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  : مقدمه-
  

 ١٩کرده است و تـا اواخـر قـرن         ياهان عنوان چسب استفاده م    يم از صمغ درختان و گ     ي قد يها انسان از زمان  

 يهـا  نيا پـرووتئ يـ  داشـتند و از انـواع نـشاسته و    يوانيـ  و ح ياهي مورد استفاده بشر منشاء گ     يها همه چسب 

   .شوند ي ساخته ميوانيح

ن يـ  از رزيوعـ مصنيها د چسبيکا موفق به توليت در آلمان و باکلند در آمر  ي گلداشم ١٩٣٠ن بار در دهه     ياول

ز يرفت و پس از آن ن ي بکار م يريبر فشرده از خاک اره و قطعات قالبگ       يد ف يد شدند که جهت تول    يفنل فرمالدئ 

  .وپان استفاده شد نئيها عنوان چسب در ساخت ورقهه د بي اوره فرمالدئيها نياز رز

افت و تـاکنون  ي ياري دوم و پس از آن توسعه بسي در زمان جنگ جهاني مصنوع يمرهايها از پل   ساخت چسب 

  .بطور روز افزون در حال گسترش است

مورد اسـتفاده قـرار    ) ديل کلرا ي ون يپل (ي س ي و يک پ ي جهت اتصال قطعات مختلف پالست     ي س ي و يچسب پ 

 همه آنها استفاده کـرد  يباشد و برا يها در جهان م کين پالستيه پر مصرف تر   ک از جمل  ين پالست يا. ردي گ يم

  .باشد يار حساس و دشوار مي از آنها بسيو چسباندن بعض
  

 

 
  

  

  
  ي سي ويچسب پ از ينمونه ا -١ -١شکل 
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 :  معرفي محصوالت-١
  
  :  محصولISIC معرفي کد -١-١

  . [١]ارائه شده استدر جدول زير  PVC يچسب ها  ISICکد 

  
    ISICکد   نام محصول

  ٢٤٢٩١٣١٤  ي سي ويچسب پ

  
  ي سي وي پيچسب هاعرفه گمركي ت -١-٢
  

ت کـد   اسـت و در کتـاب مقـررات صـادرات و واردات تحـ              ٣٥ ي سـ  ي و ي پ ي چسب ها  يشماره تعرفه گمرک  

 ٢١ ي سـود بازرگـان  ٤ ي حقـوق گمرکـ  ين مـواد دارا يـ ورود ا.  آمده اسـت ١٠/٣٥٠٦ستم هماهنگ کننده  يس

  .باشد يم

  

    شرايط واردات-١-٣
  .باشد ي م٢١ ي سود بازرگان٤ ي حقوق گمرکين مواد دارايورود ا

    
 )ملي يا بين المللي( بررسي و ارائه استاندارد -١-٤
  

 اسـتاندارد  يباشـد کـه بـر مبنـا     ي مـ ١١٧٤ به شـماره  ي س ي و يرد چسب حالل پ   ران در مو  ي ا ياستاندارد مل 

 يد محلـول يـ  باي سمنت حالل  ي س ي و يه است که با توجه به آن چسب پ        دم ش ي تنظ ASTM-D٢٥٦٤کا  يآمر

 مشخـصات آن داده شـده   ASTM D١٧٨٧زر باشـد کـه در اسـتاندارد    ي سـا ي بدون پالستي سي ويشامل پ

  .است
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د شامل ذرات درشـت  ين نبايدا کند و همچنيان پي جريکنواخت بوده و براحتيظت کم و  غليد دارا يسمنت با 

 يائيمي قطعه و مقاومـت شـ  ي اتصال نهائ  يوب بر رو  ـر نامطل ي باشد که تأث   يهائ يک و ناخالص  يحل نشده پالست  

  . ل شودي تبدينيد به حالت ژالتي نباي سي ويگر سمنت پياز طرف د. آن بگذارد

 .ر آورده شده استي زيها گر چسب در شمارهيد دمشخصات استاندار

ASTM D-١٩١٦                                  ASTM D-٣١٦٣  

ASTM D-١١٤٤                                  ASTM D-٢٠٩٣ 

  

  .ده استي طبق استاندارد فوق ذکر گردي سي وي سمنت حالل پير مشخصات اصليدر جدول ز

   چسب های پی وی سیشخصات عمومیم-١-١جدول 
  حاتيتوض  مشخصه

  حداقل  يس.يو.ين پيدرصد رز

  . شودينينکه سمنت ژالتي بدون ا٢٣ ± ٢ ي قابل حل در دماين اضافي رزيوزن% ٣  ن در سمنت حالليت رزيت حالليقابل
  طي محي پواز در دماي سانت٩٠  تهيسکوزيو

  يحداقل قدرت برش
  
  
  

   ساعت٢ مگاپاسکال بعد از زمان ٧/١
   ساعت١٦ مگاپاسکال بعد از زمان ٤/٣
   ساعت٧٢ مگاپاسکال بعد از زمان ٢/٦

   ساعت٢ مگاپاسکال بعد از زمان ٨/٢  يريحداقل قدرت ضربه پذ
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 ي سي وي پيچسب ها -٢-١شكل

 

  ي سي وي پي خواص چسب هاي بررس-

  . شونديم مير تقسي زي عموماٌ به دو دسته کلي مصنوعيچسب ها

اد مـاده چـسبنده قبـل از    يـ  زي شـوند و وزن مولکـول  ي سـفت مـ  ييايمي که بدون واکنش شـ     يهائ چسب -١

  . باشدير مي زين دسته خود شامل گروههايدن وجود دارد ايچسب

لـه چـسب، دو سـطح بهـم     يا ميـ  بدون حالل که در اثـر ذوب شـدن ذرات   Hot melt ي ذوبيها ب چس-الف

  .چسبند يم

ر آن از چـسب  يـ ا غيـ  چسب محلول در حالل که حالل قبل از چسباندن دو قطعه توسـط گـرم کـردن و           -ب

ـ يهـا   و چـسب Pressure Sensitive ي فـشار  ي نواريها شود و شامل چسب يخارج م  Heal ي حرارت

Sealباشد ي م.  
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ا يـ شـود و بـا جـذب شـدن و      ي چسب محلول در حالل که حالل پس از چسباندن دو قطعه از آن خارج م         -ج

  .گردد ير حالل اتصال برقرار ميتبخ

ون يشـوند و در اثـر شکـستن امولـس     يها در آب سـاخته مـ    نيون رز ي التکس که براساس امولس    يها  چسب -د

  .گردد ياتصال برقرار م

 و يشيــ و افزايون تراکمــيزاســيمريل پليــ از قبييايمي شــيهــا ط انــواع واکــنش کــه توســييهــا چــسب -٢

ـ  يـ شوند و بـصورت      يون در هنگام اتصال سفت م     يـزاسيولکان ـ   يـ  يک جزئ  يهـا  نيـ  از انـواع رز   يا دو جزئ

ن نـوع وزن  يـ در ا. شـوند  يهـا سـاخته مـ     کيد و السـت   يرمالدئـ استر، فنل فـ    ي، پل يترموست مانند اپوکس  

 چـسب آن  ي سـ ي ويبه لحـاظ ترموپالسـت بـودن پـ    . دن وجود نداردي قبل از چسب   اد چسب ي ز يمولکول

ـ ي تفاوتيشود ول يوماٌ از نوع محلول در حالل ساخته م      ـعم ر يـ ق تبخيـ  کـه از طر يهـائ  ن چـسب ي است ب

د و در آن يـ آ يمر حل شده با سطح قطعـه بوجـود مـ   ين پلي بي شوند و اتصال از چسبندگ  يحالل سفت م  

 کـه حـالل موجـود در چـسب سـطح           ي سمنت حالل  يها  باشد با چسب   يکسان نم يمر و قطعه    يجنس پل 

  .ديآ يک درهم بوجود ميق نفوذ دو سطح پالستيکند و اتصال از طر ي از نرم و حل ميکيقطعه پالست

 قابـل اتـصال   يگـر بـه سـخت   ي ديهـا  د کـه توسـط چـسب   ي را بهم چسبان يهائ کيتوان پالست  ين روش م  ياز ا 

  . باشند يم

 سـطح  يشود تا حالل را رو يظ کننده حل ميعنوان غله  ک ب يمر از همان جنس پالست    ي پل يسب کم ن چ يدر ا 

ار مهم اسـت چـرا کـه    يها بس ا حالليب حالل ينجا درصد ترک يدر ا . ن دو سطح را پر کند     ينگه دارد و شکاف ب    

بـات  يد ترک به نوع در درصير حالل و سفت شدن اتصال بستگ يک و سرعت تبخ   يباد کردن و حل شدن پالست     

