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  خالصه طرح
  

 نوار تفلون  نام محصول

  تن در سال200  ظرفیت پیشنهادي طرح

 آب بندي اتصاالت  موارد کاربرد

 و مواد PTFEپلی تترافلوئور اتیلن   مواد اولیه مصرفی عمده
 افزودنی

 980  )1391سال (کمبود محصول 

 43  )نفر (اشتغال زایی

 m2(  3500(زمین مورد نیاز 

  m2(  250(اداري 
  m2(  900(تولیدي 
  زیربنا  m2(  300 ( تاسیسات سوله

  m2(  900(انبار 

   در سال PTFE تن در200  میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی

 m3(  5140 (آب
  میزان مصرف ساالنه یوتیلیتی  kw(  460 (برق
  m3(  78000 (گاز

  -  ارزي 
  سرمایه گذاري ثابت طرح  53520  )میلیون ریال(ریالی 
  53520  )میلیون ریال(موع مج

  ...استانهاي ایالم، کرمانشاه  محل پیشنهادي اجراي طرح
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            نوار تفلون                                     سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

  معرفی محصول-1اد.

  نام و کد محصول -1-1

 بخاطر خواص فیزیکی و شیمیایی از جمله پلیمرهاي مهندسی است که) پلی تترافلوئورواتیلن(تفلون  

 کاربردهاي آنها می توان به ظروف  مهمتریناز جمله. منحصر بفرد داراي کاربردهاي گوناگونی می باشد

 [8] ,[7] ,[5].نچسب و نوار آب بندي تفلونی اشاره کرد

    

  
  

  شماي کلی نوار تفلون-1شکل
  

  .است (-CF2-CF2-) تفلون که ماده اصلی نوار آب بندي تفلون است،فرمول 
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            نوار تفلون                                     سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

  . ارائه شده استادامهمشخصات نوارتفلون در 

  مختلفشیمیایی  الی در برابر همه حاللها و موادمقاومت ع-1

  .ـ درجه150 تا 260ـ پایدارى خواص در برابر تغییر درجه حرارت بین 2

  گذشت مدت زمان طوالنیو خردشدگى حتی بعد از ) فروشکنى ملکولى(ـ مقاومت در برابر کراکینگ 3

  . پایین بسیاراصطکاك ـ ضریب 4

  ـ سطح غیر قابل نفوذ5

  تریکىـ عایق الک6

  ـ غیر قابل اشتعال 7

  ـ مقاوم در مقابل عوامل جوى8

  .  می باشد25201623نوار تفلونیسیک آکد 

  شماره تعرفه گمرکی-2-1

انجـام    تفلـون از نـوار آب بنـدي     تحـت عنـوان      10/99/3920  تعرفه از طریق نوار تفلون   واردات و صادرات      

 [1] .میگیرد

  
   شرایط واردات-3-1

  

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی              ) 2(ماده      حقوق پایه طبق    

جمهوري اسالمی ایران، شامل حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کـاال، انـواع عـوارض و سـایر وجـوه                      

 دریـافتی   به مجموع این  . ارزش گمرکی کاالها تعیین میشود    % 4دریافتی از کاالهاي وارداتی میباشد و معادل        

  .شود و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین میشود، حقوق ورودي اطالق می

 [1]. می باشد30نوارتفلون حقوق ورودي براي 
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            نوار تفلون                                     سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

   بررسی و ارائه استاندارد- 4-1

ــانی      ــتانداردهاي جهـ ــی از اسـ ــون یکـ ــوار تفلـ ــه نـ ــوط بـ ــتانداردمربـ ــوان BS4375 اسـ ــت عنـ             :تحـ

PolytatraFluoroethylene tape for thread sealing  بـر کنتـرل پارامترهـایی نظیـر      می باشـد کـه 

مقاومت کششی، مقاومت در فشار زیاد، مقاومت گرمایی، مقاومت سرمایی، مقاومت در مقابل اسـید، مقاومـت       

 [3].در مقابل باز و مقاومت در برابر حاللها تاکید کرده است

روشــهاي   و ویژگیــها  تحـت عنـوان    ISIRI5553استاندارددوین شده براي این محصول استاندارد ملی ت   

 [13].ـ براي مصـارف درانـواع مایعــات وگازها می باشد) پلی تترافلورواتیلن(آزمون نـوارتفلون 

  

   قیمت تولید داخلی و جهانی محصول-1 -5  

زار عرضه می شود نمی توان قیمت دقیقی بـراي        تفلون در ابعاد مختلف تولید و به با       از آنجا که نوارهاي     

    دالر0,6معـادل 1به عنوان مثال قیمت یک نمونه نوار تفلون با ویژگیهـاي ارائـه شـده در جـدول               . آن ارائه داد  

 [7].می باشد

  قیمت جهانی-1جدول
  میزان  واحد  ویژگی

  260  اینچ  طول

  0,5  اینچ  عرض

  رنگ

  

  زرد

  g/cm3 1,5-1,35  دانسیته

  

 ریال 4000-10000حدود   نوار آب بندي تفلون در ایرانبر اساس بررسی هاي میدانی انجام شده قیمت

  .می باشد
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            نوار تفلون                                     سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

   موارد کاربرد-6-1

اتصاالت در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و به همانطورکه ذکر شد، نوار تفلون در آب بندي  

    .همین علت عمدتا تحت عنوان نوار آب بندي شناخته می شود

در  این محصول. نوار پلی تترا فلورکربن بعنوان آب بند داراي مصارف خانگی و صنعتی بسیار می باشد

ت، قطعات الکتریکی به عنوان عایق و نیز کاربردهاي صنعتی به صورت یک نوار دورشیرها، ترمزها، اتصاال

 [8],[12].عامل آب بندي قوي در مقابل نشت ها به کار می رود

   
  موارد کاربرد نوار تفلون-2شکل

   کاالي جایگزین-7-1

ل بود وا استفاده از الیاف کنف براي آب بندي اتصاالت متد استفاده نوار تفلون در مقیاس صنعتی،تا قبل از

