد اشتغال در اين مناطق و نزديك بودن به بازار صادرا    بوير احمد، 

  .مزيت نسبي است

  

   وضعيت تامين نيروي انساني و اشتغال-٨

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

سـي   مشاغل و تنظيم شرح وظـايف هـر شـغل در طبقـات مختلـف سـازمان، از اصـول اسا                     تعدادتعيين  . دارد

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

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

پرسنل بخش توليـد و پرسـنل بخـش    كه شامل   پرسنل مورد نياز واحد۳۵در جدول  . كرداشاره... مورد نياز و

  .اداري و مديريت است، ليست شده است
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   يروی انسانی مورد نياز طرحن-۳۵جدول 
 تعداد سمت بخش

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

 ١ كارمند تداركات و فروش

 ٢ منشي

 ۴ رانباردا
 ٢ راننده

 ٢  نظافتچي و آبدارچي

 اداري و مديريت

 ٤  نگهبان
 ١  مدير توليد

 ٤  سرپرست شيفت
 ٤  بندي كارگر بسته

 ٤  راننده ليفتراك
 توليد

 ٤  كارگر سايت
  ۳۶  مجموع

  
  

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

اندازي  وليه مورد نياز جهت توليد محصول، تاسيساتي جهت راهدر يك واحد توليدي، عالوه بر مواد ا

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

كننده،  يندي، آب خنكابرق، آب فر: شوند عبارتند از قبيل ملزومات كه تحت عنوان يوتيليتي نيز شناخته مي

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

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

  آب-

ف آشاميدني و بهداشتي و  در خط توليد، تأسيسات، مصار شامل آب مورد نيازآب مورد نياز واحدهاي صنعتي

 ٩/٣كننده مورد نياز براي توليد محصول  خنك  ميزان آب .مي شودسبز محوطه كارخانه   فضاي  نيز آبياري

، ) ساعت توليد٧٢٠٠بر مبنای ( كننده مورد نياز ساالنه رو آب خنك از اين. مترمكعب در ساعت مي باشد
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به عنوان آب جبراني به آب در )  متر مکعب١٩٦٦(آن  ٧% متر مكعب برآورد مي گردد كه به ميزان ٢٨٠٨٠

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

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

  . ارائه شده است۳۶ كل آب مورد نياز واحد در جدول .گردد  منظور ميآنها مساحت 

   كل آب مورد نياز واحد-۳۶ جدول
  )متر مكعب در ساعت(ميزان  شرح

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

 ٢٢٢٥/٠ ..)فضاي سبز و (اب براي مصارف غير صنعتي 
 ١٦٦٧/٠ شستشو محوطه و تجهيزات

 ٠٦٩٤/٠  اطفاء حريقآب
 ٩٦٤١/٠ )متر مكعب در ساعت(مجموع 

 ٦٩٤٢ )مترمكعب(مصرف ساليانه 

 

  برق-       

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

كننده انرژي مربوط به ساير تأسيسات و  يناز طرفي برق واحد توليدي، تأم. اصلي خط توليد نياز به برق دارند

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

 .است

  برق مورد نياز خط توليد و تأسيسات) الف

رو ميزان   از اين،د کيلو وات ساعت به ازاي هر تن محصول مي باش٢٤٤٨برق مورد نياز فرآيند توليد حدود 

برق . مگاوات ساعت تخمين زده مي شود ٢٦٩٣ تن محصول حدود ١١٠٠کل برق مورد نياز جهت توليد 

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

  .ساعت تعيين مي گردد
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  ها و محوطه برق روشنايي ساختمان) ب

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

  . شود مي

  . ارائه شده است٣٧ ميزان كل برق مورد نياز واحد در جدول

   كل برق مورد نياز واحد-٣٧ جدول
 )kw(مصرف كل   شرح

 ٣٧٤ خط توليد
 ١٤٥  برق مورد نياز تاسيسات و تعميرگاه

 ٢٠ سولة خط توليد 

 ١٩ سولة انبار مواد اوليه 

 ٤٠  انبار محصول  سولة

 ۱۵ ساختمانهاي اداري، رفاهي، خدماتي 
 ٣٦ روشنايي محوطه 

 ٢٩ الكتريسيته مورد نياز جهت توليد سرمايش

 ٦٧٨ مجموع

  

  

  رساني  تأسيسات سوخت-

 به دليل اهميت گرمايشي، تأسيسات .باشد سوخت يكي از منابع تأمين انرژي در واحدهاي صنعتي مي

