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                                  سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران        

  
  خالصه طرح

  

 PVCشلنگ هاي   نام محصول

   تن1000  ظرفیت پیشنهادي طرح

   عمومی و خانگی  موارد کاربرد

  PVC  مواد اولیه مصرفی عمده

  ندارد  )1390سال (کمبود محصول 

  36  )نفر (اشتغال زایی

  m2(  8000(زمین مورد نیاز 
  m2(  250(اداري 

  m2(  950(تولیدي 
  زیربنا  m2(  200 ( تاسیسات سوله

  m2(  1700(انبار 

  1020  تن-  میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی

  m3(  10000 (آب
  میزان مصرف ساالنه یوتیلیتی  kw(  1000 (برق
  m3(  50000 (گاز

  892500  )یورو(ارزي 
  سرمایه گذاري ثابت طرح  17733  )میلیون ریال(ریالی 

  30228  )میلیون ریال(مجموع 
  -  محل پیشنهادي اجراي طرح
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   مقدمه-
  

  : توان به دو دسته زیر تقسیم نمود ها را می پالستیکبه طور کلی 

   General purpose       (GP)        هایی با کاربرد عمومی  پالستیک- الف

   Plastic                           Engineering  هاي مهندسی ستیکپال - ب
  

  با کاربرد عمومیهاي  ستیکپال-الف

از مهمترین . اختصاص دارد GPهاي  هاي تولیدي جهان به تولید پالستیک      درصد از کل پالستیک    85حدود   

  . توان به پلیمرهاي زیر اشاره نمود هاي این خانواده می پالستیک

  

       PP,PEها پلی اولفین - 

 PVC   پلی وینیل کلراید - 

           PSپلی استایرن - 

 ABS   بوتادین-  اکریلونیتریل- مر استایرن کوپلی - 

  

  هاي مهندسی  پالستیک-ب

شود که در بعضی موارد به دلیل دارا بودن خـواص فیزیکـی و    هاي مهندسی به پلیمرهایی اطالق می   پالستیک

پالسـتیک   به طور کلی اغلـب  . جایگزینی براي سرامیک و شیشه و برخی فلزات باشندندتوان مکانیکی باال می

توانند حرارت و فشار باال را تحمل کنند، قابلیـت ماشـین کـاري دارنـد و داراي پایـداري        این خانواده می  هاي  

  : هاي مهندسی عبارتند از مهمترین پالستیک. ابعادي قابل قبولی نیز هستند

  

  POM   پلی استال - 

 PCپلی کربنات   - 
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 پلی اتر ایمید  - 

    PAپلی آمید   - 

  PU  پلی یورتان - 

  PSپلی سولفون  - 

  PFپلیمرهاي فلوئوردار  - 

 پلی تترا اترکتون  - 

 PMMA پلی متیل متاکریالت  - 

 وینیل استر  رزین  - 

 

 

   

  
  PVCنمونه اي از شلنگ هاي  -1 - 1شکل 
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 :  معرفی محصوالت-1
  
  :  محصولISIC معرفی کد -1-1

  .  می باشد که در جدول زیر ارائه شده استشلنگ هاي فشار قوي  طرح مربوط به ISICکد 

  
    ISICکد   نام محصول
  25201530  شیلنگ پالستیکی

  
  شلنگ ها فشار قويعرفه گمرکی ت -1-2
  

هاي قابل  ها و شیلنگ  تحت عنوان لوله39/3917 از طریق تعرفه PVCهاي  ادرات شیلنگواردات و ص

   .گیرد ها عمدتاً از کشورهاي کره و تایوان انجام می  واردات این شیلنگ.گیرد انعطاف مستحکم نشده انجام می

  

    شرایط واردات-1-3
 درصـد  16 است که در سال اخیـر بـه    درصد بوده  35سود بازرگانی این محصول در سال هاي گذشته معادل          

  .در ضمن واردات و صادرات این محصول داراي شرایط خاصی نمی باشد. کاهش یافته است

    
 )ملی یا بین المللی( بررسی و ارائه استاندارد -1-4
  

 در برابر عوامل مناسبی انعطاف پذیري و مقاومت داراي PVCهاي از جنس  شایان ذکر است که شیلنگ

این شیلنگها در همچنین مقاومت حرارتی و مقاومت نسبت به مواد شیمیایی . دارداد شیمیایی  و موجوي

  .محدوده قابل قبول قرار دارد

هاي آزمون استاندارد   به عنوان نمونه مطابق روشPVCخواص فیزیکی مکانیکی شیلنگ  1- 1   در جدول 

 . ارائه شده است
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  ی وینیل کلرایدپل مکانیکی شیلنگ -  خواص فیزیکی-1- 1جدول 
  میزان    ASTMشماره آزمون   واحد   ویژگی 
  g/cm3 --- 1  دانسیته 

  Mg/1000cycles  D1044  3  مقاومت سایشی 
  GPa  D638  2-5/1  مدول کششی 

  Rockwell   ---  D2240  80-70سختی 
  MPa  D638  65  استحکام کششی 
 HB  ---  ---  اشتعال پذیري 

  C  ---  100-90°  دماي کاربري  ماکزیمم
  
هاي پالستیکی با توجه به موارد کاربرد آن ارائه شده  در ادامه استانداردهاي ملی تدوین شده براي شیلنگ

  : است

v  استانداردهاي ملی محصوالت  

 

  هاي سیستم تهویه خودرو  ویژگی شیلنگ ) : 1381سال  (6288استاندارد ملی  - 

هاي مورد  مون مجموعه شیلنگهاي آز ها و روش ویژگی ):1382سال  (7765استاندارد ملی  - 

 هاي ترمز هیدرولیکی خودرو  استفاده در سیستم

هاي الستیکی و  روش آزمون هیدرواستاتیک براي شیلنگ ):1377سال  (4566استاندارد ملی - 

 پالستیکی 
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   قیمت داخلی و جهانی-1-5

  PVCهاي  قیمت جهانی شیلنگ -

 و همچنین موارد کاربرد متغیر خواهد یفیت و مواد تقویت کنندهک بر حسب PVCهاي  قیمت شیلنگ

 ریال و براي شیلنگهاي 20000 معمولی حدود PVCبه طور متوسط قیمت هر کیلوگرم شیلینگ . بود

  . ریال می باشد40000- 35000تقویت شده نیز حدود 

  : کاربردها-1-6 
هایی که تماس با مواد شیمیایی و همچنین  ط در محی به دلیل دارا بودن خواص ویژه، PVCهاي  شیلنگ   

  .  مورد استفاده قرار می گیرند،پذیري و مقاومت مکانیکی باال در محدوده دمایی گسترده مد نظر است انعطاف

در کاربردهاي  PVCهایی از جنس  عالوه بر آن به دلیل خواص زیست سازگاري این پلیمرها شیلنگ 

  . ندپزشکی و داروسازي نیز کاربرد دار

 متفاوت است که باعث اولویت استفاده شده در ساخت شیلنگ ها PVC خواص فیزیکی و مکانیکی   برخی

تفاوت چندانی با  PVCهاي   ولی در مجموع موارد کاربرد انواع شیلنگ.شود استفاده در بعضی کاربردها می

  . یکدیگر ندارند

اکثر منازل و واحدهاي صنعتی از این نوع در .  براي انتقال آب می باشدPVCعمده کاربرد شیلنگهاي 

 عالوه بر مصارف عمومی در صنایع .شیلینگ در حال حاضر براي مصارف عمومی استفاده می شود

     .خودروسازي و همچنین صنایع پزشکی نیز این نوع شیلینگ استفاده می گردد

   محصوالت جایگزین-1-7

 پزشکی و صنایع خودروسازي مصارف عمومی، در PVCهاي  همانطورکه ذکر شد کاربرد اصلی شیلنگ  

هاي  توان به شیلنگ گیرند، می  مورد استفاده قرار می هااز جمله محصوالت دیگري که در این زمینه. است

هاي از جنس اپی   شیلنگ فلوئور الستیک ها،،PVC/ NBR آلیاژالستیکی از جنس الستیک نیتریل، 

  .  اشاره نمود و شیلنگهاي پلی امیديلن کلرو سولفوناتههاي از جنس پلی اتی کلروهیدرین، شیلنگ

  . گیرند هاي فلزي مورد استفاده قرار می ها به صورت تقویت شده با منسوج، الیاف و یا سیم اغلب این شیلنگ
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توان   می،اص انعطاف پذیري و مقاومت مکانیکی در دماي پایین مدنظر نیستودر بعضی موارد نیز که خ

