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                                  سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران        

  
  خالصه طرح

  سقف کاذب  نام محصول

   تن در سال3000   طرح پیشنهاديظرفیت

  يساختمان ساز  موارد کاربرد

  رنی استایپل  مواد اولیه مصرفی عمده

   تن در سال3300  )1390سال (کمبود محصول 

  41  )نفر (اشتغال زایی

  m2(  3000(زمین مورد نیاز 

  m2(  150(اداري 

  زیربنا  m2(  800(تولیدي 

  m2(  170(انبار 

  رنی استای تن در سال پل3100  میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی

  m3(  6545 (آب

  میزان مصرف ساالنه یوتیلیتی  kw(  193 (برق

  m3(  592000 (گاز

 525000  )یورو(ارزي 

 11302  )میلیون ریال(ریالی 
سرمایه گذاري ثابت طرح 

  )میلیون ریال(
  18389  )میلیون ریال(مجموع 
  جانی و آذربای جنوبياستانها  محل پیشنهادي اجراي طرح
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   محصولی معرف-1

 [1,2,3,6]نام و کد محصول  -1-1

 26951119ن محـصول   یـ  ا کیسیـ  آ  باشد و کد   ی م )یونو بلوك (سقف کاذب   نام محصول مورد مطالعه     

 در سـوئد بعنـوان اولـین ترموپالسـتیک انبـساطی      1930در ابتداي سـال   )یونو بلوك(سقف کاذب .  باشد یم

فرایند تولیـد تجـاري ایـن مـاده بـر پایـه       . جهانی دوم تجاري نشد با این حال، تا بعد از جنگ        . معرفی گردید 

اکستروژن مخلوط پلی استایرن و پک عامل پف زاي با نقطه جوش پایین که در دماي فرآینـد مـذاب پلیمـر،                

  . منبسط می شود بوده است که ساختار سلولی ایجاد شده بعد از سرد شدن، در پلیمر باقی می ماند

جایگـاه خـود را در   سـقف کـاذب   ه بازار و کاربردهاي آن در صنعت ساختمان،  بسقف کاذب   با معرفی   

عایقهاي (انرژي در ساختمان  ییصرفه جودو نکته مهم در ساخت و سازهاي کنونی،        . این صنعت یافته است   

تـر   سـاز، لـزوم اقتـصادي    و  نیاز به مسکن و حجم باالي سـاخت    . و سبک سازي در ساختمان است     ) حرارتی

جـه در تولیـد مـصالح جدیـد سـاختمانی      یدر نت.  شـود یسازها را موجب مـ  و   تر کردن ساخت    نشدن و ایم  

سازي، ایمنی در برابر حوادثی نظیر زلزلـه   سرعت بخشیدن به فرایند ساخت، افزایش دوام، عمر مفید، سبک       

  .ردی گیجویی در مصرف انرژي مورد توجه قرار م سوزي و صرفه و آتش

 [8]ی شماره تعرفه گمرک-1-2

ن علت ی و به هم باشدیه حمل و نقل آن باال می باشد لذا کرای میمیچون محصول حجسقف کاذب 

ست ی برخوردار نی خاصیدگیچیاز پن محصول ید ایند تولیفران یهمچن. اد رواج نداردیواردات و صادرات آن ز

ن باعث کمتر شدن ی ا دهند ویان قرار میار متقاضی آن را در اختی به راحتی دارنده دانش فنيو کشورها

ن محصول یل باال چون ایبا توجه به دال.  شودین محصول میعالقه مصرف کنندگان به واردات و صادرات ا

   .ن محصول اختصاص داده نشده استی هم به ایخاص یلذا تعرفه گمرک ندارد يمراودات تجار
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  [8]ط وارداتی شرا-1-3

در سـالهاي گذشـته نیـز پلـی     . اول نیـست متـد سـقف کـاذب   عرضه و تقاضاي جهانی و منطقـه اي   

بلوك بعنوان ماده اولیه به کشور وارد شده اسـت و در واحـدهاي   ونویاستایرن انبساطی مناسب براي تولید    

در کـشور  سقف کـاذب  با وجود مصرف رو به رشد پیش بینی می شود .  تولید شده استونوبلوكیصنعتی،  

در . ات ماده اولیه این محصول در سالهاي آینده افـزایش یابـد  و عدم تامین ماده اولیه در داخل کشور، وارد 

پلی استایرن قابل انبساط به اشکال ابتدائی بـا          یعنی سقف کاذب د  یه تول یماده اول واردات  سالهاي گذشته،   

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

  . رفته استیذانجام پانجام 

د یـ ه تول یـ مـاده اول   شماره تعرفۀ گمرکی، کد زیر تعرفه، نوع کـاال و حقـوق گمرکـی                1-1در جدول   

  . درج گردیده استونوبلوكی

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

  %4  ییرن به شکل ابتدای استايمرهایپل  11/3903    11/3903
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  [5] و ارائه استانداردیبررس -1-4

 2- 1ن محصول در جدول ی موارد استفاده گوناگون اي براسقف کاذب ياز برای مورد نياستانداردها

  .آمده است

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

ین کیفیت شدهمضانواع ت  GSH quality 
conditions 

  PS 15 SE  PS 20 SE  PS 30 SE  
  DIN 18164, Part 1   W  WD  WS + WD  نوع کاربرد

 EN ISO 845 kg/m3 15 20 30 حداقل دانسیته بالک

 DIN 4102   B1, Poorly نوع مواد سازنده
flammable 

B1, Poorly 
flammable 

B1, Poorly 
flammable 

یی اندازه هدایت گرما
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]  محصولی و جهانیمت داخلیق -1-5

مجوز تولید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در حال حاضر تنها چند شرکت داخلی مطابق ضوابط 

 3- 1و شرکت معظمی که در جدول  بال شرکتها عبارتند از آبشار فوم، عقاب این.  را دارندسقف کاذب

  .  آورده شده است85 و 84 و 83قیمت محصوالت شرکت آبشار فوم در سالهاي 

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

  200*50*25  200*50*20  )سانتی متر(ابعاد 
  56000  44000  1383شهریور 
  62500  50000  1384شهریور 

  68000  56000  1385ور یشهر
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                          سقف کاذب                                       سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران             

همچنین شرکتی به نام بیژن فوم نیز بلوکهاي سقفی با ژل کوت مخصوص تولید می کند که جدول 

روکش مخصوص در برابر حرارت این .  را نشان می دهد1384  قیمت تولیدات این شرکت در سال 4- 1

 از طرفی .بلوك، ضد موریانه، ضد اسید، ضد بنزین و نفت استوه بر این، این  عال.بسیار مقاوم است

به راحتی می توان دارد، ... چسبندگی پایدار نسبت به تمام مصالح ساختمانی مانند گچ، بتن، گچ و خاك و

م کشی توکار کرد، در ضمن در برابر آفتاب هم مقاو  لوله آن کاشی و سنگ چسباند و یا داخلبر روي آن،

