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 ورقهاي مسطح  پلیمري لید تو                    سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران        

  
  خالصه طرح

  

 ورقهاي پلیمري مسطح  نام محصول

 تن در سال 5000     ظرفیت پیشنهادي طرح

عایق کاري، صنایع برودتی، لوازم   موارد کاربرد
 ...التحریر، پوشش کف و سقف و 

  مواد اولیه مصرفی عمده
پلی اتیلن، پلی پروپیلن، اکریلونیتریل 

پلی استایرن بوتادین استایرن و 
 معمولی

 ندارد  )1390سال ( محصول کمبود

  33  )نفر (اشتغال زایی

  m2(  15000(زمین مورد نیاز 
  m2(  500(اداري 

  زیربنا  m2(  1600(تولیدي 
  m2(  2300(انبار 

  5200  میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی

 m3(  15000 (آب
  میزان مصرف ساالنه یوتیلیتی kw(  1000 (برق
 m3(  334500 (گاز

  3705758  )یورو(ارزي 
  سرمایه گذاري ثابت طرح  30567  )میلیون ریال(ریالی 

  80594  )میلیون ریال(مجموع 

  -  محل پیشنهادي اجراي طرح
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                               تولید  ورقهاي مسطح پلیمري  ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

   نام و کد محصول -1-1

     در این گزارش امکانسنجی چند ورق پلیمري مهم کـه در بخـشهاي مختلـف اعـم از صـنایع سـاختمانی،                    

  . گیرند مورد بررسی قرار گرفته است بسته بندي، کشاورزي و صنعتی مورد استفاده قرار می

 مختلف از نظر جنس و ضـخامت را دارد،       هاي  هاي پلیمري توانایی تولید انواع ورق       از آنجائیکه خط تولید ورق    

هاي مورد نظر آمده اسـت و در نهایـت نیـز         بنابراین ابتدا توضیحاتی در مورد مشخصات و بازار هر یک از ورق           

  . مسائل فنی و اقتصادي طرح مورد بررسی قرار گرفته است

ورق پلـی اسـتایرن و ورق   هاي مورد بررسی در این گزارش شامل ورق پلی اتیلن، ورق پلـی پـروپیلن،                  ورق

ها داراي کاربردهـاي خاصـی بـوده و در بعـضی           باشد که هر یک از این ورق        اکریلونیتریل بوتادین استایرن می   

  . شوند موارد جایگزین همدیگر می

شوند که هر نوع نیز داراي کاربردهاي خاص        هاي پلیمري به چند شکل متفاوت تولید می         بصورت عمومی ورق  

  : نواع تولید عبارتند ازاین ا. باشد می

  هاي ساده  ورق - 1

 هاي ترموفرمینگ  ورق - 2

 هاي فومی  ورق - 3

 هاي نوع خاص  ورق - 4

  
هاي ساده و ترموفرمینگ یکسان است و تنها تفاوت این دو ورق در ضـخامت ورق تولیـد                     فرآیند تولید ورق  

شـکل دهـی شـوند اصـوالً     هاي مختلف باید      هاي ترموفرمینگ در مرحله بعد با روش        چون ورق . باشد  شده می 

  . باشند هاي ساده می داراي ضخامت کمتري نسبت به ورق

به علت عامل پف زا دانسیته این نـوع     . باشند  ها می   هاي فومی داراي ماهیت کامال متفاوتی با سایر ورق             ورق

در شـبکه پلیمـري   به علت وجود هـوا  . باشد ها متفاوت می ورق بسیار پائین و موارد کاربرد آن نیز با سایر ورق 

باشد و به همـین علـت کـاربرد آن در ایزوالسـیون مناسـب                این نوع ورق، هدایت گرمایی آن بسیار پایین می        

 پلیمـر،     -هـاي پلیمـر     هاي خاصی که در حال حاضر مـورد توجـه هـستند شـامل انـواع کامپوزیـت                   ورق. است
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                               تولید  ورقهاي مسطح پلیمري  ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

ـ - چوب و پلیمر- فلز، پلیمر -پلیمر ه علـت کیفیـت بـسیار بـاال، ایـن محـصوالت        مواد معدنی است که اخیراً ب

