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   ورق پلی کربناتتولید                                    سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران        

 
 خالصه طرح

 
 ورق پلی کربنات نام محصول

  تن در سال6000 ظرفیت پیشنهادي طرح

 موارد کاربرد

سقفهاي  ،سقف پلهاي هوایی، کابین آسانسور
، شیشه هاي ضد سر در ساختمانها و نورگیر،شفاف

ها ، دیوارهاي جداکننده شفاف  گلخانهگلوله ، 
در منازل و ادارات، ایستگاههاي ) پارتیشن(

اتوبوس، سقفهاي شفاف استادیومها ، سقفهاي 
 استخرها

 و مواد افزودنیپلی کربنات  مواد اولیه مصرفی عمده

 6000 )1390سال (کمبود محصول 

 31 )نفر (اشتغال زایی

 m2( 10000(زمین مورد نیاز 

 m2( 350(اداري 
 زیربنا m2( 2200(تولیدي 

 m2( 800(انبار 
  تن6000 میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی
 m3( 6285 (آب

 میزان مصرف ساالنه یوتیلیتی kw( 1108 (برق
 m3( 400000 (گاز

 782224 )دالر(ارزي 
 سرمایه گذاري ثابت طرح 17240 )میلیون ریال(ریالی 

 24577 )یلیون ریالم(مجموع 
 مناطق ویژه اقتصادي جنوب محل پیشنهادي اجراي طرح
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 تولید ورق پلی کربنات                                      ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

 معرفی محصول -1

 نام وکد محصول  -1-1

اي ماننـد مقاومـت گرمـایی و     بـا خـواص برجـسته   هاي پلی کربنات از نوع پلیمرهـاي ترموپالسـتیک،            ورق  

الکتریکی باال، شفافیتی همانند شیشه و مقاومت در برابر ضربه، داراي خواص نـوري خیلـی خـوب و سـطحی                

 .کنند درجه سانتیگراد حفظ می+  120تا -40براق هستند و خواص خود را در محدوده دمایی 
 

              
   شماي ورق پلی کربنات-1 -1شکل 

هـا داراي   کلیـه ورق . هاي پلی کربنات ضد اشتعال بوده و براي کاربرد در فضاي بیرون مناسب هـستند             ورق   

 این اشعه جلوگیري کـرده   هستند که از تخریب ورق در برابر      ) UV(بنفش یک الیه مقاوم در برابر اشعه ماوراء      

 . ]4[شود و همچنین با جذب آن مانع از ایجاد سرطان پوست می

جـویی قابـل    هاي پلی کربنات با پیشگیري از اتالف زیاد گرما در زمستان و سرما در تابستان باعث صرفه                ورق

 از شیشه با همـان  اي کمتر ها به طور قابل مالحظه      اي در مصرف انرژي شده و اتالف حرارتی این ورق           مالحظه

هـاي مختلـف سـاختمان بـه       توانند در قسمت    هاي دو جداره و سه جداره پلی کربنات می          ورق. ضخامت است 

هاي چند جداره، هواي سرد و هواي گرم در تماس با دو جـداره   در ورق. بندي به کار گرفته شوند  منظور عایق 

 .کنند  حرارت، نقش مهمی را ایفا میها در کاهش اتالف مختلف قرار گرفته و بنابراین، این ورق
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 تولید ورق پلی کربنات                                      ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

 
  ورق چند جداره پلی کربنات-1-2شکل 

هاست که با توجه به ایجـاد صـداهاي مـزاحم در شـرایط      هاي صوتی از جمله موارد دیگر این گونه ورق    ویژگی

 هـاي صـوتی بـراي یـک      عایق ویژگی. تواند در امنیت روانی افراد نقش مهمی ایفا کند      شهرنشینی امروز می  

هاي پلـی کربنـات بـه     شود که در مورد ورق  ماده با توجه به سختی، جرم و ساختمان فیزیکی آن مشخص می           

 . آورده شده است1-1صورت جدول 

 هاي پلی کربنات  میزان کاهش صدا توسط ورق-1-1                                          جدول 
 )دسی بل(db کاهش صدا  mm  ضخامت

 18 )دو جداره (6
 18 )دو جداره (8
 19 )دو جداره (10
 21 )سه جداره (16
 22 )سه جداره (20

 

اي در مـصرف سـوخت و همچنـین     جویی بسیار قابـل مالحظـه      هاي پلی کربنات باعث صرفه      استفاده از ورق   

 .]7[خواهد شد امنیت روانی افراد و جلوگیري از خطرات مصرف شیشه

 .ساس دو استاندارد در ادامه آورده شده استهاي پلی کربنات بر ا مشخصات ورق
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 تولید ورق پلی کربنات                                      ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

 ]ISO 11963 ]4 استاندارد  -الف

 هاي پلی کربنات جامد و مسطح اکسترود شده براي مصارف عمومی مشخصات استاندارد ورق

 . باشند هاي رنگی و یا بدون رنگ، شفاف، نیمه شفاف و مات موجود می هاي پلی کربنات به فرم ورق
 

                        

 
  انواع ورق پلی کربنات-1 -3شکل 

ها حاوي الیه محافظ در مقابل شرایط آب و هوایی در یک سطح یا هر دو   همچنین ممکن است این ورق   

 میلی متر و یا بیشتر مورد بررسی قرار 5/1هایی با ضخامت  در این استاندارد فقط ورق. سطح خود باشند

ها   میتوانند شامل رنگ، افزودنی، مواد کمک فرآیند و پایدار کنندهPCهاي  در حالت کلی ورق. اند گرفته

 . کل باشند% 5تا حداکثر ) هاي اشعه ماوراي بنفش مانند جاذب(

هاي رنگی پلی کربنات، رنگ باید بطور همگن و یکسان درون ماده پخش شود مگر در موارد  در مورد ورق   

) 50 ± 5% (و ) C2 ± °C23°دماي ( باید تحت شرایط استاندارد  اندازه گیري ابعاد ورق ترجیحاً.خاص

 .  باشد1-2تلرانس طول و عرض باید مطابق جدول . رطوبت نسبی صورت گیرد
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 تولید ورق پلی کربنات                                      ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

 ]4[ تلرانس طول و عرض ورق پلی کربنات-1-2جدول 
 تلرانس   (mm)طول یا عرض 

  mm 3-0  میلی متر 1000تا 
  mm 6-0  میلی متر 2000 تا 1001از 
   mm 9-0  میلی متر 3000 تا 2001از 

  0-3/0%   میلی متر به باال 3001از 

 
    b *3- 10 *5/3 یعنی اختالف بین دو قطر ورق مـستطیلی شـکل پلـی کربنـات بایـد کمتـر از             ∆lهمچنین  

 . عرض مستطیل استbمیلی متر باشد که در آن 

 .  است1-3بق جدول تلرانس ضخامت ورق و حداکثر جمع شدگی و انقباض ورق مطا
 

 ]4[ تلرانس ضخامت ورق و حداکثر جمع شدگی و انقباض ورق-1-3جدول 
 (%) حداکثر جمع شدگی  (%)تلرانس   ، میلی متر dضخامت، 

   5 ≤d≤ 5/1  10 ± 10 
< d 5  5 ± 5  

 

د با دقت ضخامت ورق بای. گیري شود هاي پلی کربنات باید با دقت یک میلی متر اندازه طول و عرض ورق

سطح ورق در هنگام (.  میلی متر بدون در نظر گرفتن ضخامت فیلم پوشاننده یا کاغذ اندازه گیري شود05/0

 .)تحویل به خریدار باید با فیلم پالستیکی یا کاغذ یا ترکیبی از هر دو پوشانده شده باشد

 .  شده است ذکر1-4هاي شفاف و بیرنگ در جدول خواص مکانیکی، حرارتی و نوري اصلی ورق
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 تولید ورق پلی کربنات                                      ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

 ]ISO 11963 ]4هاي شفاف و بیرنگ تحت استاندارد  ویژگیهاي ورق-1-4جدول 
 مقدار روش آزمون واحد ویژگی

 MPa تنش کششی
ISO 527-2/1A/50 
ISO 527-2/1B/50 

55 ≥ 

 MPa مدول کشسانی
ISO 527-2/1A/1 
ISO 527-2/1B/1 2200 ≥ 

 % کرنش کششی در نقطه شکست
ISO 527-2/1A/50 
ISO 527-2/1B/50 60 ≥ 

 استحکام ضربه کششی
 ≤ mm4( KJ/m2 ISO 8256  150ضخامت کمتر از  (

 ≤ C ISO 306,method B 145° نقطه نرمی وایکات
 دماي خمش تحت بار

 ≤ mm3( °C ISO 75-2,method A 130ضخامت بیشتر از  (

عبور نور          

 ضخامت
mm 5/1 

mm 4 
mm 6 
mm 12 

% ISO 13468-1 

 
85≥  
82 ≥ 
80 ≥ 
75 ≥ 

  gr/cm3 ISO 1183,method A 2/1 دانسیته
 k-1 ISO 10350, table 2 6-10 *65 ضریب انبساط حرارتی

nDاندیس رفرکتیویته 
20 -- ISO 489,method A 59/1 

 Ω IEC 93  1015 مقاومت سطح
 EN 2155-9  1 % ) میلی متر3ضخامت (کدري 

 میزان جذب آب
 mg ISO 62,method 1 16 ) ساعت24 و به مدت C 50°در  (

 
 