  .شود میننخاله  نیز جایی   در هنگام جابهد وکن است به عنوان عایق سرما و گرما و صوت عمل می
  

  )قیمت به ازاي هر قطعه بر حسب ریال( فوم  بیژنقیمت تولیدات شرکت-  4- 1جدول 
  ژل کوت دار  ساده شیار دار  )سانتی متر(ابعاد 
20*50*200  39500  46500  
25*50*200  49500  56500  
20*65*100  27000  31500  
25*65*100  33000  37500  

  

  
  [1,2,3]موارد مصرف و کاربرد -1-6

 سال است که 50بیش از . استکاربردهاي متنوعی را به شرح ذیل به خود اختصاص داده  سقف کاذب

  .استجاي خود را باز کرده بندي   در بسیاري از کاربردهاي بستهن محصولیا

 از. ذبه زیادي در بخشهاي مختلف صنعت ساختمان پیدا کرده استدر سالهاي اخیر جا سقف کاذب

 در ساختمان می توان، استفاده بعنوان بلوك سقفی، عایق حرارتی یا صوتی فومهاجمله کاربردهاي مهم این 

  .جایگزین سفال در سقف منازل و ساختمانها شده است سقف کاذب که در سالهاي اخیر را نام برد

      و با استفاده از این بلوك ها به جاي باشدیم حرارتی، برودتی و صوتی عایقسبک ،  سقف کاذب

    در شکل سقف کاذب نمونه اي از . درصد از هدررفت انرژي جلوگیري می شود70بلوك هاي سنتی، حدود 

  .  نشان داده شده است2- 1
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  ونوبلوكی نمونه اي از - 1- 1شکل 

  
 درشود که  ساطی به عنوان یک محصول نهایی به بازار عرضه میهاي پلی استایرن انب به طور کلی دانه

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

بر حسب دانسیته و شکل و اندازه در زمینه  سقف کاذبشود که این  می) ونوبلوكی( استایرن انبساطی

اي،  پذیري این ماده در هر شکل و اندازه به علت قابلیت قالب. شود ري به کار برده میبندي و یا عایق کا 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

به موارد زیر اشاره کرد که  عالوه بر کاهش وزن، باعث  از دالیل گسترش کاربرد این محصول می توان 

  .  درصد می شود40صرفه جویی هزینه هاي ساخت در ساختمان تا حدود 

   قیمت نسبتاً پایین - 

  وزن بسیار پایین - 

  ، به دلیل سبکی قطعه و حجم باال که  افزایش سرعت اجرا - 

  .  کاهش می یابد درصد28حدود  زمان اجرا

  کاهش هزینه نیروي انسانی - 

   حجم و هزینه بتن کاهش- 

   افزایش کیفیت بتن - 

 کاهش قطر سازه هاي فلزي و بتونی - 

   اجراي راحت لوله کشی در ضخامت سقف - 
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  جویی در هزینه اسکلت و فونداسیون   صرفه- 

 دو عدد در هر متر مربع ی در بلوك سیمانیصرفه جوی شامل جویی در هزینه کلی اجراي سقف صرفه - 

 90 سانتی متر و حتی 60 سانتی متر به 50و صرفه جویی در مصرف تیرچه با تغییر دهانه تیرچه ها از 

  . درصدي آهن ساختمان می انجامد40 تا 20سانتی متر که به صرفه جویی 

  .شد بای نمي به رابیس بندينیازدیگر و   در اندود گچ و خاكی صرفه جوی- 

  . یابدیکاهش م% 22در هر متر مربع :  در آهن آالتی صرفه جوی- 

 باشد و به دلیل برش آسان امکان پوشش ی خاص نمينیاز به قالب بند: ي در قالب بندی صرفه جوی- 

  .کناره ها را دارد

 تن با 10 به وزن ی متر مکعب بلوك سیمان12 حمل يبه جا: ي در حمل بار و انرژی صرفه جوی- 

کاهش % 30 گردد و زمان تخلیه نیز ی کیلوگرم حمل م504 متر مکعب به وزن 36امیون مقدار همان ک

  . یابدیم

، در این نوع بلـوك نیـازي بـه مـصرف آب نیـست و تنهـا در منـاطق گرمـسیر، در                 صرف آب  کاهش م  -

  .به آب نیاز دارد% 30مقایسه با بلوکهاي سنتی حدود 

 تن کاسته 32 متر 100 از وزن سقف ساختمان در هر ،رناستای  پلیبا استفاده از بلوکهاي سقفی

به و براي حمل  تن بار را سوار بر کامیون 32 متر آپارتمان، کارگر باید 100، براي هر بعنوان مثال. شود می

شود،  وارد می )سفال و تیغه(مقدار خساراتی که در این راه، به بارها . دمجدداً تخلیه نمایطبقات گوناگون 

استایرن، این موارد در مدتی کوتاه و با مبلغ کمتر انجام  در حالی که با استفاده از پلی. گین استبسیار سن

ضمن این که در . تر کرد کممی توان وزن را گیري از این روش جدید،   با بهرهنیزدر مرحله نصب . شود می

ها نیز از استحکام  هم چنین ساختمان. شود جویی می گرد و سیمان هم بسیار صرفه میل- مصرف تیرچه

 تن، در هنگام زلزله، 32 به میزان  متري،100 وزن یک ساختمان با کاهش. مناسب برخوردار خواهند شد

ها در برابر لرزش زمین بیشتر مقاومت خواهند داشت و از احتمال ویران شدن ساختمان چندین  ستون
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 رفتار سازه در برابر زلزله نیز به بهبودکاهش وزن ساختمان می تواند بدین ترتیب، . شود برابر کاسته می

  . کمک نماید

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

ونوبلوك در صنعت ساختمان هستند که بیشترین مصرف در یتنها رقیب اصلی   و آجرسفال

بعنوان عایق حرارتی و  )لوكونوبی(سقف کاذب در خصوص کاربرد . ساختمان را بخود اختصاص داده اند

هاي موجود در کشور پشم شیشه، پشم سنگ، پشم سرباره، فوم  نواع اصلی عایقامی توان از  صوتی نیز

هاي رایج در کشورهاي صنعتی  سایر عایق. استفاده کردهاي پرلیت منبسط  پلی یورتان صلب و فرآورده

هاي پشم و پنبه و   پشم و الیاف چوب، فرآوردههاي هاي فوم فنولیک، فرآورده فرآورده: عبارتند ازنیز 

ن یاستفاده از ا .در صنعت ساختمان شوندسقف کاذب می توانند جایگزین  که هاي شیشه سلولی فرآورده

ن یکم کرده و همچنگر ی مواد دیمان و گچ و بعضی ساخت و ساز در کشور را به سیمحصول وابستگ