ف شـدن   ين دو سطح موجب ضـع     يمانده حالل در ب   ير و باق  ي عدم تبخ  ي سمنت حالل  يها در چسب . حالل دارد 

 دارد هرچـه وزن  ي بـستگ ي معمـول ير حـالل بـه فـشار بخـار آن در دمـا     يـسرعت تبخ. شود يقدرت اتصال م  

شـود و از طـرف    ير ميتبخ يکند و با سرعت کمتر يک نفوذ ميشتر باشد کمتر بداخل پالست ي حالل ب  يمولکول

لذا معموالٌ  .  نفوذ بداخل سطح نخواهند داشت     ي برا يشوند و فرصت   ير م ي سبک زود تبخ   يلي خ يها گر حالل يد

  .شود ي مختلف در ساخت چسب استفاده ميها تيا چند حالل با فرارياز مخلوط دو 
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ا نوع سـازگار بـا آن   يجنس قطعه د از همان يرد باا دياديت زيز اهميک حل شده ن  ين جنس پالست  يعالوه بر ا  

ا گرانـول  يـ  بـه شـکل پـودر      ٢١٠٠٠ تا   ٩٠٠٠ن  ي ب ي با وزن همان مولکول    ي س ي و يک پ يپالست. انتخاب شود 

 مختلـف کمتـر   يها ت حل شدن آن در حالليشتر باشد قابليک هر چه بي پالستيوزن مولکول. شود يساخته م 

شود و توسـط پـارامتر       يته مذاب آن مشخص م    يسکوزي و يريک توسط اندازه گ   ي پالست يوزن مولکول .  شود يم

K-Valve تـر در   مر کمتـر بـوده و راحـت    ي پل يمولکول ن پارامتر کمتر باشد و    يکه هرچه ا  يگردد بطور  يان م ي ب

  . شود ي مختلف حل ميها حالل

شـود   ي مقاوم مي نفتيها دهد که در برابر اکثر حالل   ي م ي قطب يعتيه آن طب  ب ي س ي و ياد کلر در پ   يدرصد ز 

لکوهزگزانون ي و سـ (THF)دروفوران يـ د، اسـتون، تتراه يلن کلرا ي کلردار و کتون ها مانند مت      يها  درحالل يول

  . دهد ي از خود نشان ميري در برابر آتشگياديشود و مقاومت ز يحل م

ا عـدم  يـ ن حمـل  ي باشـد کـه حـالل در حـ    يا د بگونهين محصول باي اياد حالل بسته بند   يت ز يبه لحاظ فرار  

  .ت خود را از دست خواهد دادير نگردد وگرنه چسب خاصيفاده تبخاست

 کـه  ي روکـش و چـرم مـصنوع   يهـا   نرم مانند ورقـه ي سي وي چسباندن قطعات پ  ي برا يچسب سمنت حالل  

ت چسب  يممکن است انطباق و قدرت حالل     . باشد يباشند چندان مناسب نم    ي نرم کننده م   يادي درصد ز  يدارا

نصورت در اثر انتقال جرم غلظت نرم کننـده در خـط اتـصال در    يک باشد در اي پالستشتر ازي نرم کننده ب   يبرا

  .گردد يف شدن محل اتصال ميشود و موجب نرم شدن و ضع يشتر ميحضور حالل ب

ن نـوع معمـوالٌ از   يـ  ايباشـد و بـرا   يتر از نوع سـخت آن مـ     نرم مشکل  ي س ي و ين چسباندن قطعات پ   يبنابرا

  .شود ي اورتان استفاده ميا پليل، نئوپرن يتري نکيه الستي بر پايهائ چسب

ون مناسـب  ي مهـم در انتخـاب فرموالسـ   ي از فاکتورهاي سي وي موجود در قطعات پ    يها  نرم کننده  يسازگار

 نداشـته  يگـر ي دارد بـا د يارهـا سـازگ    از نرم کنندهيکي که با ي است و ممکن است چسب     ي س ي و يچسب پ 

  .دش شويد در هر مورد آزمايباشد و با
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کنواخـت  يز و خشک شوند و چسب بطور يد سطوح آنها کامالٌ تم  يه حاالت قبل از چسباندن دو قطعه با       يدر کل 

  . ده شود و سپس فوراٌ دو قطعه در داخل هم چسبانده شوندي هر دو قطعه ماليرو

  

   چسب های پی وی سی قيمت داخلي و جهاني-١-٥

   چسب های پی وی سیانواعقيمت جهاني  -

  قيمت انواع چسب پی وی سی در بازارهای جهانی-٢-١جدول 
  وزن  )دالربه ازای هر عدد(قيمت  نوع چسب  رديف

١  Tin PVC Adhesive  کيلو گرم١  ٤,٥   
   کيلو گرم١  ٥  چسب پی وی سی برای تاير  ٢

  

   قيمت فروش داخلي -٢-٥-١

   .باشد  ريال مي٦٥٠٠٠قيمت فروش در بازار براي هر کيلوگرم حدود  

   )الي ر١٤٠٠٠( ، قوطی با درب فرچه ای) کاف٢( ی سی چسب پی و -

  )الي ر١٦٠٠٠(  سی سی٥٠وب يدر ت)  کاف٢( چسب پی وی سی  -

  : کاربردها-١-٦
درکشور ما نيز از اين نوع چسب در . استفاده از چسب های پی وی سی در صنايع مختلف رايج می باشد   

سی و پلی اتيلن و همچنين به عنوان درزگير در صنايعی چون نصب کفپوش ها، لوله و اتصاالت پی وی 

  .جدول زير الگوی مصرف چسب پی وی سی را در جهان نشان می دهد. برخی مقاطع نيز استفاده می شود
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 چسب های پی وی سی موارد كاربرد -٣-١جدول 

  موارد كاربرد 
  حدود سهم مصرف از كل

  )درصد( مصرف جهاني 
  ٣٥  کفپوشهای پی وی سی 

  ٢٥  باندن لوله ها و پروفيل های پی وی سیچس
  ٢٠  مصارف پزشکی
  ٢٠  ساير موارد
  ١٠٠  مجموع

  

   محصوالت جايگزين-١-٧

 پـی وی سـی   يهـا  عالوه بـر چـسب  ها و لوله ها و همچنين مصارف رقيب پی وی سی  ک  ي اتصال پالست  يبرا

ر بـه  يـ ز استفاده کرد کـه در ز يلف ن مختيها کيها و الست نيه رزي بر پا ـي واکنش يها توان از چسب   ي م يحالل

  .ميپرداز يذکر چند نمونه متداول آن م

وح ـروند و تنها سطـ  يگر بکار ميوح از جنس د ـ به سط  ي س ي و يک پ ي اتصال پالست  يها معموالٌ برا   ن چسب يا

گر يکـد يح در ـ حالل است کـه در آن نفـوذ دو سطـ   يها ن بر خالف سمنتيکنند و ا يقطعات را بهم متصل م   

  .رددـگ يشتر مي تر و قدرت اتصال ب کنواختيجاد حالت ي گرفته و باعث اصورت

  

   اورتانيچسب پل -١

ـ  يـ  مختلـف دارد و بـصورت        يکي به سطوح پالسـت    ي خوب ين چسب چسبندگ  يا ـ    يک جزئ  سـاخته   ي و دو جزئ

ـ      يوبت هوا سفت م   ـ آن توسط جذب رط    يک جزئ ينوع  . شود يم  ي آن توسـط افـزودن پلـ     يشود و نوع دو جزئ

ه و چـرم  ي تخت کفش به روال اتصي و سراجيشتر در کفاشين چسب بيا. گردد يانات سخت و محکم م يوسزيا

 ,Chemlokي تجـار ي نرم سخت هر دو مناسب است و بـه اسـام  ي سي وي پيرود و برا ي بکار مي سي ويپ

Bostik, Liofolشود ي وارد م.  
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  :الت يانواکريچسب س -٢

کنـد و در   يون مـ  يزاسيمريوبت هوا شروع به پل    ـمعروف است با جذب رط    ز  ي ن يا ن چسب که به چسب قطره     يا

تـر   ن اتصال محکميتر باشد ا لم آن نازکيکند که هرچه ضخامت ف     يجاد م ي ا يار قو يه اتصال بس  يظرف چند ثان  

کـه  يد اسـت بطور ي پروکـس ي مقـدار ي معروف اسـت دارا ي هوازي از آن که به چسب ب    ينوع خاص . خواهد بود 

 شـود و  يزه ميمريوا و در تماس با فلزات پل   ـاب ه ي در غ  يع است ول  يژن هوا بصورت ما   يـ اکس چسب در حضور  