 هاي پلی کربنات   ورقJIS K 6735 استاندارد  -ب

در این استاندارد سه .  میلیمتر است5/0هاي پلی کربنات مورد بحث در این استاندارد بیش از  ضخامت ورق   

 .هاي پلی کربنات مورد بررسی قرار گرفته اند نوع از ورق
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 تولید ورق پلی کربنات                                      ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

 Type 1                   (Flat)ورق تخت 

 

 

 Type 2      (Patterened)ورق مشجر یا آجدار 

 

 Type 3   (Corrugated)ورق موجدار 

 
  انواع ورق استاندارد پلی کربنات-1-4شکل 

 

 . هاي ساخته شده از پلی کربنات باید بدون درز، داراي رنگ همگن و بدون ماده خارجی باشند تمامی ورق  

 .دهد  ویژگیهاي ورق پلی کربنات را در آزمون هاي مختلف نشان می1-5جدول 
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 تولید ورق پلی کربنات                                      ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

 ]JIS K 6735 ]4 ویژگیهاي ورق پلی کربنات تحت استاندارد -1-5جدول 
 ویژگی مقدار

 ورق موجدار ورق مشجر ورق تخت
 --- min. 54 (MPa)استحکام کششی 

 --- min 50 (%)ازدیاد طول پس از شکست
 max 90 --- (mm)استحکام خمشی 

 .شود  حاصل نمی(crack)در حین ضربه ترك  استحکام ضربه
 min 125 (C°)دماي خمش تحت بار 

 mm 2-5/0 85 85ضخامت 
 mm 6-2 80ضخامت 
 mm 8-6 77ضخامت 

ور 
ــ

ور ن
ــ

عب
(%) 

 mm 15-8 70ضخامت 

--- 
--- 

 --- باشد داراي خاصیت خود اطفایی می مقاومت در برابر سوختن
 مقاوم است مقاومت در برابر شعله

 بدون ترك و پوسته شدن مقاومت در برابر شرایط جوي
 

اي بسته بندي شوند که از هرگونه آسیب و تغییر شکل به دور بوده و  هاي پلی کربنات باید به گونه ورق   

 . ]8[ زیر باید در جایی که در معرض دید باشد، نوشته شودموارد

  عالمت اختصاري محصول نوع، مشخصات و -

 ابعاد  -

 نام تولیدکننده  -

 تاریخ تولید  -

 

 . ذکر شده است1-6ابعاد ورق تخت و مشجر پلی کربنات در جدول 
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 تولید ورق پلی کربنات                                      ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

 ]4[ ابعاد ورق تخت و مشجر پلی کربنات-1-6جدول 
 ضخامت  طول  عرض 
910 1820 

1000 2000 

اد 
ابع

)
متر

ی 
میل

( 1210 2420 

5/0 
1 
2 
3 
5  

8 
10 
12 
15 

 

 . ذکر شده است1-7ابعاد ورق موجدار در جدول 
 

 ]4[ ابعاد ورق موجدار پلی کربنات-1-7جدول 
 تعداد قله ها  ارتفاع موج  ضخامت  طول  عرض 
655 5/20 
975 5/30  
990 31 
1010 5/31 
1090 34 

ابعاد ورق 
 32موجدار 

 )میلی متر(

1105 

1820 
2120 
2420 
2730 
3030 

7/0 9 

5/34  

 
 

 . آورده شده است1-8تلرانس ابعادي ورق تخت و مشجر پلی کربنات بر اساس این استاندارد در جدول 

 

 ]4[ تلرانس ابعادي ورق تخت و مشجر-1-8جدول 
 (%)تلرانس ضخامت   (%)تلرانس طول و عرض 

 میلیمتر یا کمتر                            1ضخامت 

15±  

1+  
0 

  ±10 میلی متر            15 میلی متر تا 1ضخامت بیشتر از 

 

 . آورده شده است1-9تلرانس ابعادي ورق موجدار کربنات بر اساس این استاندارد در جدول 
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 تولید ورق پلی کربنات                                      ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

 

  ]4[ تلرانس ابعادي ورق موجدار-1-9جدول 
 )میلیمتر(تلرانس  )میلیمتر(ابعاد  شرح

 ±10  یا کمتر1105
 عرض

 ±20 1105بیشتر از 
10- 

 +20  یا کمتر3030
 طول 0

 not allowed minus side 3030بیشتر از 
tolerance 

  +2/0 7/0 ضخامت
1/0 - 

 ±2 9 عمق موج
 

 . می باشد 25201223 و ورق چند جداره پلی کربنات 25201226کد آیسیک ورق تخت پلی کربنات 
 

  شماره تعرفه گمرکی -1 -2

          هاي    ورق))آمار واردات و صادرات گمرك جمهوري اسالمی ایران(( موجود در کتاب طبق اطالعات  

این تعرفه شامل ورق و صفحه هاي پلی کربنات . شوند  وارد کشور می61/3920پلی کربنات تحت تعرفه 

 .] 14[ باشد مستحکم شده و بدون تکیه گاه می
 

  شرایط واردات -1 -3

 حقوق ورودي ))آمار واردات و صادرات گمرك جمهوري اسالمی ایران((ر کتاب طبق اطالعات موجود د 

 ورودي شامل حقوق گمرکی، حقوق. ارزش کاال تعیین شده است% 10 به میزان 61/3920تعرفه گمرکی 

 .]14[. وارداتی استيمالیات، حق ثبت سفارش کاال، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کاالها
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 تولید ورق پلی کربنات                                      ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

 

  ندارد ملی و بین المللیاستا - 4-1

 :]4[ عبارتند ازورق پلی کربناتبرخی از استانداردهاي بین المللی 

  
 SAE  AMS  3611 D  ورق پلی کربنات براي مصارف عمومی-ورق هاي پالستیکی

 ١١٩٦٣  ISO ویژگی هاي ورق پلی کربنات

 ٢٧١٩  DIN English خصوصیات فنی ورق پلی کربنات

                                    

  بررسی قیمت داخلی و جهانی محصول - 5-1

Ø قیمت داخلی 

 و 1-10 در جـدول    1385پالستیک در آبان مـاه سـال         قیمت ورق پلی کربنات تولیدي شرکت نوآوران آیدا         

 3050*2050 میلیمتـر  و ورق تخـت        6000*2100ابعـاد اسـتاندارد ورق دوجـداره        .  ذکر شده اسـت    11-1

 .اشدب می میلیمتر
 

  ریال- قیمت داخلی ورق چند جداره پلی کربنات-1-1 0جدول
 قیمت ورق رنگی قیمت ورق بیرنگ )میلیمتر(طول ورق )میلیمتر(ضخامت 

4 6000 876750 920587 
6 5800 966000 1014300 
6 6000 1029000 1080450 

 1157625 1102500 5800 )طرح یخی(6
8 6000 1186500 1245825 
12 6000 1422750 1493887 
16 6000 2189250 2298712 
20 6000 2457000 2580900 
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  ریال- پلی کربنات3050*2050 قیمت داخلی ورق تخت -1-1 1جدول
 قیمت ورق رنگی قیمت ورق بیرنگ )میلیمتر(ضخامت  

2 860000 903000 
3 1290000 1354500 
4 1721000 1807050 
5 2151000 2258550 
8 3442000 3614100 
12 5160000 5418000 

 

Ø قیمت جهانی 

 .]6[ذکر شده است 2005در سال  در آمریکا veroliteهاي دوجداره    قیمت ورق1-12در جدول 
     

 m2/$-2005 در سال مریکاآ در veroliteهاي دوجداره   قیمت ورق-1-12جدول
 قیمت ورق رنگی قیمت ورق بیرنگ (mm)ضخامت

 6/21 5/20 6دوجداره 
 6/23 6/21 8دوجداره 
 8/28 2/27 10دوجداره 
 2/42 3/38 16سه جداره 

                                                                                                                                                                                            
   موارد مصرف و کاربرد -6-1 

هاي پلی کربنات  ورق. شود  درصد از مصرف جهانی رزین پلی کربنات را شامل می22ساخت ورق در حدود   

 مقاومت در برابر خراشیدگی و شرایط جوي و ضربه، و دارا بودن خواص خوب مکانیکی  به علت شفافیت زیاد،

 .]1[روند در صنایع مختلف به کار می

شود که در کاربردهایی   یا همان نورگیر به شیشه مسطحی اطالق میglazingنعت شیشه، واژه در ص   

 . شود مانند در و پنجره و در جاهایی که به شفافیت و عبور نور و استحکام نیاز باشد، استفاده می

 مانند وزن کمتر کنند و از مزایایی اي رقابت می هاي پالستیکی در این بازار با صفحات شیشه صفحات و ورق  

 . اي بیشتر برخوردار هستند و استحکام ضربه
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 برابر 30تر از شیشه بوده و همچنین   برابر مقاوم250هاي پلی کربنات از نظر مقاومت در برابر ضربه  ورق   

هاي  باشند که در حال حاضر مهمترین ماده پالستیکی در ساخت ورق هاي اکریلیکی مقاوم می بیشتر از ورق

 اما این قیمت. هاي اکریلیکی هستند هاي پلی کربنات گران تر از شیشه و ورق از نظر قیمت ورق. استشفاف 

باشد، نادیده  باالتر در مواردي که نیاز به مقاومت باال در مقابل شکسته شدن و مقاومت در برابر شعله می

