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   معرفی محصول-1

 [1،2،3،6]نام و کد محصول  -1-1

 پانـل یونو .می باشد  25201331محصول این  آیسیک می باشد و کدپانلیونونام محصول مورد مطالعه 

با این حال، تا بعد از جنـگ جهـانی دوم           .  بعنوان ترموپالستیک انبساطی معرفی گردید     1950در ابتداي سال    

ي این ماده بر پایه اکستروژن مخلوط پلی اسـتایرن و پـک عامـل پـف زاي بـا                   فرایند تولید تجار  . تجاري نشد 

نقطه جوش پایین که در دماي فرآیند مذاب پلیمر، منبسط می شود بوده است که ساختار سلولی ایجاد شـده        

  . بعد از سرد شدن، در پلیمر باقی می ماند

هاي جانبی تغییر      تعداد شاخههاي پلیمر و استایرن بر حسب بلندي و کوتاهی زنجیره خواص پلی

باشد، باعث اصالح خواص مکانیکی ها که معرف وزن ملکولی باالتر می بطور کلی افزایش طول زنجیره. کندمی

  .سازدمیگردد، ولی در عین حال تبدیل آن را به اشکال مختلف دشوار می

است و ) غیر کریستال (ساختمان پلیمري پلی استایرن داراي شبکه منظمی نبوده و بصورت آمورف

 90اشیاء ساخته شده از پلی استایرن شبیه شیشه بوده و . باشدترین نوع پالستیک می بدین جهت شفاف

این خاصیت باعث ابداع کاربردهاي مفیدي براي این پالستیک . دهنددرصد طیف مرئی را از خود عبور می

کند ولی در مقابل ضربه  خود را حفظ میاستایرن تحت فشار شکل اصلی نوع معمولی پلی. گردیده است

  .باشدشکننده می

استایرن عاري از گروههائی با خواص قطبی است، بدین جهت این پالستیک  چون ساختمان پلی

 به. یابداین کیفیت با تغییر درجه حرارت و فرکانس کاهش نمی. نمایدبصورت یک عایق الکتریسیته عمل می

هاي رقیق اسیدي و بازي بخوبی مقاومت      یرن، این ماده در مقابل محلولاستا دلیل غیر قطبی بودن پلی

  .پذیر است هاي کلرینه و حلقوي آسیب ولی در مقابل حالل. نمایدمی

 درجه سانتیگراد بدون تغییر شکل باقی    90استایرن در مدتی محدود تا  اشیاء ساخته شده از پلی

 درجه تجاوز نمود، بدین 80-85طوالنی وارد شود نبایستی از مانند، ولی چنانچه حرارت براي مدتی می
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پلی استایرن در مقابل حرارت مستقیم و . جهت میتوان از آن بعنوان ظروف حمل مایعات گرم استفاده نمود

  .باال قابل اشتعال بوده و در برخی کاربردها بایستی مواد ضد اشتعال به آن افزوده گردد

 ماوراء بنفش و اکسیداسیون بوسیله اکسیژن موجود در جو مقاومت پلی استایرن در مقابل اشعه

  .شودچندانی ندارد، بنابراین غالباً مواد تثبیت کننده به آن افزوده می

مضافاً نظر باینکه پلیمر . رودها بشمار می ضررترین پالستیک  از بییاز لحاظ بهداشتی پلی استایرن یک

باشد، ظروف ه و حاوي مقدار ناچیزي مونومر استایرن و اتیل بنزن میاستایرن از خلوص زیادي برخوردار بود

  .بندي پلی استایرن براي مواد غذائی کامالً مورد تائید قرار گرفته است و بسته

 [8] شماره تعرفه گمرکی-1-2

 و به همین علت  چون محصول حجیمی می باشد لذا کرایه حمل و نقل آن باال می باشدپانلیونو

از پیچیدگی خاصی برخوردار نیست فرایند تولید این محصول همچنین . ادرات آن زیاد رواج نداردواردات و ص

و کشورهاي دارنده دانش فنی به راحتی آن را در اختیار متقاضیان قرار می دهند و این باعث کمتر شدن 

 چون این محصول با توجه به دالیل باال. عالقه مصرف کنندگان به واردات و صادرات این محصول می شود

   .خاصی هم به این محصول اختصاص داده نشده استلذا تعرفه گمرکی مراودات تجاري ندارد 
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  [8] شرایط واردات-1-3

در سالهاي گذشته نیـز پلـی اسـتایرن         .  متداول نیست  پانلیونوعرضه و تقاضاي جهانی و منطقه اي        

 کشور وارد شده اسـت و در واحـدهاي صـنعتی،          بعنوان ماده اولیه به    پانلیونوانبساطی مناسب براي تولید     

در کشور و عـدم تـامین   پانل پیش بینی می شود با وجود مصرف رو به رشد یونو        .  تولید شده است   پانلیونو

در سـالهاي  . ماده اولیه در داخل کشور، واردات ماده اولیه ایـن محـصول در سـالهاي آینـده افـزایش یابـد         

پلی استایرن قابـل انبـساط بـه اشـکال ابتـدائی بـا تعرفـه                 یعنی   پانلنوواردات ماده اولیه تولید یو    گذشته،  

 انجـام  4%با موافقت وزارت بازرگانی و با سود    ) سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاري کاال      ( 11/3903

  . انجام پذیرفته است

 مـاده اولیـه تولیـد    شماره تعرفۀ گمرکی، کد زیر تعرفه، نوع کـاال و حقـوق گمرکـی                1-1در جدول   

  . درج گردیده استیونوپانل

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

  %4  1پلیمرهاي استایرن به شکل ابتدایی  11/3903    11/3903
  

                                            
 پلی استایرن بدون انجام عملیات فیزیکی یا شیمیایی گرانول  -1
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  [5]بررسی و ارائه استاندارد -1-4

 آمده 2-1 براي موارد استفاده گوناگون این محصول در جدول پانلبراي یونواستانداردهاي مورد نیاز 

  .است

   استانداردهاي موجود براي محصول-2-1جدول 
  نتایج آزمون  واحد  آزمون استاندارد  خواص

 GSH quality انواع تضمین کیفیت شده
conditions 

  PS 15 SE  PS 20 SE  PS 30 SE  

  DIN 18164, Part 1   W  WD  WS + WD  نوع کاربرد
 15 20 30 EN ISO 845 kg/m٣ حداقل دانسیته بالک

   DIN 4102 نوع مواد سازنده
B1, Poorly 
flammable 

B1, Poorly 
flammable 

B1, Poorly 
flammable 

هدایت گرمایی اندازه 
تی ن سا10گیري شده در 

 گراد مطابق

DIN 52612 
DIN 4108 

mW/(m·K) 
mW/(m·K) 

 
38-36  

40 

 
35-33  

40 

 
34-31  

35 

  

  [10،13،4] قیمت داخلی و جهانی محصول -1-5

در حال حاضر شرکتهاي تولید کننده محصوالت پلی استایرنی با توجه به نیاز بازار این محصوالت را 

 آبشار تعداد این شرکتها زیاد است ولی از معتبرترین این شرکتها می توان به شرکتهاي. تولید می کنند

 85 و 84 و 83 در سالهاي عقاب بال قیمت محصوالت شرکت . اشاره کردشرکت معظمیفوم، عقاب بال و 

   .آورده شده است

  
  )ریال به ازاي هر کیلوگرم( قیمت تولیدات شرکت آبشار فوم -4جدول 

  16000  1383شهریور 
  17800  1384شهریور 
  20000  1385شهریور 
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  [1،2،3]موارد مصرف و کاربرد -1-6

این محصول بیشترین کاربرد را در صنعت ساختمان به خود . نوپانل خیلی متنوع نیستکاربردهاي یو

هاي ساختمانها دیوارهبندي در صنعت ساختمان این محصول به عنوان عایق جهت عایق. اختصاص داده است

 دوام  در مقابل آب بااز آنجائیکه این محصول. خصوصا دیواره هاي مربوط به سرویس هاي بهداشتی می باشد

. گیردمورد استفاده قرار میهاي بهداشتی بندي سرویسدر عایقاست و به راحتی از بین نمی رود لذا 

بندي  و همچنین بستهی که نیاز به مقاومت در برابر رطوبت دارندهایبندیدر بستهاین محصول همچنین 

اي مخصوص اطالع رسانی در بعنوان تابلوهیونوپانل همچنین  . استفاده می شوددستگاههاي بزرگ صنعتی

 آموزشگاههاي رانندگی، مجتمع هاي آپارتمانی، مراکز آموزشی اعم از مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش زبان،

  .مورد استفاده قرار می گیرد... ادارات دولتی و غیردولتی و 

شود که در   میهاي پلی استایرن انبساطی به عنوان یک محصول نهایی به بازار عرضه به طور کلی دانه

            گونه واکنش شیمیایی تبدیل به انواع قطعات و ورقهاي کارگاههاي مصرف کننده بدون انجام هیچ

بر حسب دانسیته و شکل و اندازه در زمینه  یونوپانلشود که این  می) یونوپانل( پلی استایرن انبساطی

اي،  پذیري این ماده در هر شکل و اندازه ابلیت قالببه علت ق. شود بندي و یا عایق کاري به کار برده می بسته

اي دارا  استایرن انبساطی توانایی تولید انواع محصول را به هر شکل و اندازه خطوط مصرف کنندة پلی