لیاف پلی استر و ا تقویت شده با PVC  شیلنگهاي را جایگزین مصرفپلی یورتان مید وپلی آ هاي شیلنگ

   .نمودابریشم 

   هاي جایگزین شیلنگرا می توان )  و مس اغلب از جنس برنج (هاي فلزي باریک   لوله نیزدر بعضی موارد   

PVCیداسیون، حمل و نقل  و اکسشکل خوردگیم به دلیل انعطاف پذیري بیشتر، عدم وجود ولی.  نمود

نسبت وزن، شیلنگ هاي پالستیکی  و همچنین کاهش آسان تر، تحمل فشار هاي لحظه اي و عدم له شدگی

هاي فلزي با  تر از لوله  برابر سبک6 تا 4 حدود PVCهاي  بطور کلی شیلنگ.  دارند و ارجحیتبه فلز برتري

  .  این نظر بسیار مورد توجه هستند و عالوه بر دارا بودن خواص دیگر ازکاربرد مشابه هستند

   در دنیاي امروز شلنگ هاي فشار قوي اهمیت استراتژیک -1-8
 

  سود آوري، بازده و دوره برگشت مناسب سرمایه گذاري  - 1

توانمندي متقاضی از نظر سابقه صنعتی، نیروهـاي متخـصص و مجـرب جهـت اجـرا و راه انـدازي و                  - 2

 موقع سهم آورده متقاضی و تسریع در اجراي پروژههمچنین توانمندي مالی به منظور تأمین ب

 بازار مصرف رو به رشد  بالقوه و بالفعل مطلوب داخلی و ایجاد شرایط مناسب براي صادرات - 3

واردات باالي این ماده در سال هاي اخیر باعث خروج ارز زیادي از کشور شـده اسـت کـه در صـورت         - 4

 . شور جلوگیري می شودتولید و جوابگوئی نیاز داخلی از خروج ارز از ک

  
   کشورهاي عمدة تولید کنندة این محصول در داخل کشور-1-9
  

در حـال  .  از آنجا که داراي تکنولوژي پیچیده اي نیست در اکثر مناطق تولیـد مـی شـود        PVCشیلنگ هاي   

بـه  حاضر تکنولوژي هاي جدید محصوالتی تولید می کنند که داراي استحکام و مقاوت بسیار باالتري نـسبت             

  .انجام می گیرد...  با الیاف و PVCشیلینگهاي معمولی است و این عمل با تقویت 
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  2فصل 
   يعرضه و تقاضا

  PVC هاي شیلنگ
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بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تـاکنون و محـل واحـد هـا و                      -2-1
  معرفی شرکت هاي سازنده ماشین آالت مورد استفاده در تولید محصول

  
ر کشور از وزارت صنایع مجوز  هزار تن شیلنگ پالستیکی د35 واحد با مجموع ظرفیت 57در حال حاضر    

 هزار تن 23 درصد باشد، ساالنه حدود 65گرفته اند و به طور متوسط چنانچه راندمان تولید این واحدهاي 

  .در جدول زیر وضعیت واحدهاي فعال مشاهده می گردد. تولید واقعی این واحدها خواهد بود

  [1]یکیپالست واحدهاي فعال در زمینه انواع شیلنگ هاي - 1- 2جدول 

  استان ظرفیت  واحدسنجش تعداد 
 شرقی آذربایجان 400 تن 1 

 غربی آذربایجان 220 تن 1 
 اصفهان 2300 تن 3 
 ایالم 4800 تن 2 
 تهران 6180 تن 17 
 بختیاري چهارمحال 600 تن 1 
  رضوي خراسان 2985 تن 3 
 سمنان 340 تن 2 
  و بلوچستان سیستان 250 تن 1 
 قزوین 4496 تن 4 
 قم 1853 تن 3 
 کرمان 1480 تن 2 
 کرمانشاه 5175 تن 2 
  وبویراحمد کهکیلویه 700 تن 1 
 گلستان 300 تن 1 
 گیالن 500 تن 1 
 مازندران 256 تن 2 
 مرکزي 840 تن 4 
 همدان 1150 تن 4 
 یزد 300 تن 2 
  واحدسنجشجمع 35125 تن 57 
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   وضعیت طرح هاي در دست اجرا -2-2
  

 طرح جدید از وزارت صنایع مجوز گرفته اند که اکثر این واحـدها بـدون پیـشرفت        120در حال حاضر حدود     

 داراي واحـد صـنعتی   18براساس آمار مندرج در لوح فشرده وزارت صنایع و معادن تعـداد             . فیزیکی می باشد  

  .می باشد دول زیر در دست احداث می باشد که ظرفیت اسمی هر یک از واحدها بشرح جفیزیکیپیشرفت 

  PVC [1]  هايشیلنگهاي   مشخصات طرح- 2- 2جدول
 استان ظرفیت واحدسنجش  تعداد
 شرقی آذربایجان 1350 تن 2 
 اردبیل 300 تن 1 
 اصفهان 6000 تن 1 
  رضوي خراسان 500 تن 1 
 سمنان 4250 تن 6 
 فارس 150 تن 1 
 قزوین 1000 تن 1 
 قم 50 تن 1 
 گلستان 400 تن 1 
 گیالن 80 تن 1 
 مرکزي 500 تن 1 
 همدان 600 تن 1 
 جمع واحدسنجش 15180 تن 18 

  
 افزوده خواهد شد و مجمـوع  PVC هزار تن به ظرفیت شیلنگهاي      15طبق جدول باال در سالهاي آتی حدود        

بـراي   درصدي در سالهاي آتـی  80با فرض راندمان .  هزار تن خواهد رسید50ظرفیت کل در سالهاي آتی به       

  . هزار تن خواهد رسید40صنعت تولید واقعی این محصول در سالهاي آینده به حدود 
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   بررسی روند واردات-2-3
  

در نظر گرفته نشده  PVCهاي  براساس مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی تعرفه جدایی براي شیلنگ

هاي  ها و شیلنگ  تحت عنوان لوله39/3917از طریق تعرفه  PVCهاي  است و واردات و صادرات شیلنگ

  . گیرد قابل انعطاف مستحکم نشده انجام می

بدیهی است که بخشی از . چند سال اخیر ارائه شده است  میزان واردات از طریق این تعرفه در3- 2 در جدول

  .  استPVCهاي  مربوط به شیلنگ) درصد 50حدود (ارقام ارائه شده 

    39/3917عرفه واردات از طریق ت-3- 2جدول 

  1386  1385  1384  1383  1382  1381  موضوع
  ) ماهه9(

  1005  1350  1275  1352  625  355  )تن(میزان 
  ارزش  واردات

  3354662  4850000  44486505  4799581  26257953  22845085  )هزار دالر (

  

ه است که همانگونه که مشاهده می گردد میزان واردات طی سالهاي گذشته داراي روندي صعودي بود

الزم به ذکر است حجم . بیانگر افزایش میزان نیاز کشور به این محصول طی سالهاي گذشته می باشد       

واردات این محصول به کشور طی سالهاي گذشته بیش از مقادیر مذکور بوده که بصورت غیر رسمی و    

  .قاچاق وارد کشور شده است

  
  پیش بینی واردات -
  

 در سـال در نظـر    درصـد  25 تا   20ي آتی بطور متوسط در حدود       میزان واردات محصول طی سال ها     

  .   گرفته شده است
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   کل امکانات عرضه ینیش بیپ -
    

 پیش بینی می شود که عرضه در سال هاي آتی PVC هاي شیلنگبا توجه عدم وجود طرح در زیمنه تولید 

  .با توجه به روند فعلی از کانال هاي تولید ثابت باقی بماند

  
  )تن( کل امکانات عرضه ینیش بی پ- 4- 2 جدول

سال                               
 1389 1388 1387 1386 1385 شرح

 40000 30000 23000 20000 16000 میزان کل تولید 
 1700 1600 1450 1200 1000  وارداتینیش بیپ
زان کل امکانات عرضهیم  17000 21200 24450 31600 41700 

 
 
  مصرف  بررسی روند -2-4

 بصورت عمومی و در اکثر منازل براي شستشو و آبیاري    PVCهمانطور که اشاره شد کاربرد اصلی شیلنگهاي        

طبق آمـار  . لذا مصرف این محصول بصورت سرانه مصرف خواهد بود. از این نوع شیلنگ استفاده می شود     ... و  