 Hi-lock, Ciano-boud, Loctite ي تجاريها شود و نام يمه پر مين چسب معموالٌ تا نيظروف ا. دبچس يم

  .شود يوارد م

  

  : استريچسب پل -٣

 سـخت   ي سـ  ي و يپـ  د جهت اتـصال قطعـات     يت کننده پروکس  خ هماره با س   يز بصورت دو جزئ   ين چسب ن  يا

  .شود يقه محکم ميشود و در مدت چند دق ياستفاده م

  

  :يکي الستيها چسب -٤

 يا دماي يولـ معميزه کننده در دما  يـل و نئوپرن همراه با مواد ولکان      يتري مانند ن  ي مصنوع يها کياز نوع الست  

  .شود ي ساخته ميا دو جزئي يک جزئياد بصورت يز

 

   يا التکسي يوني امولسيها چسب -٥

 چـسباندن کـف پـوش، کاغـذ     ي بـرا يعيل استات درآب بطـور وسـ    يني و يالت و پل  ي اکر يون پل يه امولس يبر پا 

  .شود يگر استفاده مي سطوح متخلخل و جاذب آب دي، چوبيماني به کف سي سي وي پيها  و ورقهيواريد
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   ي سي وي پيتوليد چسب ها اهميت استراتژيك - ١-٨
 

  ازی صنايع پائين دستی پی وی سی در کشور با توجه به توليد گرانول پی وی سی در ايرانراه اند -١

توانمندي متقاضي از نظر سابقه صنعتي، نيروهـاي متخـصص و مجـرب جهـت اجـرا و راه انـدازي و               -٢

 همچنين توانمندي مالي به منظور تأمين بموقع سهم آورده متقاضي و تسريع در اجراي پروژه

رو به رشد  بالقوه و بالفعل مطلوب داخلـي و ايجـاد شـرايط مناسـب      ي و منطقه ا يخلدابازار مصرف    -٣

 براي صادرات

 جلوگيری از واردات چسب های خاص پی وسی سی -٤

  
  
   كشورهاي عمدة توليد كنندة اين محصول در داخل كشور-١- ٩
  
  ديت تولي از ظرفيرشد عرضه و تقاضا و نرخ بهره بردار -

 ساخت انواع مختلف چسب ها و همچنين درصد تبادالت ر دPVCد مصرف برآور ٥و  ٤-١در جداول 

  .جهانی را نشان می دهد

  

 )تنهزار ( در مناطق عمده جهان ی سي وي پيانواع مختلف چسب ها در ساخت PVC برآورد ميزان مصرف -٤-١جدول

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  سال
  ٢٢٠٠  ٢١٠٠  ١٦٥٠  ميزان مصرف

  
  ٢٠٠٧در سال   پی وی سیيانواع چسب ها حجم تبادالت جهاني -٥-١ جدول
  توليد

  )هزار تن(
  صادرات

  )هزار تن(
  حجم مبادالت جهاني

  )نسبت صادرات به توليد (
٢٠ ١٠ ٢٠% 
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  ت آنهاي و ظرف جهانةدكنندگان عمديتول -١-١٠

 آنها يديت تولي به همراه ظرف و محصوالت مختلف آني سي وي پيچسب ها ةدكنندي توليها يكمپان

  . در جدول آمده است٢٠٠٦ در سال 

  
  و صنايع پائين دستی از جمله   PVCهاي بزرگ توليد كننده  شركت – ٦-١جدول

  ان مختلف جهنواحیدر چسب 

  نام شركت
ظرفيت توليد در 

  )هزار تن(٢٠٠٦سال 
Shin-Etsu Chemical ٣٢٦٨  

Formosa Plastic Group  ٢٥٢١  
Occidental Petroleum  ١٦٢٣  

Solvay  ١٤٧٢  
Georgia Gulf Corp  ١٣٤٤  

Ineos ١٢٥١  
LG Group ٩٤٤  

Total Fina Elf ٩٢٩  
Norsk Hydro ٦٨٢  

Vinnolit GmbH ٦٤٥  
Tosoh Corporation  ٥٤٨  
Reliance Industries  ٤٩٥  

PolyOne Corporation  ٤٨١  
Kaneka  ٤٨٠  

Tessenderlo Chemie  ٤٧٥  
  ١٣٩٧٨   ساير
  ٣١١٣٦  جمع

  



 

 ١٣ 
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  ٢فصل 
   يعرضه و تقاضا

  ي سي وي پيچسب ها
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  داخليد  تولي-٢-١
  
 باشد و ي تن در سال م١٩٤٠٠ در کشور حدود ي سي وي پيدر حال حاضر ظرفيت توليد انواع چسب ها   

 باشد که در مجموع بيش از ي مي تهران و مرکزيبيشترين ظرفيت توليد اين استان مربوط به استان ها

  . باشدي کشور در اين دو استان مستقر مي سي وي پيفيت توليد چسب ها از ظرينيم

  
  

  [١]ي سي وي پيچسب ها واحدهاي فعال در زمينه  ظرفيت-١-٢جدول 
 استان ظرفيت واحد تعداد واحد فعال

   شرقي آذربايجان ٣٠٠ تن ١
  اصفهان ٢٥٠ تن ٢
  تهران ٥١٧٢ تن ١٣
  رضوي خراسان ١٢٥٠ تن ١
  مق ٢٦٥٩ تن ٤
  كردستان ٧٠٠ تن ١
  گيالن ١٢٥٠ تن ٣
  مركزي ٧٨٤٠ تن ٦
 مجموع ١٩٤٢١   ٣١
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  به تفکيک نام و استان فعال يواحدها -٢-٢جدول 

 ظرفيت واحد ننام واحد استان
 ٣٠٠ تن    زاده ناصر كمپاني   شرقي آذربايجان

  اصفهان ١٠٠ تن   شركت-   سي  وي پي
 ١٥٠ تن   شركت-ميا   كي كركس 

 ٢٣٠ تن   پالستيك بهمن
 ٨٢ تن   چسب تابان

 ١١٧ تن جواد پور قناد
 ١١٢٣ تن   كار چسب
 ١٩٠ تن    جنوب   و الستيك چسب
 ١٥٠ تن  سيناران چسب

 ٤٠ تن  فرازبيشه رنگ ورزين
 ١٠٠ تن ) كار  قوام شيميايي( كار  قوام  وچسب رنگ

 ٢٠٠ تن  ) بادآور تهران گنج(سپندپوشش 
 ٢١٠٠ تن  رازي شيميائي
 ٩٠ تن )سعيد قاضي غفاري محسن(غفاري شيميايي
 ٦٠٠ تن گستر ممتازبل شيميايي

  تهران
 

 ١٥٠ تن   زاده  شامي مرتضي
 ١٢٥٠ تن   سامد چسب  رضوي خراسان

 ٢٠٠ تن  چسب  انسجام توليدي
  قم ٤٥٩ تن   قم  آني  شيميايي  صنايع توليدي

 ٢٠٠٠ تن   قم  استحكام  چسب  صنايع مجتمع
 ٧٠٠ تن قويم شيمي  كردستان

 ١٥٠ تن    كاران چسب
  گيالن ١٠٠٠ تن )٨٣/٧/٨م ٩٩٥٠ش  (   شيمي دقيق

 ١٠٠ تن   چسب گيالن
 ٥٤٠٠ تن  پايا اصيل

 ٤٠٠  تن اكتيو پلي
 

 ٢٤٠ تن  كاوه وصنعتي شيميائي
 ٣٠٠ تن د     مجي عباسي

  مركزي

 ١٥٠٠ تن مجتمع آزما زاج طالئي
 ١٩٤٢١   مجموع
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   وضعيت طرح هاي در دست اجرا -٢- ٢
  
  . دهدي را نشان مي سي ويسب پ در دست اجرا چيطرح ها ٣-٢ول جد

  ي سي ويچسب پهاي   مشخصات طرح-٣-٢جدول
  

   
    مختلف بـه تفکيـک اسـتان و نـام واحـد نـشان       ي در حال اجرا را در استان هاي جدول زير طرح ها  همچنين

  . باشندي نماردر برخويکي از اين واحدها از پيشرفت فيزي زيادد شود تعدايهمانطور که مالحظه م.  دهديم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تعداد واحدها
  در استان