  . شودیساختمانها مشتر در ی بیمنیو باعث اده زلزله مقاوم تر کرساختمانها را در برابر 

   امروزيای کاال در دنیکیژتت استرای اهم-1-8

ن محصول با توجه یا که ین معنی، بدهستند امروز يای در دنيت فوق العاده ایاهم يونوبلوکها دارای

ن یهمچن. است برخوردار يت فوق العاده ایاز اهم  در ساختمانهای و حرارتی صوتيهایق کاریت عایبه اهم

 شود از ین سفال در ساختمانها استفاده میگزی باشد و بعنوان جاینکه سبک مین محصول با توجه به ایا

 یق بودن صوتی، عاین محصول به علت سبکیا توان گفت که یبطور خالصه م. ت داردیز اهمیث نین حیا

         .ده استیردگر مورد استفاده در صنعت ساختمان گین مواد دیگزیبا جای تقریو حرارت

  [13]د کننده و مصرف کننده محصولی عمده تولي کشورها-1-9

به .  عمدتاً محصوالتی سبک و حجیم هستندودر فرآیندي کامالً فیزیکی تولید می شود سقف کاذب 

به همین . ، واحدهاي صنعتی در مناطقی احداث می شوند که به مراکز مصرف نزدیک باشندن علتیهم

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

بر پایه اطالعات موجود براي پلی استایرن . در مناطق مختلف جهان وجود نداردسقف کاذب تولید و مصرف 



  

  

  

8

  
  
  
  
  
  
  

                          سقف کاذب                                       سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران             

انبساطی تنها می توان روند رو به رشدي را براي کاربرد این محصول در صنعت ساختمان سازي متصور 

  . انستد

.  باشندیز مین محصول نید کننده ای، تولیرن انبساطی استایپلد کننده ی تولياکثر کشورها

، سنگاپور و ین، آلمان، فرانسه، کره جنوبیکا، چیآمر: رن عبارتند از ی استاید کننده پلی بزرگ توليکشورها

  .ژاپن

 در یقیآمار دق.  شودیماذب سقف کل به ی تبدینبساطرن ای استایپلاز یزان نین کشورها به میدر ا

 2 شود که حدود یاستفاده مسقف کاذب د ی تولي برایرن انبساطی استایپل% 50 حدود یست ولیدست ن

  . باشدیون تن میلیم

 [8]ط صادراتیشرا -1-10

. ستیج نیرا اد در حمل و نقلی زياشغال فضام بودن و ین محصول با توجه به حجیاصادرات و واردات 

اکثر مصرف کنندگان خود  باعث شده است تا يدی کم واحد توليه گذاریساده و سرما دی تولندین فرایهمچن

ماده  اگر با ین محصول حتید ایتول.  استفاده نکنندیو از محصول واردات ن محصول کنندید ایمبادرت به تول

سقف کاذب درات صاچون  . باشدی مقرون به صرفه تر از واردات مي هم باشد از نظر اقتصادی وارداتهیاول

 .وجود ندارد هم یط صادراتین محصول شرای ايبرارواج ندارد لذا 
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  ت عرضه و تقاضای وضع-2

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

 [9,10]آنها 

از آغاز برنامه سوم تاکنون  شود ید نمی تولیران به مقدار کافین محصول در ای خوراك انکهیرغم ایعل

رن ی استاید پلی تولیت اسمیکل ظرف .واجه بوده است ميریش چشمگین محصول با افزاید ایزان تولیم

             دی توليتهایزان ظرفی م1- 2در جدول .  باشدی هزار تن در سال م200 در کشور حدود یانبساط

 درصد به 15د حدود یت تولین مقدار ظرفیاز ا.  آمده است1385 تا 1379 از سال یرن انبساطی استایپل

 يواحدها. آمده استسقف کاذب د کننده ی تولي شرکتها2-2در جدول  .رداختصاص داسقف کاذب د یتول

ن محصول ید ای روز تولي از تکنولوژ...آبشار فوم گستر و  عقاب بال،ن محصول از جمله ید کننده ای تولیاصل

   .بهره مند هستند

  
  )تن در سال (در کشورسقف کاذب  دیتول يتهایظرفزان ی م- 1- 2جدول 

 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال

یرن انبساطی استاید فوم پلیت تولیظرف  12270 13200 16110 28970 72560 182987 202459 
ونوبلوكید یت تولیظرف  1840 1980 2416 4345 10884 27448 30368 

  
  در کشور سقف کاذب  شرکتهاي تولید کننده- 2- 2جدول 

)تن( دیتول محل نام واحد یا شخص  

عتی شمالغربهاي صن ل حال  375 استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز 
 300 استان اصفهان روستاي امشه افشان پالستیک اصفهان

 425 استان اصفهان شهرستان اصفهان سپاهان فرایند
 400 استان اصفهان شهرستان اصفهان آبا عایق شرکت سهامی خاص

 1125 استان اصفهان شهرستان اصفهان اصفهان فوم
د چشمه سار دماوندتولی  600 استان تهران شهرستان تهران 

 200 استان تهران شهرستان تهران توکافوم شرکت
 200 استان تهران شهرستان تهران شرکت عایق کار

 500 استان تهران شهرستان تهران شرکت بهار پاکان اندیشه
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  2-2 ادامه جدول             

 425  تهراناستان تهران شهرستان آبشار فوم گستر
 2100 استان تهران شهرستان تهران عقاب بال

 675 استان تهران شهرستان تهران فوم پالستیک
 350 استان تهران شهرستان تهران برفک سایه

 150 استان تهران شهرستان تهران بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقالب اسالمی
 250 استان تهران شهرستان تهران سید علی شریعتی

م بسته بندي امامیفو  375 استان تهران شهرستان تهران 
 650 استان تهران شهرستان کرج یونولیت

 900 استان تهران شهرستان کرج عایق پالستیک شرکت سهامی
بندي سپید فرایند صنایع بسته  325 استان تهران شهرستان کرج 

 500 استان تهران شهرستان کرج تولیدي فوم تهران شرکت
یدي صنعتی پوشش گستر ظریفمجتمع تول  275 استان تهران شهرستان کرج 

 450 استان تهران شهرستان کرج صنایع بسته بندي پوشش کاال بهار
 550 استان تهران شهرستان ورامبن تعاونی پالستیک و مالمین شهرستان ري

 125 استان خراسان شهرستان مشهد پارس پالست شرق
ستان مشهداستان خراسان شهر اسان پالستیک  500 

 1100 استان خراسان شهرستان مشهد جنرال فوم
 250 استان خراسان شهرستان نیشابور شرکت شایان پوشش

 250 استان خوزستان شهرستان اهواز تولیدي و صنعتی کارون گستر پالستیک
 1800 استان سمنان شهرستان سمنان عایق سازان سمنان

ان شهرستان سمناناستان سمن تولیدي و صنعتی یخدانکار  1050 
 1575 استان سمنان شهرستان گرمسار یخدان پالستیک

 450 استان سمنان شهرستان گرمسار سقف کسري
 950 استان قزوین شهرستان قزوین ایاتش شرکت