  . اند ها شده جایگزین انواع دیگر ورق

v ورق پلی اتیلن)PE( 

  و مشخصات آنهاPE    معرفی انواع ورق 

در مـورد ورق هـاي   .  اصوال خصوصیات تمام ورقهاي پلیمري مشابه ویژگیهاي پلیمر بکار رفتـه در آنهـا اسـت    

البتـه  . صوصیات فیزیکی این ورق مشابه پلیمر پلی اتیلن می باشـد         پلی اتیلن نیز این مسئله صادق است و خ        

فرآیند تولید ورق پلـی اتـیلن   . شود براي بهبود خواص ورق از ترکیب گریدهاي مختلف پلی اتیلن استفاده می      

  .به روش اکستروژن است و ضخامت و عرض آن بسته به نوع کاربرد مشخص می شود

  :ند ازعمده ترین ورقهاي پلی اتیلن عبارت

  ورق ساده - 

 Geomembraneورق - 

 )Dunnage(ورق محافظ - 

 ورق سخت - 

   پلی اتیلن-   ورق کامپوزیتی آلومینیوم-     

  ورق پلی اتیلن داراي گریدهاي متنوعی می باشد و در حال حاضر کارخانجات زیادي در حال تولید انواع 

با توجه به .  پلی اتیلن تولید میکننداغلب کارخانجات بر اساس سفارش ورق. ورق هاي پلی اتیلن می باشند

تولید و مصرف این ورق به نظر می آید که در حال حاضر تولیدکنندگان قادر به تامین نیاز داخلی میباشند 

به همین دلیل در این طرح گرید جدیدي از ورق پلی اتیلن معرفی شده است که بعنوان یک محصول جدید 

ه به مصارف ان چشم انداز روشنی براي مصرف ان در اینده وجود در حال حاضر شناخته می شود و با توج

اي است که پلی  پلی اتیلن معروف است، ورق چند الیه- این ورق که اصطالحا به کامپوزیت آلومینیوم.. دارد

براي جلوگیري از خط و خراش روي . اتیلن در وسط قرارگرفته و آلومینیوم دو طرف این ورق را پوشانده است

  .شود وم اغلب از پوشش سلفون بر روي ان استفاده میآلومینی
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                               تولید  ورقهاي مسطح پلیمري  ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

v ورق پلی پروپیلن 

  و مشخصات آنها PPمعرفی انواع ورق 

تولیـد   ) موضـوع ایـن گـزارش   (      ورق پلی پروپیلن در رنگها، ابعاد مختلفی و در دو نوع ساده و کارتن پالسـت   

دشـده و نـوع گریـد بکـار رفتـه در تعیـین       این ورق صنعتی از همـو پلیمـر یـا کـوپلیمر پـروپیلن تولی      . می شود 

به همین دلیل تولیدکنندگان، ورق پلی پروپیلن رابراساس سفارش و نوع           . ویژگیهاي ورق حائز اهمیت می باشد     

  .درانتخاب ماده اولیه دوفاکتورقیمت ماده اولیه وخواص موردنظردرورق حائزاهمیت است. کاربردتولید می کنند

  

  
   انواع ورق صنعتی ساده پلی پروپیلن- 1شکل 

  

   .ه شده است ارائHUNTSMANگریدهاي مختلف ورق پلی پروپیلن شرکت 1 به عنوان نمونه در جدول

  



   

4  

  
  
  
  
  
  
  

                               تولید  ورقهاي مسطح پلیمري  ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

   HUNTSMAN شرکت PP انواع گریدهاي ورق صنعتی - 1جدول 

 گرید  نوع پلی پروپیلن  Kpsi(  MFR(g/10min)(مدول

 14S05A  کوپلیمر مقاوم  4/0 180
 36S04A کوپلیمر مقاوم  4/0  175
  6310  هموپلیمر  5/0  245
 36S07A کوپلیمر مقاوم  6/0  145
 18S07A کوپلیمر مقاوم  7/0  155
  9231  کوپلیمر تصادفی  1  140
  9402 کوپلیمر مقاوم  1  150
  9403 کوپلیمر مقاوم  1  125
  P6M2Z-080 کوپلیمر مقاوم  2/1  135
  P5L2K-025 کوپلیمر تصادفی  9/1  170
 18S2A کوپلیمر مقاوم  2  160
  P6E2A-005 کوپلیمر مقاوم  2  107