 . شود گرفته می

. هاي اکریلیک هستند باالتري نسبت به ورق) دماي واپیچش گرمایی (HDTهاي پلی کربنات داراي  ورق  

ها داراي مقاومت  هاي شفاف اکریلیکی نبود، زیرا اکریلیک در گذشته پلی کربنات رقیب مناسبی براي ورق

به همین دلیل .  بوده و همچنین میزان عبور دهی نور آنها تا حدي باالتر استUVبسیار باالیی در برابر نور 

نات از یک پوشش مخصوص سیلیکونی براي افزایش مقاومت سایش استفاده تولیدکنندگان ورق پلی کرب

 . برد ها را تا حد شیشه باال می اند که مقاومت سایش این ورق نموده

ها را کاهش داده و یا حذف  پوشش پایدار کننده در برابر اشعه ماوراي بنفش، خاصیت زرد شدن این ورق   

دهند تا مقاومت آن را در   کربنات را پوششی از جنس اکریلیک میهاي پلی در برخی موارد ورق. نماید می

هاي  هاي اخیر مهمترین روش براي این کار استفاده از تکنولوژي در طی سال. برابر شرایط جوي افزایش دهد

کواکستروژن است که باعث تقویت خواصی مانند مقاومت در برابر شرایط جوي و مقاومت در برابر سایش 

در این فرآیند پلی کربنات همراه با رزینی با پایه پلی کربنات که حاوي . شود ي پلی کربنات میها براي ورق

هاي  این پیشرفت در زمینه تولید ورق. شود باشد، کواکسترود می  میUVهاي  غلظت باالیی از پایدارکننده

ر ضربه اشغال شده بود، هاي اکریلیک مقاوم در براب پلی کربنات باعث شده تا بازاري که قبال توسط رزین

هاي اکریلیک داراي مقاومت بهتري در برابر شرایط جوي هستند اما از نظر چقرمگی در  ورق. تقویت شود

 .هاي پلی کربنات قرار دارند تري نسبت به ورق سطح پائین

 .در ادامه موارد کاربرد ورق پلی کربنات شرح داده شده است
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  ساختمان سازي-1-6-1

هاي پلی کربنات امکان استفاده از آن را بر روي هر نوع سازه و در جوار هر نوع مـصالح                  اري ورق تنوع ساخت    

       تنـوع رنـگ ایـن ورق، قابلیـت     . کنـد  ساختمانی به راحتی فراهم نمـوده و کاربردهـاي وسـیعی را ایجـاد مـی               

که از نظر طراحی و هماهنگی بـا  نماید   درصد امکان پذیر می82 تا 35سایه پذیري و عبور نور آن را به میزان   

 . باشد رنگ سایر مصالح از گستردگی خاصی برخوردار می

عوامل جوي مانند طوفان و تگرگ و حوادث طبیعی مانند زلزلـه از مهمتـرین عوامـل در تعیـین و انتخـاب           

 کربنـات، از   پلـی  باشد که با توجه به شفافیت و ضربه پذیري و مقاوم بـودن ورق  مصالح ساختمانی مناسب می  

سـبک بـودن وزن ورق پلـی کربنـات عـالوه بـر عـدم        . شـود  این ورق در لیست مصالح ساختمانی استفاده می   

باشـد، در   تحمیل وزن اضافه به سازه موجود که خود عامل بسیار مهم در مورد مقاومت در برابر زلزله نیـز مـی       

د بسیار به خاطر وزن کم از هزینه هاي تـردد  حمل و نقل آن نیز نقش بسزایی دارد و امکان انتقال آن در تعدا      

با توجه به مـسئله عـدم تبـادل حرارتـی، کـاهش هزینـه انـرژي در فـصول مختلـف                     . کاهد  و حمل و نقل می    

چشمگیر است که این خود در مناطق سردسیر و گرمسیر و یا حتی معتدل با توجه به اهمیـت بهینـه سـازي              

 .]11[باشد مترین خصوصیات این ورق میمیزان مصرف سوخت و انرژي الکتریکی از مه

سر و صدا و مزاحمت حاصل از آن همیشه از عوامل مهم در تأمین فضاهاي امن از نظـر مزاحمـت صـوتی                         

 .باشد هاي مختلف عامل مؤثر در تأمین اینگونه فضاها می ها و الیه ورق پلی کربنات با ضخامت. بوده است

ت به علت دارا بودن الیه ضد عبور اشعه ماوراء بنفش که  بـه عنـوان اشـعه    هاي پلی کربنا    با استفاده از ورق      

شود، فضایی سالم و قابـل اطمینـان درون سـاختمان ایجـاد               زا و از بین برنده رنگ اجسام شناخته می          سرطان

ها همیشه وجود داشـته کـه در مـورد     هاي شفاف ساختمان مشکل تمیز نگاه داشتن نماها و یا سقف     . گردد  می

هاي پلی کربنات با توجه به خصوصیت آنتی استاتیک بودن الیه خارجی آن، گرد و غبار و دوده معلـق در             قور

ضـربه پـذیري و   . گـردد  هوا جذب سطح ورق نشده و با اولین شستشوي ساده و یا باران به راحتی پاکیزه مـی                 

 . گردد قوط اجسام مینشکن بودن ورق پلی کربنات موجب فراهم کردن فضایی عاري از خطر در برابر س
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با توجه به ثابت ماندن خصوصیات فیزیکی ورق و دوام آن در نقاط مختلف با شرایط متفـاوت آب و هـوایی                   

ها همیشه نقاط  اي و پنجره هاي شیشه   در. باشد  استفاده از این محصول ساختمانی روز به روز رو به افزایش می           

باشد که با استفاده از این ورق هم از خطـرات شکـستگی    یضعف ساختمان به خصوص در زمان رخداد زلزله م 

توان جلوگیري نمود و هم با توجه به وزن سبک ورق پلی کربنات از میزان وزن آوار احتمـالی نیـز کاسـته              می

 . گردد می

 .گیرد در ادامه کاربرد هاي مختلف ورق پلی کربنات در ساختمان سازي مورد بررسی دقیق تر قرار می

 اي ورزشی  فضاه-الف

سقف جایگاه تماشاچیان در ورزشگاه ها از جنس ورق شفاف پلی کربنـات، امکـان اسـتفاده از نـور طبیعـی                      

پـذیر جایگـاه مربیـان و     سایبان و حفاظ ضـربه . نماید خورشید بدون عبور اشعه ماوراء بنفش را امکان پذیر می   

 . گردد اچیان نمیبازیکنان ذخیره نیز با توجه به شفاف بودن آن مانع دید تماش

سرپوشیده کردن استخرها با ورق پلی کربنات امکان استفاده از آن را در تمام فصول سال امکان پذیر نموده                   

هاي ورزشی سرپوشیده نیز با نـصب   در سالن. گردد و مانع عبور و تابش اشعه ماوراء بنفش به بدن شناگران می  

اي شیشه، خطر شکسته شدن بر اثر برخـورد افـراد بـا آن و یـا     ها بج ها و درب ورق پلی کربنات بر روي پنجره     

 . ]11[گردد ضربات توپ منتفی می

همچنین به عنوان دیواره پیرامون زمین براي جلوگیري از برخـورد تـوپ بـا تماشـاگران و صـفحات حلقـه                

باشـد اسـتفاده    یهاي شفاف پلی کربنات که کامال مشابه شیشه و بدون خطرات آن م      توان از ورق    بسکتبال می 

 . کرد
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تـوان از   با توجه به وزن سنگین سازه فضاهاي ورزشی و سبکی وزن ورق پلی کربنات، بطـور گـسترده مـی                   

 . هاي ورزشی استفاده نمود ها در سالن این ورق
 

  فضاهاي مسکونی -ب

ات قابل استفاده با نور طبیعـی گردیـده و در   هاي پلی کربن    نورگیرهاي مرکزي و پاسیوها با استفاده از ورق           

 . خطر خواهد بود صورت سقوط اجسام بر روي آن با توجه به نشکن بودن ورق بی

فضاهاي داخلی ساختمان ها نیز با استفاده از نورگیري از سقف داراي چشم انداز زیبا و امکان استفاده از     

شفاف شیبدار، بخصوص در مواردیکه بخواهند همچنین در ساخت سقف هاي . نور طبیعی خواهد بود

 .شود بیشترین بهره از انرژي خورشید گرفته شود، از ورق دوجداره پلی کربنات استفاده می
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  فضاهاي صنعتی -ج

 از ورق هـاي صـنعتی و غیـره، بـا اسـتفاده       با توجه به باال بودن میزان مصرف برق جهت تأمین نور در سالن       

هـاي   خطر نمودن سطوح شفاف در اثر ضـربات و لـرزش      هاي سالن ها عالوه بر بی       پلی کربنات در سقف و بدنه     

ها و ابزار آالت سنگین، در جهت تقلیل میزان مـصرف بـرق بـه ارقـام قابـل تـوجهی               حاصل از کارکرد ماشین   

 اسـتفاده از سـاندویچ پانـل نیـز بـه      هاي سقف یا بدنـه بـا      توان از این ورق در پوشش       می. توان دست یافت    می

 . ]11[باشد صورت هم جوار استفاده کرد که با توجه به شکل ورق امکان آب بندي صد در صد می

هـاي صـنعتی    تـرین خـصوصیات ایـن ورق بخـصوص در محـیط            اشتعال ناپذیري ورق پلی کربنات از مهـم          