 650 استان قم شهرستان قم تولیدي صنایع بسته بندي پیرایش شیمی
ان شهرستان سیرجاناستان کرم صنایع کارا پالستیک شرکت سهامی خاص  200 

 250 استان گیالن شهرستان رشت کیانا فام شمال
 750 استان مرکزي شهرستان ساوه پارس فراورد شرکت

 250 استان یزد شهرستان یزد محصوالت چینی بهداشتی یزد زرین
د کننده هایتولسایر   9585 کل کشور 

 31835 مجموع
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الزم به .  باشدی تن در سال م31835 در کشور ف کاذبسق دیل تولیبا توجه به جدول باال پتانس                                                  

ن خوراك و یستند و با توجه به تامیشه و بطور مداوم مشغول به کار نین واحدها همیذکر است که ا

 باشد و با یفاوت م مت مختلفيسالهات آنها در طول یگر ظرفی عوامل دیت ساخت و ساز و بعضیوضع

را سقف کاذب نه ی موجود در زمي استانداردهايدی تولي واحدها ازیلیخ . کنندیت کار نمیحداکثر ظرف

  کنندیمصرف نمر استاندارد یمحصول غ از مصرف کنندگان یلیخنکه ی و با توجه به ا کنندینم تیرعا

ر استاندارد بودن محصول ممکن است ی علت غ. کنندین کار میی پایلی خيتهایدکنندگان در ظرفیتول لذا

 تن در سال 3000 حدود د ی تولییتوانان شرکتها یا .ن آنها باشدیی پاي تکنولوژن آالت وی از ماشیناش

  .را دارند سقف کاذب

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

 يه گذاریزان سرمایشرفت، می طرح، درصد پيد در دست اجرا اعم از محل اجرای جديت طرحهایوضع

  : آمده است 3- 2 در جدول یت اسمیو ظرف

  
در کشور سقف کاذب در دست اجرا براي تولید انواع هاي طرح-  3- 2جدول   

محل   نام واحد  ردیف
  اجرا

درصد 
  پیشرفت

ظرفیت 
  )تن(اسمی

  1000  75  اصفهان  شرکت صنایع ریسندگی و بافندگی نخ گیران  1
  550  20  اصفهان  سعید نظام زاده  2
  90  20  ناصفها  شرکت تولیدي فرزام ظروف سپاهان  3
  250  40  اصفهان  شرکت تعاونی تولیدي و مهندسی آروین پلیمر  4
  50  31  گیالن  )طرح توسعه(شرکت پارس خزر   5
  125  54  گیالن  محمد حسین حسین زاده صنعتکار  6

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

  .نه حمل و نقل باال واردات نداردی بودن و هزمین محصول به علت حجیا

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

 آغاز شد اما هنوز بسیاري 1378ً از سال   بازار در ایران عمالدر و عرضه آن سقف کاذبتولید قطعات 

در حال  یف نداشت ولاد مصریزن محصول یا ،د محصولی شروع توليابتدا در .از مردم با آن آشنایی ندارند

دا کرده و مصرف آن رو به ی خود را پیگاه واقعیجان محصول ی ا،دیحاضر و پس از گذشت چند سال از تول

ن یزان مصرف ایمت مناسب و در داخل کشور مین محصول با قین خوراك ایدر صورت تام.  باشدیرشد م

 ساخت و ساز و ي دولت برايا با توجه به برنامه ه. خواهد داشتيریش چشمگی شک افزایمحصول ب

ن ی، مصرف اي در مصرف انرژیی و صرفه جويو اقتصاد ی اصوليد دولت به ساخت و سازهاین تاکیهمچن

  .شتر خواهد شدیشتر و بیروز ب محصول روز به

در بخش ساختمان در کشور، باید میزان کل زیر بناي  سقف کاذبتعیین پتانسیل مصرف براي 

با در نظر گرفتن میزان ظرفیت و . ه ساخت در سالهاي اخیر در کشور بررسی گرددساختمانهاي داراي پروان

در ادامه، . در کشور را پیش بینی نمود سقف کاذببه تولید  در کشور، می توان نیاز سقف کاذبتولید کنونی 

از در بر پایه گزارشات ساالنه بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مربوط به بخش مسکن، وضعیت ساخت و س

  .  ارائه شده است4- 2 بررسی گردیده که نتایج آن در جدول 1376- 1390سالهاي 
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  )میلیون متر مربع( در کشور1381- 1390 سطح کل زیربناي ساختمانها در سالهاي - 4- 2جدول 

سطح زیربنا در   سطح زیربنا در تهران  سال
  *شهرهاي بزرگ

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 دانهم 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 

 به سایر مناطق شهري  درصد3/35 درصد به شهرهاي بزرگ و 2/41 ،درصد به شهر تهران 5/23شده 

 .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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 در تهران آغاز گردیده بود، در سال 1382ر که از سال رکود حاکم بر بخش ساختمان و مسکن کشو                                                  

در این سال، آمار پروانه هاي .  با تسري به سایر شهرهاي بزرگ، به صورت گسترده تري ادامه یافت1383

ساختمانی صادره توسط شهرداریهاي سراسر کشور به لحاظ تعداد و سطح کل زیربناي طبقات ساختمانها 

  .  از کاهش پروانه هاي ساختمانی صادر شده در شهرهاي بزرگ بودکاهش داشت که عمدتاً ناشی

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

  .  دهدزیر بناي کشور تشکیل می

بناي کل ساختمانها در  در ساختمان سازي، سطح زیر سقف کاذببراي بررسی امکان استفاده از 

 میلیون متر 61نظر می گیریم که رقمی در حدود   ساله گذشته در15بنا در  کشور را متوسط سطح زیر

 1,8ر این صورت قرار گیرد د سقف کاذباز این زیر بنا تحت پوشش % 3در صورتی که حتی . می باشد مربع

  .خواهند بود سقف کاذببناي ساختمانهاي مناطق شهري در کشور مصرف کننده   میلیون متر مربع از زیر

 14 سانتی متر، 25با ضخامت  سقف کاذببا توجه به آمار گرفته شده وزن متوسط هر مترمکعب 

 ساخت و  میلیون متر مربع1,8بنابراین براي .  کیلوگرمی تشکیل شده است5/3 بلوك 4کیلوگرم است که از 

   .نیاز است سقف کاذب تن 6300، به ساز

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

  . ستیج نیرا گزارش ی قبليل ذکر شده در قسمتهاین محصول طبق دالیصادرات و واردات ا
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  [10]ان برنامه چهارمیت صادرات تا پایواز به محصول با اولی نیبررس -2-6                                                  

ن یکارشناسان مصرف ا از خواهد بود و با توجه به نظرین محصول در کشور مورد نی ای آتيدر سالها

 با توجه به موارد ذکر شده در ید ولی خواهد رسیزان مصرف فعلی به دو سه برابر می آتيمحصول در سالها