  . تا حد نزدیک به صفر کاهش یافته استالیاف کنف به این منظورکه با ورود تفلون به بازار استفاده از 

  :که در ادامه ارائه شده استنوار آب بندي تفلون در مقابل الیاف کنف برتریهایی دارد 

  Cº450مقاومت در برابر حرارت تا حدود  -1

  -Cº 190مقاومت در برابر برودت تا حد  -2

  درصد100مقاومت در برابر اسید  -3

  درصد 100مقاومت در برابر قلیاها  -4

  پوند بر اینچ مربع 3000مت در مقابل اعمال فشار تا حد مقاو -5
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            نوار تفلون                                     سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 مقاومت در برابر خوردگی -6

 حل نشدن در هیچ یک از حاللهاي شیمیایی -7

  .است که نوار تفلون رقیب جدي در بازار نداشته باشد شده سبباین خصوصیات منحصر بفرد 

  

   اهمیت استراتژیک کاال -8-1

         زمینـه آب بنـدي اتـصاالت در صـنایع مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار                     همانطور که ذکر شد، نوار تفلـون در       

  .می گیرد

اشـاره  ...  و ع کـشاورزي یاز جمله این صنایع می توان به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع نظامی، صنا       

و کلیدي کـشور  با توجه به مصرف نوار تفلون در این صنایع که از جمله صنایع حساس و بسیار تاثیرگذار   . کرد

    . و همچنین عدم وجود کاالي جایگزین، این محصول داراي اهمیت استراتژیک می باشدهستند
  

  ل کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصو-9-1 
  

 به شمار می آید و با توجه بـه مـصرف عمـده آن    (End Use) کاالهاي با مصرف نهایی نوار تفلون از جمله  

 و لذا نمی توان کشور خاصی را بـه عنـوان        انواع اتصاالت در همه کشورها مصرف می شود        در زمینه آب بندي   

مصرف کننده این محصول نام برد ولی آنچه مسلم است، میـزان مـصرف نـوار تفلـون در کـشورهاي صـنعتی               

  . جهان نظیر آمریکا و کشورهاي اروپاي غربی بیش از کشورهاي در حال توسعه است

ین تولید کنندگان این محصول در دنیا می توان به کشورهاي آمریکا، آلمان، چـین و ژاپـن    از جمله بزرگتر      

  .این کشورها از جمله صادرکنندگان اصلی نوار تفلون در دنیا هستند . اشاره نمود

  . ارائه شده است2 در جدول  در آسیا برخی از تولید کنندگان عمده این محصولیاسام
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            نوار تفلون                                     سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 [6] انواع نوار تفلونندگانتولید کنبرخی از -2دول ج

  نام شرکت تولید کننده  نام کشور

Hangzhou Niceward Fashions Co., Ltd. 

Jiashan East Fluorine Plastics Factory 

HaiNing Whole World Flex Locking Industry Co., Ltd. 

Shandong Flying Casting & Forging Co., Ltd. 

Cixi Yulian Sealing&Packing Manufactory 

Ningbo Fuhua Fluoroplastic Co., Ltd. 

Lin'an Huayu Plastics Co., Ltd. 

Taizhou Yaxing Plastic Industry Co., Ltd. 

  چین

Lin'an Derui Plastics Co., Ltd. 
 POLY FLUORO LTD  هند

 LIREN ELECTRICAL INSULATION MATERIALS  سنگاپور
 .Dytra Co., Ltd  کره

  

  شرایط صادرات-10-1

هاي مجاز جهت صادرات بوده و پس از طی مراحل قانونی گمرکی ممانعت و یا شرایط این کاال از جمله کاال 

ولی جهت ورود به بازار هاي جهانی می بایست محصول . خاصی که از صادرکردن آن جلوگیري نماید، ندارد

 [1].تولیدي از استانداردهاي الزم برخوردار بوده و قابلیت رقابت در بازار را داشته باشد

 حال آنچه مسلم است شرایط خاص و ویژه اي براي صادرات این کاال وجود نداشته و از جمله کاالهاي به هر 

  .مجاز براي صادرات و تبادالت بین المللی می باشد
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            نوار تفلون                                     سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

  وضعیت عرضه و تقاضا- 2
  ظرفیت تولید محل واحدها، احدهاي موجود،بررسی و-1-2

  . ارائه شده است3در جدول  وار تفلونناطالعات مربوط به واحدهاي موجود تولید کننده   

  

 [2])تن در سال (–  نوار تفلون تولید کنندهفعالواحدهاي -3جدول 
  مکان  مجموع ظرفیت  نام واحد

  50  شرکت انتقال بهینه سیاالت
  425  تولیدي شیمی تفلون دنا

  اصفهان

  تهران  200  ماندانا شیمی
  سیستان و بلوچستان  40  نوب شرقجتوسعه صنایع 

  فارس  413  وسعه اورامان فارست
  1128  مجموع

  

  . ارائه شده است4ظرفیت تولید نوار تفلون در پنج سال اخیر در جدول 

 [2] در سالهاي مختلفنوار تفلون ظرفیت واحدهاي تولید کننده  -4جدول 

  1386  1385  1384  1383  1382  سال

  1128  750  625  0  0  )تن در سال(ظرفیت 

  

 تولید نوار تفلون در کشور وجود نداشـته اسـت،           1384 مشاهده می شود، تا سال       4همانطور که در جدول     

بررسی هاي میدانی انجام شده و اطالعات گرفته شده از واحدهاي فعال تولید کننـده نـوار تفلـون،       بر اساس   

تولیـد  با توجه به این رقم میزان    .  درصد بوده است   70 سال اخیر حدود     3این واحدها در     بهره تولید متوسط  

  . ارائه شده است5نوار تفلون در جدول 

  در کشور در سالهاي مختلفنوار تفلون تولید -5جدول 

  1386  1385  1384  1383  1382  سال

  789  525  438  0  0  )تن در سال (تولید
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            نوار تفلون                                     سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