 .باشد می

  فضاهاي عمومی -ه

ها و اماکن بزرگ که محل عبـور   ها، فضاهاي عبوري در فرودگاه  مترو، پارکینگهاي اتوبوس، قطار و    ایستگاه   

باشد باید مکانی عاري از خطر و در عین حـال قابـل اسـتفاده در روز بـا نـور طبیعـی             افراد و یا انتظار آنها می     

 . نماید خورشید باشد که ورق پلی کربنات همه این موارد را برآورده می
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. نمایـد  پذیر مـی  هاي مختلف را امکان قوس پذیري آسان و به صورت سرد امکان استفاده از این ورق در طرح        

 . عابر پیاده در سطح شهرهاست یکی از کاربردهاي مهم ورق پلی کربنات در فضاهاي شهري ساخت سقف پل
 

  گلخانه -و

هاي ساخته شده با استفاده از     هواي مساعد و نور کافی دارند، گلخانه      اي در تمام سال نیاز به         گیاهان گلخانه    

چون با خاصـیت عـدم   . نماید ورق پلی کربنات با پوشش ضد اشعه ماوراي بنفش این نیاز را بخوبی برطرف می       

هـا   مانـد و ضـربه پـذیري ایـن ورق     تبادل حرارتی، هواي گلخانه با حداقل مصرف انرژي همیشه ثابت باقی می  

 . ]11[رساند ت شکستن را در اثر برخورد وسایل و ابزار و گیاهان با بدنه گلخانه به صفر میخطرا

      شود که جایگزین خوبی براي فیلم هاي دوجداره پلی کربنات استفاده می  عمدتا از ورقها گلخانه در     

 .پلی اتیلن و فایبر گالس بوده و با اکریلیک در حال رقابت است
 

 
 

  وارد ایمنی م-2-6-1

ها،   هاي دولتی مانند مدارس، بیمارستان کربنات در ساخت و ساز انواع ساختمان هاي شفاف پلی ورق   

رود  ها که شکسته نشدن شیشه یک پارامتر اساسی براي آنها به شمار می ها و دادگستري ها و وزارتخانه بانک

 را رد 50-60 میلیمتر گلوله تا کالیبر 6خامت  یک ورق پلی کربنات تخت با ض.گیرد مورد استفاده قرار می

 .کند و بنابراین براي ایمنی ساختمان وزارتخانه ها بسیار مفید است نمی
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      هاي  روند، رشد خوبی را در بخش بازار ورق هاي چند الیه پلی کربنات که براي محافظت بکار می ورق  

استفاده از شیشه استحکام را باال برده و . یشه المینه کردتوان پلی کربنات را با ش می. اند پلی کربنات داشته

توان پلی کربنات را با الیه دیگري از پلی کربنات  همچنین می. دهد مقاومت سایش را تا حد عالی افزایش می

هاي گچی یا سیمانی المینه کرد که  توان پلی کربنات را با موادي مانند ورق نیز می. یا اکریلیک المینه کرد

 . ]11[روند ها در ساخت دیوارهاي با ایمنی بسیار باال بکار می  ورقاین

 
   حمل و نقل-3-6-1

ها،  هاي پلی کربناتی در صنعت حمل و نقل در ساخت انواع وسائل نقلیه مانند پنجره اتوبوس ورق     

 . رود قطارهاي مسافربري، هواپیماهاي نظامی و شخصی بکار می

یکی قابلیت پوشش دادن .  از پلی کربنات بجاي شیشه در موارد فوق وجود دارددو دلیل براي استفاده    

پوشش با مواد بر پایه (سطح ورق پلی کربناتی براي مقاومت در برابر سائیدگی و خراشیدگی و شرایط جوي 

ت پنجره ها در ساخ ها براي استفاده از پالستیک و دیگري تأییدیه اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه) سیلیکون

 . ]11[روند ها و  شیشه عقب خودروها بکار می هاي پلی کربناتی با پوشش سخت براي پنجره ورق. ها اتومبیل

هاي پلی کربنات همچنین در هواپیماهاي نظامی به علت مقاومت آن در برابر دماهاي باال و مقاومت  ورق    

شود  ینه شده بر روي ورق پلی کربنات استفاده میدر برخی موارد از یک الیه اکریلیک الم. رود ضربه بکار می

 .  جوي را بهبود بخشد تا مقاومت در برابر شرایط
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   تابلوها و عالئم-4-6-1

این بازار شامل عالئم و . هاي رنگی پلی کربنات است ساخت تابلوها و عالئم بزرگترین مورد مصرف ورق 

هاي فروش و مراکز تجاري  کنند، محل اي آماده سرو میهایی که غذاه ها، دستگاه تابلوها در پمپ بنزین

تابلوها و عالئم تهیه شده از جنس پلی کربنات در مقابل شکسته شدن در اثر ضربات سنگ یا جسم . باشد می

در . ها و پلی استایرن چنین خواصی ندارند در حالیکه اکریلیک. باشند هاي شدید مقاوم می سخت و تکان

.  مقاوم از جنس اکریلیک بازار تابلوها و عالئم پلی کربناتی را تحت تأثیر قرار داده استهاي سالهاي اخیر ورق

ها کاهش  ها در برابر شرایط جوي افزایش و هزینه هاي بدست آمده، مقاومت این ورق زیرا در اثر پیشرفت

بنفش و افزایش از سوي دیگر فرآیند کواکستروژن و افزایش مقاومت در برابر اشعه ماوراء . یافته است

اند باعث شده قدري از پیشرفت  ها از آن برخوردار نبوده چقرمگی در مورد صفحات پلی کربنات که اکریلیک

ها هنوز از ورق اکریلیک استفاده  در مورد تابلوهاي داخل ساختمان. ها در این صنعت کاسته شود اکریلیک

 نیست و همچنین این تابلوها توسط دیوار نیز زیرا در این موارد شکسته نشدن و استحکام مدنظر. شود می

 . شوند محافظت می

 
 

   سایر مصارف-5-6-1

هاي صنعتی،  هاي پلی کربناتی شکل داده شده عبارتند از صندلی خلبان، محافظ سایر موارد استفاده ورق  

اي پلی کربنات در ه استفاده از ورق. ها و محافظ بار در هواپیما هایی از چراغ هایی از صندلی، بخش قسمت

زیرا قوانین جدیدي در . باشد در حال کاهش می) ها هاي داخلی و پانل پنجره(هاي داخلی هواپیما  قسمت
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 و (PEI)مورد دیرسوز بودن وضع شده است و از موادي با مقاومت بهتر در برابر اشتعال مانند پلی اتر ایمید 

اما در . شود هاي داخلی استفاده می  در ساخت پانل(PPS) و پلی فنیلن سولفید (PEEK)پلی اتر، اتر کتون 

ها به علت خواص مناسب نوري و مقاومت در برابر ضربه هنوز از ورق پلی کربنات  مورد جداره داخلی شیشه

 .]11[شود استفاده می

هاي پلی کربنات  کاربرد دیگر ورق .شود کربنات در ساخت سوالریوم استفاده میدو جداره پلی  از ورق  

هاي پلی کربنات به عنوان عایق  همچنین ورق. باشد ساخت انواع پارتیشن ها براي ادارات و نمایشگاه ها می

 .روند ها به کار می صوتی در کنار جاده ها و اتوبان

 
 

  
  جایگزین ي کاال-1 -7 

شه نیز همچنین شی. باشند  می(PMMA)هاي اکریلیکی  هاي پلی کربنات، ورق مهمترین جایگزین ورق   

 مواد جایگزین ورق پلی کربنات در 1-13در جدول . رود به عنوان گزینه اصلی در صنایع ساختمان به کار می

 .]7[صنایع مختلف بررسی شده است
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  مواد جایگزین ورق پلی کربنات-1-13جدول
 ماده جایگزین موارد کاربرد

 هاي پلی کربنات جایگزین ندارند ودن ورقبه دلیل مقاومت ضربه و نشکن ب فضاهاي ورزشی
 هاي اکریلیک جایگزین شود میتواند با شیشه و یا ورق فضاهاي مسکونی

هاي پلی  به دلیل مقاومت ضربه و نشکن بودن و خاصیت ضد اشتعال ورق فضاهاي صنعتی
 کربنات جایگزین ندارند

 هاي اکریلیک جایگزین شود میتواند با ورق فضاهاي عمومی

ساختمان 
 سازي

 هاي اکریلیک جایگزین شود میتواند با ورق گلخانه
 هاي پلی کربنات جایگزین ندارند به دلیل مقاومت ضربه و نشکن بودن ورق موارد ایمنی
 هاي اکریلیک جایگزین شود میتواند با ورق حمل و نقل

 هاي اکریلیک جایگزین شود میتواند در برخی موارد با ورق تابلوها و عالئم

در موارد خاص و در جاهایی که مقاومت بسیار زیاد در برابر اشتعال مد نظر  ردسایر موا
 .شود باشد با پلی اتر ایمید، پلی اتر اتر کتون و پلی فنیلن سولفون جایگزین می

 

 

  اهمیت استراتژیک کاال-1 -8

همچنین . رود یهاي قابل بحث در اکثر جوامع به شمار م ترین مقوله در عصر حاضر انرژي یکی از مهم   

ترین  بندي هاي صوتی و حرارتی جزو مهم  دسی بل، عایق50با توجه به اثرات مخرب صداهاي مزاحم باالي 

مصالح کاربردي در اکثر جوامع است که متاسفانه این امر با توجه به برخورداري ایران از منابع عظیم نفت و 

  . سط صداهاي مزاحم، مورد توجه قرار نگرفته استگاز ارزان و همچنین عدم توجه به مشکالت ایجاد شده تو
 

   عمده تولید کننده و مصرف کنندهي کشورها-1 -9

 اسامی برخی از شرکتهاي تولید کننده. کنند شرکت هاي زیادي در جهان ورق پلی کربنات تولید می

     .]13[ آمده است1-14ورق پلی کربنات در جدول 
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 ]13[در مناطق مختلف جهان  ورق پلی کربنات  شرکتهاي تولید کننده-1-14ل جدو                       

 نام شرکت نام کشور
Bayer Corporation 

General Electric Company (GE Plastics) 
SunTuf 
Verolite 

ROWLAND TECHNOLOGIES, Inc. 