اخص جریـــان مـــذاب                                   عـــالوه بـــر گریـــد پلـــی پـــروپیلن دو فـــاکتور جـــرم مولکـــولی و شـــ        

Flow Ratio-MFR)  (Melt شـاخص جریـان   .پلـی پـروپیلن نقـش دارنـد      آن نیز در تعیین ویژگیهاي ورق 

 دقیقه 10مذاب یعنی وزنی از پلیمر که در حالت مذاب و تحت فشاري مشخص از میان روزنی استاندارد طی            

  . رانده می شود

MFR      اگـر  .  مولکولی پلی پروپیلن بستگی دارد به جرمMFR      پـایین باشـد، جـرم مولکـولی و اسـتحکام 

پلی پروپیلن باال باشـد،   MFR  افزایش یافته ولی فرآیند تولید دشوارمی شود و در صورتیکه PP فیزیکی ورق

پروپیلن از   بطور کلی در تولید ورق پلی . در مقابل ذوب شدن مقاومت کمتري خواهد داشت        ورق تولید شده  

  .  استفاده می شود> gr/min  2MFRبا   PPرزین 

      ســفتی فــشردگی و  حــائز اهمیــت اســت تعــادل بــینPPهــاي       یکـی دیگــر از فاکتورهــایی کــه در ورقــه 

(Impact-Stiffness)میـزان نـرم بـودن ورق تـابعی از    . باشد  میMFR   بلکـه وابـسته بـه گریـد               نمـی باشـد 

  .بطور کلی هموپلیمر پلی پروپیلن از کوپلیمر آن نرمتر می باشد. ست اپلی پروپیلن

 بـه ویـژه آن دسـته کـه تـا دمـاي       PPهاي اکستروژن پلی پروپیلن، عمدتاً از هموپلیمرهاي       در تولید ورقه 

C °5در مواردیکه ورق باید اسـتحکام ضـربه اي بـاالیی    . شود  پایدار هستند، استفاده می(Impact Strength) 

  . روند  بکار میPPداشته باشد، کوپلیمرهاي مقاوم 
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                               تولید  ورقهاي مسطح پلیمري  ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

 Random( PP(    در محصوالتیکه هم شفافیت و هم استحکام فشاري مدنظر است، از کوپلیمرهـاي تـصادفی    

هاي تولید شده از همـوپلیمر           در اینصورت شفافیت ورق حاصل، معادل و یا حتی بهتر از ورق     . شود  استفاده می 

اي در دمـاي  منهـاي بیـست تـا  صـفر درجـه           ها استحکام فـشاري بهبـود یافتـه    من این ورقه در ض . می باشد 

  . باشند سانتیگراد دارا می

 تولیـد،  به هنگـام همچنین اگر.  بستگی داردPP ، نوع فرآیند و گرید MFR      شفافیت ورق پلی پروپیلن به     

  . ابداستفاده شود، شفافیت ورق افزایش می ی هاي سردتر از غلطک

v ورق پلی استایرن 

  و مشخصات آنهاPS معرفی انواع ورق 

همچنـین در برابـر     .     ورق پلی استایرن از شفافیت باالیی برخوردار بوده وعایق جریان الکتریـسیته اسـت             

این ورق براحتی قابل شکل دهی می باشد، به همـین           . ساییدگی، رطوبت و عوامل شیمیاي پایدار می باشد       

  .ختلفی بکار می روددلیل در صنایع م

  . نشان داده شده استPS برخی از ویژگیهاي ورق 2در جدول 

  

   ویژگیهاي ورق پلی استایرن- 2جدول 
  مقدار  واحد  ویژگی
  g/cm3 05/1  دانسیته

  MPa 45  استحکام کششی
  C°  90  دماي نرمی

  C° 330  نقطه اشتعال
  C° 435  دماي خود اشتعالی

v ستایرن ا- بوتادین-ورق اکریلونیتریل 

  و مشخصات آنهاABS معرفی انواع ورق 

ایـن ورق داراي سـه      .  بوتادین یکی از پرمصرفترین ورقهاي پالسـتیکی مـی باشـد           - استایرن -  ورق اکریلونیتریل 