   بررسی وضعیت طرح هاي دردست اجرا-2-2 

 6 ، در جدولاندیع مجوز اخذ نموده  که از وزارت صنانوار تفلون طرح هاي در دست اجراي تولید لیست   

  .ارائه شده است

  
  

  ]2[نوار تفلون در کشورطرح هاي در دست اجراي تولید -6جدول   
  )نام استان(مکان  )درصد(پیشرفت  )تن(ظرفیت  نام

  0  120  توسعه صنایع حنوب شرقی
  اصفهان  0  250  تولیدي شیمی تفلون دنا

  زنجان  0  200  فرهاد کاظمی پور
  0  80  رداد شهریاريحامد و مه

  سمنان  0  425  میر حسین حسینی ککو

  لوچستانبسیستان و   10  160   شرقبشرکت صنایع جنو
  لرستان  0  250  شرکت هرمز بافت دلفان

  0  500  سبحان فخاریان
  مرکزي  0  500  شرکت بین المللی رشد پارسیان

  0  300  شرکت آرم پالستیک نگاریزد
  یزد  0  200  مهدي رادمان

  2985  عمجمو
  

 تن در 2985ظرفیت  طرح در دست اجرا با مجموع 11 همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود،    

 میان تنها یک طرح داراي پیشرفت فیزیکی بوده  این در جهت تولید نوار تفلون در کشور وجود دارد کهسال

آتی به بهره برداري برسند،  درصد این طرح ها در سالهاي 50در حالت خوشبینانه با فرض اینکه . است

  . تن در سال خواهد رسید2620 به 1391ظرفیت تولید نوار تفلون تا سال 

  

  بررسی روند واردات -3-2

 ارائه شده 7در جدول  10/99/3920 از طریق تعرفه 1386 تا 1382 از سال  نوار تفلونمیزان واردات     

  [1].است
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            نوار تفلون                                     سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

   واردات نوار تفلون-7جدول 

  تعرفه
  وارداتارزش میزان و   سال

10/99/3920  

  786  )تن(میزان 
1382  

  4009  )هزار دالر(ارزش

  219  )تن(میزان 
1383  

  558  )هزار دالر(ارزش

  194  )تن(میزان 
1384  

  754  )هزار دالر(ارزش

  145  )تن(میزان 
1385  

  422  )هزار دالر(ارزش

  211  )تن(میزان 
1386  

  662  )هزار دالر(ارزش

  
  .کره و چین بوده است اردات ایران در سالهاي اخیر از کشورهاي آلمان، اتریش،عمده و

  

  بررسی روند مصرف-4-2  

 میزان مصرف ظاهري انواع نوار تفلون که در واقع میزان تولید داخلی و واردات منهاي میزان 8در جدول 

  . ارائه شده است،صادرات در هر سال است

  

  در سالهاي مختلف تفلوننوار ظاهري میزان مصرف -8جدول 
  1386  1385  1384  سال

  996  654  519  )تن در سال(مصرف 

  



   

  10

  
  
  
  
  
  
  

            نوار تفلون                                     سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

به عبارت .  نشان می دهد، میزان مصرف این محصول در کشور روند صعودي داشته استم   همانطور که ارقا

     درصد بوده است که این امر را 40دیگر متوسط نرخ رشد مصرف این محصول در سه سال اخیر معادل 

  .می توان مرتبط با پیشرفت صنایع کشور در زمینه هاي مختلف دانست

  

  ز آغاز برنامه سوم تاکنونصادرات ا بررسی روند-5-2

ارائه شده  9 در جدول 10/99/3920 از طریق تعرفه1386 تا 1382  از سال وار تفلوننمیزان صادرات     

  [1].است

   صادرات نوار تفلون-9جدول 
  تعرفه

  ادراتمیزان و ارزش ص  سال
10/99/3920  

  * 2244  )تن(میزان 
1382  

  3813  )هزار دالر(ارزش

  15  )تن(میزان 
1383  

  95  )هزار دالر(ارزش

  113  )تن(میزان 
1384  

  581  )هزار دالر(ارزش

  16  )تن(میزان 
1385  

  83  )هزار دالر(ارزش

  3  )تن(میزان 
1386  

  19  )هزار دالر(ارزش

  .به صادرات نوار تفلون اختصاص داردمحصوالت و لذا درصد کمی از آن  به همراه سایر 99/3920صلیاز طریق تعرفه ا *
  

به کشورهاي عراق، افغانستان و تاجیکستان بوده   ایران در سالهاي اخیر نوار تفلونعمده صادرات
  .است
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  ز به محصول با اولویت صادراتبررسی نیا-6-2

 تن در سـال     1125 شد، ظرفیت فعلی تولید نوار تفلون در کشور معادل           همانطور که در بخشهاي قبل ذکر         

است که پیش بینی می شود با به بهره برداري رسیدن نیمی از طرح هاي در دست اجرا،میـزان ظرفیـت آتـی        

از طرف دیگر میزان مصرف داخلـی نـوار   .  تن در سال برسد2620 به حدود   1391تولید این محصول در سال      

با در نظر گرفتن رشد مصرف این محصول در سـالهاي اخیـر    . تن در سال است996ر در حدود  تفلون در کشو  

و همچنین پیشرفت صنعتی کشور چه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و چه سـایر صـنایع مـصرف کننـده                

 بـا در . نوار تفلون، پیش بینی می شود که میزان مصرف این محصول روند رشد صعودي خود را حفـظ نمایـد                   

  . تن در سال برسد3300ر تفلون در سالهاي آتی به حدود اصرف آتی نومنظر گرفتن این پارامترها میزان 

از طرف دیگر به دلیل وجود بازار صادراتی قابل کسب در کشورهاي همسایه و سـایر کـشورهاي حـوزه خلـیج       

ـ  300می توان بـازار صـادراتی در حـدود     فارس و همچنین وجود سابقه صادرات،  راي ایـن محـصول در    تـن ب