 امریکا

EnviroCept 

 SPARTECH Corporation امریکا،کانادا و اروپا

Degussa 
 آلمان

Röhm 

Sheffield Plastics Inc. 
 انگلستان

PPI 

 EMP سوئیس

Asahi Glass Company, Ltd 

Mitsubishi Engineering- Plastics Corporation 
Takiron Co., Ltd. 

Teijin chemicals Ltd. 

 ژاپن

Tsutsunaka Plastic Industry Co., Ltd. 

Opal Industrial Co., Ltd. 

Sun Asia Enterprise Co., Ltd 

Zhejiang Sanfeng Industry 
 چین

Guangzhou Deng Yuan Yue Mei Co., Ltd. 

 .Hokky Enterprise Co., Ltd تایوان

 

  شرایط صادرات -1 -10

 ،61/3920 با تعرفه ورق پلی کربناتدر کتاب مقررات صادرات و واردات شرایط خاصی براي صادرات 

 . ]14[ذکر نشده است
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 وضعیت عرضه و تقاضا -2

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

 واحدها و تعداد آنها

 در مورد ) دفتر آمار و اطالع رسانی-معاونت توسعه صنعتی(اطالعات اخذ شده از وزارت صنایع و معادن     

 .]15[ ارائه شده است2-1 در جدولورق پلی کربنات واحدهاي تولیدکننده

 ]15[ ورق پلی کربنات کننده واحد موجود تولید-2-1دول ج

  تن-ظرفیت نام واحد مکان
 12000 نوآوران آیدا پالستیک آذر بایجان شرقی

 12000 - جمع
 

در ادامـه بـه معرفـی    . دشرکت نوآوران آیدا پالستیک تنها تولید کننده ورق پلی کربنات در کشور می باش        

 .این شرکت پرداخته می شود

 2500 به مـساحت     ی در مسیر خط ترانزیت اروپا در زمین       يشرکت نوآوران آیدا پالستیک در دهه نود میالد        

کلیـه ماشـین آالت ایـن شـرکت از سـه کـشور          .  جاده تهران احداث گردیـد     15، کیلومتر     متر مربع در تبریز   

 . ه استان، ایتالیا و هلند تهیه گردید بزرگ اروپا شامل آلمیصنعت

 را در زمینه تولیـد  ي گسترده اي توانسته است همکاریشرکت نوآوران آیدا پالستیک در مدت زمان کوتاه           

 PC شـفاف  يورقها. آغاز نماید مختلف داخلی و خارجی       با سازندگان قطعات   ی و تزریق  یقطعات ترمو فرمینگ  

 . دارندي کاربرد عمده اي و کشاورزی، دکوراسیون داخليان ساز این شرکت در صنایع ساختميتولید

 . می باشد آلمانRWTUV از شرکت ISO 9001گواهینامه این شرکت داراي 
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  بررسی وضعیت طرح هاي در دست اجرا-2-2

 مطابق آمار مرکز اطالع ورق پلی کربنات به طرح هاي در دست اجراي  اطالعات مربوط2-2در جدول     

 . انی وزارت صنایع و معادن ارائه شده استرس

 تـن  19100هاي تخـت و چنـد جـداره پلـی کربنـات برابـر        هاي در دست اجرا براي تولید ورق        ظرفیت طرح 

 تـاریخ  .انـد  اند و فقط از وزارت صنایع مجوز اخذ نمـوده  این واحدها تاکنون پیشرفت نداشته اکثر   اما    باشد،    می

فـن آوران مراغـه در      .  می باشد  1385 سال   ))فن آوران مراغه  ((ت اجرا به جز     اخذ جواز تمام طرحهاي در دس     

 . جواز خود را اخذ کرده است5/6/83تاریخ 

 ]15[ طرحهاي در دست اجرا براي تولید ورق پلی کربنات-2-2دول ج
  تن-ظرفیت میزان پیشرفت نام واحد مکان نوع

 2000 16  مراغهفن آوران آذربایجان شرقی

 1000 0 محمد صالحی تبریزي قزوین

 2000 0 حسینی کردستان

 1800 0 مهدي سید دراز گیسو گلستان

 800 0 اصغر چمنی گیالن

ورق چند جداره 
 پلی کربنات

 1500 0 جمشیدي مرکزي 

 2000 16 فن آوران مراغه آذربایجان شرقی

 2000 0 محمد رضایی تهران

 1000 0 ی تبریزيمحمد صالح قزوین

 2000 0 حسینی کردستان

  ورق تخت
  پلی کربنات

 3000 0 ورق هاي شفاف شرق لرستان لرستان
 19100 - مجموع
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  85 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال - 3-2

 .] 14[ ارائه شده است61/3920 از طریق تعرفه  ورق دو جداره پلی کربنات میزان واردات2-3در جدول

 ]14[ تن-ورق دو جداره پلی کربنات میزان واردات - 2-3جدول               
 میزان واردات سال
1379 27 
1380 41 
1381 137 
1382 189 
1383 38 
1384 60 

 
 

 امارات متحده عربی، کره جنوبی، مالزي، هلند، فرانسه و چین بوده و  واردات فوق از کشورهاي آلمان،   

 . شورهاي ارمنستان، امارات، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان صورت گرفته استصادرات به ک

 .هاي پلی کربنات به داخل کشور علیرغم تولید داخلی روند رو به رشدي داشته است واردات ورق
 

 
  بررسی روند مصرف-4-2

 این شرکت در هاي تولیدي    همان طور که در بخش معرفی شرکت نوآوران آیدا پالستیک عنوان شد، ورق

 تن در سال 9000میزان مصرف ورق هاي پلی کربنات در کشور در حدود . روند موارد مختلف به کار می

میزان مصرف فعلی و آتی و درصد رشد مصرف ورق هاي پلی کربنات در کشور، با توجه به .  بوده است1385

 .د شده است برآورمراجع جهانی و نظرات کارشناسان صنایع ساختمان و سایر صنایع
 

  نورگیر-1-4-2

امکان . هاي پلی کربناتی در کشور است هاي شفاف بزرگترین مورد مصرف ورق ساخت نورگیرها و سقف    

استفاده از نور طبیعی خورشید و صرفه جویی در مصرف انرژي الکتریکی بزرگترین مزیت استفاده از این 
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ها نشکن بودن آنهاست که بروز صدمات و  ورقمزیت دیگر این . ها در صنعت ساختمان سازي است ورق

 . رساند حوادث ناشی از شکستن شیشه را به صفر می

 

     

    

    
  کاربرد ورق پلی کربنات به عنوان نورگیر-1 -5شکل 

مصرف این بخش در حال حاضر . شود هاي پلی کربناتی را شامل می این بخش در حدود نیمی از مصرف ورق 

رشد مصرف در این بخش به عوامل مختلفی از جمله .  بوده است1385 تن ورق در سال 4500در حدود 

تغییر الگوي مصرف پیمانکاران داخلی و استفاده از مواد با کارایی بیشتر و عمر طوالنی تر به جاي مواد ارزان 

 درصدي 8ا رشد  این بخش ب))نوآوران آیدا پالستیک((مطابق نظر کارشناسان شرکت . تر بستگی دارد قیمت

  . خواهد رسید1390 تن در سال 7700در سال مواجه خواهد بود و میزان مصرف آتی این بخش به 
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  دکوراسیون-2-4-2

هاي پلی کربناتی در کشور، در زمینه دکوراسیون داخلی و خارجی  یکی دیگر از موارد کاربرد مهم ورق  

هاي  ها و ادارات، ورودي ساختمان ها در نمایشگاه ها، پارتیشن ها در نمایشگاه ساخت و تزئین انواع غرفه. است

 .بزرگ و ساخت آالچیق و سقف در فضاهاي شهري از جمله این موارد است

 

      

     
  کاربرد ورق پلی کربنات در دکوراسیون-1-6شکل 

صد در سال  در7با رشد مصرف .  تن ورق پلی کربنات در سال مصرف میکند500این بخش در حدود   

 . تن خواهد رسید800 به 1390میزان مصرف در سال 
 

 گلخانه-3-4-2

    با استفاده از این . یکی دیگر از موارد کاربرد ورق هاي پلی کربنات در کشور، در ساخت گلخانه است   

. ابد لیتر به ازاي هر متر مربع ورق سالیانه کاهش می ی20-40ورق ها مصرف نفت براي گرم کردن گلخانه 

همچنین هزینه . شود در نتیجه حجم دستگاه گرمازا براي گلخانه کاهش یافته و استهالك دستگاه کمتر می