 استان ظرفيت واحد

   شرقي آذربايجان ٧٠٠ تن ٣
  اصفهان ١٨٠٠ نت ١
  تهران ١١٥٠ تن ٤
   بختياري چهارمحال ٢٠٠٠ تن ١
  رضوي خراسان ١٠٠ تن ١
  خوزستان ١٦٠٠ تن ٢
  سمنان ٤٠٠ تن ١
  فارس ٤٥٠ تن ١
  قم ٥٠ تن ١
  كردستان ٣٠٠ تن ١
  گلستان ٨٥٠ تن ١
  مازندران ٣٣٥ تن ٢
  مركزي ١٠٣٠ تن ٢
 مجموع  ١٠٧٦٥   ٢١
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  ي سي وي توليد چسب پي در دست اجراي واحدها-٤-٢ جدول

 رامحل اج نام واحد
درصد 
 پيشرفت

 ظرفيت واحد

   وبهرام جعفركريمي
   گرگاني مسعودفروابراهيم

 ٣٠٠ تن ٠ تبريز

   محمد شعرباف
 )تغييرخط(ابريشمي

 ٣٠٠ تن ١٥ تبريز

 ١٠٠ تن ٠ تبريز سعادت صادقي محمد

 ١٨٠٠ تن ٠  اصفهان  محمد-   دستگردوئي ترابي

 ٥٠ تن ٠ )اشتهارد ( كرج چسب گسترنسيم

 ٥٠ تن ٠ )اشتهارد ( كرج ن بختغالمحسي
 ١٠٠٠ تن ٠ )اشتهارد ( كرج محمود قنبري

شركت تعاوني سامان 
 آراءشيمي

    صنعتي شهرك
  سفيددشت

 ٢٠٠٠ تن ٢٨

 ١٠٠ تن ٠ مشهد حسن زاده قناد

 ١٠٠ تن ٠ اهواز تعاوني صنايع نفت رنگ

 ١٥٠٠ تن ٠ بندر ماهشهر جيحون افق بندر

 اكبر مكتب دارزادفرد
    صنعتي ركشه

 گرمسار
 ٤٠٠ تن ٠

شركت تعاوني پرواز پارسيان 
 ايليا

 ٤٥٠ تن ١٠ شيراز

 ٥٠ تن ٠  قم   پايا  چسب   چرم شركت

 ٣٠٠ تن ٠  سنندج وحدت خلوصي درخشان

 حسينعلي جهاني
    صنعتي شهرك

  مينودشت
 ٨٥٠ تن ٠

شركت تعاوني رزين سازان 
 آمل

 ٣٠٠ تن ٠  آمل

 ٣٥ تن ١٥  آمل الييياور زارع پور ولوك
 ٣٠ تن ٠ شازند پيمان خديوي نياجوان

 ١٠٠٠ تن ٣٣ زرنديه شركت پايازرند
 ١٠٧١٥ تن مجموع
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   بررسي روند واردات-٢-٣
  

شده  در نظر گرفته ي سي ويچسب پبراساس مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني تعرفه جدايي براي 

 ٣٥٠٦/٩٩٠٠ و  ٣٥٠٦/٩١٠٠ و  ١٠٠٠/٣٥٠٦ از طريق تعرفه ي سي ويچسب پاست و واردات و صادرات 

  چسباننده ها بر و داشته آماده  راچسباننده ها يا قبيل  که  مصرف  چسب ها هر محصوالت  ا زتحت عنوان 

  . گيرد انجام مي, سايرچسباننده هاي آماده و ها چسب و )از جمله رزين مصنوعي( ساس کائوچو يا پالستيکا

بديهي است كه بخشي از . ميزان واردات از طريق اين تعرفه در چند سال اخير ارائه شده است ٥-٢ در جدول

  .  استي سي ويچسب پمربوط به ) درصد ٦٠حدود (ارقام ارائه شده 

  ٣٥٠٦/٩٩٠٠ و ٣٥٠٦/٩١٠٠ و  ١٠٠٠/٣٥٠٦  واردات از طريق تعرفه-٥-٢جدول 

  ١٣٨٥  ١٣٨٤  ١٣٨٣  ١٣٨٢  موضوع
١٣٨٦  

 ) ماهه٩(

  ٩١٩٠  ٧٠٠٠  ٥١٠٣  ٤٤٥٥  ٣٢٠٠  )تن(ميزان 
  ارزش  واردات

  )هزار دالر (
٢٦٥٠٠  ٢١٠٠٠  ١٥٨٠٠  ١٥٣٥٤ ١٣٠٠٣  

  

هاي گذشته داراي رونـدي صـعودي بـوده اسـت کـه            همانگونه که مشاهده مي گردد ميزان واردات طي سال        

اسـت حجـم   الزم بـه ذکـر   . هاي گذشته مـي باشـد     بيانگر افزايش ميزان نياز کشور به اين محصول طي سال         

هاي گذشته بيش از مقادير مـذکور بـوده کـه بـصورت غيـر رسـمي و        واردات اين محصول به کشور طي سال 

  .قاچاق وارد کشور شده است
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  پيش بيني واردات  -
  

، همچنـان بـه واردات ايـن      وجـود  ي سـ  ي و يچسب پـ   در زمينه توليد     ينکه طرح در دست اجرائ    با توجه به آ   

بنابراين ميزان واردات محصول طي سال هاي آتي بطـور متوسـط   . تي نياز خواهد بودهاي آ  محصول طي سال  

  .    در سال در نظر گرفته شده استدرصد ٢٥ تا ٢٠در حدود 

  
   کل امکانات عرضه ينيش بيپ -

    
ـ ي شود که عرضه در سال هـا    ي م ي پيش بين  ي س ي و يچسب پ  توليد   زمينهبا توجه عدم وجود طرح در         ي آت

 در حال اجرا تقريبا ثابت ي طرح ها  يتوليد با توجه به عدم پيشرفت فيزيک       ي از کانال ها   يوند فعل با توجه به ر   

   . افزايش يابدي آتيمانده و واردات اين محصول در سال ها

  )تن( کل امکانات عرضه ينيش بي پ-٦-٢ جدول
سال                               

 شرح
١٣٨٩ ١٣٨٨ ١٣٨٧ ١٣٨٦ ١٣٨٥ 

وليد ميزان کل ت  ١٢٠٠٠ ١٠٠٠٠ ٩٠٠٠ ٨٠٠٠ ٧٥٠٠ 
 ١٢٠٠٠ ١٠٥٠٠ ١٠٠٠٠ ٩١٩٠ ٧٠٠٠ پيش بيني واردات

زان کل امکانات عرضهيم  ٢٤٠٠٠ ٢٠٥٠٠ ١٩٠٠٠ ١٧١٩٠ ١٤٥٠٠ 
 
 
   بررسي روند مصرف -٢- ٤
  

 اخير نيز بيانگر است پيش ي توليد در سال هايبا توجه به روند مصرف اين محصول همانطور که آمار کل

 حداقل ميزان رشد مصرف ساليانه اين محصوالت با عنايت به گسترش ي آتي شود در سال هاي ميبين

 تن در سال برسد که ٢٠٠٠٠ش از  ديگر به بيي و پالستيکي سي وي پي و انواع لوله هايمصرف کفپوش ها

  . آن را نخواهد نمودي تقاضاي محصول تکافون اييضه داخلعر
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  ر كشورمصرف فعلي و آتي محصول د-٤-٤- ٢

 كه عمدتا از جنس هستند، در كشور در  وي سيیچسب پپيش بيني مصرف آتي    ميزان مصرف فعلي و

  . ارائه شده است٧-٢جدول 

 ي سي وي پيچسب ها ميزان مصرف فعلي و آتي -٧-٢جدول 

  نوع مصرف
  مصرف فعلي

  )تن (-١٣٨٦
  مصرف آتي

  )تن (-١٣٩٠
  ٢١٠٠٠  ١٧٠٠٠  ي صنايع پائين دستيدر تمام
  ١٠٠٠٠-٩٠٠٠  ٩٠٠٠  يزان کمبود عرضهم

  ٢١٠٠٠  ١٧٠٠٠  مجموع

  
  در سال هاي برنامه سومصادرات بررسي روند  -٢- ٥
  

يش پـ  در کشور بيشتر از ميـزان توليـد آن مـي باشـد     ي سي وي پيچسب هابا توجه به اينکه ميزان مصرف       

 ايـن مـساله ضـرورت سـرمايه     بيني مي شود که کماکان با کمبور عرضه در بازارهاي داخلي مواجه باشيم کـه   

  .توجه بيشتر به اين صنعت را نشان مي دهد گذاري و

  

  بررسي نياز با اولويت صادرات -٢-٦

 افزايش يابـد بـه همـان ميـزان،          چسب پي وي سي    يصنايع پائين دست  با توجه به اينکه هرچه ميزان مصرف        

  . مورد بررسي قرار گرفته استي سي ويچسب پتقاضاي خواهد يافت، لذا در ادامه ميزان عرضه و تقاضاي 