  .سالهاي آتی در نظر گرفت

  : به صورت زیر می باشدوار تفلونندر نهایت جمع بندي بازار 

 1125: ظرفیت فعلی •

 2620: پیش بینی ظرفیت آتی •

 3300: پتانسیل مصرف آتی •

  300: امکان کسب بازار صادراتی •

 جهت صاردات و مصرف داخل در حدود  میزان نیاز نوار تفلونبا توجه به میزان عرضه و تقاضا در سالهاي آتی

  . تن برآورد می شود980

 تن در 200با در نظر گرفتن حداقل هاي اقتصادي احداث واحدي جهت تولید نوار تفلون با ظرفیت 

  .سال پیشنهاد می گردد
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  بررسی تکنولوژي تولید-3 

ن و تولید ورقه هاي نازك از ویژگیهاي فرآیند تولید نوار آب بندي تفلونی می توان به سیستم اکستروژ

لیکن در کنار این . اشاره نمود که به عنوان مهم ترین و اساسی ترین بخش تولید مورد استفاده قرار می گیرد

 :که عبارت است از دیگري نیز حائز اهمیت است سیستمها و در حین انجام فرآیند نکات

  مخلوط کردن صحیح - 

 شکل دهی مقدماتی - 

 کشیدن و شکاف دادن دقیق - 

 ی و هماهنگی تجهیزات تگیوسپ - 

   مخلوط کردن صحیح-الف

در هر صنعتی که به نوعی وابسته به فرموالسیون و ترکیب درصد مواد اولیه باشد، تعیین مناسبترین 

تولید نوار آب بندي تفلونی نیز از این امر مستثنی . فرموالسیون از مواردي است که باید مورد توجه قرار گیرد

  . مواد افزودنی نیازمند اطالعات صحیح از خصوصیات و نحوه استفاده از آن خواهد بودنبوده و بکارگیري 

   شکل دهی مقدماتی -ب

این مرحله به جهت . هدف از این مرحله ایجاد قطعات پرس شده براي خوراك دستگاه اکسترودر می باشد

  .استنیاز اکسترودر به خوراك مناسب از اهمیت خاصی برخوردار 

  

   شکاف دادن دقیق کشیدن و-ج

 تولید می شود که موفقیت این مرحله و کیفیت محصول ایجاد شده  باریکدر این مرحله نوارهاي بسیار

هر گونه نوسان در سرعت موجب از هم گسیختگی نوارهاي تولیدي . بستگی به یکنواختی فرآیند تولید دارد

  .شده و محصول را فاقد ارزش می سازد
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  تجهیزات پیوستگی و هماهنگی -د

موفقیت عملیات تولید محصول وابستگی شدیدي به عملکرد پیوسته تعدادي از تجهیزات مورد استفاده 

از نکات قابل توجه در این زمینه می توان به میزان محصول و سرعتهاي تولید مختلف، تأخیر . خواهد داشت

  . احد ویژه اشاره کردعملکرد یک واحد ویژه بر کیفیت محصول و پرسنل الزم براي عملکرد این و

 که تاثیر تعداد شیفت فعالیت کارخانه خواهد بود ، استیکی از مواردي که در این زمینه حائز اهمیت

هنگامی که محصول فقط براي یک شیفت و در حداقل مقدار . مستقیمی بر روي دستگاهها خواهد داشت

به عبارت دیگر تولیدات باال و استفاده از . شدیک خط کامالً اتوماتیک مورد نیاز نمی با. ممکن تولید می گردد

چندین خط تولید، کنترل گسترده عملیات و استفاده از سیستم اتوماتیک را به منظور کاهش نیروي کارگري 

  .خط تولید توجیه می کند

 [12],[11].ارائه شده استطور کامل ه فرایند تولید نوار آب بندي تفلونی بدر ادامه 

  : نوار آب بندي تفلونی به ترتیب ذیل خواهد بودمراحل مختلف تولید

   الک کردن -الف

   مخلوط کردن-ب

   شکل دهی مقدماتی -ج

   اکستروژن -د

  ه هاي نازك ق تولید ور– ھ

   خشک کردن-و

   کشیدن و شکاف دادن -ز

   پیچیدن نهایی-ح

  :هر یک از این موارد به تفکیک در ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت
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            نوار تفلون                                     سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

  :کردن الک -الف

از آنجا که پودر پلی تترافلورواتیلن خام ممکن است در حین حمل و نقل یا انبارسازي رسوب دهد و لذا 

محصول را نباید مجدداً . توسط یک الک سیمی الک شود تا هر گونه توده موجود در آن جدا شودمی بایست 

 محصول در  پذیريمانع فرآیندمر پلی تترافلورواتیلن یروي هم انبار کرد چون هر گونه شکسته شدن پل

  .مراحل بعد خواهد شد

  : مخلوط کردن-ب

پودر پلی تتر افلورواتیلن در ظروف پالستیکی بزرگی ریخته می شود و یک روان کننده سیلیکونی به آن 

آن گاه ظرف حاوي مخلوط تا زمانی که تمام ذرات پلی تتر افلورواتیلن روغنی شوند . افزوده می شود

  . ودچرخانده می ش

   شکل دهی مقدماتی-ج

پودر روغنی شده پلی تترافلورواتیلن را در این مرحله توسط پرس هیدرولیکی به شکل میله هاي کوتاه به 

  . میلی متر در می آورند250 میلی متر و طول 50ابعاد قطر 

  : اکستروژن-د

ار دستگاه از درون یک میله هاي کوتاه پلی تترافلورواتیلن را در دستگاه اکسترودر ریخته تا تحت فش

  . میلی متر خارج شود10  تقریبیسوراخ کوچک یک نوار طویل و نازك و پیوسته پلی تترافلورواتیلن به قطر

  : تولید ورقه هاي نرم، نازك و براق– ھ

ا به صورت تنوارپلی تتر افلورواتیلن تولید شده در مرحله قبل را از درون یک سري غلطک عبور می دهند 

  .  میلی متر تبدیل شود1/0 – 2/0 میلی متر و ضخامت 400 تا 200زك با پهناي یک ورق نا

  : خشک کردن-و

ورق تولیدي را از درون یک گرم کن برقی عبور می دهند تا تمام روغنی که در مراحل قبل به آن افزوده 