ن اسـاس میـزان مـصرف فعلـی      که بر ایـ  گرم می باشد  350 حدود   در حال حاضر سرانه مصرف این محصول      

   . در جدول زیر روند مصرف این محصول در سالهاي گذشته امده است. هزار تن می باشد25حدود 

   در کشورPVC روند مصرف شیلنگهاي - 5- 2جدول 
                              سال
 1387 1386 1385 شرح

)گرم به ازاي هر نفر در سال(سرانه مصرف   280 310 350 
)تن(ان مصرف میز  17000 22000 25000 

  

  مصرف فعلی و آتی محصول در کشور-2-4-1

  . ارائه شده است6- 2 در کشور در جدول PVCپیش بینی مصرف آتی شیلنگهاي    میزان مصرف فعلی و

بر این اساس مصرف .  گرم به ازاي هر نفر افزایش داده شده است500در برآورد مصرف آتی سرانه مصرف به 

  . تن در سال برآورد می گردد37500 محصول حدود آتی این
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 PVCهاي   میزان مصرف فعلی و آتی شیلنگ- 6- 2جدول 

  مصرف فعلی  نوع مصرف
  )تن ( - 1388

  مصرف آتی
  )تن (-1390

  PVC 25000  37500مصرف شیلنگهاي 
  
  
  در سال هاي برنامه سومصادرات بررسی روند  -2-5
  

    بـه نظـر  لـذا  تقریبا یکـسان مـی باشـد،    در کشور PVC هاي شیلنگید و تولبا توجه به اینکه میزان مصرف      

نیازي به واحد جدیدي در این زمینه باشد و مشاور پیـشنهاد سـرمایه گـذاري در                نمی رسد طی سالهاي آتی      

  .سایر صنایع مرتبط مخصوصا تولید شیلنگهاي مهندسی قابل استفاده در صنعت خودرو سازي را می نماید
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  نیاز با اولویت صادراتبررسی  -2-6

 تامین تولید کنندگان داخلی می باشد که تماماً از PVC پودر   هاشیلنگید این نوع ماده اولیه اصلی در تول

   . می شود

ـ  PVC هـاي  شیلنگ واحد تولیدي 57طبق آمار رسمی منتشره از سوي سازمان صنایع و معادن، تاکنون       ه ب

واحـد صـنعتی بـا     18صـادر شـده و تعـداد     پالستیکی هاي یلنگش تن در زمینه تولید      هزار 35ظرفیت کل   

میـزان کـل امکانـات    .  در سال در دست احـداث مـی باشـد    هزار تن15 درصد و ظرفیت 5بیشتر از  پیشرفت  

هاي آتی و موازنه عرضه و تقاضاي محصول بشرح جـدول زیـر             عرضه و پیش بینی تقاضاي محصول طی سال       

 و میـزان عرضـه ار تقاضـاي    خواهـد بـود  ن برخـوردار   یتوجیه بـازار مناسـب    طرح از    طبق جدول زیر  . می باشد 

  .محصول بیشتر است

  
  )تن( موازنه عرضه و تقاضا - 7- 2 جدول

  سال
  1391  1390  1389  1388  1387  شرح

  40000  30000 23000 20000 16000 میزان کل امکانات عرضه
 37500 35000 30000 25000 22000  پیش بینی تقاضا

  )2500(  )5000(  )7000(  )5000(  )6000(  عرضه) ازادم(کمبود 
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  3فصل 

  بررسی فنی طرح تولید
 PVC هاي شیلنگ 
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کشور و بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در  -3-1

  مقایسه آن با دیگر کشورها
  : تکنولوژي تولید-3-1-1
  

وسته بوده و تولیدکنندگان این محصول در دنیا اغلب از فرایند اکستروژن براي تولید شیلنگ یک فرایند پی

. باشد اي است، می که فرایند پیوسته لذا فرایند انتخاب شده فرایند اکستروژن. کنند تولید شیلنگ استفاده می  

 در این شود، زیرا از روش اکستروژن استفاده میاغلب بطور کلی جهت تولید پیوسته محصوالت پلیمري 

 روش سطح اتوماسیون و کنترل بر روي دما و فشار و در عین حال شرایط محصول خروجی باالتر می باشد و

  . باشند  فن آوري منتخب جزء بهترین و به روزترین فناوري موجود میهمچنین

 این از جمله. محصوالتی با این روش قابل تولید هستند که داراي سطح مقطع پیوسته باشندبه طور کلی 

در این روش ماده پلیمري خام بصورت گرانول یا . محصوالت می توان به انواع لوله، ورق و پروفیل اشاره کرد

پودر وارد اکسترودر گردیده و پس از تبدیل شدن به حالت مذاب و هموژن شدن در طول اکسترودر، در قالب 

 ابعاد و شکل  محصولی با بههاي پایین دست شکل دهی شده و سپس محصول بعد از طی کردن دستگاه

 .شود تبدیل میمدنظر نهایی 

  
 PVC هاي شیلنگصاحبان تکنولوژي خط تولید  -3-1-2

  
نظیر کشورهاي چین و کره در آسیا، آلمان و ایتالیا در (ورهاي متعددي در نقاط مختلف جهان کشن نواک مه

حصول طرح حاضر فعالیت می مید لو تت جهز زمینه ساخت ماشین آالت مورد نیادر) امریکور آاروپا و کش

ظر ن ردمو دنیآرفعالوه بر این از آنجا که . رو مشکلی در زمینه جذب فناوري به نظر نمی رسد از این. نمایند

  تنها نکات مهم در این فرآیند چگونگی راه،می باشدمواد اولیه در طرح حاضر تنها محدود به شکل دهی 

ی تنظیم شرایط فرآیندي جهت تولید گگونچ و دولیت مختلف خط ولید، روش کار با اجزايخط تازي اند

         محصول مورد نظر است که همه این موارد بدون دریافت هزینه اضافه از طرف شرکت سازنده تامین
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  .  گرددمی

 در آوري فن تامین يارب يا هنیزهطرح ن ایر  درنظد رودر نهایت اینکه با توجه به عدم پیچیدگی فرآیند م

 نیز به هنگام تحویل خطوط تولید انجام می پرسنلمربوط به  وزشمت آسر اکالزم به ذ. ر گرفته نمی شودنظ

  .ددرگشود و هزینه اي براي آن دریافت نمی 

شرکت هاي   شرکت هاي اروپایی بخصوصPVCعمده دارندگان دانش فنی خطوط تولید شیلنگ هاي   

  و ژاپنیدودي شرکت هاي آسیایی نظیر شرکت هاي چینیتا ح ریشی، ایتالیایی و سوییسی وتآلمانی، ا

 آورده شده  و صاحبان دانش فنی ماشین آالت اسامی تعدادي از این تولید کنندگان1- 3در جدول   .هستند

  .است

  مورد نیاز طرحصاحبان دانش فنی ماشین آالت  -1-3جدول 
  شرکتنام کشور
 Reifen Hauser آلمان

ریشتا  Cincinnati 
 Krauss Maffei آلمان
 Batten Feld آلمان
 APX آلمان
 Buassano ایتالیا
 Maillefer سوییس

 

 به عنوان شرکت مورد نظر جهت اخذ پیشنهادات انتخاب Mailleferتکنولوژي شرکت ارائه دهندگان از میان 

بر دامنه تولیدات به مرور  و هس با این نام شروع به فعالیت کردی در سوی1920این کمپانی در سال . گردید

  .ه استخود افزود

  می باشد زیرامروزه این شرکت تولید کننده محصوالت   

 سیمهاي مخابراتی مسی •

 کابلهاي انرژي •

   : شامل و شیلنگانواع لوله

 هاي انرژي و مخابراتی کابل -
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 لوله هاي آب سرد و گرم -

 هاي کابلی عایق -

 صنایع اتومبیلشیلنگ هاي  -

  صنایع پزشکیشیلنگ هاي -

 م سرمایش اتوماتیکسیست -

 اي آبیاري قطرهلوله هاي  -

  
   هاي مهندسیشیلنگهاي تولید   روش-3-1-3

  : باشدکه عبارتند از  داراي مراحل مختلف میPVCند تولید شیلنگ هاي یفرآ

 توزین •

 اکستروژن  •

 کلگی و قالب •

 کالیبراسیون  •

 سرمایش  •

 چاپ •

 جمع آوري •

 