  . پذیر است باشند و این کار فقط با تعویض قالب امکان می
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  محصول بررسی کاالهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف -1-7

      دیگري را ندارد ولی در صنعت پلیمرهاي این محصول قابلیت جایگزینی با در صنعت ساختمان 

   . قابلیت جایگزینی دارد... اتیلن و بندي این محصول با مواد پلیمري دیگري از جمله فوم پلیبسته

  ژیکی کاال در دنیاي امروزت اهمیت استرا-1-8

این محصول با توجه به ، بدین معنی که هستندلعاده اي در دنیاي امروز اهمیت فوق اها داراي یونوپانل

. اي برخوردار استاز اهمیت فوق العاده  در ساختمانها و ضد آب بودناهمیت عایق کاریهاي صوتی و حرارتی

این محصول به علت سبکی، عایق بودن صوتی و حرارتی تقریبا جایگزین مواد بطور خالصه می توان گفت که 

         .گر مورد استفاده در صنعت ساختمان گردیده استدی

  [13] کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول-1-9

به همین .  عمدتاً محصوالتی سبک و حجیم هستندو در فرآیندي کامالً فیزیکی تولید می شود یونوپانل

به همین دلیل، . زدیک باشند، واحدهاي صنعتی در مناطقی احداث می شوند که به مراکز مصرف نعلت

همچنین، آمار دقیقی در خصوص ظرفیت، تولید و . واردات و صادرات براي این محصول صورت نمی گیرد

بر پایه اطالعات موجود براي پلی استایرن انبساطی .  در مناطق مختلف جهان وجود نداردپانلمصرف یونو

   .در نظر گرفتحصول تنها می توان روند رو به رشدي را براي کاربرد این م

. پلی استایرن انبساطی، تولید کننده این محصول نیز می باشندکشورهاي تولید کننده اکثر 

آمریکا، چین، آلمان، فرانسه، کره جنوبی، سنگاپور و : کشورهاي بزرگ تولید کننده پلی استایرن عبارتند از 

  .ژاپن

آمار دقیقی در دست . می شود  یونوپانلدیل به نبساطی تبپلی استایرن ادر این کشورها به میزان نیاز 

 میلیون تن 1 استفاده می شود که حدود یونوپانلي تولید پلی استایرن انبساطی برا% 25نیست ولی حدود 

  .می باشد
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                          پانلیونو                                      سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 [8]شرایط صادرات -1-10

 .رایج نیست اشغال فضاي زیاد در حمل و نقلاین محصول با توجه به حجیم بودن و صادرات و واردات 

اکثر مصرف کنندگان خود ساده و سرمایه گذاري کم واحد تولیدي باعث شده است تا  همچنین فرایند تولید

ماده تولید این محصول حتی اگر با . و از محصول وارداتی استفاده نکنند مبادرت به تولید این محصول کنند

 رواج پانلصادرات یونوچون  .ی باشد وارداتی هم باشد از نظر اقتصادي مقرون به صرفه تر از واردات ماولیه

 .وجود نداردبراي این محصول شرایط صادراتی هم ندارد لذا 
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       یونوپانل                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     
   وضعیت عرضه و تقاضا-2                                            

اد  از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحدها و تعد بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید-2-1

 [9،10]آنها 

از آغاز برنامه سوم تاکنون  خوراك این محصول در ایران به مقدار کافی تولید نمی شود علیرغم اینکه

 میزان افزایش ظرفیتهاي تولید از سال 1-2در جدول  .ه استمیزان تولید این محصول با افزایش مواجه بود

 آمده  یه همراه ظرفیت آنهایونوپانل شرکتهاي تولید کننده 2-2در جدول  . آمده است1385 تا سال 1379

  .است

  
  )تن در سال ( در کشورپانلیونو میزان ظرفیتهاي تولید -1-2جدول 

 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال
ل ساختمانی با فوم پلی استایرنپان  - - 5500 6500 7100 25530 35545 

  
  

   در کشورپانلیونو شرکتهاي تولید کننده -2-2جدول 
)تن( تولید محل نام واحد یا شخص  
 650 مرند جام پالست مرند

 1020 ماکو سعید آزاد اندیش
 360 ارومیه آذرفوم پایا

 1135 رباط کریم پیش ساخته سازان سبلن

 600 ارومیه بهزاد قاسمپور
 3600 اردبیل علیرضا کرامتی

 4800 اردبیل آناهیتا

 500 اردبیل مشگین فوم سبالن
 600 ایالم سیدهاشم میرقاسمی
 300 خراسان رضوي  صنایع  چینی تقدیس

 2200 گرمسار ساختمان رویان
 5500 زاهدان شرکت تولیدي صنعتی جاله

 600 آبیک دریا سیم
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       یونوپانل                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     
                                            

  
  

  2-2        ادامه جدول                          
)تن(تولید  محل نام واحد یا شخص  
 640 ري فن اوري آنی ایستا

 2350 شیراز توسعه فرهنگ و عمران کازرون
 4700 شهرك صنعتی لیا  نقشلیا

 500 سیرجان شرکت کوثر جام سیرجان
پالستیک کارا   2000 سیرجان 

 1000 گنبد کاووس شرکت بانیار
 450 رشت  روح بخشحسین

 500 آمل شرکت دیوا ساروج
 340 آمل  فریش صنعت تهرانشرکت

 600 سربند  آستانه اراكپالستوفوم
 600 همدان شرکت آریاسازه مهر

 35545 جمع ظرفیت تولید

  

کر الزم به ذ.  تن در سال می باشد35545 در کشور پانل یونوبا توجه به جدول باال پتانسیل تولید

است که این واحدها همیشه و بطور مداوم مشغول به کار نیستند و با توجه به تامین خوراك و وضعیت 

فاوت می باشد و با حداکثر ظرفیت کار  متسالهاي مختلفو بعضی عوامل دیگر ظرفیت آنها در طول بازار 

  . تن تولید دارند3500این شرکتها ساالنه حدود  .نمی کنند
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       یونوپانل                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     
 که توانایی ساخت تجهیزات مورد نیـاز را دارنـد معرفـی شـده          خارجی برخی از سازندگان     ین بخش در ا                                             

  .البته غیر از فهرست زیر سازندگان دیگري نیز وجود دارند. است

  تجهیزات اصلی

   ذخیره و ظروف کوچکمخازن تحت فشار و مخازن •

- TOKKI (Japan) 

- OBRINGER (France)  

  یکها و ظروف کوچک اتمسفر کن ظروف خشک •

- ADM (France) 

  راکتورهاي ناپیوسته  •

- TOKKI (Japan) 

- BSL (France) 

  ژپمپهاي سانتریفیو •

- GUINARD KSB (Germany/France) 

- SULZER (Switzerland) 

  اي انتقال دوغابهپمپ •

- DELASCO PARIS (France) 
  پمپهاي تزریق مواد شیمیایی •

- ARO (USA) 
  هاي پلیمر  حمل دانههاي دمنده •

- SIEMENS (Germany) 

- BUHLER MIAG (Germany) 

- EBARA (Japan) 

  اي پوسته- لولهمبدلهاي حرارتی •

- ETS. DELAUNY ET.FILS (France) 

- FOURE LAGADEC (France) 

  اي  صفحهمبدلهاي حرارتی •
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       یونوپانل                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     
                                            

- VICARB (France) 

- ALPHA LAVEL (Italy)  
  پکیج چیلر •

- YORK (France) 

- TRANE (France/UK) 

  سانتریفیوژ •

- SIEBTECHNIK (Germany) 
  ره آشغال سوزکو •

- PILLARD (France) 

  غربالها •

- ENGELSMANN (Germany) 

- BOHLER MIAG (Germany) 

  کن آنی پکیج خشک •

- HEIMPEL & BESLER (Germany) 
  کن پکیج هواي الزم براي خشک •

- GOHI-POULENC (France) 

- KOBE STEEL (Japan) 

  ها  زن بهم •

- ROBBIN (France) 

- EKATO (Germany) 

  Coatingهاي  دستگاه •

- FMW (Germany) 

-  

  بندي و سیستم حمل اکتابینها بسته •

- FMW  

- HAVER & BOEKER (Germany) 

  سیستم کنترل  •
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       یونوپانل                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     
                                            

- FISHER (France/USA) 

- HONYWELL (France/USA) 

- YKOGAWA (Japan) 

  تجهیزات جانبی  

  دیزل ژنراتور  •

- GENERAL ELECTRIC (USA) 

- MITSUBISHI ELECTRICS (Japan) 

  کمپرسورهاي هواي فشرده •

- ATLAS COPCO (France) 
  ، هواي ابزاردقیق، هواي پروسسیپکیج تولید ازت •

- AIR PRODUCT (UK) 

- AIR LIQUID (France) 

 واحد تولید بخار •

- BABKOCK (France) 

- KAWASAKI(Jpana) 

  کننده برج خنک •

- HAMON SPIROGIL (France) 

- DAELIM (Korea) 

 

 واحد تصفیه آب •

- DEGREMONT (France) 

- BETZ (Italy) 

   داخلی سازندگان -ب

.  برخی از سازندگان داخل کشور که توانایی ساخت تجهیزات مورد نیاز را دارند معرفی شده است               زیردر  

البته به غیر از فهرست زیر سازندگان دیگري نیز وجود دارند ولی تنها به ذکر شرکتهاي مهم و با سابقه اکتفـا            