  .شده تبخیر شود

  



   

  15

  
  
  
  
  
  
  

            نوار تفلون                                     سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

  : کشیدن و شکاف دادن-ز

ها را از روي آن آنگاه ،د تا ضخامت آن کم شودنکش می شدتورق حاصله را توسط دستگاه مخصوص به 

پهناي معمول براي این . ( میلیمتر بدست آید500 تا 10تیغه هاي کارد عبور می دهند تا نوارهایی با پهناي 

  .) میلیمتر است12-13امر 

  : پیچیدن نهایی-ح

  .عرضه می کنندر نوارهاي حاصله را برروي قرقره هاي کوچک پیچیده، بسته بندي نموده و به بازا

v کنترل کیفیت  

 مهمترین مواردي که در صنعت ساخت نوار آب بندي تفلون مورد توجه قرار می گیرد می توان به زا

عالوه بر این ویژگیهاي خاص مواد اولیه . ضخامت، پهنا، مقاومت کششی و مقاومت در فشار زیاد اشاره نمود

 شرکتهاي سازنده آزمایشات خاصی برروي آنها انجام  لیکن به دلیل معتبر بودنتست شود، نیز می بایست

نشده و لذا کنترل کیفیت مواد اولیه اهمیت کمتري را دارا می باشد و تا زمانی که سفارش خرید مواد اولیه 

بر مبناي شناخت کیفیت این گونه مواد از سوي تولید کنندگان مربوطه صورت می گیرد هیچگونه مشکل 

  .خاصی بروز نخواهد کرد

v کنترل کیفیت در حین تولید  

کنترل هاي انجام شده در این بخش عمدتاً محدود به عملکردهاي دستگاه در حین ساخت خواهد بود که 

  :در ذیل به آنها اشاره شده است

   یکنواختی کامل مواد اولیه در مخلوط کن و دادن زمان کافی به آنها در جهت اختالط کامل -الف

   کنترل کامل اکستروژن-ب

   کنترل پهنا و ضخامت ورقه تولیدي-ج

   کنترل پهنا و ضخامت ورقه کشیده شده -د

   کنترل محصول بریده شده قبل از پیچیده شدن– ھ
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  نقاط ضعف و قوت تکنولوژي هاي مرسوم-4

فرآیند تولید نوار آب بندي تفلونی بر خالف بسیاري از فرآیندهاي دیگر منحصراً از طریق اکستروژن و 

در این روش ابتدا ماده خام  پلی تترافلورواتیلن به همراه مواد افزودنی .  هاي نازك انجام می گیردتولید ورقه

دیگر پرس شده، مواد پرس شده اکسترود می شوند و محصول خروجی از اکسترودر با عبور از میان 

لیدي ضخامت آن  نوار تونغلطکهاي مختلف به ضخامت کم و پهناي زیاد می رسد که در مرحله بعد با کشید

  . آن شرح داده خواهد شدعدر ذیل مختصري در مورد هر یک از مراحل و انوا. را به حد مورد نیاز می رسانند

  

  اکستروژن و انواع آن -

یکی از اساسی ترین و کم هزینه ترین روشهاي شکل دهی، اکستروژن بوده که مشتمل بر ذوب، فشار، 

  .انتقال و شکل دهی محصول می باشد

... م، ورقه، فیالمنت، لوله و لرآیند در ساخت و تولید شکلهاي پیوسته اي همچون میله، تیوب، فیاین ف

اکسترودرهاي متداول مورد استفاده در صنعت انواع متداولی دارند که معمول ترین آنها . توسعه یافته است

  :سترودر تک پیچه است که در ذیل توضیح داده شده استکا

  اکسترودر تک پیچه -

 دستگاه که از معمول ترین انواع اکسترودر می باشد ماده پالستیکی را در شکل گرانولی یا پودري با این

. حرکت مارپیچ به جلو هدایت نموده و تحت فشار و درجه حرارتی که اعمال می کند آنها را ذوب می نماید

 دایره اي آن لوله افزایش فشار سبب هدایت محصول به سمت قسمت خروجی گردیده که با توجه به شکل

  .)خروجی مربع شکل هاي منجر به تولید پروفیل با مقطع سریع می گردد. (مورد نظر شکل دهی خواهد شد

  اکسترودر پیستونی -

نوع دیگري از اکسترودر که در گذشته موارد استفاده بیشتري داشته است، اکسترودر پیستونی بوده که در 

. ستون استفاده شده که به پالستیک مذاب نیرو وارد می نمایدآن بجاي پیچ، جهت ایجاد فشار از یک پی

در این نوع پالستیکها بدلیل نرمی (عمده ترین کاربرد این دستگاهها در شکل دهی پالستیکهاي خیلی نرم 
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) د ضرورتی در جهت استفاده از سیستم پیچ و ایجاد فشار مداوم و افزایش درجه حرارت نمی باشدحبیش از 

ترود کردن پالستیکهاي فلوروکربن که به دلیل باال بودن نقطه ذوب شکل دهی مشکلی و همچنین اکس

  .داشته و سیستم پیچ توان شکل دهی مناسب به آنها را ندارد می باشد

  روشهاي تولید ورقه اي نازك  -

ن روشهاي تقریباً یکسانی براي ایجاد ورقه هاي نازك از میله هاي پالستیکی وجود دارد و آن عبور داد

در . میله ها از میان چند غلطک با فاصله نزدیک می باشد که موجب نازك و پهن شدن پالستیک می شوند

چنین مواردي با عبور جسم مورد نظر از میان چند غلطک پهناي آن را میزان کرده و محصول خروجی داراي 

  .شکل و ضخامت یکنواخت خواهد بود

   محصولمبانی انتخاب مناسب ترین دستگاههاي تولید

انتخاب تکنیک مورد استفاده براي تولید نوار آب بندي تفلونی به پارامترهاي متعددي بستگی دارد که از 