   توزین -1

دسـتگاه گراویمتـري    . اسـتفاده مـی شـود     ) وزن سـنجی  (گراویمتريدر این بخش از سیستمی به نام سیستم         

 و سایر مواد افزودنی را به داخـل اکـسترودر کنتـرل           PVCجرمی یا میزان وارد شدن        اي است که دبی     وسیله

               هــایی مــی باشــد کــه همگــی بــر روي قیــف اصــلی اکــسترودر نــصب ایــن دســتگاه داراي قیــف . نمایــد مـی 

 Ultra Sonic)چنــین ایــن دســتگاه در ترکیــب بــا دســتگاهی بــه نــام کنترلــر ضــخامت هم .گردیــده انــد

Measurement) می باشدبراي دستیابی به حداقل ضخامت استاندارد را دارا قابلیت تنظیم ورودي مواد .  
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 گیـرد و آن را بـا    مـی  تحویـل هیی باشد که مواد را از قیف خوراکدمي ر مانند اکسترود تريسیستم گراویم   

    ي مـوادي کـه در درون قیـف خـوراك دهـی تجمـع      براِ. ی کندمی جرمی تعیین شده به اکسترودر هدایت       دب

     و 2-3 ،1-3تـصاویر  . ی دهند تا مـواد در ایـن قـسمت تجمـع نکننـد         ممی کند، یک همزن و یا لرزاننده قرار       

راویمتـري بـا قیـف    ی همـزن دار و دسـتگاه گ  هد  به صورت شماتیک دستگاه گراویمتري با قیف خوراك        3-3

  . ورودي اکسترودر اصلی می باشد،خروجی این اکسترودر. ی دهدمی بدون همزن را نشان هد خوراك

  

 

 

 

 

 

 

ی همزن دارهد  دستگاه گراویمتري با قیف خوراك- 1- 3شکل   

 

 

 

 

 

 

 

  بدون همزنهید  دستگاه گراویمتري با قیف خوراك- 2- 3شکل 
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تري دستگاه گراویم- 3- 3شکل   

    اکسترودر-2

قلب خط تولید اکسترودر است که با ذوب کردن مواد و یکنواخت کردن مذاب، مـواد را بـراي تولیـد شـیلنگ       

شـوند و ایـن     سـاخته مـی  هبـا اسـتفاده از اکـسترودرهاي تـک پیچـ       PVCهاي  امروزه شیلنگ . کند  آماده می 

اکـستروژن را مـی تـوان    بـه طـور کلـی    . انـد  اکسترودرها، کاربرد فراوانی در صنعت تولید شیلنگ پیـدا کـرده          

شوند و سپس قابلیت تبدیل  فرآیندي دانست که طی آن مواد جامد به صورت کامالً یکنواختی ذوب یا نرم می         

، داراي قـسمتهاي مختلفـی هـستند کـه در      PVCاکسترودر هاي . به شکل و ابعاد مورد نظر را پیدا می کنند      

  .  به آنها اشاره شده استزیر 
 

 کتروموتور ال •

  سگیر بوک •

 جعبه کنترل •

 ) Hopper(قیف خوراك دهی  •

 پیچ اکسترودر  •

 )Barrel(سیلندر  •

 هاي حرارتی  المان •
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  . هاي فوق پرداخته شده است  به توضیح قسمتزیردر 
 

  ) Electro Motor(الکتروموتور •

 .این قسمت انرژي و گشتاور الزم را براي چرخش پیچ اکسترودر فراهم می سازد

 )Gear Box(وکس گیر ب •

گیر بوکس یا جعبه دنده وظیفه انتقال نیرو و گشتاور را از الکتروموتور براي چرخاندن پیچ اکسترودر بر عهده                 

  . دارد

 )Hopper(قیف خوراك دهی  •

  .از طریق قیف خوراك دهی وارد اکسترودر می گردند مواد اولیه

 پیچ اکسترودر •

دنیها به سمت جلو، فـشرده سـاختن گرانولهـا، ذوب و یکنواخـت      و سایر افزو    PVCپیچ وظیفه انتقال گرانول     

بـراي    PVCتمـامی اکـسترودرهاي تـک پیچـۀ مـورد اسـتفاده بـراي اکـستروژن        .  نمودن آنها را بر عهده دارد  

  . یکنواخت کردن مذاب و پراکنش مواد درون آن، معموالً داراي نواحی اختالط هستند

به طور کلی کنترل دماي پیچ به دو شکل زیر صورت . وردار می باشدکنترل دماي مذاب از اهمیت باالیی برخ
  :می گیرد

 )بسته (خلی دامايکنترل د •

آب بـه علـت   . در این روش در داخل ماردون یک کانال بسته قرار دارد که در داخل آن آب موجود مـی باشـد         

 پـیچ  دايدر ابت. گرددمی  گرماي موجود در بخش انتهایی پیچ  داغ شده و بخار می گردد و به سمت عقب باز        

لذا بخار گرم دماي خود را از دست داده . باشدمی  پیچ انتهاي دما پایینتر از ،باشدمی که قسمت انتقال جامد    

 و از افـزایش   شـده ي پـیچ مـا  باعث یکنواخت شدن دفراینداین . و میعان می کند و این عمل تکرار می گردد     

  .کند می ي ماردون ممانعتدما

  

  



 

 22

 
 
 
 
 
 
 

  PVC   شیلنگ هاي                             سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران             

 

 

 

 

سیستم تنظیم دماي داخلی- 4- 3شکل  
 

 )باز (جیي خارماکنترل د •

روغـن  . تی موجود می باشددر داخل این کانال روغن حرار  . در این روش در داخل پیچ یک کانال باز قرار دارد          

 شـود  میاین عمل باعث . شودمی شود و به درون پیچ هدایت   می   وارد   صیي خا ما پیچ با د   داي از ابت  رتیحرا

کنتـرل دمـا در سیـستم    . ي مورد نظـر قـرار گیـرد   ما صورت گیرد و پیچ همواره در د       بیه خو   ب  ماکه کنترل د  

مناسـب  تولید محصوالتی با پلیمرهاي حساس به حرارت براي ی باشد و عموما م دقیقتر  جیي خار ماکنترل د 

کنتـرل   م باشـد، لـذا سیـست   مـی ي اکسترودر پارامتر بسیار مهمتر و حساستري  مادر این فرایندها د   .  باشد  می

  .گیردمی  مورد استفاده قرار جی خارمايد

 

 

 

 

سیستم تنظیم دماي خارجی- 5- 3شکل  
 
 
 

 )Barrel(سیلندر  •

اي است که پیچ اکسترودر در آن قرار دارد و مواد پلیمري در فضاي خالی بین سیلندر و پـیچ                سیلندر محفظه 

روي سـیلندر فـضاهایی بـراي    . اشـد سیلندر از قسمتهاي مهم اکسترودر می ب    . به سمت جلو حرکت می کنند     
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جـزاي   سـیلندر و ا 6-3شکل . قسمتهاي مختلف تعبیه شده است که در این فضاها المانهاي حرارتی قرار دارد 

 . دهد میمختلف آن را نشان

 

 

 

 

  سیلندر و اجزاي مختلف آن- 6- 3شکل 

  المانهاي گرمایش -الف

به عبارت دیگر وظیفه افزایش .  گرمایش را بر عهده  دارند ، وظیفه   المانهاي حرارتی که روي سیلندر قرار دارند      

  . عهده دار می باشد ي ذوب راماي به دري مواد پلیمما رساندن دبرايدما 
 

   سرمایشايه  المان-ب

بـه عبـارت دیگـر وظیفـه      .  ، وظیفه سرمایش را بر عهده  دارند         المانهاي سرمایشی که روي سیلندر قرار دارند      

  . در را بر عهده دارندکنترل دماي اکسترو

   بدنه سیلندر-ج

 افـزایش طـول عمـر و    بـراي  مناسب هايي شده با روکشارجنس بدنه سیلندر از فوالد سخت شده و محکم ک       

  .  باشد میکاهش فرسایش

   ماردون-د

 المانهاي هواگیري  •

د در حـین فراینـد و   ، بایـ  کنند از آنجا که برخی از پلیمرها در زمان انبار داري آب و رطوبت به خود جذب می        

 حبـاب و کـاهش   دحضور این مواد در محصول باعث ایجـا     .  گیري آب و رطوبت از مواد جدا شوند         قبل از شکل  
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المانهاي هواگیري روي بدنه سـیلندر قـرار دارنـد و تعـداد       .  شود  خواص فیزیکی و مکانیکی محصول نهایی می      