  .شده است
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       یونوپانل                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     
  :مخازن تحت فشار و مخازن ذخیره                                             

   اراكسازي شرکت ماشین -

 شرکت صنایع آذرآب -

  :مبدلهاي حرارتی 

  سازي اراك شرکت ماشین -

 شرکت صنایع آذرآب -

 ) :Fire Tubeنوع (دیگ بخار

  سازي اراك شرکت ماشین -

 شرکت توسعه صنایع بخار -

 شرکت اسوه -

  :لوله 

  سازي اهواز شرکت لوله -

 شرکت سپنتا -

 شرکت شیرآالت صنعتی سام -

  :کمپرسور هواي فشرده 

  رشرکت پارس کمپرسو -

 شرکت هواسان -
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       یونوپانل                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     
 [9] بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا-2-2                                            

وضعیت طرحهاي جدید در دست اجرا اعم از محل اجراي طرح، درصد پیشرفت، میزان سرمایه گذاري 

  : آمده است 3-2و ظرفیت اسمی در جدول 

  
ر کشورد یونوپانل طرحهاي در دست اجرا براي تولید انواع - 3-2جدول   

  )تن(ظرفیت اسمی  درصد پیشرفت  محل اجرا  نام واحد  ردیف
  101  99  ایالم  علی عباس صیدي  1
  2500  55  اشتهارد  صنایع توان طنین  2
  3000  50  فیروزکوه  پایه ایمن پارس  3
  2000  85  سمنان  بام گستران  4
  5000  52  البرز  فراورده هاي پیشرفته ساختمانی  5
  1200  98  ساوه  ه ایرانشرکت خانه هاي پیش ساخت  6
  700  58  تکاب  علی راضی  7

  14501  مجموع
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       یونوپانل                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     
  85بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال  -2-3                                               

  . و هزینه حمل و نقل باال واردات نداردو جاگیر بودناین محصول به علت حجیم 

  [10،13،15] بررسی روند مصرف از آغاز برنامه-2-4

 آغاز شد اما هنوز بسیاري از مردم با 1381ً از سال   بازار در ایران عمالدر و عرضه آن ونوپانلیتولید 

در حال حاضر و پس زیاد مصرف نداشت ولی این محصول  ،ابتداي شروع تولید محصول در .آن آشنایی ندارند

. آن رو به رشد می باشدجایگاه واقعی خود را پیدا کرده و مصرف  این محصول ،از گذشت چند سال از تولید

در صورت تامین خوراك این محصول با قیمت مناسب و در داخل کشور میزان مصرف این محصول بی شک 

   .افزایش چشمگیري خواهد داشت

  :و میزان مصرف در موارد مختلف به شرح زیر است موارد مصرف یونوپانل 

   ساختمان-1

مان در کشور، باید میزان کل زیر بناي  در بخش ساختیونوپانلبراي تعیین پتانسیل مصرف 

با در نظر گرفتن میزان ظرفیت و . ساختمانهاي داراي پروانه ساخت در سالهاي اخیر در کشور بررسی گردد

در ادامه، بر پایه .  در کشور را پیش بینی نمودیونوپانلبه تولید   در کشور، می توان نیازیونوپانلتولید کنونی 

رکزي جمهوري اسالمی ایران مربوط به بخش مسکن، وضعیت ساخت و ساز در گزارشات ساالنه بانک م

  .  ارائه شده است4-2 بررسی گردیده که نتایج آن در جدول 1376-1390     سالهاي
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       یونوپانل                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     
                                              

  )میلیون متر مربع(  در کشور1381-1390 سطح کل زیربناي ساختمانها در سالهاي -4-2جدول 

 در سطح زیربنا  سطح زیربنا در تهران  سال
  *شهرهاي بزرگ

سطح زیربنا در سایر 
  مناطق شهري

سطح کل زیربنا در 
  کشور

1376  4/7  8/11  17  2/36  
1377  3/5  4/12  5/18  2/36  
1378  1/10  1/15  9/18  1/44  
1379  3/16  3/15  8/17  4/49  
1380  9/20  5/19  2/18  6/58  
1381  3/15  8/26  23  1/65  
1382  6/9  1/29  8/26  5/65  
1383  7/11  1/20  8/29  6/61  
1384  10  22,4  29,2  61,6  
1385  10,1  22,9  30,2  63,2  
1386  10,7 24,0 31,7 66,5 
1387  11,3 25,2 33,3 69,9 
1388  12,0 26,5 35,0 73,5 
1389  12,8 27,8 36,7 77,3 
1390  13,5 29,2 38,5 81,3 

 کرمانشاه، کرمان، کرج، قم، قزوین، شیراز، زاهدان، رشت، ،تبریز اهواز، اصفهان، ارومیه، اردبیل، اراك، شامل بزرگ شهرهاي* 
  .است یزد و همدان مشهد،

  
 میلیون 1/65 براي آنها پروانه صادر شده حدود 1381بناي ساختمانهایی که در سال  سطح کل زیر

نظر گرفته  از مجموع سطح کل زیربناي در.  است1380درصد بیشتر از سال  1/11بوده است که مترمربع 

 درصد به سایر مناطق شهري 3/35 درصد به شهرهاي بزرگ و 2/41درصد به شهر تهران،  5/23ده ش

 .اختصاص داشته است

 این .بود همراه اندك رشدي با 1382 سال طی کشور مسکن و ساختمان بخش اقتصادي شاخصهاي

 امر در خصوصی بخش مشارکت کاهش و بخش این فعالیتهاي رونق دوران شدن سپري از حاکی روند

 . است مسکن و مانتساخ
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       یونوپانل                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     
گزارشات نشان می دهند که میزان ساخت و ساز در شهرهاي بزرگ کاهش یافته و رونق بیشتري در                                             

بناي تهران درصد باالیی را از کل سطح  با این حال، همچنان مساحت کل زیر. شهرهاي کوچک یافته است

  . زیر بناي کشور تشکیل می دهد

بناي کل ساختمانها در کشور را   در ساختمان سازي، سطح زیریونوپانل از براي بررسی امکان استفاده

       میلیون متر مربع61نظر می گیریم که رقمی در حدود   ساله گذشته در15بنا در  متوسط سطح زیر

میزان % 2میزان مصرف یونوپانل در این صنعت حدود طبق نظر کارشناسان ساختمان و مسکن . می باشد

متراژ ساخت و ساز میزان یونوپانل مورد نیاز در صنعت % 2 با احتساب . و ساز می باشدساختمتراژ 

  . تن در سال خواهد بود1800 میلیون مترمربع معادل 1,2ساختمان 

  بندي بسته-2

بندیهاي گیرد و فقط در بستهیونوپانل در صنعت بسته بندي به مقدار بسیار کم مورد استفاده قرار می

آوري طبق اطالعات جمع. یخچالهاي بزرگ صنعتی و موارد از این قبیل استفاده می شود بزرگ از جمله

   . تن در سال می باشد1000بندي حداکثر شده از کارشناسان میزان مصرف یونوپانل در بسته

  رسانیتابلوهاي اطالع -3

 مکان هاي آموزشی اطالع رسانی دربعنوان تابلوهاي یونوپانل همانطوریکه در بخشهاي قبلی ذکر شد 

میزان ) یونوپانل(طبق نظریه کارشناسان شاغل در این صنعت . و فرهنگی مورد استفاده قرار می گیرد

  . تن در سال می باشد800مصرف یونوپانل در این صنعت حداکثر 

  قالب سازي براي تولید قطعات بزرگ در صنعت ریخته گري -4

 تن در سال تخمین زده     1000 تا 500حدود میزان مصرف این محصول در این بخش از صنعت 

  .می شود

   و امکان توسعه آن85بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال  -2-5

  . رایج نیستصادرات و واردات این محصول طبق دالیل ذکر شده در قسمتهاي قبلی گزارش 
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       یونوپانل                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     
  [10] پایان برنامه چهارمبررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا -2-6                                            

کارشناسان مصرف این  در سالهاي آتی این محصول در کشور مورد نیاز خواهد بود و با توجه به نظر

  ولی با توجه به موارد ذکر شده در قسمتهاي قبلی در ارتباط باافزایش خواهد داشتمحصول در سالهاي آتی 

در  . هیچگونه مزیت یا اولویت صادراتی نداردرایج نیست وحمل و نقل این محصول صادرات این محصول 

 تن در سال می باشد و میزان مصرف در سالهاي آتی 3500حدود حال حاضر میزان تولید این محصول 

  .  تن در سال می باشد1500حداقل ظرفیت اقتصادي این محصول . تن در سال می باشد  4600حدود 
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عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید و  -3                                            

  [14،13]کشورها

   فرآیند فیزیکی فوم شدن -3-1

هاي شیمیایی بطور همزمان  که اجزاي فرموالسیون فوم با یکدیگر اختالط پیدا کردند، واکنش وقتی

در این مرحله . گردد شود، پس از گذشت زمان اندکی، رنگ سیستم در حال واکنش کدر می شروع می

گردد،  به این فاصله زمانی که از شروع اختالط آغاز می. هاي گاز با چشم قابل مشاهده است کیل حبابتش

از آنجائیکه زمان کرمی شدن، زمان کوتاهی است و . (شود گفته می (cream time)زمان کرمی شدن 

بنابراین . ف استویسکوزیته سیال اختالط یافته نسبتاً باالست، معموال جریان مواد واکنش در قالب ضعی