داخلي قابل  يبازارها مي باشد که تماماً از ي سي وي پيپودر امولسيونيد اين نوع ماده اوليه اصلي در تول

   . تهيه مي باشند

 در صورت تحقق شرايط زير    بنابراين  حدود  طبق آمار رسمي منتشره از سوي سازمان صنايع و معادن، تاکنون            

  : برخوردار خواهد بوديار مناسبطرح از توجيه باز

 ي سي وي صنايع پائين دست پيراه انداز •

 ي سي ويايجاد ارزش افزوده در صنايع پائين دست پ •
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 ي سي وي پي وارداتي از واردات انوع چسب هايجلوگير •

  
  )تن ( چسب پی وی سی موازنه عرضه و تقاضا-٨-٢ جدول

  سال
  شرح

١٣٩١  ١٣٩٠  ١٣٨٩  ١٣٨٨  ١٣٨٧  

  ١٣٠٠٠  ١٣٠٠٠ ١٢٠٠٠ ١٠٠٠٠  ٩٠٠٠ نات عرضهميزان کل امکا
  ٢١٠٠٠  ٢١٠٠٠  ١٩٠٠٠  ١٨٠٠٠  ١٧٠٠٠  پيش بيني تقاضا

  ٨٠٠٠  ٨٠٠٠  ٧٠٠٠  ٨٠٠٠  ٨٠٠٠  عرضه) مازاد(کمبود 
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  بررسي فني طرح توليد

  ي سي وي پيچسب ها 
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کشور و بررسي اجمالي تکنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در  -٣-١
  مقايسه آن با ديگر کشورها

   تکنولوژي توليد چسب پی وی سی- ١-٣-١
  
 بکـار رفتـه در آن توجـه         يها د به خواص حالل   ي با ي حالل پی وی سی   يها  انتخاب فرمول مناسب چسب    يبرا

  :ک حالل عبارتند ازين خواص يکرد مهمتر

  .مت آنيدن و ق بوير، سميته، نقطه جوش، سرعت تبخيسکوزيت، رنگ، بو، ويقدرت حالل

ف بـارل   يـ مـر حـل شـونده دارد براسـاس تعر         ي آن و پل   يائيمي بـه سـاختمان شـ      يت حالل بستگ  يقدرت حالل 

ت يـ  در آورده قـدرت حالل يده را بـصورت کمـ  يـ ن پديـ  ا١٩٥٥ن بار در سال ي اولي که برا  يکائيدان آمر يميش

  . شود يده ميت ناميامتر حالل حالل و دوم پاريدورژنيوند ئيت پياول ظرف.  از دود عامل استيحالل ناش

ـ   يت يکه پارامتر حالل يت است و در صورت    يک پارامتر حالل  ي يمر دارا يک پل ي ا يـ ر شـود و  ـک حـالل بـا آن براب

هـا برابـر متوسـط      کند و پارامتر مخلـوط حـالل  ي در خود حل م   يمر را بخوب  يک به آن باشد آن حالل پل      ينزد

  . باشد ي آنها ميرهاـ پارامتيوزن

هگزانـون   کلوي سـخت بـا اسـتفاده از سـ    ي سـ ي وي قطعات پـ   ي برا ي سمنت حالل  يها که اکثر چسب  از آنجا   

C.HEX دروفوران  ي تتراهTHF    و پودر PVC مجموع حـالل در  يوزن% ٨٠شوند و با در نظر گرفتن  ي ساخته م 

باشـند   ي مـ ١/٩ و ٩/٩ و ٦/٩ب برابر ي که به ترتTHF, CHEX, PVCت ي حالليچسب و با توجه به پارامترها

  . ر محاسبه نمودي دو حالل را طبق رابطه زي درصد وزنيتوان براحت يم

  

CHEX+THF=٨٠ CHEX×٩,٩+THF×٩,٦×٨٠=٩,١ CHEX=٥٠٪ THF=٣٠٪ 

 بعنـوان  THFن فرمـول  يـ در ا. باشـد  ين شرح مي بدي س ي و يول مناسب جهت ساخت چسب پ     ـن فرم يبنابرا

گردد و امکـان   ي شود و از چسب خارج مير مـيعتر تبخي دارد و سر PVC در   ياديوذ ز ـت نف يحالل سبک قابل  

  .شتر استيزانون بـهگ کلويمت آن از سيز قي آن و نيريگ آتش
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   درصد وزنی مواد تشکيل دهنده چسب پی وی سی-١جدول 

  اجزاء چسب  يدرصد وزن
٢٠%  PVCي سي وي پ  
٥٠%  CHEXکلوهگزانوني س  
٣٠%  THFدروفوراني تتراه  

  
  ي سي وي پيچسب ها خط توليد ينولوژصاحبان تک -٢-٣-١

  
تکنولوژی توليد چسب پی وی سی از پيچيدگی زيادی برخودار نمی باشد ولی توليد بديهی است بـرای توليـد     

 نيـاز  ت موردالاچسب ها با کيفيت عالی و فرموالسيون خاص، فرموالسيون و شرايط توليد و همچنين ماشين     

جدول زير شرکت دارنده دانش فنی و تـامين کننـده ماشـين    . شوندنيز می بايست از کشورهای خارجی تهيه        

    .آالت را نشان می دهد

  های دارنده دانش فنی توليد چسب های پی وی سی شرکت -٢جدول 
  نام کشور  نام  رديف
١  DSM هلند  
٢  ScattBader انگليس  
٣  Lonza ايتاليا  

  

  ي سي وي پيچسب هاهاي توليد   روش-٣-٣-١
 يسـاز  ، مخلوطيري سه مرحله بارگيفت در طيک شيوسته و در مدت زمان يچسب به صورت ناپد  يند تول يفرآ

وران کـه در    ـدروفـ يه ون و تترا  ـهگزان ولکي س يها  ابتدا حالل  يرـيدر مرحله بارگ  . شود ي انجام م  يو بسته بند  

 مخـصوص  ن توسـط پمـپ    يشوند و سپس بـه مقـدار معـ         ي قرار دارند وزن م    ي واردات يتري ل ٢٢٠داخل بشکه   

  . شوند يه ميبداخل ظرف در بسته همزن مجهز به کندانسور خنک کننده تخل

ن ي تـوز ي بجـا Metering Pumpر يـ گ  انـدازه يها ا پمپيان و ير جريگ  اندازهيورهاـد از کنتي جديدر واحدها

  . شود يحالل استفاده م

 ضـد جرقـه اسـتفاده    IP بـا  يرگـشت از الکترو پمپ رفت و ب  ت اشتعال آنها  يها و قابل   علت سبک بودن حالل   ه  ب

فوژ ي سـانتر يهـا  ان انتقـال از الکتـرو پمـپ   يـ  بخارات آن در جر   يها ر حالل و وجود حباب    يشود بعلت تبخ   يم
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 در يستونيـ  پيها  پمپيشود ول يجاد ضربه قوچ ميتوان استفاده کرد چرا که به اصطالح در آنها ا    ي نم يمعمول

ن تـر  يکه سنگ زانونـهگ کلويکنند بهتر است ابتدا س ي ميريکل جلوگن مش ي کارکرده و از بروز ا     يفشار باالتر 

 ظـرف بـداخل   يم از بـاال يچه تنظي با دريف مخصوصيق قين پودر از طر   يشود ا  يخته م ياست بداخل همزن ر   

کندانـسور  . ديـ آ ي مخلـوط نـشده بـصورت ژل در مـ          يه شود بخوب  يع تخل يشود و چنانچه سر    يخته م يهمزن ر 

شود و بخـارات   ي در برج خنک کننده خنک ميوده و توسط آب سرد گردشپوسته و لوله ب   نوع   خنک کننده از  

  . گرداند يع کرده بداخل ظرف همزن بر ميدروفوران را مايحالل سبک تتراه

 ساعت بطـول  ٤ معموالٌ حدود ي و سرعت همزن دارد ولي مصرفي سي وي به نوع پودر پ   يزمان همزدن بستگ  

شود و در صـورت   يشگاه ارسال ميت به آزمايفي کنترل ک  ي از محصول برا   يا  نمونه ن مدت يپس از ا  . انجامد يم

 پـرکن  ياقوطيـ وب پـرکن    يـ ر همزن بـداخل دسـتگاه ت      يه از قسمت ز   ير تخل يمناسب بودن محصول توسط ش    

ـ يـ گ ي در اثر اخـتالف سـطح انجـام مـ    يانتقال چسب معموالٌ بصورت ثقل    . شود يه م يتخل ه يـ  تخلي بـرا يرد ول