  .  دارد بستگیرایندآنها به نوع طراحی اکسترودر و مواد مورد استفاده در ف

 جعبه کنترل  •

سازد که  هاي الکترونیکی متعددي است و کاربر را قادر می اي است که داراي کنترل کننده جعبه کنترل وسیله

تغییر دما در قسمتهاي  این شرایط شامل تغییر دور پیچ و. شرایط مختلف فرایندي را براي اکسترودر ایجاد کند

  . می باشد نین کنترل سایر اجزاي خط تولید نیز از این قسمت میسرهمچ. مختلف اکسترودر می باشد

 
    

 

  1 کلگی و قالب-3

PVCدر این مرحله مذاب وارد قسمت .   پس از عبور از اکسترودر کامالً نرم بوده و قابلیت شکل دهی دارد

 پس PVCرم مذاب یکنواخت و گ.  را بر عهده داردPVCکلگی شده و کلگی وظیفه ایجاد مذاب یکنواخت 

قالب وظیفه شکل دادن مذاب یکنواخت و تبدیل آن به شیلنگ با ابعاد . شود از عبور از کلگی وارد قالب می

  .مشخص را بر عهده دارد

هـاي مختلفـی    رونـد، داراي طراحـی   بـه کـار مـی    PVCهایی که براي ایجاد جریان یکنواخـت مـذاب           کلگی

کنـد و بـه شـکل      تو در تو هستند که مذاب از بین آنها عبورمی        همه این کلگی ها داراي دو استوانه      . باشند  می

  .امیده می شود مندرل ن اصطالحااستوانه درونی. آید  در می،یک استوانه توخالی مذاب که آنالوس نام دارد

  . تصویر کلگی و قالب نشان داده شده است7-3 در شکل  

  

  

  

 

 

                                                
1 Die Head and Die Set 
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تصویر کلگی و قالب- 7- 3شکل  

در ایـن طـرح منـدرل    .   ساخته شده براي تولید شیلنگ کلگی عنکبـوتی شـکل بـوده اسـت    اولین طرح کلگی 

نوع دیگر کلگی مورد اسـتفاده      .  می شود  توسط چندین پایه یا نگاهدارنده در درون استوانه بیرونی نگاه داشته          

اده شده  قالب اسپیرال نشان د8-3 در شکل  .در صنایع شیلنگ سازي کلگی هاي اسپیرال و سبدي می باشد     

  .است

 

 

 

 

 
 

)حلزونی( کلگی اسپیرال-8-3شکل            

، بـه سـمت کانالهـاي     در کلگی هاي اسپیرال، مذاب پس از خارج شدن از اکـسترودر و وارد شـدن بـه کلگـی             

به تدریج کاهش مـی یابـد و      عمق این کانالها در طول کلگی     . موجود در مندرل نوع اسپیرال، هدایت می شود       

مذابهاي سرریز شده از کانالهاي مختلف به هم پیوسته و تـشکیل       . شود  ن مذاب داخل آن می    باعث سرریز شد  

  . یک جریان استوانه اي شکل یکنواخت می دهند
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هاي سبدي همانگونه که از نامشان پیداسـت، از منـدرلی توخـالی تـشکیل شـده انـد کـه سـوراخهاي                     کلگی 

 وارد منـدرل شـده و پـس از پـر کـردن آن، در جهـت       در این نوع کلگی، مـذاب . متعددي روي آن وجود دارد  

 درجه تغییـر جهـت   90به عبارت دیگر، مذاب پس از وارد شدن به مندرل        . شعاعی از سوراخها بیرون می آید     

. شـود   داده و به سـمت جلـو رانـده مـی      سداده و از مندرل خارج می شود و در روي مندرل تشکیل یک آنالو             

ار باالیی را ایجاد می کند و در نتیجه دستیابی به تولیدي با سـرعت بـاال،        اشکال این کلگی آنست که افت فش      

در .  داراي این مزیـت اسـت کـه کیفیـت محـصول در آن بـسیار بـاال اسـت         در مقابلولی. در آن مشکل است 

  . کلگی سبدي نشان داده شده است9-3شکل

  

  

  

    

  

   کلگی سبدي- 9- 3شکل   
 

لگی نوع عنکبوتی به دلیل زمان اقامت پـایینتر نـسبت بـه کلگـی         از ک  PVCامروزه در صنایع شیلنگ سازي      

  . اسپیرال و سبدي بیشتر استفاده می شود

قالبها با اندازه هاي متفاوت به کلگی . باشد شیلنگ میابعاد  قالب در انتهاي کلگی بسته شده و  تعیین کننده      

توان از یک کلگی و چند قالـب   لنگ ها میگسترده از اندازه شی محدوده اي   بسته شده و در نتیجه براي تولید        

به این معنی که براي تغییر اندازه شیلنگ، فقط کافیست که قالب تعویض گردد و احتیـاجی بـه        . استفاده کرد 

  .. تغییر کلگی نیست
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   کالیبراسیون-4

  شـده  مـذاب شـکل داده   . از قالب خارج شـد، بایـد سـرد شـود     PVCبعد از اینکه مذاب خمیر مانند و گرم         

PVC  دهد، لذا براي بدست آوردن ابعاد مشخص بایـد از کـالیبراتور    در اثر سرمایش و انقباض تغییر ابعاد می

در اکثر کالیبراتورها قطر  . تواند اندازه قطر درونی یا بیرونی شیلنگ را تعیین نماید           کالیبراتور می . استفاده کرد 

  . باشد ی به طور همزمان غیر ممکن میو تنظیم قطر درونی و بیرون گردد بیرونی تنظیم می

در نـوع اول از خـال در محفظـه    . باشـد  روند به دو شکل می سیستمهایی که براي تنظیم قطر بیرونی به کارمی      

در هـر دو نـوع کـالیبراتور        . شود  کالیبراسیون و در نوع دوم از فشار در درون محفظه کالیبراسیون استفاده می            

  . ناشی از جمع شدگی را جبران می کندنیروي فشار و خال تغییر فرم 

شود، مجاري ایجاد خـال کـه روي دیـواره درونـی کـالیبراتور متـصل                در کالیبراتورهایی که از خال استفاده می      

کشند و در نتیجه اندازه قطر خارجی شیلنگ برابر با قطر داخلی کالیبراتور     است، شیلنگ را به سمت خود می      

  .  گردد است، میکه برابر با اندازه مورد نظر 

شـود و لـذا دیـواره     شود، فشار بر دیواره داخلی شـیلنگ اعمـال مـی    در کالیبراتورهایی که از فشار استفاده می    

کند و در نتیجه اندازه قطر خارجی شـیلنگ برابـر بـا          بیرونی شیلنگ را به دیواره درونی کالیبراتور نزدیک می        

  .  رددگ ، می قطر داخلی کالیبراتور که برابر با اندازه مورد نظر است

تواند از درون کالیبراتور بگذرد و در نتیجـه باعـث خنـک شـدن شـیلنگ و                 در هر دو حالت فوق آب سرد می       

. گیـرد  در واقع در این حالت کمی از عملیات سـرد شـدن در کـالیبراتور صـورت مـی        . تثبیت بیشتر ابعاد شود   

  .شان می دهد سیستم کالیبراتور براي تنظیم قطر بیرونی را بصورت شماتیک ن10-3شکل 
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سیستم کالیبراتور- 10- 3شکل   
 

 سرمایش-5

شیلنگ هاي تولید شده باید در قسمت کالیبراسیون و همچنین بعد از آن در حمام هاي خنک کننده به 

خنک شدن شیلنگ . اندازه کافی سرد شوند تا بتوانند تنشهاي وارد شده در قسمت کشش را تحمل کنند

کند که به آن روش  در روش اول شیلنگ از درون یک استخر آب عبورمی. گیرد انجام میبه دو طریق 

  . گویند غرقابی می

  .گویند شود، که به آن روش پاششی می در روش دوم آب به صورت قطرات ریز به روي شیلنگ اسپري می

بگیرند و آن را خنک توانند انرژي حرارتی را از شیلنگ داغ  هاي ذکر شده تا حد خوبی می  هر دوي روش

  .سازند
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هایی وجود دارد که مانع خروج آب و قطرات آن از درون         هاي سرمایش ممانعت کننده    در انتها و ابتداي تانک    