در این شرایط ). گري در داخل قالب بصورت یکنواخت انجام پذیرد براي تولید فوم یکدست، باید ریخته

هاي اولیه  ابتدا گازهاي تولید شده در سیستم مایع حل شده، وقتیکه به حد اشباع رسیدند، تشکیل هسته

با ادامه فرآیند تولید گاز، عمل انتقال . رددگ پس از این مرحله، عمل باال آمدن فوم شروع می. دهند را می

هر چه اندازه سلولها . هاي بوجود آمده، صورت می پذیرد هاي گاز تولید شده از مایع به داخل سلول مولکول

هاي کوچکتر و ادغام آنها در  همین امر باعث ناپایداري سلول. کوچکتر باشد، فشار داخل آن بیشتر است

ها کاسته شده و بر اندازه آنها افزوده  با ادامه این فرآیند از تعداد سلول. شود یهاي بزرگتر مجاور م سلول

شوند، کروي هستند ولی با گذشت زمان به صورت چند  ها تشکیل می در ابتدا وقتیکه سلول. شود می

بطور کلی ). 1-2شکل (کنند  آیند که در جهت باال آمدن فوم، حالت کشیده پیدا می هایی در می ضلعی

کند که حداقل سطح را ایجاد نماید، در نتیجه انرژي کمتري  ها به سمتی میل می کل هندسی سلولش

  . داشته باشد

  

  

  

  



 

 20 
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شکلهاي چند ضلعی ) Bشکلهاي کروي اولیه سلول ) A نماي شماتیک از رشد سلول در فومها -1-2شکل 

  سلولهاي رشد یافته
  

گیرد، زمان باال آمدن  دن فوم و توقف آن صورت میها تا باال آم مدت زمانیکه از شروع تشکیل حباب

  .  فرآیند فوم شدن نشان داده شده است2-2در شکل . شود نامیده می

 
  فازهاي مختلف فوم شدن-2-2شکل 
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       یونوپانل                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     
براي تولید فومهاي پلی استایرن مورد استفاده در بلوکهاي سقفی یک روش وجود دارد که در ادامه                                             

  . فرآیند آن تشریح شده است
   شرح فرایند تولید  -3-2

در مرحله اول، دانه هاي پلی استایرن . تولید فوم پلی استایرن منبسط شده شامل سه مرحله است

این مرحله را پیش انبساط . حاوي عامل پف زا وارد یک تانک عمودي مجهز به همزن و ورودي بخار می شود

)Pre-expansion(نهایی فوم تعیین می شود می نامند و در این مرحله است که دانسیته  .  

 نامیده می شوند که حجمشان )Prepuff(دانه هاي منبسط شده در این مرحله اصطالحاً، پوف اولیه 

این دانه ها در این مرحله تا چندین ساعت در ظروف در باز .  برابر قبل از انبساط افزایش یافته است40تا 

  . نه ها با اتمسفر به تعادل برسدنگهداشته می شوند تا خالء ایجاد شده در داخل دا

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

 
شود و مجدداً تحت  هاي پف شده اولیه به داخل یک قالب بسته ریخته می دانهبعد از مرحله ثبات فشار، 

اي  هاي پف شده اولیه در یکدیگر نفوذ کرده و قطعه یکپارچه در این مرحله، دانه. گیرد حرارت بخار قرار می

  . شود  دیده می4-2فرآیند تولید در شکل . کند  به شکل قالب است را ایجاد میکه
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  فرآیند تولید-4-2شکل 

 

  . گیرد هاي زیر سه مرحله پیش انبساط ، تعادل فشار و قالبگیري مورد بحث بیشتر قرار می در قسمت

    پیش انبساط -الف

یاز الزامی است که در ابتدا پف شده اولیه با به منظور قالبگیري کردن قطعاتی با دانسیته مورد ن

  . دانسیته الزم تهیه شود

پیش انبساط این مواد خام در یک .  استlb/ft3 40پلی استایرن انبساطی در ابتدا داراي دانسیته حدد 

پیش منبسط کننده مجهز به ورودي بخار کنترل شده، ورودي هوا، همزن و سیستم اتوماتیک خوراك دهی 

  . شود انجام می

هاي پلی استایرن  با کنترل سرعت خوراك دهی مواد اولیه، جریان هوا و بخار، سرعت دور همزن، دانه

یابد  فشار بخار درونی نیز افزایش می. شوند  که باالتر از نقطه جوش عامل پف زا است نرم میC °90در دماي 

میزان حداقل . شود انسیته مورد نیاز میها و رسیدن به د و انجام همزمان این دو پدیده باعث انبساط دانه

ها، محتواي عامل  کند و به عواملی نظیر اندازه اولیه دانه دانسیته بدست آمده بسته به نوع محصول تغییر می

  . ها بستگی دارد زا، حضور یا عدم حضور افزودنی پف

 افزایش دانسیته و منجر به) یا دماي بخار خیلی باال(زمان طوالنی نگهداري در پیش منبسط کننده 

ها در نتیجه خارج شدن  این کوالپس شدن ناشی از کاهش فشار داخل دانه. شود ها می کوالپس کردن دانه

  . عامل پف زا است
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در .  انجام شود(batch) یا ناپیوسته (continuous)تواند به صورت پیوسته  این مرحله پیش انبساط می                                            

پلی استایرن انبساطی بصورت پیوسته از ته پیش منبسط کننده هاي  هاي پیوسته، دانه پیش منبسط کننده

 نشان داده 5-2شود که در شکل  از باالي آن خارج می) پف شده اولیه(هاي منبسط شده  وارد شده و دانه

  . شده است

  
   پیش منبسط کننده پیوسته-5-2شکل 

  

از باالي پیش منبسط کننده وارد هاي پلی استایرن انبساطی از پیش، وزن شده و  در روش ناپیوسته دانه

  . شوند و بعد از انبساط از ته آن خارج می

مانند و یا با  ها در منبسط کننده باقی می تنظیم دانسیته محصول از طریق کنترل مدت زمانی که دانه

هاي ناپیوسته با  در پیش منبسط کننده. شود فشاري که در پیش منبسط کننده وجود دارد، کنترل می

پرپوف خارج . توان به موادي با حداقل دانسیته دست یافت هاي وارد شده، می دما، فشار و مقدار دانهکنترل 

این . شود شده از پیش منبسط کننده به یک خشک کن با بستر سیال منتقل شده و به دقت خشک می

طر گرم و نرم  اولیه خارج شده از پیش منبسط کننده بدلیل خأل موجود در ساختار سلولی آن و بخاپرپوف

  . بودن بسیار حساس است
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   پایدارسازي پف شده اولیه-ب                                            

پرپوف خارج شده از پیش منبسط کن و خشک کن با سیستم بستر سیال، وارد ظروف پالستیکی بزرگی 

بسته به دانسیته، (در حین این مرحله که ممکن است سه الی چهار روز . شود تا به دماي معمولی برسد می

. افتد ها اتفاق می زاي باقیمانده و بخار آب اطراف دانه طول بکشد، تراکم عامل پف) یان هوادماي اتاق و جر

ها نیز همراه باشد تا تعادل فشار در طرفین دانه  تواند با نفوذ هوا به داخل دانه این فرآیند پایدارسازي می

کردن آب جذب شده به داخل  ج امکان خار(maturing)این مرحله پایدارسازي یا بلوغ . وجود داشته باشد

  . کند ها که براي فرآیند قالبگیري مضر است را فراهم می یا سطح دانه

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

دهد تا مقدار اضافی عامل پف زا  همچنین براي کاربردهایی با دانسیته باال، این مرحله بلوغ اجازه می

  . خارج شود

   قالبگیري بلوکی -ج

با توجه به شرایط تولید . شوند وجه به کاربرد و نوع فوم تولیدي تعیین میها اغلب با ت ساختمان قالب

در فرآیندهاي قالبگیري . تواند فوالد گالوانیزه یا معمولی، آلومینیوم و یا حتی چوب باشد مواد ساختمانی می

 در چنین .گردد هاي قالبگیري باز در شرایط قالب یکسان، مواد زیادتري استفاده می بسته، نسبت به حالت

بنابراین براي جلوگیري از باز . شود شرایطی دانسیته فوم بیشتر شده و فشار قابل توجهی در قالب ایجاد می

  . شدن قالب، استفاده از اتصاالت مناسب ضروري است

 متر طول 8 تا 6 متر عرض و 25/1 تا 5/0 متر ارتفاع، 25/1 تا 1قالبهاي بلوکی معموال داراي ابعاد 

شش دیواره آن که در تماس با . باشند می) استیل یا آلیاژ آلومینیوم(موال از جنس فلز استینلس هستند و مع
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ها داراي تعداد  این دیواره. هاي منبسط شونده هستند باید داراي پوشش تفلون یا استینلس استیل باشند دانه                                            

ه داخل قالب و خروج هوا از زیادي سوراخ ریز با قطر کمتر از یک میلی متر هستند که اجازه ورود بخار ب

  . نشان داده شده است7-2نمونه اي از این قالبها در شکل . دهند داخل قالب را می

 

 
   نمونه اي از قالبهاي بلوکی-7-2شکل 

شود و داراي یک ورودي بخار و یک  اي وجود دارد که محفظه بخار نامیده می پشت هر دیواره، محفظه

ب قالبهاي بلوکی به یک سیستم خأل نیز مجهزند تا به خارج شدن هوا اغل. خروجی آب متراکم شده است