 سطح چسب داخـل ظـرف همـزن در       ي فشرده بر رو   ياد بهتر است از فشار هوا     ي ز يب با کندروان  عتر چس يسر

عات کنـدروان  ي مناسب جهت انتقال ماي و حلزونيبکسي گر يها توان از پمپ   يالبته م . بسته کمک گرفته شود   

ل دار يـ  فوي گرمـ ٢٧٥ يهـا   يا داخل قوطي و  يوميني آلوم ي گرم ١٢٥ يها وبيمحصول در ت  . ز استفاده کرد  ين

ها نشود وگرنـه حـالل آن    يشود تا هوا وارد قوط يشود و توسط دستگاه درب بند والس بسته م     ي م يبسته بند 

رود و در آنجـا   ي مـ يها با تسمه نقاله به قسمت بسته بنـد  يها و قوط   وپيشود سپس ت   يپرد و چسب ژل م     يم

ز يـ هـا ن  يقوط. شود ي مي بسته بند  ي تائ ٣٦ يها وپ در داخل جعبه جداگانه قرار گرفته سپس در کارتن         يهر ت 

 يات فـوق طـور  يـ ه عمليـ  اسـت سـرعت کل   يهيبد. رديگ ي قرار م  ي تائ ٢٤ يها  در کارتن  يپس از بر چسب زن    

  . رديرار نگـ آزاد قيد و چسب در مجاورت هوايايش ني در کار پيا شود که وقفه يم ميتنظ

  

  تيفي کنترل کيها ستگاهي اي بررس-٤-٣-١

 يازهـا ين ن يتـر  ي متداول و رقابـت در بـازار از ضـرور          يد طبق استانداردها  ي محصول جهت تول   تيفيکنترل ک 

 شـده قبـل از اسـتفاده    يداريه خريمعموالٌ الزم است مواد اول. رديگ يشگاه انجام م يکارخانه است و توسط آزما    
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 دربسته از خـارج    يها شکهت مورد نظر در ب    يفيه با ک  يل آنکه همه مواد اول    ي به دل  يرند ول يش قرار گ  يمورد آزما 

رسـد و جهـت      ي بنظـر مـ    ي کـاف  يت محصول بعد از عمـل مخلـوط سـاز         يفي شوند لذا تنها کنترل ک     يوارد م 

رد تـا  يـ ت انجـام گ يـ فيرل کـش کنتيز آزماي نيا قوطيوپ ي در ت  يشتر بهتر است پس از بسته بند      ينان ب ياطم

  .افته باشديول کاهش نـت محصيفي کين بسته بنديمگر در ح

  
  ت يفي کنترل کيها وهيح شيتشر -

 ي، سـم  يريگ  آتش ي، دما ي نگهدار ي، زمان و دما   يها را از نقطه نظر درصد مواد جامد، کندروان         معموالٌ چسب 

 Tensile Strength, Young´s Modulusده ماننـد  ي قطعـات بهـم چـسب   يکي خواص مکـان يريگ بودن و اندازه

  .دهند درصد مواد جامد يش قرار ميمورد آزما

نمونـه  . باشـد  ير حالل م  ين جدار دو سطح پس از تبخ      يلم چسب بجا مانده ب    ين پارامتر نشان دهنده مقدار ف     يا

ـ      يچسب در خالء خشک م     ن روش در اسـتاندارد  يـ ات ايـ جزئ.  جامـد آن مـشخص گـردد     يشود تا درصـد وزن

ASTM D-فوژ و يق، سـانتر يـ  دقيشگاهيـ  آزماياز آن کوره خالء، ترازويل مورد ني ارائه شده است و وسا٢٥٦٤

  .باشد يگر مي ديل عموميوسا

  

  :يکندروان

 ي از روRVFسکومتر مـدل   يباشد و توسط و    يزان روان بودن چسب م    يته نشان دهنده م   يسکوزيا و ي يکندروان

 داده شـده  ١٠٨٤-ASTM Dد و شرح آن در روش اسـتاندارد  يآ يسرعت گردش موتور همزن دستگاه بدست م

  .است
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   نمودار کلی توليد چسب پی وی سی-١شکل 

  :يکيخواص مکان -

 يهـا  طي در دماهـا و محـ  Peel Strain يا هيـ  و الي، برشي قطعات نمونه از نظر قدرت کششيقدرت چسبندگ

  .وندـر انجام شيها ممکن است در سه حالت ز شين آزمايه ايکل. شود ي ميريگ مختلف اندازه

  . مرز پاره شدن آنيريگ  قطعه و اندازهيوکنواخت بار ريش ي با افزايکيتست استات -١

 Creep ي قطعه و بررسـ ي رو ي با اعمال بار کمتر از نقطه جدا شدن اتصال در مدت طوالن            يکيتست استات  -٢

 .آن در

 . قطعهي کم رويت اثر بارهاي وضعي قطعه و بررسير روي متغي با اعمال بارهايکيناميتست د -٣

ک يدرواسـتات ي هيريـ از به دستگاه اندازه گيشود و ن ي انجام م٢٥٦٤-ASTM Dها طبق استاندارد  شين آزمايا

  .دارد
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  آالت توليدمشخصات ماشين  -

    
  : باشدي به شرح زير مچسب پی وی سی خط توليد ي و جانبيجهيزات اصل  ت

 

  يتجهيزات اصل-٥-٣-١

  :د ين آالت خط توليها و ماش  دستگاهيمشخصات فن

  
  : مخلوط کن با همزن -١

 ٣د يت توليرفـل ضد زنگ با ظيرود و از جنس است     يه چسب بکار م   يه جهت مخلوط کردن مواد اول     ن دستگا يا

  .می شودتن در هر نوبت کار ساخته 

   مشخصات مخزن مخلوط کن-٣جدول 
  ي عدد عمود٤  ا پرهيتعداد بافل    متر مکعب٥  حجم مخلوط کن

 kw ٣٨  قدرت موتور   متر٥/١  قطر تانک

  سه فاز  تورولتاژ مو   متر٣  ارتفاع
  قهي دور در دق٦٠  دور همزن  لوگرمي ک٢٤٥٠  وزن

  

  :نک کنندهخکندانسور  -٢

زن بـداخل خنـک   ـن همزدن بخارات برخاسته از تانک همـ ير حالل و اتالف آن در ح     ي از تبخ  يريجهت جلوگ 

ن يـ ا. شـود  يل و به تانک برگشت داده ميع تبدي و در آنجا به مامی باشد هدايت می شود يکننده که بطور افق 

   است يکندانسور از نوع پوسته و لوله بوده و جنس پوسته آن آهن
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   مشخصات کندانسور-٤جدول 
   فوت مربع٤٩  يسطح حرارت  نچيا١٢  قطر پوسته

  يمس  جنس لوله   عدد٦  تعداد گذر
   متر١  طول لوله   عدد١١٤  تعداد لوله

  نچي ا٥/٠  قطر لوله   عدد١٩  تعداد لوله هرگذر
  

  : وب پرکن يتدستگاه  -٣

هـا   وبي تين دستگاه که مجهز به دستگاه عاج زن جهت بستن انتهاي از ا ي گرم ١٢٥ يها وبيجهت پرکردن ت  

  .باشد يم

  

  : پرکن يدستگاه قوط -٤

  . شود يل دار استفاده مي فوي گرم٢٧٥ يها يجهت پرکردن قوط

  

 ) : والس (يدستگاه درب بند قوط -٥

ر يـ  آنها از دستگاه والـس بـا مشخـصات ز          ي بستن انتها  يباشند برا  ي م يمينيومـل آل ي فو يها دارا  يچون قوط 

  .شود ياستفاده م

   دستگاه درب بند قوطی- ٥جدول 
  لو واتي ک١/١  قدرت موتور

 cm ٨٠ × ٨٠ × ٢٠٠  ابعاد
   عدد در ساعت١٠٠٠  سرعت
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  :دستگاه برچسب زن  -٦

  .ن شرح استيود و مشخصات آن بدش ي پر شده چسب استفاده ميها ي قوطيجهت برچسب زدن بر رو

   دستگاه بر چسب زن-٦جدول 
  متر در ساعتيلي م١٠٠ ي ال٥٠ از قطر ي عدد قوط٦٠٠٠ تا ٢٠٠٠  ديسرعت تول
   وات٧٥٠لوگرم با الکتروموتور ي ک٦٠٠ به وزن cm ١٦٣× ٨٥× ٢٥٠  ابعاد

  

  :دي خط توليها پمپ -٧

ور ضد جرقه ـ با الکتروموت  يدستگاه پمپ رفت و برگشت    ها از درون بشکه به تانک همزن دو          ه حالل يجهت تخل 

  .شود يدر نظر گرفته م

  