  .مونومر آکریلونیتریل، استایرن و بوتادین می باشد که هر کدام از آنها ویژگیهاي خاصی در ورق ایجاد می کنند
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                               تولید  ورقهاي مسطح پلیمري  ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

 آکریلونیتریل •

  سفتی

  استحکام مذاب

  پایداري در مقابل فرسودگی

  پایداري در مقابل عوامل شیمیایی

 بوتادین •

  استحکام مذاب

  مقاومت ضربه اي

  چقرمگی در دماي پایین

 استایرن •

  سفتی

  شفافیت

 فرآیندپذیري آسان

          

روغنهاي پایه نفتـی   در مقابل رطوبت، حرارت زیاد، ساییدگی پایدار بوده ولی درصورت تماس با          ABS   ورق  

از قابلیـت رنـگ پـذیري، عـایق       . این ورق براحتی فرآیند و دایکات شده، ارزانقیمت می باشد         . ترك می خورد  

بودن و چسبندگی خوبی برخوردار است، بنابراین در بسیاري از مـوارد جـایگزین مناسـبی بـراي سـایر   ورق            

  .هاي پالستیکی است

هـا متغیـر    شود که برحسب نوع استفاده، این اندازه  اي مختلف تولید می   ه   در اندازه ها و ضخامت     ABS   ورق  

  . کنند ها را تنظیم می بوده و تولیدکنندگان نیز براساس سفارش مشتریان این اندازه

. باشند، بنابراین به صورت خام قابل استفاده نیـستند  هاي تولیدي کامال مسطح و ساده می             از آنجائیکه ورق  

هـا بایـد طـی یـک مرحلـه        به این معنی کـه ایـن ورق       . باشند   از نوع ترموفرم می    ABS تولیدي   هاي  اکثر ورق 
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                               تولید  ورقهاي مسطح پلیمري  ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

هـاي مختلـف      عملیات ترموفرمینـگ نیـز بـه روش       . دهی شوند و به شکل مورد نظر درآیند         ترموفرمینگ قالب 

حاصـل  انجام پذیر است ولی در روش متداول با استفاده از قالب مـورد نظـر و ایجـاد خـأل شـکل مـورد نظـر             

  .  شود می

    بعضی از تولیدکنندگان قابلیت عملیات ترموفرمینگ را نیز دارند و محصول نهایی را با توجـه بـه سـفارش            

کننـد و عملیـات    ولـی بـسیاري از تولیدکننـدگان نیـز فقـط ورق خـام تولیـد مـی                . کننـد   مشتریان تولید می  

باشد کـه     می  ABS نیز هدف تولید ورق خام       در این گزارش  . گیرد  ها انجام می    ترموفرمینگ توسط سایر بخش   

  . شود به آن پرداخته می

عرض . باشد  و بیشتر نیز قابل تغییر میmm10 تا mm2/0هاي تولید برحسب نوع دستگاه از         ضخامت ورق 

  .     متر متغیر باشدچندین متر تا 1تواند از  ورق نیز بر حسب سفارش می

  . ارائه شده استABSرق  برخی از ویژگیهاي و3    در جدول 

  ASTM طبق استاندارد ABS ویژگیهاي ورق -3جدول 
  میزان  شماره آزمون  واحد  ویژگی
  D792  08/1-02/1  __  چگالی

  Psi  D638  5400  استحکام کششی
F °72 5/4   استحکام

 F °  - 20  فشاري
Ft-lb/in D256  

8/1  
  Psi D790 8/2 105  مدول
  Rockwell Scale R D785  96  سختی

  C177  1/2-7/1    هدایت حرارتی
  400: باال  __ ° F  دماي فرآیند ترموفرمینگ  340:پایین 

  Psi 264  F°  D648  220دماي تغییر شکل در فشار 
  . می باشد25201210 طبق گزارشات وزارت صنایع و معادن ورقهاي مسطح پلیمريکد ایسیک 
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                               تولید  ورقهاي مسطح پلیمري  ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