  . قبل از ورود بخار و به خارج شدن گازهاي داغ قبل از خارج کردن قطعه از قالب کمک کند
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  EPS تجهیزات خالء و قالب بلوك -8-2شکل 

 

  . پرداخته خواهد شدچرخه قالبگیري شامل چندین مرحله است که در ذیل به هر یک از آنها 

  . این مرحله شامل بستن قالب و جابجایی هوا از داخل آن است: (Fill cycle)چرخه پرکردن  -

این مرحله شامل یک کاهش سریع در فشار از طریق بار کردن اتصال : (Vacuum cycle)چرخه خأل  -

این ). 2پریود (یابد   میمجدداً با کار کردن پمپ خأل، خأل افزایش. شود انجام می) 1پریود (تانک خأل 

دهد تا هوا و آب موجود در قالب خارج شود و مرحله بعدي پیش فیوژن  مرحله پیش خأل اجازه می

 . تسهیل شود

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

بعد از اینکه به فشار اتمسفر رسید، مسیر خروجی ). 3ود پری(گیرد تا اینکه به فشار اتمسفر برسد  قرار می

فشار بخار از طریق وارد شدن بخار از دو طرف دیواره ) 4پریود (شود  براي خروج مواد تراکمی باز می

بخار باعث نرم ). 5پریود (شود  ها در چهار دیواره دیگر باز هستند، افزوده می قالب در حالیکه خروجی

اما از آنجاییکه فضائی براي انبساط وجود . کنند ده و این مواد شروع به انبساط میشدن پف شده اولیه ش

 . دهد ندارد عمل فیوژن رخ می
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هاي خروجی  تمامی دریچه) 6پریود (در این مرحله پایدارسازي، : (Autoclave cycle)چرخه اتوکالو  -                                            

شود که در این مرحله فیوژن  اشته میاي نگه د  ثانیه15 تا 3بسته شده و فشار بخار براي یک زمان کوتاه 

 . شود نهایی محصول کامل می

شود و  در این مرحله شیرهاي خروجی مواد متراکم شده باز می: (Cooling cycle)چرخه سرد کردن  -

شود  سپس مجدداً شیرها بسته شده و مجدداً خأل اعمال می). 7پریود (شود  فشار داخل قالب کاسته می

در حین این چرخه، بلوك ایجاد . شود ونه مواد متراکم باقیمانده از قالب خارج میو هرگ) 9 و 8پریود (

). 10پریود (شود   رسید، خأل متوقف میbar1/0وقتی که خأل داخل قالب به مقدار . شود شده سرد می

 . شود وقتی که فشار قالب به شرایط اتمسفر رسید، قالب باز می

هاي پیش منبسط شده  بسته به نوع قالب، دانسیته دانه( دفیقه 5 تا 3هاي قالبگیري بین  کل این چرخه

  . کشد طول می) و نوع مواد اولیه

 
  قالب بلوکی پلی استایرن انبساطی -9-2شکل 

 

هاي آن   درجه سانتیگراد است و سلول95 تا 90شود حدود  دماي بلوك وقتی که از قالب خارج می

زیرا باعث . مواظبت نمود تا یک شوك حرارتی به بلوك وارد نشودبنابراین باید . هنوز یک خأل نسبی دارند

 24بلوك تازه از قالب خارج شده بر روي یک تسمه نقاله قرار گرفته و معموالً . شود جمع شدگی آن می
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 نمایی از فوم خارج شده از قالب را 10-3شکل . ساعت در شرایط مناسب نگهداشته می شود تا پایدار شود                                            

  . نشان می دهد

 
  فوم خارج شده از قالب بر روي تسمه نقاله-10-2شکل 

 
  .  مراحل قالبگیري بلوك پلی استایرن انبساطی را نشان می دهد11-3شکل 

  

 
  مراحل قالبگیري بلوك پلی استایرن انبساطی- 11-2شکل 
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  قالبگیري به شکل مورد نظر                                            

توان به انواع  البهایی با اشکال مختلف میهاي مجهز به پرکن اتوماتیک، پران و ق با استفاده از ماشین

ها مشابه آنچه در خصوص  اصول استفاده از قالب. هاي پلی استایرن دست یافت ها از فوم ها و اندازه طراحی

ها متحرك بوده  باشد که یکی از این قسمت قالب شامل دو قسمت می. هاي بلوکی عنوان شده، می باشد قالب

سه نوع اصلی از این نوع . باشد کند و قسمت دیگر ثابت می حرکت میکه توسط یک سیستم سیلندري 

  . هاي پیچیده هاي انتقالی و قالب هاي تحت خأل، قالب ها وجود دارند که عبارتند از قالب قالب
  

 
  قالبگیري  شکلی پلی استایرن منبسط شده-12-2شکل 

 
 

   (Vacuum molding) قالبگیري تحت خال -الف

سپس . شود از طریق چند راه مختلف وارد قالب می) پف شده اولیه( انبساط یافته پلی استایرن پیش

شامل پیش گرم کردن قالب، (هاي بلوکی بیان شد  هاي بخار دهی مشابه همان مراحلی که براي قالب سیکل

پشت سرد کردن قالب ابتدا از طریق آبی که به . شود انجام می) بخار دهی جانبی، افزایش فشار، حفظ فشار

سپس قالب باز . شود شود و در نهایت از طریق خأل در قالب انجام می شود انجام می هاي قالب وارد می دیواره

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

به این ترتیب که ابتدا در قالب اول که . شود در قالبگیري انتقالی از دو قالب براي فرآیند استفاده می

لی که مواد داغ هستند به یک قالب سرد هاي پیش فوم شده وارد شده و سپس در حا یک قالب داغ است دانه

مصرف انرژي در . شود  در نتیجه قطعه در قالب سرد پایدار شده و سپس از آن خارج می. شوند انتقال داده می

  . این نوع قالبگیري کمتر است، اما هزینه اولیه آن بیشتر است

  : (Complex molding) قالبگیري مرکب -ج 

شوند تا امکان قالبگیري همزمان پلی استایرن انبساطی  ا طوري طراحی میه در این نوع قالبگیري قالب

  :دو نوع فرآیند امکان پذیر است. هاي پالستیکی وجود داشته باشد و سایر فیلم

سپس فیلم پالستیکی . شود در روش اول، ابتدا قالبگیري قسمت پلی استایرن انبساطی انجام می) الف

  . شود روي آن المینه می

روش دوم، ابتدا یک فیلم پالستیک از طریق ترموفورمینگ به شکل خاصی تبدیل شده و سپس در ) ب

  . شود قالبگیري پلی استایرن انبساطی در درون آن انجام می

شود از جنس پلی استایرن است تا بازیافت قطعه  فیلم پلیمري که اغلب براي این منظور استفاده می

وش امکان تولید قطعات پلی استایرنی که داراي مقاومت مکانیکی خوب و با استفاده از این ر. تر باشد راحت

  . شود کیفیت مناسب براي چاپ کردن هستند، ایجاد می

  ها  شکل دهی فوم

 13-2هاي  در شکل. شوند هاي دلخواه تبدیل می ها عالوه بر قالبگیري، گاهی با عمل برش به شکل فوم

  .  شده است شکل دهی توسط سیم داغ نشان داده14-2و 

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

  
  . توان اشکال مختلفی در فوم ایجاد کرد با استفاده از تلفیق عمل فشار و برش، می

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

  
  . هاي فوم را شکل دهی کرد توان لبه عمل پرداخت نیز میبا 

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

  

  [14]تعیین نقاط ضعف و قوت تکنولوژي هاي مرسوم-4

هاي قالبگیري شده با توجه به  در فوم. باشد هاي هر فومی، دانسیته آن می یکی از مهمترین مشخصه

اما در . شود بستگی دارد  دانسیته مواد به مقدار موادي که به داخل قالب ریخته میثابت بودن حجم قالب،

  . روش غیر قالبگیري یا آزاد، پارامترهاي مختلف دیگري هم بر دانسیته فوم تأثیر دارندبه هاي تولید فوم  روش

ن امر توسط باشد که ای هاي فوم می یکی از این پارامترها، اندازه و یک دست بودن ساختمان سلول

هاي نازکتري  هاي کوچکتر داراي دیواره سلول. شود راندمان اختالط و هسته گذاري در مخلوط فوم کنترل می

هاي با دانسیته باال ایجاد  شوند و فوم هاي بزرگتر تبدیل می بوده، بطوریکه براحتی شکسته شده و به سلول
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هاي سلولی ناهمگون به  اشته باشد، ساختماندر صورتیکه هواي اضافی در مخلوط کن وجود د. نمایند می                                            

هاي با ساختمان سلولی یکدست، براحتی از فوم  زا در مقایسه با فوم وجود آمده، در نتیجه گازهاي عوامل پف

  . شوند خارج می

این دما بر سرعت فوم . باشد ها می درجه حرارت مواد اولیه از دیگر پارامترهاي مؤثر بر دانسیته فوم

عالوه بر آن اختالط و هسته گذاري در . پلیمریزاسیون و درجه حرارت نهایی واکنش مؤثر استشدن، سرعت 

توان اینطور نتیجه گرفت  بطور کلی می. مخلوط فوم را تحت تأثیر درجه حرارت مواد بر ساختمان فوم است

  . شود میکه درجه حرارت باالي مواد اولیه باعث ایجاد فوم نسبتاٌ دانسیته پائین با کمی زبري 