  :آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود

  هزینه تجهیزات  - 

 سرعت تولید - 

 یکنواختی محصول  - 

 شکل و اندازه محصول  - 

 نقش اپراتور در تولید محصول - 

و تجهیزات مختلف با توجه به پارامترهاي متفاوت و با توجه به نیازهاي داخلی به هنگام بررسی دستگاهها 

و امکان دستیابی به دانش فنی مورد نیاز در داخل کشور می توان گفت که تکنیکی به طور صحیح انتخاب 

  . شده که به صورت بهینه و با توجه به پارامترهاي فوق برگزدیده شده باشد

د، یکنواخت بودن تولید، امکان کنترل دقیق در حین فرآیند ساخت و در نتیجه پیوسته بودن فرآیند تولی

استاندارد بودن محصول تولیدي از دالیلی است که می توان در تأیید استفاده از فرآیند اکستروژن به آن 

  .اشاره نمود
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وده که به مناسب ترین اکسترودر مورد استفاده در ساخت نوار آب بندي تفولنی اکسترودر پیستونی ب

صورت ضربه اي عمل نموده و براي پالستیکهاي خاص و با نقطه ذوب باال مورد استفاده قرار می گیرد 

  .استفاده از سایر اکسترودرها در عمل ممکن  نمی باشد
  

   برآورد سرمایه گذاري در حداقل ظرفیت اقتصادي-5

در نظر گرفته شده است که  ن نوار تفلون ت200 معادل يظرفیت تولید واحد با توجه به حداقل هاي اقتصاد  

میزان هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت . متغیر خواهد بود) طول و عرض(تعداد نوار هاي تولیدي بسته به ابعاد 

  .مورد نیاز جهت احداث این واحد در ادامه به تفکیک ارائه شده است

  

v زمین  

متر مربع برآورد می شـود، بـا در   3500در حدود  لوننوار تفمیزان زمین مورد نیاز جهت احداث واحد تولید     

         700یــد زمــین در حــدود رهــزار ریــال، هزینــه خ200نظــر گــرفتن قیمــت هــر مترمربــع زمــین در حــدود 

  .میلیون ریال برآورد می شود

  

  هزینه خرید زمین-10جدول 
  )میلیون ریال(کل هزینه خرید زمین   )متر مربع/هزار ریال(هزینه   متراژ زمین

3500 200 700 
  

v تسطیح و محوطه سازي  

  . به تفکیک ارائه شده است11هزینه مورد نیاز جهت محوطه سازي، تسطیح و دیوار کشی در جدول 
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  هزینه تسطیح و محوطه سازي-11جدول
 هزینه کل )هزار ریال/متر مربع(مبلغ واحد  مساحت بخش

 140 40 3500 تسطیح زمین
 142 300 473 دیوار کشی

 189 90 2100 یابان کشی و آسفالت و جدول کشی و فضاي سبزخ
 471 مجموع

  

v ساختمان سازي  

هزینه مورد نیاز جهت ساخت سوله تولید و انبارهـا و همچنـین هزینـه سـاخت سـاختمانهاي       12در جدول    

  .اداري و خدماتی ارائه شده است

  

  هزینه ساختمان سازي-12جدول
 هزینه کل )هزار ریال/متر مربع (مبلغ واحد )متر مربع(متراژ  بخش

 2430 2700 900 سولۀ خط تولید
 1250 2500 500 سولۀ انبار مواد اولیه

 1000 2500 400  انبار محصول سولۀ

 750 2500 300 هاي تاسیسات سوله

 260 2600 100 نگهبانی

 750 3000 250 ماتیساختمانهاي اداري وخد

 6440 مجموع
  

v تجهیزات اصلی و جانبی 

 ارائه شد، فرایند تولید نوار تفلون شامل پرس کردن پودر تفلون تحت شـرایط دمـایی     3همانطور که در بخش     

و برش زنی نوار تفلون در ابعاد مورد نظر و در نهایت بـسته بنـدي نـوار هـاي      معین و نیز شکل دهی و کشش   

 پـرس هیدرولیکی،اکـسترودر،   یـک دسـتگاه  : به عبارت دیگر تجهیزات اصلی واحد شامل  . تولید شده می باشد   

دستگاه کشش و ملزومات آن و نیز تجهیـزات الزم جهـت نقـل و انتقـال مـواد مـا بـین                 ) میکسر(مخلوط کن 

ا بسته بندي می شود که با توجه به عدم پیچیدگی این تجهیزات از داخـل کـشور و       هاي  ه تجهیزات و دستگا  

  . توسط سازدگان داخلی قابل تامین هستند
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 تـن  200الم گرفته شده از سازندگان تجهیزات مذکور، هزینه خرید است تجهیزات جهت تولید بر اساس استع  

  . میلیارد ریال برآورد می گردد29066نوار تفلون در سال معادل

  . میلیون ریال برآورد شده است5523همچنین هزینه مربوط به تامین تاسیسات زیر بنایی و نصب نیز حدود 

 

v عایق کاريابزار دقیق، لوله کشی و  

      درصد قیمت تجهیزات اصلی و هزینه مربوط به عایق کاري و لولـه کـشی حـدود          8هزینه ابزار دقیق معادل       

بر این اساس هزینه مورد نیـاز جهـت ابـزار دقیـق و           .  درصد قیمت تجهیزات اصلی در نظر گرفته شده است         6

  .ل برآورد شده است میلیون ریا1744  و2325لوله کشی و عایق کاري به ترتیب 

  

v وسایل نقلیه و لوازم اداري  

 لوازم اداري مورد نیاز واحـد شـامل میـز و صـندلی،کامپیوتر،          نیز هزینه هاي مربوط به خرید وسایل نقلیه و         

  . میلیون ریال ارزیابی شده است2040حدود ... قفسه بندي انبارها و

  

v هزینه هاي قبل از بهره برداري 

ره برداري طرح شامل، هزینه ثبت شرکت و اخذ مجوز، آموزش پرسـنل، هزینـه هـاي                   هزینه هاي قبل از به    