  :تسمه نقاله -٨

 ٥/٠ متـر و عـرض   ٨ از تسمه نقاله بـه طـول   ين مراحل بسته بند يها در ح   ع در انتقال مواد بسته    يجهت تسر 

 لو وات ي ک٢/٢متر با قدرت 
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  دين آالت خط تولي ماشي مشخصات فن-٧جدول 
  يمشخصات فن  ن آالتيماش

 متر ٥ل ضد زنگ به حجم ياز جنس است  مخلوط کن
  ٣مکعب و قدرت 

  ٤٩ ياز نوه پوسته و لوله با سطح حرارت  خنک کن
  ي گرم١٢٥وب يلو وات جهت تي ک١/١قدرت   وب پر کن و عاج زنيت

  ي گرم٢٥٧وب يلو وات جهت تي ک١/١قدرت    پرکنيقوط
  لو واتي ک١/١قدرت   درب بند والس

  لو واتي ک٨/٠قدرت   زنبرچسب 
  لو واتي ک٢/١قدرت   فوزيپمپ سانتر

  لو واتي ک١قدرت   يپمپ رفت و برگشت
   متر٥/٠ متر و عرض ٨طول   تسمه نقاله

  

  
  ظرفيت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت ريالي و ارزي بررسي و تعيين حداقل - ٤
  
گذاري هاي مستقيم سرمايه  هزينه- الف  

  ين  زم-١-١- ٤

. ميليون ريال مي باشد٧٥٠ متر معادل ٣٠٠٠ا مساحت هزينه خريد زمين ب  

) مربع متر ٣٠٠٠(× ) ٢٥٠٠٠٠ريال/ مربع متر= (٧٥٠ )ميليون ريال(  

 
  سازي محوطههاي    هزينه-٢-١-٤

  )Site preparation and development (  آماده سازي محوطه-٨جدول 

 )ريالهزار /متر مربع(مبلغ واحد  مساحت بخش
هزينه 
 كل

 ١٢٠ ٤٠ ٣٠٠٠ ٨٠*١٥٠تسطيح زمين 
 ١٣٢ ٣٠٠ ٤٤٠ ديوار كشي

 ١١٦ ٧٥ ١٥٥٠ خيابان كشي و آسفالت و جدول كشي و فضاي سبز
 ٣٦٨ مجموع
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  غيرصنعتي   احداث ساختمانهاي صنعتي و-٣-١-٤

  هاي بخش صنعتي و غير صنعتي هزينة احداث ساختمان -٩جدول 

 بخش
  متراژ 

 )متر مربع(
  مبلغ واحد

 )هزار ريال/متر مربع (
  هزينه كل

  )ميليون ريال(
 ١٣٠٠ ٢٦٠٠ ٥٠٠ سولة خط توليد 

 ٧٥٠ ٢٥٠٠ ٣٠٠ سولة انبار مواد اوليه 
 ٧٥٠ ٢٥٠٠ ٣٠٠  انبار محصول  سولة
 ٣٠٠ ٢٠٠٠ ١٥٠ هاي تاسيسات برق  سوله

 ٦٠ ١٥٠٠ ٤٠ نگهبانی
 ٤٨٠ ٣٢٠٠ ١٥٠ ساختمانهاي اداري، رفاهي، خدماتي 

 ٣٦٤٠ مجموع

  

  هزينه تاسيسات -٤-١-٤

    هزينة خريد تاسيسات-١٠جدول 
 )ميليون ريال( هزينه شرح

 ١٤٤ انشعاب آب
 ٨٠٠ انشعاب برق

 ٥٠ تاسيسات هواي فشرده

 ٣٥٠ ديزل ژنراتور اضطراري
 ٥٠ تاسيسات سرمايش و گرمايش ساختمان اداري
 ٥٠ تاسيسات سرمايش و گرمايش ساختمان توليد

 ٤٠٠  تنی٢باسکول 
 ٨٠ تاسيسات اطفاء حريق

 ١٩٢٤ مجموع
 
 
 
. 
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و وسايل اداري هزينه وسايل نقليه - ٥-١- ٤  

)ميليون ريال( وسائل نقلية مورد نياز-١١جدول   

 قيمت كل قيمت واحد تعداد نام دستگاه يا تجهيزات
 ١٤٠ ١٤٠ ١  سواري
 ٩٠ ٩٠ ١ وانت 

 ٢٣٠ مجموع
 

)ميليون ريال(ري مورد نياز وسائل ادا-١٢جدول   
)ميليون ريال( هزينه كل عنوان رديف  
 ٥٠ ميز و صندلي و قفسه ١
 ١٢ دستگاه فتوكپي و پرينتر ٢
 ٣٠ كامپيوتر و لوازم جانبي ٣
 ١٥ قفسه هاي رختكن ٤
 ٥٠ تجهيزات اداري ٥

 ١٥٧ مجموع
  

  نياز  مورد اصلي آالت ماشين  هزينه خريد تجهيزات و-٦-١-٤

نهايت كل هزينه مورد   مورد نياز ارزيابي گرديده و در اصليآالت ماشين  كل تجهيزات و قيمتاين قسمت در

 و يورو ٣٥٠٠٠٠ ١بر اين اساس قيمت تجهيزات اصلي نياز جهت خريداري آنها مشخص شده است كه 

 آالت اصلي طرح  ميليون ريال برآورد شده است كه كل اين مقدار بصورت ارزي و ريالي بوده و ماشين١٢٠٠

  . از شركت هاي خارجي تامين خواهد

 

لوازم آزمايشگاهي -٧-١- ٤  

ر برآورد ي زيها از در طرح شامل دستگاهي مورد نيشگاهيزات آزمايد تجهيال بابت خريون ريليم ٦٠٠مبلغ 
  : شده است

 

 
                                                

  . ريال در نظر گرفته مي شود١٤٠٠٠هر يورو -١
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برداري  هاي قبل از بهره  هزينه-٨-١- ٤  

   ميليون ريال: قام  ار-برداري قبل از بهرههاي  هزينه -١٣ول جد
 هزينه شرح رديف
 ٢٠٠ هزينة ثبت شركت و اخذ مجوز ١
 ١٥٠ اجارة دفتر مركزي ٢
 ٨٠ هزينه هاي جانبي مالي ٣
 ٨٠ هزينه بهره برداري آزمايشي ٤

 ٥١٠ مجموع
  

  چسب پی وی سیهزينة سرمايه گذاري ثابت طرح توليدي -١٤جدول 

 عنوان
  هزينه

)ميليون ريال (  
 هزينه

)رويو(  
كل هزينه 

)ميليون ريال(  
 ٧٥٠  - ٧٥٠ زمين

 ٤١٧  - ٤١٧ محوطه سازي
 ٧٧٥٠  - ٧٧٥٠ ساختمان سازي

 ٢٩٨٠ - ٢٩٨٠ تاسيسات زيربنايي
 ٦١٠٠ ٣٥٠٠٠٠ ١٢٠٠ تجهيزات اصلي 

 ٦٠٠ - ٦٠٠ تجهيزات آزمايشگاهی
 ١٥٧  - ٢٣٠ لوازم اداري
 ٢٣٠  - ١٥٧ وسائل نقليه

 ٥١٠  - ٥١٠ قبل از بهره برداري
 ٩٤٤,٧ ٤٢٥٠٠ ٨٣٠ پيش بيني نشده

 ٢٠٤٣٩ ٣٩٢٥٠٠ ١٥٤٢٤ مجموع
  
  
   ميزان مواد اولية مورد نياز ساالنه و محل تامين آن از خارج با داخل كشور- ٥
  
   ي و بسته بنديه، کمکياول  مواد-

  
  
  
  
  
  



 

 ٣٥ 

 
 
 
 
 
 
 

                        چسب های پی وی سی هاي صنعتي ايران         سازمان صنايع كوچك و شهرك   

  
  چسب های پی وی سیجهت توليد   مشخصات و هزينه مواداوليه، کمکي-١٥جدول 

 عنوان
يزان مصرف م

)تن(ساليانه   
 قيمت ارزي

) بر تنيورو(  
قيمت ريالي 

)ميليون ريال بر تن(  
هزينه ارزي 

)يورو(  
هزينه ريالي 

)ميليون ريال(  

 - ٧٩٢٠٠٠ - ١٨٠٠ ٤٤٠ سيکلو هگزانون
 ٣٩٦٠  ١٢ - ٣٣٠ پودر پی وی سی
  ٦٧٥٠٠٠ ١٥٠٠ - ٤٥٠ تترا هيدرو فوران