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

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

همچنين جهت تامين گرمايش ساختمانهاي . د فوت مكعب به ازاي توليد هر تن محصول مي باش٠٤٤/٠

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

  .باشد  متر مكعب در سال مي٢٨٩٥٠٠گاز طبيعي اين واحد برابر 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  :گرفته است

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

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

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

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

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

يب توليدكنندگان داخلي به امر صادرات مـشوقهايي       غهاي اخير براي تر   خوشبختانه در سال  . گمركي مي باشند  

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

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

هيالت بلنـد مـدت بـراي سـاخت و     هـاي صـنعتي اعطـاي تـس     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   -۱

 . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ مي رمايه درصد س۷۰سقف 
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سازي طرح، ماشين آالت و تجهيزات داخلي، تأسيسات و تجهيزات كارگاهي بـا   ساختمان و محوطه  -۱-۱

  . گردد  درصد محاسبه مي۶۰ضريب 

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

 . گردد اسبه مي درصد مح۷۵صورت با ضريب 

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

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

  . گردد مي

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

 .  درصد از شبكه بانكي تأمين گردد۷۰ميزان 

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

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

 . باشد  درصد ثابت مي۳زي براي مناطق محروم سود تسهيالت ار

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

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

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

 . شود سال در نظر گرفته مي

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

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

  . خواهد شد

 . برداري شركت از ماليات معاف خواهد بود  سال اول بهره۱۰ اجراي طرح در مناطق محروم با -۲

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

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

گذاري بـر روي ايـن طـرح نكـاتي      هاي انجام شده در بخش بازار، فني و اقتصادي در سرمايه ه بررسي با توجه ب  

  :چند مطرح است كه در ادامه آمده است

v   ر تنها يك توليد كننده داخلي براي اين محصوالت در كشور وجود دارد و با توجه                ضدر حال حا

 بازار داخلـي مناسـبي   خوردرو سازي، به موارد كاربرد آن در صنايع از جمله صنعت رو به رشد            

 .شودبراي اين محصول در كشور پيش بيني مي

v  رسد بـازار  لذا به نظر مي. گردد به صورت محدود توليد ميحصوالت در كشورهاي همسايه   اين م

 .صادراتي مناسبي در منطقه داشته باشد

v  ايـن مقـدار در   .  اسـت  برآورد شـده ريالميليارد  ٢٦ حدود  اين واحد   ثابت گذاري  ميزان سرمايه

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

شـيلنگ    تـن ۱۰۰۰ كمبود كشور در سالهاي آتي بالغ بر  با توجه به جميع بررسي هاي به عمل آمده،        

 تانهاي غربـي   حاشيه خليج فارس يا اس واحد در استانهاي  يكباشد كه مشاور احداث        مي پلي آميد 

 .نمايد  پيشنهاد مي  ميليون ريال۶۶۶۶۲ در سال با سرمايه گذاري   تن۱۱۰۰ با ظرفيت را
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  نايع  نرم افزار سايه و كارشناسان وزارت ص-۲۰

   بروشور طرحهاي جديد صنايع پتروشيمي ايران -۲۱

    ۲۲- CD جستجوي استانداردهاي جهاني 

   بروشورهاي شركت متانكوو اطالعات گرفته شده ازكارشناسان -۲۳

 اطالعات گرفته شده از كارشناسان و بروشورهاي شركت اورند پالستيك-۲۴

   كارشناسان مرتبطاطالعات گرفته شده از شركت صنايع پتروشيمي و-۲۵

۲۶-WWW.isiri.org  

  دكتر حسين نازكدست-پالستيكهاي گرمانرم-۲۷

  بريدسون.اي.جي-)جلد دوم(مواد پالستيك -۲۸

  Mailleferپيشنهاد اخذ شده از شركت سوئيسي -۲۹

http://www.flexiblehose.co.uk
http://www.parker.com
http://www.altechcorp.com
http://www.B2BManufactures.com
http://www.shipi.com
http://www.jelpc.com
http://www.dongchenchem.com
http://www.markelcorporation.com
http://www.festo.com
http://www.omnexus.com
http://northamerica.ube.com
http://www.finemech.com
http://www.omniinstruments.co.u
http://www.scicominc.com
http://www.alibaba.com
http://www.flexiblehose.com
http://www.univer.com.au
http://www.isiri.org