نصب سالیانه نایلون و هزینه نگهداري و تعویض شیشه حذف شده و خطر شکستن شیشه هاي گلخانه به 

 . کنند اد مینیز این ورق ها تعرق کمتري نسبت به شیشه در زمستان ایج. گردد کلی برطرف می
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ورق هاي پلی کربنات داراي تاییدیه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی و دفتر امور گل و گیاهان زینتی    

 . باشند وزارت جهاد کشاورزي به عنوان پوشش گلخانه اي می

 

       

 
 گلخانه کاربرد ورق پلی کربنات در -1-7شکل 

 

 درصدي 10 تن است و با رشد 1000 گلخانه ها در حدود هاي پلی کربنات براي میزان مصرف فعلی ورق   

  . خواهد رسید1390 تن در سال 1900در سال به 
 

  پل هوایی-4-4-2

ها در  هاي هوایی یکی از کاربرد هاي روبه رشد و جدید این ورق استفاده از ورق پلی کربنات در ساخت پل    

 . کشور است
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 پل هوایی کربنات در  کاربرد ورق پلی-1-8شکل 

 

 تن است که با فرض 1000میزان مصرف فعلی ورق پلی کربنات براي پل هوایی در حال حاضر در حدود  

 . خواهد رسید1390 تن در سال 1700 درصدي به 8رشد 
 

   مصرف در صنایع حمل و نقل-5-4-2

        هواپیما از مصارف ورقساخت کابین آسانسور، شیشه هاي پنجره قطارها و شیشه هاي هلیکوپتر و    

 .پلی کربنات در صنایع حمل و نقل است

   
 صنایع حمل و نقل کاربرد ورق پلی کربنات در -1-9شکل 
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 درصد در سال 7با رشد مصرف .  تن ورق پلی کربنات در سال مصرف میکند500این بخش در حدود    

 . تن خواهد رسید800 به 1390میزان مصرف در سال 
 

 نماي ساختمان  -6-4-2

هاي پلی کربنات در نماي ساختمان هاي تجاري و اداري و مراکز تفریحی از سایر مصارف ورق  کاربرد ورق    

این ساختمان ها داراي چشم اندازي بسیار زیبا بوده و از خطرات ناشی از مصرف . پلی کربنات در کشور است

 . باشند شیشه به دور می

                 
 نماي ساختمان کاربرد ورق پلی کربنات در -1-10شکل 

 

 درصـد در سـال   7با رشد مـصرف  . کند  تن ورق پلی کربنات در سال مصرف می        500این بخش در حدود         

 . تن خواهد رسید800 به حدود 1390میزان مصرف در سال 
 

  فضا هاي ورزشی-7-4-2

هاي ورزشی امکان استفاده از نور طبیعی در با استفاده از ورق هاي پلی کربنات به عنوان سقف استخر   

همچنین با توجه به عایق بودن این ورق ها در فصل زمستان هواي محیط در حد . شود طول روز فراهم می

      نیز به دلیل دارا بودن الیه ضد اشعه ماورا بنفش سالمتی ورزشکاران به مخاطره . ماند متعادل باقی می

 .نمی افتد

توان استخر هاي خانگی را با استفاده از این ورق ها پوشش داد که هم داراي مزایاي فوق   میعالوه بر این

 . امکان دید از بیرون با استفاده از ورق هاي آجدار غیر ممکن استبوده و هم
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 فضاي ورزشی کاربرد ورق پلی کربنات در -1-11شکل

 

 درصد در سال 7با رشد مصرف .  مصرف میکند تن ورق پلی کربنات در سال500این بخش در حدود    

 . تن خواهد رسید800 به 1390میزان مصرف در سال 
 

  مصارف سایر-8-4-2

ساخت شیشه هاي ضد گلوله و انواع حفاظ ها و سوله هاي صنعتی از دیگر کاربرد هاي ورق پلی کربنات     

تخمین زده . ر کشور مصرف شده است تن ورق پلی کربنات براي کاربرد هاي متفرقه د500در حدود . است

 . تن برسد900 درصدي به حدود 9شود که میزان مصرف در این بخش با رشد  می

 . میزان مصرف فعلی و آتی ورق هاي پلی کربنات ذکر شده است2-4در جدول 
 

 تن- میزان مصرف فعلی و آتی ورق هاي پلی کربنات-2-4جدول 
 1390 -مصرف آتی  1385-مصرف فعلی زمینه مصرف

 7700 4500 نور گیر و سقف شفاف
 800 500 دکوراسیون
 1900 1000 گلخانه
 1700 1000 پل هوایی
 800 500 حمل و نقل
 800 500 نماي ساختمان
 800 500 فضاهاي ورزشی

 900 500 سایر
 ≈15400 9000 جمع
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  و امکان توسعه آن 85 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال - 5-2

 .]14[ ارائه شده است61/3920 از طریق تعرفه  جداره پلی کربناتدوورق  میزان صادرات 2-5در جدول 

 ]14[ تن- ورق دو جداره پلی کربنات میزان صادرات -2-5جدول                   
 میزان صادرات  سال
1379 - 
1380 - 
1381 - 
1382 - 
1383 - 
1384 6 

 
 

  بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات-6-2

 نیز بـراي ایـن      دیگريهستند، تولید کننده    ورق پلی کربنات    کشورهاي خاورمیانه از جمله وارد کنندگان            

 در منطقه خاورمیانـه  محصوالت در منطقه خاورمیانه وجود ندارد، لذا بازار صادراتی خوبی براي این محصوالت   

 .ش بینی می شود پیو آسیا و اروپاي شرقی

 . هاي پلی کربنات آمده است  امکان کسب بازار صادراتی ورق2-6دول در ج
 

  امکان کسب بازار صادراتی ورق پلی کربنات-2-6دول  ج

میزان واردات در سال  منطقه
2006 

درصد کسب بازار 
 %-صادراتی

میزان کسب بازار 
 تن-صادراتی

 849 15 5662 )1(اروپاي شرقی
 1114 15 7428 )2(آسیا

 653 20 3267 )3(خاورمیانه
 2600 - 16357 مجموع

 جمهوري چک، لهستان، مجارستان، روسیه، اسلواکی، رومانی و کرواسی ) 1(

 ژاپن، چین، هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبی، مالزي، فیلیپین، تایلند، اندونزي و هند ) 2(

 ترکیه، عربستان، عمان، لبنان و بحرین ) 3(
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 تن ورق پلی کربنات به کشورهاي آسیایی و اروپـاي    2600توان به صادرات حدود       می 9-2با استناد به جدول     

 .شرقی و خاورمیانه امیدوار بود
 

 روش هاي مختلف تولید -3

 در صـنایع مختلـف و   ، اکستروژن .یند اکستروژن ساخته می شوند    آ    ورق هاي پلی کربنات با استفاده از فر       

ص در صنایع الستیک و پالسـتیک تولیـد بخـش عمـده اي از            گیرد و به طور مشخ     با مواد مختلف انجام می    

حالت خام با ابعـاد معـین قـالبگیري      به کمک این فرآیند قطعات پالستیکی در      . گیرد در بر می   محصوالت را 

اکـسترودر در  . دستگاهی که به این منظور مورد استفاده قرار می گیرد اکسترودر نامیده می شـود  . می شوند 

 اکسترودرهاي تک مارپیچ رایـج تـرین   .موجود می باشد...  اکسترودر مارپیچی، فشاري و انواع مختلفی مانند 

اینگونه اکسترودرها قابلیت فرآیند اکثر مواد موجود را با اقتـصادي تـرین شـرایط               . انواع اکسترودرها هستند  

 .]10[بهره برداري در هم آمیخته و بدین لحاظ با استقبال فوق العاده مواجه شده اند

 .ستروژن سه عمل اصلی انجام می دهدسترودر در فرآیند اکاک

 . مواد را یا ذوب کرده و یا به حالت خمیري در می آورد-1      

 . فشاري جهت حرکت دادن مواد به طرف مجراي قالب بر آنها اعمال می کند-2      

 .را روي مواد انجام می دهد) Shear( عمل اختالط و اعمال برش -3      

چرخد و ماده پالستیک را به  یک مارپیچ درون سیلندر می. اساس مکانیکی فرایند اکستروژن ساده است    

هدف از این . دار است که پیرامون یک محور پیچیده شده است مارپیچ مانند یک سطح شیب. راند جلو می

 . ه موجودند، غلبه شود، چند برابر سازي نیرو است تا از این طریق بر نیروهاي مقاوم بزرگی ک)چرخش(کار 

مالش : این نیروها عبارتند از. در فرآیند اکستروژن سه نیروي مقاوم وجود دارند که باید بر آنها غلبه کرد

هاي نخستین مارپیچ  ذرات جامد خوراك بر دیواره سیلندر و همچنین ذرات جامد بر یکدیگر در بخش

. ر نهایت مقاومت مذاب سیال در مقابل حرکت، چسبندگی مذاب به دیواره سیلندر و د)ناحیه خوراك(
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هاي اکستروژن، انرژي گرمایی حاصل از  مهمترین منبع گرمایی براي ذوب مواد تقریبا در تمامی سیستم

 .با مواد پالستیک است) چرخد که توسط موتور در سیلندر می(گردش و اصطکاك مارپیچ 

هاي سیلندر، منبع عمده  باید در نظر داشت که گرم کن  در نتیجه در بسیاري از فرآیندها این نکته مهم را 