هاي  هاي تولیدي توسط ماشین فوم. ظرفیت تولید نیز از دو طریق بر روي دانسیته فوم مؤثر است

هاي بزرگتر داراي  هاي تولیدي توسط ماشین نسبت به فوم)  پلی الkg/min50مثالً ظرفیت خروجی (کوچک 

سبت به دانسیته متوسط فوم از ها دانسیته مرکز فوم ن تري هستند، بطوریکه در این فوم توزیع دانسیته پهن

، در ارتفاع فوم داراي )مرتفع(هاي فوم تولیدي بزرگ  از طرف دیگر بلوك. اختالط بیشتري برخوردار است

باشند، به عبارت دیگر دانسیته از کف فوم تا سطح فوم تغییرات محسوسی دارد،  تغییرات دانسیته بیشتري می

  . نماید یدي را محدود میهمین مسئله حداکثر اندازه مفید فوم تول

کوچکترین تغییرات در موازنه . تنظیم همزمان سرعت ژل شدن و سرعت رشد فوم نیز بسیار مهم است

سرعت باالي ژل شدن ناشی . هاي نرم دارد ها، تأثیر بسزایی هم در دانسیته و هم نفوذپذیري فوم این سرعت

هاي فلزي و یا استفاده از مقادیر   کاتالیزورهاي نمکاز فعالیت پلی ال، گرم بودن مواد اولیه، حضور بقایاي

 rebound)هایی با دانسیته کم، نفوذ پذیري کمتر در برابر هوا و رزیلیانس بر جهندگی  بیشتر کاتالیزور، فوم

resilience)دهد  پائین تر می .  

ن معین، رابطه دانسیته یک فوم با فرموالسیو. تغییرات فشار جو نیز بر روي دانسیته فوم مؤثر است

تواند در اثر تغییرات شرایط آب و هوایی و یا  این تغییرات جو می. مستقیمی با فشار جو در لحظه تولید دارد

ها تحت تأثیر تغییرات جو، علی رغم استفاده از یک  مثالً در بعضی از کارخانه. تعویض فصول ایجاد شود

  . ه شده است درصدي در دانسیته مشاهد30فرموالسیون یکسان، کاهش 
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تکنولوژي شرح داده شده در این پروژه کلیه نکات ذکر شده در باال را در برمی گیرد و هیچ عیب و ایراد                                             

  .خاصی ندارد

  [14]بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي -5

اکثر .  تن و باالتر متغیر می باشد1500 از طبق بررسی هاي انجام شده یونوپانلظرفیت هاي تولید 

حداقل .  تن در سال فعال می باشند6000 تا 1000ات تولید کننده این محصول در ظرفیتهاي کارخانج

. پایین تر از آن طرح توجیه فنی و اقتصادي نداردظرفیت اقتصادي به ظرفیت تولیدي اطالق می شود که 

ت تولید در با توجه به اینکه ظرفی تن در سال می باشد 1500 یونوپانلحداقل ظرفیت اقتصادي طرح تولید 

میزان .  تن در سال در نظر گرفته شده است3000لذا ظرفیت طرح  تن می باشد 3000پروپوزال اخذ شده 

به شرح زیر تن در سال   3000 به ظرفیت یونوپانلبراي واحد تولید سرمایه گذاري به تفکیک ارزي و ریالی 

  . است

   زمین -5-1

   هزینه خرید زمین-5-2جدول 

  ریال بهقیمت   متراژ زمین
  ازاي هر متر مربع

  هزینه خرید زمین
  )میلیون ریال(

4000  100000  400  
  

  سازي محوطههاي    هزینه-5-2

  
    آماده سازي محوطه-6-2جدول  

 بخش ردیف
  مساحت

 )متر مربع(
  واحد

 )هزار ریال/متر مربع(
  هزینه کل

 )میلیون ریال(
 80 20 4000 تسطیح 1
 76 200 379 دیوارکشی 2
 240 100 2400  فضاي سبز و جدول کشی وسفالتآکشی و  انخیاب 3

 396 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(

 1050 1500 700 )20 و عرض 80 متر، طول 8 ارتفاع با(سولۀ خط تولید 
 105 1500 70 )20 و عرض 40 متر، طول 6با ارتفاع (سولۀ انبار مواد اولیه 

 150 1500 100 )20 و عرض 40 متر، طول 6با ارتفاع ( انبار محصول  سولۀ
 150 1500 100 هاي تاسیسات برق سوله

ستم اطفاء سولۀ سیستم خنک کننده، هواي فشرده و سی
 حریق

50 500 25 

ساختمانهاي اداري، رفاهی، خدماتی براي هر نفر پرسنل 
 متر به عالوه فضاهاي عمومی مانند سالن 20اداري حدود 

 )اجتماعات، نمازخانه و سلف
100 1800 180 

 1660 مجموع

 

   هزینۀ تاسیسات زیر بنایی-5-4

  
 )المیلیون ری(تاسیسات زیر بنایی کل هزینه -8-2جدول 

 )میلیون ریال(ریالی  شرح  ردیف
 397  انشعابات  1
 200 تاسیسات آب خنک کننده  2
 80 تاسیسات هواي فشرده  3
 180 دیزل ژنراتور اضطراري  4
 30 تاسیسات سرمایش و گرمایش ساختمان اداري  5
 40 تاسیسات سرمایش و گرمایش ساختمان تولید  6
 50 تاسیسات اطفاء حریق  7

 977 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(

 130 130 1  سواري  1
 200 100 2 وانت   2
 250 250 1 لیفت تراك  3

 580 )میلیون ریال (جمع کل
 

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

 قیمت کل مشخصات ردیف
 50 میز و صندلی و قفسه 1
 20 دستگاه فتوکپی و پرینتر 2
 30 کامپیوتر و لوازم جانبی 3
 10 قفسه هاي رختکن 4

 50 تجهیزات اداري 5

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

 که در حال ایتالیا  HIRSCH با ظرفیت اسمی تن در سال از شرکت یونوپانلماشین االت خط تولید 

انواع محصوالت پلی استایرن در زمینه فنی حاضر بعنوان یکی از معتبرترین شرکتهاي صاحب دانش 

.  می باشددالر 550000ن طرح معادل هزینه خرید ماشین االت ای. باشد تامین خواهد شد می)یونوپانل(

   .هزینه گمرك نیز به همراه ماشین آالت منظور شده است

 
1 قیمت تجهیزات اصلی طرح-11-2جدول   

 عنوان ردیف
قیمت ریالی 

 )میلیون ریال(
قیمت  ارزي 

 )دالر(
هزینه کل 

 )میلیون ریال(
 5115 550000 - تجهیزات اصلی خط تولید 1

 5115 550000  -  مجموع

  

   هزینه نصب تجهیزات-5-7

  .میلیون ریال براورد شده است 1238هزینه نصب تجهیزات اصلی 

  کابل کشی و شبکۀ توزیع برقهاي   هزینه-5-8

تن در  3000 با ظرفیت یونوپانلهزینۀ مربوط به کابل کشی و شبکۀ توزیع برق براي واحد تولیدي 

ها و غیره، در مقایسه با هزینۀ مشابه در   سولهسال، شامل تابلوهاي برق، اتصاالت و کابل کشی داخل

  . میلیون ریال برآورد شده است 500 واحدهاي موجود

  برداري  هاي قبل از بهره  هزینه-5-9

  
  ) میلیون ریال(برداري قبل از بهرههاي  هزینه -12-2جدول 
 هزینه شرح ردیف

 200 هزینۀ ثبت شرکت و اخذ مجوز  1
 100 اجارة دفتر مرکزي 2
 50 آموزش پرسنل 3

 350 مجموع

  
                                                

 . ریال به ازاء هر دالر در نظر گرفته شده است9300نرخ تسعیر ارز  -1
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  پیش بینی نشدههاي   هزینه-5-10                                            

هاي پیش بینی  گذاري ثابت به عنوان هزینه هاي مربوط به سرمایه  درصد هزینه5در این طرح حدود 

  .باشد میلیون ریال می 773نشده در نظر گرفته شده است که معادل 

با توجه به این جدول . ي باال لیست شده استدر جدول زیر سرمایه گذاري ثابت این طرح طبق برآورها

 33میلیون ریال برآورد می گردد که از این میزان حدود  16146هزینه سرمایه گذاري ثابت این طرح حدود 

  . درصد بصورت ارزي و مابقی ریالی می باشد

  
  یونوپانل میزان سرمایه گذاري مورد نیاز واحد تولید -13-2جدول 

ردال میلیون ریال عنوان  کل میلیون ریال 
 4000  0 4000 زمین

 396  0 396 محوطه سازي
 1660  0 1660 ساختمان سازي
 397  0 397 حق انشعاب

 977 0 977 تاسیسات زیربنایی
 5115 550000 0 تجهیزات اصلی

 500 0 500 کابل کشی و شبکۀ توزیع برق

 نصب تجهیزات شامل تجهیزات اصلی، برق و ابزار دقیق، عایق
...کاري و   

1238 0  1238 

 160  0 160 لوازم اداري
 580  0 580 وسائل نقلیه

 350  0 350 قبل از بهره برداري
 773 27500 513 پیشبینی نشده
 16146 577500 10771 مجموع
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  [14،4]مواد اولیه و قیمت  میزان مواد اولیه مورد نیاز ساالنه-6                                               