شـود در اثـر حـرارت     کند و یا روي شیلنگ پاشـیده مـی   آبی که شیلنگ از درون آن عبورمی  . شود  سیستم می 

لذا در این جا ضروري است کـه آب پاشـیده   .  نخواهد بودشیلنگ گرم شده و لذا قادر به خنک کردن شیلنگ         

 وارد شـود  2شده روي شیلنگ گرم از محیط تانک خنک کننده توسط پمپ خارج شود و به قسمت سرد کـن            

. شـود  آب خنک شده مجدداً توسط پمپ به قسمت سرمایش هدایت مـی  . تا حرارت آن را گرفته و خنک شود       

  .ن همواره حمام خنک کننده با دماي پایین داشتتوا لذا با استفاده از این روش می
 

   چاپ-6

 زیـر این مشخصات شامل مـوارد   .  باشد  بر طبق قوانین استاندارد، ثبت مشخصات شیلنگ روي آن ضروري می          

  :است

 نام کارخانه تولید کننده •

 ابعاد شیلنگ •

 استاندارد شیلنگ •

 زمان تولید •

  . باشند شوند، به صورت جوهر افشان می ه میهاي چاپگر که براي چاپ روي شیلنگ استفاد دستگاه

 

   قسمت کشش و جمع آوري   -7

نیروهایی کـه صـرف کـشش       . هدف قسمت کشش، کشیدن شیلنگ بدون پاره کردن یا خراب کردن آن است            

شوند باید به قدري باشد که بتواند بر نیروي اصـطکاك درون کـالیبراتور و نیـز نیـروي اصـطکاك              شیلنگ می 

  . حمام خنک کننده غلبه کندممانعت کننده هاي

بعـد از   .گیرد کشیدن شیلنگها توسط قرقره هاي بزرگی که این شیلنگها به دور آنها جمع می شوند انجام می

 .پر شدن هر قرقره، این قرقره از دستگاه کشش جدا شده و عمل کشش توسط قرقره دیگر انجام می گیرد
                                                
2 -Chiller 
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   جمع کن قرقره اي- 11- 3شکل 
 

  . ارائه شده است12-3 در شکل کلی گردش مواد در این فرآیندنمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تصویر نمودار گردش مواد- 12- 3شکل 
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  آالت تولیدمشخصات ماشین  -

    
  :به شرح زیر می باشد PVCجهیزات اصلی و جانبی خط تولید شیلنگ هاي   ت

 

  تجهیزات اصلی-3-1-4

 معرفی شده 2- 3 در جدول یسی از شرکت سوئ شده اخذهاد پیشن بر اساسخط تولیداصلی ماشین آالت 

 .است

    PVCهاي  شیلنگماشین آالت خط تولید -2-3جدول 
 ردیف شرح تعداد

 NMC 45- 24D 1اکسترودر مدل  2
 NMA 30- 24D 2اکسترودر مدل  1
 MC 8- 24 3کلگی اکسترودر مدل  1

 MC8- 24 4قالب مدل   سري1
ب تجهیزات اضافی قال  سري1 MC 8-24 5 

 CBA 32 6کالیبراتور مدل  1
 O 32 7کالیبراتور مدل  2
 UMAC R 40- 6K 8دستگاه اندازه گیري ضخامت مدل  1

 CBA- BRA+ BRB 032 9تجهیزات جانبی مدل   سري1
 O 32 10تجهیزات جانبی کالیبراتور   سري2

 BRA 32 11حمام خنک کن مدل  1
 O 32 12خشک کن  1
انبی دستگاه اندازه گیر قطر مدل تجهیزات ج 1 ODAC 34 XY 13 
 RCA 32 14کشنده مدل  1
 CMA 750 15دستگاه برش مدل  1

 X 16 1/5تجهیزات کامپیوتري کنترل مدل   سري1
 17 واحد کنترل  سري1
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  :دبه توضیح هر یک از موارد فوق پرداخته می شوزیر در 

 NMC 45- 24 Dاکسترودر مدل  ×

  :ر داراي اجزاء زیر می باشداین اکسترود

 ابزار آالت جانبی §

این ابزار آالت شامل یک مجموعه از وسایل الزم براي نصب و خارج ساختن پیچ می باشد که همراه با 

  .دستگاه ارائه می گردد

  

 بدنه اصلی §

 این اکسترودر قابلیت حرکت به اطراف و تغییر شیب در جهات مختلف را دارد که با استفاده از این

     ، تعویض پیچ و کلگی به راحتی انجام حرکات امکان انجام فرآیندهایی همچون تمیز کردن اکسترودر

  .گیردمی 

 سیلندر §

شیارهاي طولی ایجاد شده در بخش خوراك دهی به همراه انتخاب مناسب پیچ، امکان دستیابی به      

. ر این اکسترودر از فوالد نیتراته استجنس سیلند. خروجی هاي باال را براي مواد مختلف فراهم می سازد

  .می گیرد گرمایش سیلندر با استفاده از المان هاي الکتریکی و سرمایش آن با استفاده از هوا انجام

 

 »Elise 0.3« پیچ  §

 خروجی باال از  اختالط مناسب و. می باشدMailleferطراحی این پیچ بر مبناي طراحی خاص شرکت 

  . از فوالد نیتراته ساخته شده است نیزاین پیچ. شدویژگی هاي این پیچ می با
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 گیره بین سیلندر و کلگی §

  این بخش داراي ترموکوپل مخصوص به خود می باشد که امکان کنترل مستقل دمایی را فراهم 

  .می سازد

 موتور اصلی §

 کیلووات 29  با توانAC دور در دقیقه با استفاده از یک موتور 215این موتور داراي سرعتی معادل با 

انتقال نیرو بین موتور و . این موتور داراي تمامی اجزاء مکانیکی براي به حرکت در آوردن پیچ است. است

  .جعبه دنده به صورت مستقیم انجام می گیرد
 

 قیف همراه با شیر تخلیه §

ا بدون   پرداخت کامل سطح امکان تغییر مواد ر. جنس این قیف از فوالد ضدزنگ با کیفیت باال می باشد

  .این قیف داراي نشانگر سطح مواد نیز می باشد. تمیز کاري فراهم می سازد
 

 ) S7 PLC(جعبه کنترل  §

این واحد . تنظیم بهینه پارامترهاي کنترلی به صورت اتوماتیک و دستی از طریق این واحد انجام می گیرد

.  پارامترهاي کنترلی استداراي صفحه نمایشگر جهت نمایش اطالعات مورد نیاز و نمایش تنظیمات

این جعبه همچنین داراي یک . تمامی المان هاي الزم براي گرمایش اکسترودر نیز در این جعبه قرار دارد

PLCبراي کنترل سیستم حرارتی اکسترودر است .  

 

 کابل هاي اتصال §

ت این مشخصا. هستنداین کابل ها، کابل هاي الزم جهت اتصال اکسترودر با تجهیزات الکترونیکی 

  . ارائه شده است7- 3 و اجزاي آن به طور کامل در جدول اکسترودر 
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   NMC 45-24 D   مشخصات اکسترودر مدل- 3- 3جدول
 مشخصات  مقدار 

 ارتفاع پیچ  میلیمتر1,000
 میزان جابه جایی طولی  میلیمتر200

  جنس سیلندر فوالد نیتراید
1,000 HV سختی سطح 

 عمق نیتراید  میلیمتر5/0
 تعداد نواحی حرارتی سیلندر 4

 توان حرارتی کل  کیلووات6
4 تا 1  تعداد نواحی سرمایش سیلندر 

 حداکثر فشار سیلندر  بار900
 قطر پیچ  میلیمتر45

 )L/D(نسبت طول به قطر  24
  تعداد نواحی حرارتی گیره 1

  توان گرمایش گیره  کیلووات96/0
5/12   نسبت جعبه دنده 

ر نیوتن مت43/1   حداکثر گشتاور پیچ 
  حداکثر دور پیچ  دور بر دقیقه215

  توان موتور   کیلووات29
  سرعت موتور  دور بر دقیقه2,300

  حجم قیف  لیتر50
 PLCسازنده  زیمنس

 

 NMA 30- 24Dاکسترودر  ×

، مشخصات دقیق این می باشدNMC 45-24 D  نیز داراي اجزاي ذکر شده براي اکسترودراین اکسترودر 

  . ارائه شده است8-3سترودر و اجزاي آن در جدول اک
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   NMC 30- 24 D  مشخصات اکسترودر مدل- 4- 3جدول
 مشخصات  مقدار 