 . میلیون ریال برآورد می شود1592جانبی مالی و هزینه بهره برداري آزمایشی در حدود 

 

v هزینه هاي پیش بینی نشده 

 . است طرح به عنوان هزینه هاي پیش بینی نشده لحاظ شده ثابت درصد هزینه هاي سرمایه گذاري5  

جمـع بنـدي   13 تن در سال در جـدول  200  با ظرفیت وار تفلوننکل هزینه سرمایه گذاري ثابت واحد تولید   

  .شده است
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 نوار تفلونهزینه سرمایه گذاري ثابت واحد -13جدول

 )میلیون ریال(کل هزینه  عنوان

 700 هزینه خرید زمین 

 471  محوطه سازي

 6440  ساختمان سازي

 34589  و نصب و تاسیسات زیربناییتجهیزات اصلی

 2325 ابزار دقیق

 1744 لوله کشی و عایق کاري

 2040 لوازم اداري و وسایل نقلیه

 2654  هزینه هاي قبل از بهره برداري

 2557 هزینه هاي پیش بینی نشده 

 53520 مجموع

  

  

  مواد اولیه مورد نیاز-6

   ونی از تنوع زیادي برخوردار نبوده که دلیل آن را ترکیبات شرکت کننده در ساخت نوار آب بندي تفل

 همچنین بسته ، اصلی دانست اولیه خصوصیات مطلوب پلی تترافلورواتیلن به عنوان مادهمرتبط بامی توان 

بندي محصول در قرقره هاي پلی پروپلینی صورت می گرد که توضیحات تفصیلی پیرامون هر یک از مواد 

 [12],[11]: ارائه شده استادامه در مورد نیاز و مقادیر آنها

  

  پودر پلی تترافلورواتیلن-1-6
ماده پلیمري پلی تترافلورواتیلن به عنوان ترکیب اصلی تشکیل دهنده نوار آب بندي تفلونی بصورت پودر 

 درصد 5/98مقدار پلی تترافلورواتیلن جهت تولید نوار آب بندي حدود . از خارج از کشور تامین می شود
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بود که به دلیل قابل برگشت بودن ضایعات حاصله و با توجه به اتالف مقداري از مواد به هنگام افزودن خواهد 

  .به اکسترودر و حمل و نقل و غیره تنها یک درصد به عنوان ضایعات منظور می گردد

. ن گرددپودر تفلون در داخل کشور تولید نمی شود و میزان مورد نیاز آن می بایست از طریق واردات تامی

  . دالر به ازاي هر تن می باشد3400متوسط قیمت جهانی این ماده در حدود 

  

  روان کننده-2-6
ون است که به عنوان عامل بهبود ک این محصول به کار می رود روغن سیلیهیهماده مهم دیگري که در ت

میزان اتالف آن . اشد درصد می ب5/1میزان مصرف آن حدود . دهنده سیالیت در اکسترودر بکار برده می شود

  . درصد در نظر گرفته می شود3-4حدود 

  

  گرانول پلی پروپلین-3-6
     میزان. از این ماده براي ساخت قرقره و درپوش مربوطه براي بسته بندي محصول استفاده  می شود

آن هم  گرم می باشد و میزان ضایعات 6پلی پروپلین مصرفی براي ساخت هر قرقره و درپوش مربوطه حدود 

با توجه به میزان مصرف . با توجه به قابل برگشت بودن ضایعات حدود یک درصد در نظر گرفته می شود

قابل ....) پتروشیمی نوید زر شیمی، پلی نار و پتروشیمی بندر امام و( از داخل کشور  در واحد،پایین این پلیمر

  . به ازاي هر تن می باشد دالر1700متوسط قیمت جهانی این ماده حدود . تامین خواهد بود

  

  جمع بندي مواد اولیه مصرفی-4-6
  

 نوار تفلون محاسبه می گردد که مبناي عددکل مواد اولیه مصرفی با احتساب میزان مصرف براي هر 

  .  آورده شده است14خالصه نتایج در جدول . محاسبات در ذیل آورده شده است
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   جهت تولید نوار آب بندي تفلون مشخصات و میزان مواد اولیه مصرفی-14جدول 
  )تن(میزان مصرف سالیانه   کاربرد  نام ماده

  200  ماده اصلی  پلی تترافلورو اتیلن

  4  افزودنی  روان کننده

  271  بسته بندي  پلی پروپلین

  

   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

متعـددي وجـود دارد کـه پارامترهـاي        در مورد مسئله مکان یابی احداث واحد و یا طرح، مدلها و روشـهاي                 

از مهمترین پارامترهـاي  . کنند بسیار مهم، اساسی و مؤثر در دستیابی به محل مناسب اجراي طرح دخالت می         

  :توان به موارد ذیل اشاره نمود موجود در این رابطه می

  )جمعیت کاري و اداري مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال( نیروي انسانی -1

  )ارزانی زمین و دستیابی به مساحت زیاد و قابل تامین( قیمت زمین -2

  )جهت افزایش میزان سوددهی طرح( معافیت مالیاتی -3

  )پارامتر بسیار مهم در طرحهاي پتروشیمی( دستیابی به منابع تامین مواد اولیه -4

   امکان تامین موارد تاسیساتی همچون برق و سوخت مورد نیاز-5
    

محدودیتی در انتخاب مکان احداث از نظر تامین مـواد اولیـه وجـود         اد اولیه مصرفی    با توجه به حجم کم مو       

ولی از آنجا که ماده اولیه اصلی مورد نیاز واحد در داخـل کـشور تولیـد نمـی شـود و از طریـق واردات                ،  ندارد

  .تامین می گردد نزدیکی به بندر از اولویت برخوردار است

 هم در صنایع خانگی و هم در صنایع بزرگ کشور نظیـر صـنایع     ین محصول   از طرف دیگر با توجه به اینکه ا         

 نزدیکـی محـل احـداث بـه     در زمینه ، نفت و گاز و پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیردنظامی و نیز صنایع 