ا یت یچگونه مزیست و هیج نیران محصول ین محصول صادرات ای حمل و نقل ا در ارتباط بای قبليقسمتها

زان ی باشد و می تن در سال م3000حدود ن محصول ید ایزان تولیدر حال حاضر م . نداردیت صادراتیاولو

ن ی ايت اقتصادیحداقل ظرف.  باشدی تن در سال م6300حدود ) نانهی بدبیلیخ (ی آتيمصرف در سالها

  . احداث شودی تن3000ک واحد ی شود یشنهاد مین پیبنابرا.  باشدی تن در سال م3000محصول 
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گر یسه آن با دید و عرضه محصول در کشور و مقای تولي و روشهاي تکنولوژی اجمالیبررس -3                                                  

  [14,13]کشورها

   فرآیند فیزیکی فوم شدن - 1- 3

ایی بطور همزمان هاي شیمی 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

به این فاصله زمانی که از شروع اختالط آغاز . هاي گاز که با چشم قابل مشاهده است تشکیل حباب

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

. است و ویسکوزیته سیال اختالط یافته نسبتاً باالست، معموال جریان مواد واکنش در قالب ضعیف است

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

، وقتیکه به حد اشباع رسیدند، تشکیل شرایط ابتدا گازهاي تولید شده در سیستم مایع حل شده

با ادامه فرآیند تولید . گردد پس از این مرحله، عمل باال آمدن فوم شروع می. دهند هاي اولیه را می هسته

هر . هاي بوجود آمده، صورت می پذیرد هاي گاز تولید شده از مایع به داخل سلول گاز، عمل انتقال مولکول

هاي کوچکتر  همین امر باعث ناپایداري سلول. د، فشار داخل آن بیشتر استچه اندازه سلولها کوچکتر باش

ها کاسته شده و بر  با ادامه این فرآیند از تعداد سلول. شود هاي بزرگتر مجاور می و ادغام آنها در سلول

ان به شوند، کروي هستند ولی با گذشت زم ها تشکیل می در ابتدا وقتیکه سلول. شود اندازه آنها افزوده می

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

کند که حداقل سطح را ایجاد نماید، در نتیجه انرژي  ها به سمتی میل می بطور کلی شکل هندسی سلول

  . کمتري داشته باشد
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شکلهاي چند ضلعی ) B شکلهاي کروي اولیه سلول )A نماي شماتیک از رشد سلول در فومها - 1- 2شکل 

  سلولهاي رشد یافته
  

گیرد، زمان باال آمدن  ها تا باال آمدن فوم و توقف آن صورت می مدت زمانیکه از شروع تشکیل حباب

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

 
  فازهاي مختلف فوم شدن- 2- 2شکل 

  



 

 18

 
 
 
 
 
 
 

 سقف کاذب                               ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     سازمان صنای
د فومهاي پلی استایرن مورد استفاده در بلوکهاي سقفی یک روش وجود دارد که در ادامه براي تولی                                                  

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

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

این مرحله را پیش انبساط . ه همزن و ورودي بخار می شودحاوي عامل پف زا وارد یک تانک عمودي مجهز ب

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

 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 . ه است برابر قبل از انبساط افزایش یافت40تا 

  . نگهداشته می شوند تا خالء ایجاد شده در داخل دانه ها با اتمسفر به تعادل برسد

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

 
 تحت شود و مجدداً 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 که به شکل قالب است را ایجاد می
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  فرآیند تولید- 4- 2شکل 

 

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

    پیش انبساط -الف

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

  . دانسیته الزم تهیه شود

ام در یک پیش انبساط این مواد خ.  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 م می که باالتر از نقطه جوش عامل پف زا است نرC °90در دماي 

میزان حداقل . شود ها و رسیدن به دانسیته مورد نیاز می 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 ا عدم حضور افزودنیزا، حضور ی پف

منجر به افزایش دانسیته و ) 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                                                  

هاي پلی استایرن انبساطی بصورت پیوسته از ته پیش منبسط کننده  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

  . ه استشد

  
   پیش منبسط کننده پیوسته-5- 2شکل 

  

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

  . شوند و بعد از انبساط از ته آن خارج می

نند و یا با ما 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 کنترل دما، فشار و مقدار دانه

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

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

  . 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 یم

. افتد ها اتفاق می زاي باقیمانده و بخار آب اطراف دانه طول بکشد، تراکم عامل پف) دماي اتاق و جریان هوا

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

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

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

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

دهد تا مقدار اضافی عامل پف زا  ن مرحله بلوغ اجازه میهمچنین براي کاربردهایی با دانسیته باال، ای

  . خارج شود

   قالبگیري بلوکی -ج

با توجه به شرایط تولید . شوند ها اغلب با توجه به کاربرد و نوع فوم تولیدي تعیین می ساختمان قالب

ر فرآیندهاي قالبگیري د. 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

  . ستشدن قالب، استفاده از اتصاالت مناسب ضروري ا

 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(هستند و معموال از جنس فلز استینلس 
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ها داراي تعداد  این دیواره. ستیل باشندهاي منبسط شونده هستند باید داراي پوشش تفلون یا استینلس ا دانه                                                  

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

  . 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 اره، محفظهپشت هر دیو

اغلب قالبهاي بلوکی به یک سیستم خأل نیز مجهزند تا به خارج شدن هوا . 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 

 

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

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

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

این ). 2پریود (یابد  مجدداً با کار کردن پمپ خأل، خأل افزایش می. 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 ). 3پریود (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  حالیکه خروجیقالب در

اما از آنجاییکه فضائی براي انبساط وجود . کنند شدن پف شده اولیه شده و این مواد شروع به انبساط می

 . دهد ندارد عمل فیوژن رخ می

هاي خروجی  تمامی دریچه) 6پریود (ایدارسازي، در این مرحله پ: (Autoclave cycle)چرخه اتوکالو  - 

شود که در این مرحله فیوژن  اي نگه داشته می  ثانیه15 تا 3بسته شده و فشار بخار براي یک زمان کوتاه 

 . شود نهایی محصول کامل می
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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  داخل قالب کاسته میفشار 

در حین این چرخه، بلوك ایجاد . شود و هرگونه مواد متراکم باقیمانده از قالب خارج می) 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  از قالب خارج میدماي بلوك وقتی که 

زیرا باعث . بنابراین باید مواظبت نمود تا یک شوك حرارتی به بلوك وارد نشود. 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

 نمایی از فوم خارج شده از قالب را 10- 3شکل . اعت در شرایط مناسب نگهداشته می شود تا پایدار شودس

  . نشان می دهد



 

 25

 
 
 
 
 
 
 

 سقف کاذب                               ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     سازمان صنای
                                                  

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

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

  

 
ك پلی استایرن انبساطی مراحل قالبگیري بلو-  11- 2شکل   
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 سقف کاذب                               ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     سازمان صنای
  قالبگیري به شکل مورد نظر                                                  