 تولیدي یونوپانلپلی استایرن انبساطی به ازاي هر تن کیلوگرم  1050میزان ماده اولیه مورد نیاز 

 قیمت پلی استایرن انبساطی در مناطق مختلف جهان در سالهاي گذشته آورده 14-2در جدول . می باشد

  .دهد  روند تغییر قیمت را در این مناطق نشان می17-2شکل . شده است

  
  )دالر بر کیلوگرم( اروپاي غربی و آسیا قیمت پلی استایرن انبساطی در آمریکا،-14-2جدول 

 آسیا اروپاي غربی آمریکا سال
1999 1,08 0,88 0,65 

2000 1,41 1,22 0,9 

2001 1,19 0,89 0,63 

2002 1,07 0,89 0,58 

2003 1,13 1,15 0,69 

2004 1,24 1,4 0,82 

2005 1,21 1,3 0,78 

2006 1,25 1,29 0,83 
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  روند تغییر قیمت پلی استایرن انبساطی در آمریکا، اروپاي غربی و آسیا در گذشته و آینده-17-2شکل 
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 روند تغییر قیمت این محصول را در جنوب شرقی آسیا، خاور دور و شمال غربی آسیا 18-2شکل 

  .ارائه شده است 2003 و 2002، 2001این قیمت ها به صورت ماهیانه براي سالهاي . دهد نشان می
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2 روند تغییر قیمت پلی استایرن انبساطی در مناطق مختلف آسیا-18-2شکل   
 

دهد این   را در کشور نشان میگرانول پلی استایرن قیمت متوسط وارداتی و صادراتی 7-2جدول 

 توسط وزارت بازرگانی ارائه شده بدست آمده ها با توجه به آمار صادرات و واردات و هزینه ارزي آنها که قیمت

همانگونه که در این شکل . دهد  روند تغییر این قیمت را در سالهاي مختلف نشان می19-2شکل . است

  . شود قیمت وارداتی این محصول در سالهاي مختلف بیشتر از قیمت صادراتی آن بوده است مشاهده می

 درصد افزایش 20ساطی تولیدي پتروشیمی تبریز  با در حال حاضر قیمت عرضه پلی استایرن انب

  .باشد  ریال براي هر کیلوگرم می9600نسبت به سال گذشته 

                                                
 .این نمودار از شرکت ملی پتروشیمی اخذ شده است 2
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    در ایران در سالهاي مختلف پلی استایرن قیمت متوسط وارداتی و صادراتی-15-2جدول 
 صادرات واردات سال )دالر به  کیلوگرم(قیمت متوسط

1375 1,6 - 
1376 1,9 0,6 
1377 0,9 0,5 
1378 0,7 0,6 
1379 0,7 0,7 
1380 0,9 0,5 
1381 1 0,6 
1382  1,1  0,7  
1383  1,2  0,7  
1384 1,27 0,8 
1385 1,4 0,9 
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  روند تغییر قیمت وارداتی و صادراتی پلی استایرن انبساطی در ایران -19-2شکل 
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       یونوپانل                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     
تولیدات پتروشیمی تبریز بعلت . وشیمی تبریز یا خارج از کشور می باشدمحل تامین خوراك از پتر                                            

ورده کند و اکثر تولیدکنندگان داخلی نیاز آخل را نمی تواند برداشتن مشتري زیاد در داخل کشور نیاز دا

  .خود به مواد اولیه را از خارج از کشور تامین می کنند

  مناسب براي اجراي طرح پیشنهاد منطقه-7

تامین مواد اولیه  تا به محل  می باشدکشوراستانهاي جنوبی مناسب براي اجراي این طرح منطقه 

این مناطق از نظر تامین انرژي و همچنین از نظر تامین همچنین الزم به توضیح است که  .نزدیک تر باشد

  .مشکلی ندارندنیروي انسانی 

  نیروي انسانی و تعداد اشتغال وضعیت تامین -8

   : آمده است16-2در جدول  یونوپانلانسانی طرح تولید وضعیت نیروي 

  وضعیت نیروي انسانی طرح -16-2جدول 
 مدرك تحصیلی تعداد شرح

 لیسانس و باالتر 1 مدیر عامل
 لیسانس و باالتر 1 مدیر تولید

 لیسانس  4 مهندس شیمی
 لیسانس  1 مهندس مکانیک

 فوق دیپلم 4 تکنسین ماهر براي خط تولید
ن برقتکنسی  فوق دیپلم 4 

 فوق دیپلم 4 تکنسین  مکانیک
 لیسانس  1 حسابدار
 لیسانس  1 مدیر فروش
 لیسانس  1 تدارکات
 دیپلم 1 منشی
 دیپلم 2 راننده

 دیپلم 3 نظافتچی
 دیپلم 2 انباردار

 - 6 کارگر ماهر
 - 6 نگهبان

 - 2 فضاي  سبز و نگهداري محوطه
 - 44 مجموع
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  [14]بررسی و تامین آب، برق، سوخت امکانات مخابراتی و ارتباطی-9                                            

  :عبارتند از ي واحد از برای مورد نی جانبيها سیسرو

  آب -3-6-1

  : آب مورد نیاز در این واحد عبارتند از انواع

   سبزي فضاياریاز جهت شستشو و آبیآب مورد ن

 لیتر در روز آب در نظر گرفته 5/1 فضاي سبز براي آبیاري فضاي سبز کارخانه به ازاي هر متر مربع

  . آب تخمین زده شده استm3 1000میشود و جهت شستشوي کارخانه نیز  سالیانه 

   دن، حمام و آشپزخانهیاز جهت آشامیآب مورد ن

بدین ترتیب چون تعداد پرسنل در سه .  لیتر در روز در نظر گرفته میشود150موارد فوق به ازاي هر نفر

  2178 نفر پیش بینی شده مقدار آب مورد نیاز این واحد جهت مصارف فوق حدود 44ي کارخانه، شیفت برا

  . متر مکعب در سال تخمین زده میشود

   و سیستم خنک کنندهقیستم اطفاء حریسآب 

 درصد آن را به عنوان آب 5که اگر . متر مکعب در ساعت مصرف می گردد8براي سیستم خنک کننده 

  . مترمکعب  در سال آب خنک کننده الزم خواهد بود3200گیریم مقدار جبرانی در نظر ب

آب یکی از معمولترین مواد جهت کنترل و خاموش کردن آتش به شمار میرود و از آن به تنهایی و یا از 

البته از آب . آن استفاده میشود ترکیبات آن که به صورت کف هستند، براي کنترل آتش و یا خاموش کردن 

بدین ترتیب آب باید همیشه به . ظت آتش نشانها و دیگر پرسنل نیز در هنگام آتش استفاده میگرددبراي حفا

آتش به هیچ عنوان نباید براي  مقدار کافی با فشار مناسب در دسترس باشد و آب مخصوص فرونشاندن 

 ساعت 4مورد نیاز براي ها در این واحد، آب  با توجه به مساحت سالنهاي تولید و انبار. مصارف دیگر بکار رود

در .توان آن را در مخازن بتنی ذخیره نمود شود که می  متر مکعب برآورد می500فرو نشاندن آتش حدود 

  . مقدار آب مصرفی  نشان داده شده است17-2جدول 
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  )متر مکعب در سال(مقدار کل آب مصرفی-17-2جدول 
 شرح مقدار مصرف توضیحات

  نک کنندهآب خ 3200  درصد آب چرخشی5
 آب مورد استفاده براي آبیاري 1000  لیتر در هر روز5/1به ازاي هرمتر مربع

  ونیاز افرادآب مورد نیاز براي آشامیدن  2178 لیتر در هر روز150به ازاي هر نفر 
  اطفا حریق 500  -
 مجموع 6878 -

   

   تهیسیالکتر-3-6-2

  دیاز در خط تولیته مورد نیسیالکتر

تۀ مورد یسی الکتريانرژ. از استیمورد ن  Hz 50 ولت،  فرکانس 400با ولتاژ  سه فاز د، برق یلن خط توی ايبرا

 کیلو وات برق مورد 55بنابراین.باشد یمکیلو وات ساعت  2 تولید براي هر متر مکعب محصول از در بخش ین

  .نیاز است

     روشناییاز جهتیته مورد نیسیالکتر

ط تولید، سولۀ انبار مواد اولیه، سولۀ انبار محصول، سولۀ تاسیسات توان الزم براي روشنایی سولۀ خ

 به ازاء هر متر W 20  بطور متوسط قیستم اطفاء حری فشرده و سيستم خنک کننده، هوای سولۀ سبرقی و

 توان به ازاء هر متر W 10همچنین براي روشنایی محوطه نیز بطور متوسط . مربع در نظر گرفته شده است

همچنین براي ساختمانهاي اداري و رفاهی نیز توان مورد نیاز براي روشنایی . شود ظر گرفته میمربع در ن

  .  به ازاي هر متر مربع در نظر گرفته شده استW 50معادل 



 

 44 

 
 
 
 
 
 
 

       یونوپانل                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     
                                              

   جهت روشنایی الکتریسیتهمقدار مصرف-18-2جدول 

مقدار مصرف   توضیحات
  )Kw(کل

 14 سولۀ خط تولید
 1 سولۀ انبار مواد اولیه

 2  انبار محصول  سولۀ
 2 هاي تاسیسات سوله

 0 پارکینگ
 4 ساختمانهاي اداري، رفاهی

 9 روشنایی محوطه
 31 مجموع

  