  .اولویت خاصی وجود ندارد ،بازار مصرف

 ویـژه   به دلیـل اسـتفاده از تـسهیالت   ...) وکرمانشاه، ایالم ( محروماستانهايبا توجه به جمیع موارد مذکور،        

  . به عنوان مکان احداث واحد پیشنهاد می شوداین مناطق
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 وضعیت تامین نیروي انسانی -8

 لـذا تعـدادي از کارکنـان بـصورت     . کـار خواهـد کـرد   و سه شیفت مداوم  کارخانه بصورتبا توجه به اینکه 

کارکنـان بخـش نوبتکـار بـه چهـار گـروه تقـسیم                   . دنوبتکار و تعدادي بصورت روزکار مشغول بکار خواهند بو        

 سـاعته حـضور داشـته و گـروه چهـارم در حـال اسـتراحت        8شوند که در هر روز سه گروه در سه شیفت   می

  . ارائه شده است15جدول تعداد کارکنان بخش نوبتکار و روزکار در . خواهد بود
  

  نیروي انسانی مورد نیاز واحد-15جدول 
 تعداد سمت بخش

 1  مدیر عامل

 1 مسئول اداري و مالی

 2 کارمند اداري و مالی

  1 مسئول تدارکات

 2 منشی

  1 انباردار

 1 راننده

 1  نظافتچی و آبدارچی

  اداري و
  مدیریت

 4  نگهبان

 1  مدیر تولید

 4  سرپرست شیفت

 8  مهندس فرایند

 8  تکنسین خط تولید

 تولید

 8  سادهکارگر 

  43  مجموع
 یزان یوتیلیتی، امکانات مخابراتی و ارتباطیتعیین م -9

  :هاي یوتیلیتی مورد استفاده در این فرآیند شامل موارد زیر است سیستم
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  برق  -1

  برق مورد نیاز جهت تجهیزات اصلی، تاسیسات و روشنایی سالن ها    

  آب  -2

  شامل آب آشامیدنی و آب مورد نیاز فضاي سبز   

  یش و گرمایش ساختمانهاجهت سرما: سوخت-3

  .جمع بندي شده است16میزان یوتیلیتی سالیانه واحد در جدول   

  

  یوتیلیتی مورد نیاز براي واحد -16جدول
  میزان مصرف  شرح  ردیف

 5140  )مترمکعب(آب  1

  3682000  )کیلو وات ساعت (برق  2

  78000  )مترمکعب(سوخت   3

 
 
  وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی -10

  

 و مقایسه با تعرفه هاي جهانی) محصوالت و ماشین آالت( حمایت تعرفه گمرکی - الف

این ماشین آالت پـس از  . در اغلب واحدهاي تولیدي بخشی از ماشین آالت از خارج از کشور تامین می شود          

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

  .  درصد قیمت ماشین آالت خارجی می باشد10براي این گونه ماشین آالت وجود دارد حدود 

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

 مـشوقهایی  خوشبختانه در سالهاي اخیر براي ترغیب تولیدکنندگان داخلی به امر صادرات          . گمرکی می باشند  

  .  براي آنها تصویب شده است که باعث شده است حجم صادرات افزایش یابد
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  ، بانکها و شرکتهاي سرمایه گذار)واحدهاي موجود و طرحها( حمایت هاي مالی -ب

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

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

  . 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 بـا   محوطهساختمان و   -1-1

 . گردد  درصد محاسبه می60ضریب 

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

  . گردد  درصد محاسبه می75صورت با ضریب 

 درصـد  70گذاري ثابـت کمتـر از         ت خارجی در سرمایه   آال  گذاري ماشین   در صورتیکه حجم سرمایه    -1-3

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

 . گردد می

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

  . نکی تأمین گردد درصد از شبکه با70میزان 

 درصـد و نـرخ سـود    12هاي 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 می3سود تسهیالت ارزي براي مناطق محروم 

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

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

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

 . شود سال در نظر گرفته می
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 : 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

  . رکت از مالیات معاف خواهد بودبرداري ش  سال اول بهره10با اجراي طرح در مناطق محروم  -2

 درصد سـود 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 -11
  

 تحت نوار تفلون در آب بندي اتصاالت در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و به همین علت عمدتا                 

 بعنـوان آب بنـد داراي   نوار ساخته شده از جنس پلی تترافلوئورو اتیلن       .عنوان نوار آب بندي شناخته می شود      

  .مصارف خانگی و صنعتی بسیار می باشد

 تن در سال است که پیش بینی        1125ظرفیت تولید این محصول در حال حاضر در کشور معادل 

 2620 به حدود 1391رح هاي در دست اجرا ، ظرفیت تولید در سال می شود به به بهره برداري رسیدن ط

با احتساب نرخ رشد مصرف نوار تفلون در کشور، پتانسیل مصرف آتی نوار تفلون در حدود . تن در سال برسد

  . تن برآورد می گردد3300

 کمبود ، این مواردبا توجه به.  تن در نظر گرفته شده است300 امکان کسب بازار نوار تفلون نیز در حدود 

  . تن برآورد می گردد980 در حدود  در سالهاي آتینوارتفلون جهت مصرف داخل و صادرات

  :لذا

 رد) با در نظر گرفتن حداقل هاي اقتصادي( تن 200احداث واحدي جهت تولید این محصول با ظرفیت 

  . پیشنهاد می گردد..) کرمانشاه و،ایالم ( کشوراستانهاي محروم
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  :منابع و مراجع مطالعاتی
  

 82-86سالنامه آمار بازرگانی خارجی جمهوري اسالمی ایران .1

 1386نرم افزار سایه، وزارت صنایع و معادن .2

3. CDجستجوي استاندارد هاي جهانی  

 نوار تفلون در کشورو واحدهاي تولید کننده از شرکت اطالعات گرفته شده  .4

 

٥. www.made-in-china.com 

٦. www.alibaba.com 

٧. www.drsfostersmith.com 

٨. www.plumbersurplus.com 

٩. en.wikipedia.org 

١٠. www.techpowerup.com 

١١. www.fluontape.com 

١٢. www.techetape.com 

١٣. www.ISIRI.org 
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