توان به انواع  هاي مجهز به پرکن اتوماتیک، پران و قالبهایی با اشکال مختلف می 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. کی عنوان شده، می باشدهاي بلو قالب

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

  . 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(پلی استایرن پیش انبساط یافته 

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

سرد کردن قالب ابتدا از طریق آبی که به پشت . 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  میشده و قطعه توسط پران یا هوا فشرده از قالب خارج
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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

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

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

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

  : (Complex molding) قالبگیري مرکب - ج 

 استایرن انبساطی شوند تا امکان قالبگیري همزمان پلی ها طوري طراحی می 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

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

عات پلی استایرنی که داراي مقاومت مکانیکی خوب و با استفاده از این روش امکان تولید قط. 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

  .  شکل دهی توسط سیم داغ نشان داده شده است14- 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 با عمل پرداخت نیز می

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

  

  [14] مرسومي هاين نقاط ضعف و قوت تکنولوژییتع-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 مقدار موادي که به داخل قالب ریخته میثابت بودن حجم قالب، دانسیته مواد به 

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

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

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

هاي با دانسیته باال ایجاد  شوند و فوم هاي بزرگتر تبدیل می بوده، بطوریکه براحتی شکسته شده و به سلول



 

 29

 
 
 
 
 
 
 

 سقف کاذب                               ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     سازمان صنای
هاي سلولی ناهمگون به  ندر صورتیکه هواي اضافی در مخلوط کن وجود داشته باشد، ساختما. 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 . جه حرارت نهایی واکنش مؤثر استشدن، سرعت پلیمریزاسیون و در

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

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

هاي  هاي تولیدي توسط ماشین فوم. لید نیز از دو طریق بر روي دانسیته فوم مؤثر استظرفیت تو

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

وسط فوم از ها دانسیته مرکز فوم نسبت به دانسیته مت 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

  . مایدن همین مسئله حداکثر اندازه مفید فوم تولیدي را محدود می

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  از فعالیت پلی ال، گرم بودن مواد اولیه، حضور بقایاي کاتالیزورهاي نمک

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

resilience)دهد  پائین تر می .  

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

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

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

  .  درصدي در دانسیته مشاهده شده است30فرموالسیون یکسان، کاهش 
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راد یب و ایچ عیرد و هی گیه نکات ذکر شده در باال را در برمین پروژه کلی شرح داده شده در ايوژتکنول                                                  

  . نداردیخاص

  [14] يت اقتصادین حداقل ظرفیی و تعیبررس-5

.  باشدیر می تن و باالتر متغ3000 از  انجام شدهي هایطبق بررس سقف کاذبد ی توليت هایظرف

.  باشندی تن در سال فعال م10000 تا 3000 يتهاین محصول در ظرفید کننده ایاکثر کارخانجات تول

 ي و اقتصادیه فنین تر از آن طرح توجییپا شود که ی اطالق ميدیت تولی به ظرفيت اقتصادیحداقل ظرف

 صادر شده از طرف ي مجوزهاین صنعت و بررسی انجام شده با کارشناسان ايبا توجه به صحبتها. ندارد

ت طرح ی ظرف. باشدی تن در سال م500 سقف کاذبد ی طرح توليت اقتصادیل ظرفحداقع یوزارت صنا

د ی واحد توليبرا یالی و ريک ارزی به تفکيه گذاریزان سرمایم.  تن در سال در نظر گرفته شده است3000

  . ر استیبه شرح زتن در سال   3000ت ی به ظرفسقف کاذب

  
   زمین - 1- 5

   هزینه خرید زمین- 5- 2جدول 

  قیمت ریال به   زمینمتراژ
  ازاي هر متر مربع

  هزینه خرید زمین
  )میلیون ریال(

3000  100000  300  
  

  سازي محوطههاي    هزینه- 2- 5

  
    آماده سازي محوطه- 6-2جدول  

 بخش ردیف
  مساحت

 )متر مربع(
  واحد

 )هزار ریال/متر مربع(
  هزینه کل

 )میلیون ریال(

 120 40 3000 تسطیح 1
 99 300 330 دیوارکشی 2
 270 150 1800  فضاي سبز و جدول کشی وسفالتآکشی و  خیابان 3

 489 مجموع
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  غیرصنعتی   احداث ساختمانهاي صنعتی و-3- 5                                                  

 
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(

 1400 2000 700 ط تولید سولۀ خ
 140 2000 70 سولۀ انبار مواد اولیه 

 200 2000 100  انبار محصول  سولۀ
 200 2000 100 هاي تاسیسات برق سوله

سولۀ سیستم خنک کننده، هواي فشرده و سیستم اطفاء 
 حریق

50 1500 75 

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

 )اجتماعات، نمازخانه و سلف
100 2500 250 

 2265 مجموع

 

   هزینۀ تاسیسات زیر بنایی-5-4

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

 )میلیون ریال(ریالی  شرح  ردیف
  400  انشعابات  1

  500  تاسیسات الکتریکال  
 100  آبسیستم سختی گیر  2
 500 تاسیسات آب خنک کننده  3
 80 تاسیسات هواي فشرده  4
 1000 دیزل ژنراتور اضطراري  5
 30 تاسیسات سرمایش و گرمایش ساختمان اداري  6
 1000 تاسیسات سرمایش و گرمایش ساختمان تولید  7
 100 تاسیسات اطفاء حریق  8

 3710 مجموع
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  ريو وسایل ادا 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
 500 500 1 )لقاتعمت به همراه نصب و ساي( تن 15جرثقیل سقفی   4

 1080 )میلیون ریال (جمع کل
 

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

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

 100 تجهیزات اداري 5

 290 )میلیون ریال (جمع کل
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  و گمركنیاز   مورد اصلیآالت ماشین  هزینه خرید تجهیزات و- 6- 5                                                  

 ایتالیا  HIRSCH تن در سال از شرکت 3000 با ظرفیت اسمی سقف کاذبماشین االت خط تولید 

می باشد  سقف کاذبدر زمینه فنی که در حال حاضر بعنوان یکی از معتبرترین شرکتهاي صاحب دانش 

ز به ینه گمرك نیهز.  می باشدیورو 500000ن االت این طرح معادل هزینه خرید ماشی. تامین خواهد شد

   .ن آالت منظور شده استیهمراه ماش

 
1 قیمت تجهیزات اصلی طرح- 11- 2جدول   

 عنوان ردیف
قیمت ریالی 

 )میلیون ریال(
قیمت  ارزي 

 )یورو(
هزینه کل 

 )میلیون ریال(

 6750 500000 - تجهیزات اصلی خط تولید 1
 6750 500000  -  مجموع

  