 ٥٠٠ - - - ١٢٠٠٠  گرمی١٢٥تيوب 
 ٥٠٠وطی ق

 ٥٠٠ - - - ٣٠٠٠ گرمی

 ٢٠ - - - ١٥٠٠ نوار چسب
کارتن بسته 
د هزار عد ١٠٠ بندی  - - - ٥٠ 

)ميليون ريال(مجموع   ٢٥٥٦٨ 
  
  
  

  .ميليون ريال خواهد بود ٢٥٥٦٨ توجه به جدول فوق هزينه ساليانه مواد اوليه طرح برابر با
  

  
   پيشنهاد منطقة مناسب براي اجراي طرح-٦
  

ن مکان برای اجرای اين طرح مناطق مکری کشور از جمله اصفهان و اراک و کاشان و همچنين مناسبتري

  .اطراف شهرهای بزرگ مثل مشهد و تبريز می باشد

  

   انساني طرحي وضعيت تامين نيرو-٧
  

  .ر در نظر گرفته شده استدر بشرح جدول زياز طرح مورد نيپرسنل 
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  چسب های پی وی سیاري و توليد در طرح  حقوق و دستمزد پرسنل  اد-١٦جدول 
 تعداد سمت

  مديريت و اداري-الف
 ١ عاملمدير 

 ١ مسئول اداري و مالي

 ١ مسئول تداركات

 ١ كارمند تداركات و فروش

 ١ منشي

 ٢ انباردار

 ٢ راننده

 ٢ نظافتچي و آبدارچي

 ٢ نگهبان

  قسمت توليدي-ب
 ١ مدير توليد

 ٤ سرپرست شيفت

 ١ ه رانند

 ٤ بندي كارگر بسته

 ٨ سايتكارگر 

 ٣١ مجموع 
 كل 
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  طرح توليدبرايبررسي و تعيين ميزان آب، برق، سوخت و امكانات مخابراتي مورد نياز  -٨
 چسب های پی وی سی

  

 چسب های پی وی سیبرآورد ميزان مصرف برق، آب و سوخت بعد از اجراي طرح -١٧جدول 

  واحد  شرح  رديف
  نميزا

  مصرف در ساعت
ميزان ساعت 
  تعداد روز کاري در سال  مصرف در روز

  ٣٣٠  ٤٨٠٠  ٣٠٠  کيلووات  برق مصرفي  ١
  ٣٣٠  ٣٥  -  مترمکعب  آب مصرفي  ٢
  ٣٣٠  ٤٠  -  ليتر  بنزين  ٣
  ٣٣٠  ٣٠  -  ليتر  گازوئيل  ٤
  ٣٣٠  ١٢٠  -  مترمکعب  گاز  ٥
  -  -  -  -  جمع  ٦

  
  .شد خط تلفن مي با٣خط تلفن مورد نياز براي واحد 

  
   حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني- ٩
  

واحدهاي صنعتي مشمول اين قانون كه در محدوده قانوني شهرها مستقر هستند و براي 

بازسازي و نوسازي به خارج از شهرها منتقل مي شوند و يا اين كه بنا بر ضوابط زيست 

  .شامل حمايت هاي ذيل مي شوند, انتقال آنان الزامي مي باشد, محيطي

در صورت تاييد وزارت صنايع و معادن و وزارت جهاد , كت شهرك هاي صنعتي ايرانشر -١

در اختيار واحدهاي فوق قرار دهند و هزينه , كشاورزي موظفند زمين مورد نياز را با سند قطعي

  .به اقساط پنج ساله دريافت نمايند, هاي مربوط را پس از بهره برداري

بدون دريافت , موظفند, گراف و تلفن و شركت هاي تابعهپست و تل, نفت, وزارتخانه هاي نيرو -٢

گاز و تلفن موجود واحدهاي مذكور به , آب, هيچگونه هزينه اي نسبت به انتقال انشعابهاي برق

غير از هزينه (چنانچه اين انتقال مستلزم سرمايه گذاري واقعي . محل هاي جديد اقدام نمايند

 هاي ذينفع و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي با اعالم هر يك از شركت, باشد) اشتراك

  .هزينه ها را دريافت نمايد, كشور
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اجتماعي و , قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي) ١٤٥( فهرست كاالهاي مشمول ماده -و

 .فرهنگي جمهوري اسالمي ايران از تاريخ ابالغ اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

با تاييد وزارت صنايع و ,  اين قانون كه به طور اساسي بازسازي مي شوند واحدهاي مشمول-ز

قانون ) ١٣٢(مشمول معافيت هاي دوره اي موضوع ماده , معادن و از تاريخ بهره برداري جديد

  . خواهد بود٧/٢/١٣٧١) اصالحي(ماليات هاي مستقيم مصوب 

  

  ا تعرفه هاي جهانيو مقايسه ب) 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        

حقـوق گمركـي كـه در حـال     . هاي اوليه و عدم مشكالت فني از طريق گمرك وارد كشور خواهند شـد           تست

  . الت خارجي مي باشدآاشين  درصد قيمت م١٠الت وجود دارد حدود آحاضر براي اين گونه ماشين 

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

يـب توليدكننـدگان داخلـي بـه امـر صـادرات       غهـاي اخيـر بـراي تر    خوشبختانه در سـال  . گمركي مي باشند  

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

  

  هاي سرمايه گذار ها و شركت ، بانك)ها واحدهاي موجود و طرح( حمايت هاي مالي -

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

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

  . هاي صنعتي آمده است براي طرح

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

 . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ مي  درصد سرمايه٧٠سقف 

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

  . گردد  درصد محاسبه مي٦٠ضريب 
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 درصـد و در غيـر ايـن    ٩٠ماشين آالت خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضريب            -٢-١

 . گردد  درصد محاسبه مي٧٥صورت با ضريب 

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

 درصـد محاسـبه   ٧٠ جهت دريافت تسهيالت ريـالي بـا ضـريب    ١-١ اقالم اشاره شده در بند    باشد،

  . گردد مي

رسند سرمايه در گردش مورد نيـاز آنهـا بـه     برداري مي هايي كه به مرحله بهره   اين امكان وجود دارد، طرح     -٢

 .  درصد از شبكه بانكي تأمين گردد٧٠ميزان 

 درصـد و نـرخ سـود    ١٢لند مدت و كوتاه مـدت در بخـش صـنعت     هاي ب   نرخ سود تسهيالت ريالي در وام      -٣

مبلغ تسهيالت اعطايي و نرخ     % ٢٥/١هاي جانبي، مالي آن در حدود          و هزينه  Libor+ ٢%تسهيالت ارزي   

 . باشد  درصد ثابت مي٣سود تسهيالت ارزي براي مناطق محروم 

رزي را با توجه به ماهيـت طـرح از   مدت زمان دوران مشاركت، تنفس و بازپرداخت در تسهيالت ريالي و ا            -٤

 . شود  سال در نظر گرفته مي٨نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمايه حداكثر 

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

 . شود سال در نظر گرفته مي

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

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

  . خواهد شد

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

 درصد سـود ناخـالص تعيـين    ٢٥) هاي صنعتي و مناطق محروم به جز شهرك  (ي  ماليات براي مناطق عاد    -٣

 . شده است
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   تجزيه و تحليل نهائي-١٠
  

برای مصرف چسب در نهايت بررسی های بازار انجام شده نشان می دهد که در آينده پتانسيل مناسبی برای 

پتانسيل پيش بينی شده .  وجود خواهد داشتHOT Meltهای پی وی سی از جمله توليد چسب های 

ی د هزار تن در سال می باشد بنابراين طرح مورد بررسی احداث واح٩بود عرضه اين ماده حدود مبرای ک

الزم بذکر است که بخشی از حالل های مصرفی برای توليد اين .  تنی در سال را پيشنهاد می دهد١٢٠٠

رهای وارداتی تامين خواهند شد که بسادگی محصوالت برای مصرف تتراهيدروفوران و سيکلو هگزان از بازا

     ميليون ريال برآورد  ٢٠٤٣٩ی مورد نياز برای اين واحد حدود ر ميزان سرمايه گذا.قابل تامين می باشد

  . می باشدارزیبع تامين ا به منمربوط درصد آن ٣٠حدود می شود که 



  

 ٤١ 
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 مراجع
  ١٣٨٦ -ت صنايعار وزWimsنرم افزار  -١

 بازرگانیكتاب آمار واردات و صادرات وزارت  -٢

٣- World PVC adhesives Market-٢٠٠٦  

٤- PVC Adhesive Production, PEP Report 

٥- Encyclopedia of chemical engineering(Ull man) 

٦- Technon Orbichem ٢٠٠٦ 

٧- World Petrochemical Report- SRI consulting 

٨- Chemical Economic Handbook- ٢٠٠٦ 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