 ارتفاع پیچ  میلیمتر1,375
 میزان جابه جایی طولی  میلیمتر160

 جنس سیلندر فوالد نیتراید
1,000 HV سختی سطح سیلندر 

 عمق نیتراید  میلیمتر5/0
احی حرارتی سیلندرتعداد نو 3  

 توان حرارتی کل  کیلووات4
 تعداد نواحی سرمایش سیلندر 3

 حداکثر فشار سیلندر  بار1,000
 قطر پیچ  میلیمتر30

(نسبت طول به قطر  24 L/D( 
 تعداد نواحی حرارتی گیره 1

 توان حرارتی  کیلووات63/0
8/10  نسبت جعبه دنده 

 حداکثر گشتاور پیچ  نیوتن متر6/0
 حداکثر دور پیچ  دور بر دقیقه150
 توان موتور   کیلووات6
 سرعت موتور  دور بر دقیقه1,000

 حجم قیف  لیتر28
 PLCسازنده  شرکت زیمنس

 

 MC 8- 24کلگی اکسترودر  مدل  ×

  :اجزاء مربوط به این واحد به شرح زیر است

 45اتصال کلگی با اکسترودر  •

 30اتصال کلگی با اکسترودر  •

  ). بدنه اکسترودرها را به کلگی متصل می کنند ذکر شده اتصالاین دو(

 الیه داخلی) A- 3L(توزیع کننده اول  •

 الیه دوم) A- 3L(توزیع کننده دوم  •

 الیه سوم) A- 3L(توزیع کننده سوم  •
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با استفاده از یـک     . وسیعی از پلیمرها هستند    محدوده   براياستفاده  این توزیع کننده ها داراي قابلیت       

 کنترل امکان انتخاب اکسترودر خوراك دهنده بـدون تغییـر موقعیـت اکـسترودر و اتـصاالت                  سیستم

  .کلگی وجود دارد

 پایه کلگی اکسترودر •

  . می باشداین پایه داراي قابلیت حرکت طولی جهت تنظیم، تمیز کردن و تعویض راحت تر کلگی

  فشارسنج براي اکسترودر اول •

 فشارسنج براي اکسترودر دوم •

 براي اکسترودر سومفشارسنج  •

این فشارسنج که در ابتداي کلگی نصب می گردد وسیله اي براي نشان دادن و کنترل فشار 

  .هستند

 دماسنج براي اکسترودر اول •

 دماسنج براي اکسترودر دوم •

 دماسنج براي اکسترودر سوم •

مشخصات  . می گردد استفاده دمااین دماسنج در ابتداي کلگی نصب می شود و از داده هاي آن براي آنالیز

  . ارائه شده است5- 3در جدول این کلگی 
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   مشخصات کلگی اکسترودر -5- 3جدول
 مشخصات  مقدار 

 قابل تولیدشیلنگ حداکثر قطر   میلیمتر24
 )Centering(نوع سیستم هم مرکز کن  دستی

 تعداد المان هاي گرمایش 3
 کل توان گرمایش  کیلووات05/4

 رارتی اتصال اول و دومتعداد نواحی ح 1
 توان حرارتی   کیلووات4/0 * 2

 ارتفاع اکستروژن  میلیمتر1,000
 محدوده فشارسنج ها  بار1,000 تا 0
 محدوده دماسنج ها  درجه سانتیگراد400
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  ی و ارزيظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت ریال بررسی و تعیین حداقل -4
  

گذاري هاي مستقیم سرمایه  هزینه-الف  

   زمین -4-1-1

. میلیون ریال می باشد1200 معادل  متر8000ا مساحت هزینه خرید زمین ب  

) مربع متر 8000(× ) 250000ریال/ مربع متر= (2000 )میلیون ریال(  

 
  سازي محوطههاي    هزینه-4-1-2

  

  )Site preparation and development (  آماده سازي محوطه-1-4جدول 

 )هزار ریال/متر مربع(مبلغ واحد  مساحت بخش
 - هزینه کل
 م ر

 320 40 8000 80*150تسطیح زمین 
 132 300 440 دیوار کشی

 خیابان کشی و آسفالت و جدول کشی و فضاي سبز    75 334 
 786 مجموع
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  غیرصنعتی   احداث ساختمانهاي صنعتی و-4-1-3

  هاي بخش صنعتی و غیر صنعتی هزینۀ احداث ساختمان - 2- 4جدول 
 بخش

  متراژ 
 )متر مربع(

  مبلغ واحد 
 )هزار ریال/متر مربع(

 م ر - هزینه کل

 2470 2600 950 سولۀ خط تولید 
 1250 2500 500 سولۀ انبار مواد اولیه 

 3000 2500 1200  انبار محصول  سولۀ
 400 2000 200 هاي تاسیسات برق  سوله

 150 1500 100 هبانینگ
ساختمانهاي اداري، رفاهی، خدماتی براي هر نفر 

 متر به عالوه فضاهاي عمومی 20پرسنل اداري حدود 
 )مانند سالن اجتماعات، نمازخانه و سلف

150  3200 480 

 7750 مجموع

  

  هزینه تاسیسات -4-1-4

    هزینۀ خرید تاسیسات-3- 4جدول 

 شرح
   هزینه

 )م ر (
 144 انشعاب آب
 1069 انشعاب برق

 100 سیستم سختی گیر آب

 700 تاسیسات آب خنک کننده

 50 تاسیسات هواي فشرده

 215 دیزل ژنراتور اضطراري

 65 تاسیسات سرمایش و گرمایش ساختمان اداري
 51 تاسیسات سرمایش و گرمایش ساختمان تولید

 133 تاسیسات اطفاء حریق
 2527 مجموع
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و وسایل اداريوسایل نقلیه  هزینه -4-1-5  

)م ر( وسائل نقلیۀ مورد نیاز-4- 4جدول   
 قیمت کل قیمت واحد تعداد نام دستگاه یا تجهیزات

 140 140 1  سواري

 150 150 1 کامیون

 90 90 2 وانت 
 380 مجموع

 
)م ر( وسائل اداري مورد نیاز- 5- 4جدول   

)میلیون ریال( هزینه کل عنوان ردیف  
لی و قفسهمیز و صند 1  70 
 20 دستگاه فتوکپی و پرینتر 2
 50 کامپیوتر و لوازم جانبی 3
 20 قفسه هاي رختکن 4
 90 تجهیزات اداري 5

 250 مجموع
  

  نیاز  مورد اصلی آالت ماشین  هزینه خرید تجهیزات و-4-1-6

نهایت کل هزینه مورد   مورد نیاز ارزیابی گردیده و در اصلیآالت ماشین  کل تجهیزات و قیمتاین قسمت در

 627 دالر و 850000 ٣بر این اساس قیمت تجهیزات اصلی نیاز جهت خریداري آنها مشخص شده است که 

میلیون ریال برآورد شده است که کل این مقدار بصورت ارزي و ریالی بوده و ماشین آالت اصلی طرح از 

  . شرکت هاي خارجی تامین خواهد

 

 

 

 

 

                                                
  . ریال در نظر گرفته می شود14000هر یورو -1
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هیلوازم آزمایشگا -4-1-7  

ر برآورد ی زيها از در طرح شامل دستگاهی مورد نیشگاهیزات آزماید تجهیال بابت خریون ریلیم 300مبلغ 
  : شده است

 

برداري  هاي قبل از بهره  هزینه-4-1-8  

   م ر:  ارقام ) میلیون ریال(برداري قبل از بهرههاي  هزینه - 6- 4ول جد
 هزینه شرح ردیف

 200 هزینۀ ثبت شرکت و اخذ مجوز 1

 400 اجارة دفتر مرکزي 2
 168 هزینه هاي جانبی مالی 3

 226 هزینه بهره برداري آزمایشی 4
 994 مجموع

  
  PVC هاي شیلنگهزینۀ سرمایه گذاري ثابت طرح تولیدي - 7- 4جدول 

  هزینه عنوان
)میلیون ریال (  

 هزینه
)یورو(  

کل هزینه 
)میلیون ریال(  

 2000  - 2000 زمین
 820  - 820 محوطه سازي

 7750  - 7750 ساختمان سازي
 2527 - 2527 تاسیسات زیربنایی

 12527 850000 627 تجهیزات اصلی 
 471  - 471 کابل کشی و عایق کاري
 300  - 784 گمرك تجهیزات خارجی