کنیم ،  شوند و برخالف آنچه که ما فکر می  ماده به هنگام ذوب آن محسوب نمی و اصلی براي گرم کردن

  .اثري چندان در فرآیند گرم کردن و ذوب ماده ندارند

شود و  ه پالستیک سرد منتقل میها ب   اکستروژن فرآیندي است که در آن انرژي از موتور و گاهی گرم کن

مواد ورودي به بخش خوراك اکسترودر سردتر از . شوند در نتیجه مواد از شکل جامد به مذاب تبدیل می

سطح مارپیچ و سیلندر است، اما دماي سطح سیلندر در ناحیه خوراك همواره باالتر از محدوده دمایی ذوب 

شود و همزمان با انتقال گرما  ده پالستیک ورودي سرد میسطح سیلندر در تماس با ما. ماده پالستیک است

بخش هاي انتهایی که به قالب سر . شود ها گرم می هاي انتهایی سیلندر و همچنین توسط گرم کن از بخش

شوند و نیازي به      ترند، به دلیل گرماي ناشی از اصطکاك بین مارپیچ و مواد، گرم می اکسترودر نزدیک

ما بخشی از سیلندر که در ناحیه خوراك واقع است، ممکن است به گرما نیاز داشته باشد و گرم کن ندارند، ا

بایست به سطح سیلندر    ماده پالستیک می.بایست روشن باشند هاي این ناحیه می به همین خاطر گرم کن

 در نتیجه .هاي مارپیچ به جلو حرکت کند و انتقال داده شود بچسبد تا از طریق تراشیده شدن توسط پره

ضریب اصطکاك باالیی بین ذرات پالستیک و سطح سیلندر مورد نیاز است که این ویژگی به شدت تحت 

اگر ذرات پالستیک به سطح سیلندر بچسبد، فقط به دور . تأثیر دماي سطح سیلندر در ناحیه خوراك است

 . کنند چرخند و به جلو حرکت نمی خود می

بسیاري از ذرات هرگز با سطح . ه بر حرکت خوراك تأثیرگذار است  اصطکاك سطحی تنها چیزي نیست ک

بایست اصطکاك و درهم قفل شوندگی مکانیکی  کنند، بنابراین می سیلندر و یا کف مارپیچ تماس پیدا نمی

 . و چسبندگی در میان توده ذرات پالستیک وجود داشته باشد

) هاشامل رنگ و پایدار کننده (فزودنی  همراه مواد ادر تولید این محصول نیز ابتدا ماده خام پلیمري به    

 طول اکسترودر مواد تحت شرایط دمایی معین و تعیین شده با یکدیگر اکسترودر خورانده می شود، دربه 
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    شود زمان ماندگاري مواد درون اکسترودر، دماي قسمت هاي مختلف اکسترودر و سایر مخلوط می 

 بسته به نوع اکسترودر، میزان محصول تولیدي، ویژگی هاي ماده خام پارامتر ها از جمله سرعت چرخش

پس از پایان عملیات اختالط ماده آمیزه مذاب وارد داي می شود و به صورت . تنظیم می گردد... پلیمري و

سپس ورق ها از بین غلطک هاي با دماي پایین عبور داده می شوند تا خنک شده و . گیرد می ورق شکل

 . بسته بندي شده و مورد استفاده قرار می گیرندها اغلب مستقیما این ورقه. ثبیت گرددشکل آنها ت
 

 يتعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژ-4

 جمله ورق هاي تخت و دو جداره پلی کربنات زابطور کلی فرآیند تولید انواع ورق هاي پالستیکی    

در حین  تنها. خوردار نمی باشددگی خاصی برر ساده بوده و ازپیچیاین فرآیند بسیا. اکستروژن می باشد

 تا وددقت ش... به برخی موارد مانند دماي مارپیچ، سرعت مارپیچ، دبی خوراك ورودي و  باید به عملیات

 .دنمحصوالتی با کیفیت مطلوب تولید شو
 

  حداقل ظرفیت اقتصادي و برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت-5

دي، یکی از روش ها میانگین طرح هاي در دست اجرا و واحدهاي براي تعیین حداقل ظرفیت اقتصا   

تن در سال  5000 حداقل ظرفیت اقتصادي این طرح در دست اجراموجود می باشد، که بر اساس واحدهاي 

سرمایه گذاري ثابت .  تنی برآورد شده است6000سرمایه گذاري ثابت این گزارش براي ظرفیت . خواهد بود

 :باشد  میطرح شامل موارد زیر

  زمین -1

  محوطه سازي-2

  احداث ساختمانهاي صنعتی و غیرصنعتی -3

  تأسیسات -4

  هزینۀ لوازم اداري و وسایل نقلیه-5

 آالت اصلی مورد نیاز ماشین  هزینه خرید تجهیزات و-6
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  هزینه نصب تجهیزات-7

 برداري  قبل از بهره  هزینه-8

  پیش بینی نشده  هزینه-9
 

 زمین  •

  میلیون ریال- هزینه خرید زمین-5-1جدول
 هزینه کل )ریال( قیمت واحد )مترمربع(متراژ

10000 150000 1500 
 

 

 سازي هاي محوطه هزینه •

   میلیون ریال - آماده سازي محوطه-5-2جدول  
 هزینه کل )متر مربع/هزار ریال(مبلغ واحد  مساحت بخش
 200 20 10000 تسطیح
 164 200 820 دیوارکشی

 893 150 7950  و فضاي سبزکشی و آسفالت نخیابا
 1257 مجموع

 

 

 غیرصنعتی  احداث ساختمانهاي صنعتی و •

  میلیون ریال-هاي بخش صنعتی و غیر صنعتی هزینۀ احداث ساختمان -5-3جدول 
 هزینه کل )متر مربع/هزار ریال(مبلغ واحد  )متر مربع(متراژ بخش

 3740 1700 2200 سولۀ خط تولید
 680 1700 400 بار مواد اولیهسولۀ ان
 680 1700 400  انبار محصول سولۀ

 1050 1500 700 سوله تاسیسات
 805 2300 350 ساختمانهاي اداري، رفاهی، خدماتی

 6343 مجموع
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 تاسیسات هزینه  •

  میلیون ریال- هزینه تاسیسات-5-4جدول
 ریالی شرح

 100 سیستم سختی گیر آب
 150 دهتاسیسات هواي فشر

 200 دیزل ژنراتور اضطراري
 53 تاسیسات سرمایش و گرمایش ساختمان اداري

 110 تاسیسات سرمایش و گرمایش ساختمان تولید

 50 تاسیسات اطفاء حریق
 663 مجموع

 

 و وسایل اداريهزینه وسایل نقلیه  •

  میلیون ریال-و وسایل اداري وسایل نقلیه هزینۀ  -5-5جدول 
 هزینه  بخش

 500 ایل نقلیهوس
 150 وسایل اداري

 650 مجموع
 

 برداري  هاي قبل از بهره هزینه •

   میلیون ریال-هاي قبل از بهره برداري   هزینه-5-6 جدول
 هزینه شرح

 200 هزینه ثبت شرکت و اخذ مجوز
 500 آموزش پرسنل

 1205 هزینه بهره برداري آزمایشی
 95 سایر هزینه ها

 1905 جمع
 

  و نصب  اصلی آالت ماشین ید تجهیزات وهزینه خر •

آالت اصلی مورد نیاز ارزیابی گردیده و در نهایت کل هزینه  ماشین در این قسمت قیمت کل تجهیزات و    

 میلیون ریال 6050مورد نیاز جهت خریداري آنها مشخص شده است که بر این اساس قیمت تجهیزات اصلی 

  .]13[برآورد شده است
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 . ارائه شده است)هزینه خرید ماشین آالت% 10( اصلیآالت ماشین تجهیزات وهزینه نصب  5 -7در جدول 

   میلیون ریال-هزینه نصب تجهیزات -5-7جدول
 هزینه  بخش
 605 نصب

 605 مجموع
 

 بینی نشده  هاي پیش هزینه •

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

 . میلیون ریال در نظر گرفته شده است1170 معادل

 . فهرست کاملی از سرمایه گذاري ثابت آورده شده است5-8درجدول 
 

 میلیون ریال -گذاري ثابت   سرمایههاي  کل هزینه-5-8جدول 

 دالر میلیون ریال عنوان
 کل 

 )میلیون ریال(
 1500 -  1500 زمین

 1257 -  1257 محوطه سازي
 6343 -  6343 ساختمان سازي
 2281 -  2281 حق انشعاب

 663 - 663 تاسیسات زیربنایی
 6050 645000 - تجهیزات اصلی 

 400 - 400 کابل کشی و شبکۀ توزیع برق
 605 -  605 گمرك تجهیزات خارجی

 303 32250  - بسته بندي تجهیزات اصلی براي حمل و نقل دریایی و زمینی
 908 67725 272  و نقل تجهیزات اصلیهزینۀ حمل

 605 - 605 نصب تجهیزات شامل تجهیزات اصلی، برق و ابزار دقیق، عایق کاري 
 150 -  150 لوازم اداري
 500 -  500 وسائل نقلیه

 1905 -  1905 قبل از بهره برداري
 1170 37249 821 پیش بینی نشده

 24577 782224 17240 مجموع
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 مورد نیاز و محل تامینمواد اولیه  -6