   و تهویهشیاز جهت سرمایته مورد نیسیالکتر

 متر مربع زیر بناي ساختمانهاي رفاهی 100الکتریسیتۀ الزم جهت سرمایش و گرمایش به ازاي هر 

 W 1000 متر حدود 150م تهویۀ ساختمانهاي تولید و انبارها نیز به ازاء هر  و براي سیستW 500حدود 

  . شود برآورد می

  هاي جانبی سرویسالکتریسیته مورد نیاز 

براي سیستم . باشد در این واحد شامل سیستم تولید آب خنک کننده میهاي جانبی مورد نیاز  سرویس

فن برج خنک کن، پمپ آب چیلد و پمپ آب برج، توان  جذبی،  آب خنک کننده نیز با توجه به مصرف چیلر

  . جمع بندي مقدار مصرف الکتریسیته را نشان می دهد19-2جدول .  خواهد بودKw 50الزم حدود 

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

 55 خط تولید
 50 سیستم آب خنک کننده

 31 الکتریسیته مورد نیاز براي روشنایی
 7 الکتریسیته مورد نیاز جهت سرمایش و تهویه
 50 الکتریسیته مورد نیاز سرویس هاي جانبی

 193 مجموع
  

  .کیلووات می باشد 193با توجه به جدول باال مقدار مصرف سالیانه الکتریسیته حدود 
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 یعیگاز طب سوخت -3-6-3                                            

جهـت  .شـود  بخـار بکـار بـرده مـی    ید براي تولیـد  ش و در بخش تولی گرماي برایعین واحد گاز طب   یدر ا 

 یعی متر مکعب گاز طب   25 متر مربع از ساختمانها،      100 هر   ياز برا یزان سوخت مورد ن   ی م گرمایش ساختمانها 

 متـر  92000از یـ  مـورد ن  یعـ یزان گاز طب  یش در نظر گرفته شود م     ی ماه گرما  2ب اگر   ین ترت یبد. در روز است  

  .مکعب در سال خواهد بود

متر مکعب می باشـد لـذا مقـدار         2,5ي تولید بخار به ازاي هر متر مکعب محصول          مقدار گاز مصرفی برا   

   متـر مکعـب در سـال    592000لذا کل گـاز مـصرفی  . متر مکعب می باشد500000گاز مصرفی در این بخش      

  .می باشد

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

  
   مقدار مصرف آب، برق وگاز  در واحد-20-2جدول 

  توضیحات  میزان مصرف ساالنه واحد  شرح
  درصد ضریب اطمینان 20با   8253 )متر مکعب(آب 
   درصد ضریب اطمینان20با   1853760 )کیلو وات ساعت(الکتریسیته

   درصد ضریب اطمینان20با   592000 )متر مکعب(گاز طبیعی
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   وضعیت حمایتهاي اقتصادي و بازرگانی -10                                            

الت آاین ماشین . الت از خارج از کشور تامین می شودآي تولیدي بخشی از ماشین در اغلب واحدها

حقوق گمرکی که در حال . پس از تستهاي اولیه و عدم مشکالت فنی از طریق گمرك وارد کشور خواهند شد

  . الت خارجی می باشدآ درصد قیمت ماشین 10الت وجود دارد حدود آحاضر براي این گونه ماشین 

 مستلزم پرداخت ،نها به خارج از کشور صادر می شودآدیگر واحدهاي تولیدي که محصوالت از طرف 

یب تولیدکنندگان داخلی به امر صادرات غخوشبختانه در سالهاي اخیر براي تر. حقوق گمرکی می باشند

  .  مشوقهایی براي آنها تصویب شده است که باعث شده است حجم صادرات افزایش یابد

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

هاي صنعتی اعطاي تسهیالت بلند مدت براي ساخت و  هاي مالی براي طرح یکی از مهمترین حمایت

در ادامه شرایط این تسهیالت . باشد تسهیالت کوتاه مدت براي خرید مواد و ملزومات مصرفی ساالنه طرح می

  . ی آمده استهاي صنعت براي طرح

گذاري ثابت جهت دریافت تسهیالت بلند مدت بانکی اقالم ذیل با ضریب عنوان  در بخش سرمایه -1

 . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ می  درصد سرمایه70شده تا سقف 

سازي طرح، ماشین آالت و تجهیزات داخلی، تأسیسات و تجهیزات کارگاهی با  ساختمان و محوطه -1-1

  . گردد سبه می درصد محا60ضریب 

 درصد و در غیر این 90ماشین آالت خارجی در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضریب  -1-2

 . گردد  درصد محاسبه می75صورت با ضریب 

 درصد 70گذاري ثابت کمتر از  آالت خارجی در سرمایه گذاري ماشین در صورتیکه حجم سرمایه -1-3

 درصد محاسبه 70 تسهیالت ریالی با ضریب  جهت دریافت1-1باشد، اقالم اشاره شده در بند 

  . گردد می

رسند سرمایه در گردش مورد نیاز آنها  برداري می هایی که به مرحله بهره این امکان وجود دارد، طرح -2

 .  درصد از شبکه بانکی تأمین گردد70به میزان 
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د و نرخ سود  درص12هاي بلند مدت و کوتاه مدت در بخش صنعت  نرخ سود تسهیالت ریالی در وام -3                                            

نرخ  مبلغ تسهیالت اعطایی و% 25/1هاي جانبی، مالی آن در حدود  و هزینه Libor+ 2%تسهیالت ارزي 

 . باشد  درصد ثابت می3سود تسهیالت ارزي براي مناطق محروم 

مدت زمان دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخت در تسهیالت ریالی و ارزي را با توجه به ماهیت طرح  -4

 . شود  سال در نظر گرفته می8ر سودآوري و بازگشت سرمایه حداکثر از نقطه نظ

حداکثر مدت زمان تأمین مالی از محل حساب ذخیره ارزي براي مناطق کم توسعه یافته و محروم  -5

 . شود  سال در نظر گرفته می10

  : باشد یر میهاي مالیاتی نیز براي برخی مناطق وجود دارد که به شرح ز عالوه بر تسهیالت مالی معافیت

 درصد معافیت مالیاتی شامل 80برداري  هاي صنعتی، چهار سال اول بهره ك با اجراي طرح در شهر -1

  . طرح خواهد شد

 .  شرکت از مالیات معاف خواهد بود،برداري  سال اول بهره10با اجراي طرح در مناطق محروم  -2

 درصد سود ناخالص 25) هاي صنعتی و مناطق محروم به جز شهرك(مالیات براي مناطق عادي  -3

 . تعیین شده است
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  بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید جمع-11                                            

 بر روي این طرح نکاتی چند مطرح است که در ادامه این گزارشهاي انجام شده در  با توجه به بررسی

  : آمده است

 آتی مورد نیاز نخواهد با توجه به وضعیت نه چندان خوب بازار محصول، این محصول در سالهاي -1

مصرف محصول در کشور در صورت  الزم به ذکر است که حتی در صورت رشد زیاده از حد .بود

 .تامین خوراك واحدهاي موجود و در دست اجرا قطعا جوابگوي نیاز خواهند بود

 . میلیارد ریال می باشد که رقم باالیی محسوب نمی شود15میزان سرمایه گذاري طرح بالغ بر  -2

و استانداردهاي روز در کشور بر میزان مصرف این ر صورت تولید این محصول با کیفیت باال د -3

 .محصول به طور یقین اضافه خواهد شد

 هیچگونه اثرات زیست محیطی ندارند و همچنین در یونوپانلارخانجات تولید با توجه به اینکه ک -4

    قابل تولید یت جغرافیایی صورت حمل خوراك در همه نقاط کشور بدون در نظر گرفتن موقع

 ..می باشد

 .دانش فنی این طرح به راحتی در دسترس می باشد -5

  .این محصول براي سرمایه گذاري پیشنهاد نمی شودبا توجه به موارد باال  -6

خواهـد  ن در کشور وجود     یونوپانلبا توجه به جمیع بررسی هاي بعمل آمده، در سالهاي آتی کمبود             

 کـه   د یونوپانل را پیشنهاد نمی نماید و پیشنهاد می شود    واحد تولی احداث  لذا مشاور طرح    . داشت

  .این واحدها بهره تولید را باال ببرندآینده براي جوابگویی نیازهاي 
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                          پانلیونو                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     
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1) Ullmann Encyclopedia Of Industrial Chemistry, 2003 

2) Kirk Othmer Encyclopedia Of Chemical Technology, 1994 

3) Encyclopedia Of Polymer Handbook, 1994 

4) ICIS-LOR, 2005 & 2006 

5 ( CD1383،  جستجوي استانداردهاي جهانی 

6) Material Safety Data Sheet (MSDS) 
 واردات ایران ت و کتاب صادرا ) 7
 1384کتاب مقررات صادرات و واردات ایران،   ) 8
 وزارت صنایع و معادن، CDلیست تولیدکنندگان محصوالت پتروشیمی در ایران، استخراج شده از  )9

 1385اسفند 
 .........فوم پلی استایرن از قبیل آبشار فوم وهاي تولیدکنندة مصاحبه با کارشناسان شرکت )10
  www.NPC.com ;شرکت ملی پتروشیمی ایرانسایت   )11
 آمار سالیانه بانک مرکزي )12
 اینترنت )13
   ایتالیاHIRSCHمصاحبه و مذاکره با شرکت  )14
 مرکز تحقیقات مسکن و شهر سازي )15
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