  زاتینه نصب تجهی هز- 7- 5

  .ال براورد شده استیون ریلی م1280 یزات اصلینه نصب تجهیهز

  کابل کشی و شبکۀ توزیع برقهاي   هزینه-5-8

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

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

  .  میلیون ریال برآورد شده است500 واحدهاي موجود

  برداري  هاي قبل از بهره  هزینه- 9- 5

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

 200 هزینۀ ثبت شرکت و اخذ مجوز  1
 100 ياجارة دفتر مرکز 2

  500  تولید آزمایشی  
 50 آموزش پرسنل 3

 850 مجموع

  
                                                

 . در نظر گرفته شده استیورو ریال به ازاء هر 13500نرخ تسعیر ارز  -1
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  پیش بینی نشدههاي   هزینه-10- 5                                                  

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

  .باشد میلیون ریال می 875نشده در نظر گرفته شده است که معادل 

با توجه به این جدول . اري ثابت این طرح طبق برآورهاي باال لیست شده استدر جدول زیر سرمایه گذ

 38که از این میزان حدود  میلیون ریال برآورد می گردد 18389هزینه سرمایه گذاري ثابت این طرح حدود 

  . درصد بصورت ارزي و مابقی ریالی می باشد

  
  قف کاذبسد یاز واحد تولی مورد نيه گذاریزان سرمای م- 13- 2جدول 

 عنوان
 ریالی

 میلیون ریال
 ارزي
 یورو

 کل 
 میلیون ریال

 300 0 300 زمین
 489  489 محوطه سازي

 2265  2265 ساختمان سازي
 3710  3710 تاسیسات زیربنایی

 6750 500000 0 تجهیزات اصلی
 500 0 500 کابل کشی و شبکۀ توزیع برق

ر دقیق، عایق نصب تجهیزات شامل تجهیزات اصلی، برق و ابزا
...کاري و   

1280 0 1280 

 290 0 290 لوازم اداري
 1080 0 1080 وسائل نقلیه

 850 0 850 قبل از بهره برداري
 875 25000 538 پیشبینی نشده

 18389 525000 11302 مجموع
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 سقف کاذب                               ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     سازمان صنای
  [14,4]هیمواد اولمت ی و قاز ساالنهیه مورد نیزان مواد اولی م-6                                                     

 سقف کاذب هر تن ي به ازایرن انبساطی استای پللوگرمیک 1050از ینه مورد یزان ماده اولیم

جهان در سالهاي  قیمت پلی استایرن انبساطی در مناطق مختلف 14- 2در جدول .  باشدی ميدیتول

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

  
  )دالر بر کیلوگرم (، اروپاي غربی و آسیادر آمریکامت پلی استایرن انبساطی قی-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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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

آمریکا  اروپاي غربی  آسیا  
 
  روند تغییر قیمت پلی استایرن انبساطی در آمریکا، اروپاي غربی و آسیا در گذشته و آینده-17- 2شکل 
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 سقف کاذب                               ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     سازمان صنای
                                                    

 روند تغییر قیمت این محصول را در جنوب شرقی آسیا، خاور دور و شمال غربی آسیا 18- 2شکل 

  . ارائه شده است2003 و 2002، 2001این قیمت ها به صورت ماهیانه براي سالهاي . دهد شان مین
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شمال غربی آسیا   خاور دور جنوب شرقی آسیا
 

2 روند تغییر قیمت پلی استایرن انبساطی در مناطق مختلف آسیا- 18- 2شکل   
 

دهد این   را در کشور نشان میرنی استایگرانول پلقیمت متوسط وارداتی و صادراتی  15- 2جدول 

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

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

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

 درصد افزایش 20 با  تولیدي پتروشیمی تبریز استایرن انبساطیدر حال حاضر قیمت عرضه پلی 

  .باشد  ریال براي هر کیلوگرم می9600نسبت به سال گذشته 

                                                
 .این نمودار از شرکت ملی پتروشیمی اخذ شده است 2
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 سقف کاذب                               ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     سازمان صنای
                                                  

 

    در ایران در سالهاي مختلفرنی استای پلقیمت 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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 سقف کاذب                               ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     سازمان صنای
ز بعلت ی تبریمیدات پتروشیتول.  باشدیا خارج از کشور میز ی تبریمیوراك از پتروشن خیمحل تام                                                  

از ی نیدکنندگان داخلیورده کند و اکثر تولآ تواند بریخل را نماز دایاد در داخل کشور نی زيداشتن مشتر

  . کنندین میه را از خارج از کشور تامیخود به مواد اول

   طرحي اجرايمناسب برا شنهاد منطقهیپ-7

      )لی و اردبی، شرقیغرب (جانیآذربا ياستانهان طرح جنوب کشور و ی اي اجرايمنطقه مناسب برا

ن مناطق از نظر یاح است که ین الزم به توضیهمچن .ک تر باشدیه نزدین مواد اولیتام باشد تا به محل یم

  .  باشندید م ماهر مناسب احداث واحی انسانيروین نین از نظر تامی و همچنين انرژیتام

   و تعداد اشتغالی انسانيروین نیت تامیوضع -8

   : آمده است16- 2در جدول ونوبلوك ید ی طرح تولی انسانيرویت نیوضع

   طرحی انسانيرویت نیوضع - 16- 2جدول 

  تعداد شرح

سانس و باالتریل 1 مدیر عامل  
سانس و باالتریل 1 مدیر تولید  

یمیمهندس ش سانس یل 4   
کیمهندس مکان سانس یل 1   

پلمیفوق د 4 تکنسین ماهر براي خط تولید  
پلمیفوق د 4 تکنسین برق  

پلمیفوق د 4 تکنسین  مکانیک  
سانس یل 1 حسابدار  
سانس یل 1 مدیر فروش  

سانس یل 1 تدارکات  
پلمید 1 منشی  
پلمید 1 راننده  

پلمید 2 نظافتچی  
پلمید 2 انباردار  

 - 6 کارگر ماهر
 - 6 نگهبان

 - 1 فضاي  سبز و نگهداري محوطه
 - 41 مجموع
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 سقف کاذب                               ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     سازمان صنای
  ی و ارتباطین آب، برق، سوخت امکانات مخابراتی و تامیبررس-9                                                  

      کشوری و مناطق جنوبجانی آذرباياستانهان طرح ی اي اجراينکه مناطق مناسب برایبا توجه به ا

فرودگاه و امکانات  اعم از راه آهن، ی امکانات ارتباطن آب، برق، سوخت وین مناطق از نظر تامید و ان باشیم

 نخواهد يده این امکانات طرح مشکل عدیان ی هستند لذا از نظر تامیت نسبتا مناسبی در وضعيجاده ا

  .داشت

  :عبارتند از ي واحد از برای مورد نی جانبيها سیسرو

  آب -9-1

  : آب مورد نیاز در این واحد عبارتند از انواع

   سبزي فضاياریاز جهت شستشو و آبینآب مورد 

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

  . 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 .  لیتر در روز در نظر گرفته میشود150 نفرموارد فوق به ازاي هر

 نفر پیش بینی شده مقدار آب مورد نیاز این واحد جهت مصارف فوق حدود 41سه شیفت براي کارخانه، 