 هزار تن در سال از شرکت پتروشیمی خوزستان قابل تامین است، اما گرید پلـی                25    پلی کربنات به میزان     

است و مواد اولیه مورد نیاز واحـد تولیـد ورق پلـی     ) تزریقی (CDکربنات تولیدي پتروشیمی خوزستان گرید      

ه به باال بودن ظرفیت ماده اولیه محـصول ورق پلـی کربنـات،       با توج . کربنات باید از طریق واردات تامین شود      

 .گردد تاسیس واحد تولید پلی کربنات گرید ورق به پتروشیمی و بخش خصوصی پیشنهاد می

 . قابل تامین استGE, BAYER, DOWپلی کربنات مصرفی این واحد از شرکتهاي 
 

   هزینه مواد اولیه مورد نیاز-6-1جدول

 عنوان
میزان مصرف 

 )تن(الیانه س
 هزینه ریالی هزینه ارزي قیمت ریالی قیمت ارزي

 0 22800000 0,0000 3800 6000,000 رزین پلی کربنات
 0 900000 0 3000 300,000 مواد افزودنی

  23700000 مجموع
 222306 )میلیون ریال(مجموع

 

 پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح -7

فاکتورهاي زیر در نظر گرفته ورقهاي پالستیکی پلی کربنات  تولید براي تعیین محل احداث واحد    

 :شده است 

هاي ثابت و جاري، تداوم تولید و فروش محصول به قیمت مناسب و  هرکدام از فاکتورها در هزینه

 . همچنین امکان استفاده از تغییرات بازار تاثیر دارد

 نزدیکی به منابع تامین مواد اولیه  •

 خصص تامین نیروي مت •

 امکانات زیربنائی •
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 نزدیکی به منابع تامین خوراك -1-7

کربنـات در کـشور تولیـد نمـی شـود و      پلـی   .باشد  و مواد افزودنی میرزین پلی کربناتمواد اولیۀ این طرح       

بنـابراین مـاده مـورد    . باشد گرید پلی کربنات که در پتروشیمی خوزستان تولید خواهد شد، از نوع تزریقی می 

  از طریـق واردات تـامین    نیـز  مواد افزودنی مورد نیاز این طرح     . ین طرح باید از طریق واردات تامین شود       نیاز ا 

 .خواهد شد

توان گفت اگر تنها نزدیکی به منابع تامین خوراك مورد توجه قرار گیـرد مبـادي ورودي کـشور                   لذا می 

 .باشد نظیر بنادر جنوبی داراي اولویت می
 

 ر مصرف نزدیکی به بازا-2-7   

براي دسترسی بهینه بـه بـازار تمـامی    . باشد بازار مصرف محصول مربوط به بازار داخلی و بازار صادراتی می       

اما بازار صادراتی نیز مد نظـر اسـت    . گردد  ها، مناطق مرکزي کشور جهت احداث این واحد پیشنهاد می           استان

 . اهند بودکه در این صورت بنادر جنوبی کشور از اولویت برخوردار خو
 

  امکانات زیر بنایی-3-7

هاي اصلی، راه آهـن، فرودگـاه، آب و بـرق تـاثیر مـستقیم در زمـان        زیربنائی از جمله وجود راه  امکانات  

به لحاظ امکانات زیر بنائی موجود و امکانـات زیـر بنـائی مـورد نیـاز         . اجراي طرح و تداوم تولید و فروش دارد       

 .ین واحد در  مناطق جنوبی کشور داراي اولویت بیشتري استتوان گفت که احداث ا طرح نیز می
 

 ورق پلی کربنات اولویت ها ي محل احداث واحد -7-1جدول
 مناطق مرکزي مناطق جنوبی و مرزي فاکتورهاي موثر

 اولویت دوم اولویت اول نزدیکی به منابع تامین خوراك
 اولویت اول اولویت دوم نزدیکی به بازار مصرف داخل

 اولویت دوم اولویت اول یکی به بازار صادراتینزد
 اولویت دوم اولویت اول امکانات زیربنائی

 

 .این طرح می باشد احداث مناطق ویژه اقتصادي جنوب مکان مناسبی براي  7-1 جدولبا توجه به
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 تامین نیروي انسانی -8

 . ارائه شده است8-1تعداد پرسنل مورد نیاز در جدول
 

 انی نیروي انس-8-1جدول 
 تعداد سمت

 1 مدیر کارخانه
 1 مسئول اداري و مالی

 2  و مالی اداريکارمند
 1 مسئول تدارکات

 2 کارمند تدارکات و فروش
 1 منشی
 1 انباردار
 1 راننده

 2 نظافتچی و آبدارچی
 1 مدیر تولید

 4 سرپرست شیفت
 4 اپراتور سایت
 4 بندي کارگر بسته

 4 کارگر سایت
 2 نگهبان
 31 مجموع

 

 . نفر می باشد31نیروي انسانی مورد نیاز این واحد 
 
 

  برآورد میزان مصرف سالیانه آب، برق و گاز  -9

 . آمده است 9-1 طرح در جدول بخاربرآورد میزان مصرف سالیانه آب، برق و 

 بخار میزان مصرف سالیانه آب، برق و -9-1جدول
 واحد میزان مصرف شرح

 متر مکعب 6285 آب

 کیلو وات  1108 برق

 هزار متر مکعب 400 گاز
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 وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی -10

.    چنانچه واحدهاي تولید از حمایتهاي دولت برخوردار نباشند، دچار مشکالتی در فرآیند تولید خواهند شـد        

ند، لذا حاشیه سـود آنهـا   از آنجا که واحدهاي جدید در سالهاي ابتدایی راه اندازي در ظرفیت کامل تولید ندار   

پایین خواهد بود و نقدینگی واحد در وضعیت مطلوبی قرار ندارد بنابراین براي بقا در میـدان رقابـت نیـاز بـه             

از طرف دیگـر بایـد دولـت از واحـدهایی کـه داراي قـدمت چنـدین سـاله بـوده و در             . حمایتهاي مالی دارند  

حمایت کرده و براي تسهیل و آرامش خـاطر آنهـا مـشوقها و             بازارهاي جهانی تا حدودي نفوذ پیدا کرده اند،         

قوانین ارائه دهد تا فضا را براي سایر تولید کنندگان نیز آماده کرده و محصوالت آنها به راحتـی در بازارهـاي               

در ادامه دو نوع حمایت که  دولت می تواند در این زمینه انجـام دهـد مـورد بررسـی              . جهانی به فروش برسد   

 :ه استقرار گرفت

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

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

ر حـال  حقـوق گمرکـی کـه د   . از تستهاي اولیه و عدم مشکالت فنی از طریق گمرك وارد کشور خواهند شـد        

 .  درصد قیمت ماشین آالت خارجی می باشد10حاضر براي این گونه ماشین آالت وجود دارد حدود 

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

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

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

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

هاي صنعتی اعطـاي تـسهیالت بلنـد مـدت بـراي سـاخت و        هاي مالی براي طرح     یکی از مهمترین حمایت   

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

 . 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 
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سازي طرح، ماشین آالت و تجهیـزات داخلـی، تأسیـسات و تجهیـزات کارگـاهی بـا           ساختمان و محوطه   -1-1

 . گردد  درصد محاسبه می60ضریب 

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

 . گردد  درصد محاسبه می75با ضریب 

 درصـد باشـد،   70گذاري ثابت کمتـر از   آالت خارجی در سرمایه گذاري ماشین هدر صورتیکه حجم سرمای    -1-3

 . گردد  درصد محاسبه می70 جهت دریافت تسهیالت ریالی با ضریب 1-1اقالم اشاره شده در بند 

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

 .  درصد از شبکه بانکی تأمین گردد70میزان 

 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 

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

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

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

 . شود  در نظر گرفته میسال

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

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

 . خواهد شد

 . برداري شرکت از مالیات معاف خواهد بود ل بهره سال او10با 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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  نتیجه گیري نهایی -11

 . ارائه شده استورق پلی کربنات نتیجه گیري بازار داخلی 11-1در جدول 
 

  تن-ورق پلی کربنات اخلی نتیجه گیري بازار د-11-1جدول 
 مقادیر شاخص

 2600 امکان کسب بازار صادراتی
 ظرفیت تولید در داخل کشور

 12000 ظرفیت فعلی
 12000 ظرفیت آتی

   میزان تولید در داخل کشور

 9000 وضعیت فعلی 
 12000 )1390(پیش بینی آتی 
  مصرف داخلی
 9000 وضعیت فعلی

 15400 )1390(پتانسیل مصرف آتی 
  کمبود در کشور

 6000 )1390سال(کمبود آتی

 

، پتانسیل  تن در سال12000در آینده برابر با ورق پلی کربنات با توجه به اینکه توان تولید    

برآورد شده است،   تنی در سال2600امکان کسب بازار صادراتی   و  تن در سال15400 مصرف

در کشور داشته ورق پلی کربنات ن کمبود ت6000حدود 1390پیش بینی می شود که در سال 

 با . به متقاضی پیشنهاد می شودورق پلی کربنات  تنی6000باشیم، بنابراین احداث یک واحد 

مبادي    بازار صادراتی پر رونق این محصول نیزتوجه به اینکه ماده اولیه این طرح وارداتی بوده و

 .باشد  داراي اولویت میحد براي احداث این واورودي کشور نظیر بنادر جنوبی
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١-CEH-SRI-POLYCARBONATE RESIN      

   ٢- www.icislor.com  
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