 784 - 300 تجهیزات ازمایشگاهی
 250  - 250 لوازم اداري
 380  - 380 وسائل نقلیه

اريقبل از بهره برد  994 -  994 
 1425 42500 830 پیش بینی نشده

 30228 892500 17733 مجموع
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   میزان مواد اولیۀ مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از خارج با داخل کشور-5
  
   ي و بسته بندیه، کمکیاول  مواد-

  
  PVC هاي شیلنگجهت تولید   مشخصات و هزینه مواداولیه، کمکی- 8- 4جدول 

یزان مصرف م عنوان
)تن(سالیانه   

 قیمت ارزي
) بر تنهزار ریال(  

 هزینه ریالی
)میلیون ریال (  

PVC 780 10000 7800 
 3120 12000 260 افزودنی ها

)میلیون ریال(مجموع   10920 
  
  
  

  .میلیون ریال خواهد بود 10920 توجه به جدول فوق هزینه سالیانه مواد اولیه طرح برابر با
  
  

  
  طقۀ مناسب براي اجراي طرح پیشنهاد من-6
  

 بصورت عمومی می باشد لذا محل اجراي طرح وابسته به PVCشیلنگهاي ه عمدة مصرف با توجه به آنک

   .منطقه خاصی نخواهد بود و در اکثر مناطق کشور این طرح قابل انجام می باشد

  

   انسانی طرحي وضعیت تامین نیرو-7
  

  .در نظر گرفته شده استر در بشرح جدول زیاز طرح مورد نیپرسنل 
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  PVC هاي شیلنگ حقوق و دستمزد پرسنل  اداري و تولید در طرح - 9- 4جدول 
 تعداد سمت

  مدیریت و اداري-الف
 1 عاملمدیر 

 1 مسئول اداري و مالی

 1 کارمند اداري و مالی

 1 مسئول تدارکات

 1 کارمند تدارکات و فروش

 2 منشی

 4 انباردار

 2 هرانند

 2 نظافتچی و آبدارچی

 4 نگهبان

  قسمت تولیدي-ب

 1 مدیر تولید

 4 سرپرست شیفت

 4 راننده لیفتراك

 4 بندي کارگر بسته

 4 سایتکارگر 

 36 مجموع 
 کل 
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  طرح تولیدبرايبررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت و امکانات مخابراتی مورد نیاز  -8
  PVC هاي شیلنگ

  

 PVC هاي شیلنگبرآورد میزان مصرف  برق، آب و سوخت بعد از اجراي طرح -10- 4 لجدو

  میزان  واحد  شرح  ردیف
  مصرف در ساعت

میزان ساعت 
  تعداد روز کاري در سال  مصرف در روز

  330  16,000  1000  کیلووات  برق مصرفی  1
  330  30  -  مترمکعب  آب مصرفی  2
  330  40  -  لیتر  بنزین  3
  330  60  -  لیتر  گازوئیل  4
  330  150  -  مترمکعب  گاز  5

  
  . خط تلفن می باشد4خط تلفن مورد نیاز براي واحد 

  
   حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی-9
  

در صورت تایید وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد , شرکت شهرك هاي صنعتی ایران - 1

ق قرار دهند و هزینه در اختیار واحدهاي فو, کشاورزي موظفند زمین مورد نیاز را با سند قطعی

  .به اقساط پنج ساله دریافت نمایند, هاي مربوط را پس از بهره برداري

بدون دریافت , موظفند, پست و تلگراف و تلفن و شرکت هاي تابعه, نفت, وزارتخانه هاي نیرو - 2

گاز و تلفن موجود واحدهاي مذکور , آب, هاي برق هیچگونه هزینه اي نسبت به انتقال انشعاب

غیر از (چنانچه این انتقال مستلزم سرمایه گذاري واقعی . ل هاي جدید اقدام نمایندبه مح

با اعالم هر یک از شرکت هاي ذینفع و تایید سازمان مدیریت و برنامه , باشد) هزینه اشتراك

  .هزینه ها را دریافت نماید, ریزي کشور

اجتماعی و , قتصاديقانون برنامه سوم توسعه ا) 145( فهرست کاالهاي مشمول ماده - و

 .فرهنگی جمهوري اسالمی ایران از تاریخ ابالغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
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با تایید وزارت صنایع و ,  واحدهاي مشمول این قانون که به طور اساسی بازسازي می شوند- ز

قانون ) 132 (مشمول معافیت هاي دوره اي موضوع ماده, معادن و از تاریخ بهره برداري جدید

 . خواهد بود7/2/1371) اصالحی(مالیات هاي مستقیم مصوب 

  و مقایسه با تعرفه هاي جهانی) التآمحصوالت و ماشین (حمایت تعرفه گمرکی  -

الت پـس از  آاین ماشـین  . الت از خارج از کشور تامین می شود       آدر اغلب واحدهاي تولیدي بخشی از ماشین        

حقوق گمرکی که در حال حاضـر  . نی از طریق گمرك وارد کشور خواهند شد     تستهاي اولیه و عدم مشکالت ف     

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

 مستلزم پرداخـت حقـوق   ،نها به خارج از کشور صادر می شود    آاز طرف دیگر واحدهاي تولیدي که محصوالت        

یب تولیدکنندگان داخلی به امر صادرات مـشوقهایی  غانه در سالهاي اخیر براي تر   خوشبخت. گمرکی می باشند  

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

  هاي سرمایه گذار ها و شرکت ، بانک)ها واحدهاي موجود و طرح( حمایت هاي مالی -

نعتی اعطـاي تـسهیالت بلنـد مـدت بـراي سـاخت و        هـاي صـ     هاي مالی براي طـرح      یکی از مهمترین حمایت   

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

  . هاي صنعتی آمده است براي طرح

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

 . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ می  درصد سرمایه70سقف 

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

  . گردد  درصد محاسبه می60ضریب 

 درصـد و در غیـر ایـن    90ماشین آالت خارجی در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضریب       -2- 1

 . گردد  درصد محاسبه می75یب صورت با ضر
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 درصـد  70گذاري ثابـت کمتـر از     آالت خارجی در سرمایه     گذاري ماشین   در صورتیکه حجم سرمایه    -3- 1

 درصـد محاسـبه   70 جهت دریافت تسهیالت ریالی بـا ضـریب       1-1باشد، اقالم اشاره شده در بند       

  . گردد می

رسند سرمایه در گردش مورد نیـاز آنهـا بـه     یبرداري م هایی که به مرحله بهره این امکان وجود دارد، طرح     - 2

 .  درصد از شبکه بانکی تأمین گردد70میزان 

 درصـد و نـرخ سـود    10هاي بلند مدت و کوتاه مـدت در بخـش صـنعت     نرخ سود تسهیالت ریالی در وام      - 3

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

 . باشد  درصد ثابت می3ود تسهیالت ارزي براي مناطق محروم س

مدت زمان دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخت در تسهیالت ریالی و ارزي را با توجه به ماهیـت طـرح از            - 4

 . شود  سال در نظر گرفته می8نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمایه حداکثر 

 10ره ارزي براي مناطق کم توسـعه یافتـه و محـروم    حداکثر مدت زمان تأمین مالی از محل حساب ذخی   - 5

 . شود سال در نظر گرفته می

  : باشد هاي مالیاتی نیز براي برخی مناطق وجود دارد که به شرح زیر می عالوه بر تسهیالت مالی معافیت

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

  . خواهد شد

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

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

 . شده است
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   تجزیه و تحلیل نهائی-10
  

 PVC واحد در کشور به تولید انواع شیلنگهاي 57ال حاضر حدود با توجه به برررسی هاي بعمل آمده در ح

در سالهاي اتی نیز حدود .  هزار تن در سال می باشد35ظرفیت واحدهاي موجود حدود . مشغول می باشند

 هزار تن در سال خواهد 50 هزار تن به ظرفیت کشور افزوده خواهد شد که در مجموع ظرفیت کشور به 15

 هزار 40 درصدي براي این صنعت میزان تولید واقعی کشور در سالهاي آتی حدود 80مان با فرض راند. رسید

 هزار تن می 38بر اساس محاسبات انجام شده میزان مصرف در سالهاي آتی حدود . تن برآورد شده است

 بنابراین در بخش عرضه و تقاي محصول تقریبا یکسان خواهد بود و کمبودي در کشور مشاهده نمی. باشد

  .شود و ایجاد واحد جدید بر این اساس پیشنهاد نمی گردد
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