  .   متر مکعب در سال تخمین زده میشود1845

   و سیستم خنک کنندهقیستم اطفاء حریسآب 

 درصد آن را به عنوان 5که اگر . متر مکعب در ساعت مصرف می گردد8ه براي سیستم خنک کنند

  . مترمکعب  در سال آب خنک کننده الزم خواهد بود3200آب جبرانی در نظر بگیریم مقدار 

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

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

بدین ترتیب آب باید . آب براي حفاظت آتش نشانها و دیگر پرسنل نیز در هنگام آتش استفاده میگردد

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

ها در این واحد، آب مورد نیاز  با توجه به مساحت سالنهاي تولید و انبار. ي مصارف دیگر بکار رودنباید برا
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 سقف کاذب                               ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     سازمان صنای
توان آن را در مخازن بتنی  شود که می  متر مکعب برآورد می500 ساعت فرو نشاندن آتش حدود 4براي                                                   

  . مقدار آب مصرفی  نشان داده شده است17- 2در جدول .ذخیره نمود

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

 شرح مقدار مصرف توضیحات
 آب خنک کننده 3200  درصد آب چرخشی5

 آب مورد استفاده براي آبیاري 1000  لیتر در هر روز5/1به ازاي هرمتر مربع
لیتر در هر روز150به ازاي هر نفر  ونیاز افرادآب مورد نیاز براي آشامیدن  1845   

 اطفا حریق 500 -
 مجموع 6545 -

  

   الکتریسیته-9-2

  دیاز در خط تولیته مورد نیسیالکتر

 يانرژ. از استیمورد ن  Hz 50 ولت،  فرکانس 400با ولتاژ  سه فاز د، برق ین خط تولی ايبرا

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

  . نیاز استوات برق مورد

     روشناییاز جهتیته مورد نیسیالکتر

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

 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 مربع در نظر گرفته می

  .  به ازاي هر متر مربع در نظر گرفته شده استW 50معادل 
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هت روشنایی ج الکتریسیتهمقدار مصرف- 18- 2جدول   
  )Kw (مقدار مصرف کل  توضیحات

 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 100 و گرمایش به ازاي هر الکتریسیتۀ الزم جهت سرمایش

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

  . شود برآورد می

  هاي جانبی سرویسالکتریسیته مورد نیاز 

براي سیستم . باشد لید آب خنک کننده میدر این واحد شامل سیستم توهاي جانبی مورد نیاز  سرویس

 و پمپ آب برج، توان لریچ جذبی، فن برج خنک کن، پمپ آب  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(کل مصرف  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

  
  .کیلو وات می باشد 193با توجه به جدول باال مقدار مصرف سالیانه الکتریسیته حدود 
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  سوخت گاز طبیعی-9-3                                                  

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

 یعی متر مکعب گاز طب25 متر مربع از ساختمانها، 100 هر   ياز برا یزان سوخت مورد ن   ی م گرمایش ساختمانها 

 متـر  92000از یـ  مـورد ن یعـ یزان گاز طبیود مش در نظر گرفته ش   ی ماه گرما  2ب اگر   ین ترت یبد. در روز است  

  .مکعب در سال خواهد بود

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

  متـر مکعـب در سـال      592000لذا کل گاز مـصرفی    . متر مکعب می باشد    500000گاز مصرفی در این بخش      

  .می باشد

  :بخار واحد به شرح زیر است   وآب، برقمقدار مصرف 

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

  درصد ضریب اطمینان 10با   6545 )متر مکعب(آب 
  درصد ضریب اطمینان 20 با  1853760 )کیلو وات ساعت(الکتریسیته

  صد ضریب اطمیناندر 20با   592000 )متر مکعب(گاز طبیعی
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   ی و بازرگاني اقتصاديتهایت حمای وضع-10                                                  

الت آاین ماشین . الت از خارج از کشور تامین می شودآدر اغلب واحدهاي تولیدي بخشی از ماشین 

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 آن گونه ماشین حاضر براي ای

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

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

  .  ی براي آنها تصویب شده است که باعث شده است حجم صادرات افزایش یابدمشوقهای

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

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

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

  . هاي صنعتی آمده است 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 

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

  . گردد  درصد محاسبه می60ضریب 

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

 . گردد  درصد محاسبه می75صورت با ضریب 

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

 درصد محاسبه 70 جهت دریافت تسهیالت ریالی با ضریب 1- 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

 .  گردد درصد از شبکه بانکی تأمین70به میزان 



 

 44

 
 
 
 
 
 
 

 سقف کاذب                               ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     سازمان صنای
 درصد و نرخ سود 12هاي 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 

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

 . شود  سال در نظر گرفته می8از نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمایه حداکثر 

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 هاي مالیاتی نیز براي برخی مناطق وجود دارد که به شرح زیر می وه بر تسهیالت مالی معافیتعال

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

  . طرح خواهد شد

 . لیات معاف خواهد بود شرکت از ما،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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  دی جدي در مورد احداث واحدهاییشنهاد نهای و پيبند جمع-11                                                  

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

  : آمده است

  . باشدی ميد آن ضروری لذا تول. باشدیاز کشور میک و مورد نیمحصول استراتژمحصول مورد نظر  - 1

زان حدود ین محصول در کشور به مید ایرغم تولین محصول و علیاز روزافزون به ایبا توجه به ن - 2

 .م بودی نه چندان دور با کمبود مواجه خواهينده ایدر آتن در سال   3000

 . شودی محسوب نمیی باشد که رقم باالیال میارد ریلی م10 طرح بالغ بر يه گذاریزان سرمایم - 3

ن یزان مصرف ای روز در کشور بر ميو استانداردهات باال یفین محصول با کید ایدر صورت تول - 4

 .ن اضافه خواهد شدیقیمحصول به طور 

ن ی ندارند و همچنیطیست محی زچگونه اثراتی هسقف کاذبد یارخانجات تولنکه کیبا توجه به ا - 5

    د یقابل تول ییایت جغرافیدر صورت حمل خوراك در همه نقاط کشور بدون در نظر گرفتن موقع

 . خواهد بوديه گذاری سرماي براین طرح، طرح مناسبی باشد لذا ایم

 . باشدی در دسترس مین طرح به راحتی ایدانش فن - 6

د ضوابط مربوط به وزارت ین محصول بای اي کننده هادی تولاشاره شدکه در متن گزارش یهمانطور - 7

د دقت کرد که دانش ی لذا بان محصول مدنظر قرار داشته باشندید ای را در توليمسکن و شهرساز

ن محصول ید ایتولن نکته در ی تريدین نکته کلید و این ضوابط را ارضا نمای شده ايداری خریفن

 . باشدیم

 در سـقف کـاذب   هزار تن کمبـود  3000ل آمده، در سالهاي آتی     با توجه به جمیع بررسی هاي بعم      

  . کشور وجود خواهد داشت
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