  شماره تعرفه گمرکی-1-2

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

  : انواع ورقهاي پلیمري عبارتند از تعرفه گمرکی در مورد صادرات و واردات 

  3920,10:  ورقهاي پلی اتیلن - الف

  3920,30:  ورقهاي پلی استایرن - ب

  3920,20:  ورقهاي پلی پروپیلن - ج

  

  اندارد بررسی و ارائه است- 1-3

   عبارتند ازPEاستانداردهاي مربوط به ورق 

   :                    BSI BS 3012  ورق همه کاره پلی اتیلن با دانسیته متوسط و پائین 
   :                      DIN 16925   ورق اکسترود                - پلی اتیلن سنگین

  :           GM GMP.PE.007   ترموفرمینگ-  ورق اکستروژن–کو پلی اتیلن 
  

  :       استانداردهاي موجود براي ورق پلی استایرن عبارتند از

CEN PREN ISO 14631 :                                                ورق اکسترود پلی استایرن     

SAA AS 1366.3            :                                                     ورق سخت پلی استایرن  

  : عبارتند ازABSاستانداردهاي موجود براي ورق 

  

FORD ESB-M4D385      :   -       گرید اکستروژن ABSورق  

MOD UK DSTAN 93-82:                            ABS ورق  
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                               تولید  ورقهاي مسطح پلیمري  ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

  قیمت تولید داخلی و جهانی محصول-1-4

 قیمت داخلی

  . دو تولیدکننده داخلی ارائه شده استABSورق ) 1386سال( قیمت حال حاضر4در جدول 

  

 )ریال/کیلوگرم(ABS قیمت ورق - 4جدول 
  قیمت  تولیدکننده
  28000-35000  پارس پلیمر

  14000-20000  آریا
 

 درصد قیمت تمام 80حدود . اصوال قیمت ورقهاي پلیمري بر اساس پلیمر تشکیل دهنده آن تعیین می شوند       

ورقهاي پلی استایرن نیز از این نظر مستثنی قیمت ورقهـاي پلـی   . ه آن وابسته استشده هر ورق به ماده اولی     

به طور متوسط چنانچه بـصورت وزنـی بـه ایـن مـسئله              . استایرن بر اساس ضخامت و عرض ورق متغیر است        

  .  ریال متغیر است25000 تا 20000برخورد شود، قیمت داخلی هر کیلوگرم ورق پلی استایرن حدود 

  رد کاربرد موا-1-5

 ورق ساده پلی اتیلن  •

   صنعت ساختمانی-       

  عایقهاي رطوبت، صدا و حرارت/ دیوار و سقف کاذب و کف پوش/ پارتیشن/ نورگیر

   صنعت خودرو-

  کفپوش خودرو/ پوشش ضد خوردگی/  روکش قسمتهاي مختلف وسایل نقلیه

  تبلیغات و دکوراسیون -

  )لیغاتیتابلوهاي تب(انواع استند و بیلبوردها

   تجهیزات و لوازم اداري-

  کالسور/پوشه/زونکن/  کیف
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                               تولید  ورقهاي مسطح پلیمري  ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

   صنعت کشاورزي-

  )1(سینی رشد گیاه در روش خاك ریز/  پوشش گلخانه

   سایر-    

 و )Dunnage(، ورقـه هـاي محـافظ   )Geomembrane( ماننـد ژئـوممبرین   ورق پلی اتیلن در مـوارد مختلفـی     

  .  بکار می رودونهایپوشش بدنه کام

  

  هاي پلی پروپیلن و موارد مصرف انواع ورقهکاربرد 

   ورق ساده-

  :رود ورق ساده پلی پروپیلن بطور عمده در دو مورد زیر بکار می

  ...) انواع مواد غذایی مانند محصوالت دریایی، گوشت، ماست و (بسته بندي - 1

، غـذاهاي  )اسـت نظیرم( در بسته بندي مواد غذایی که اسـیدیته پـائینی دارنـد           پلی پروپیلن هاي       ورقه

، جعبه هـاي محـافظ نوشـیدنیها و    ، دارو و همچنین در ساخت ظروف یکبار مصرف    )سوپ(مخصوص ماکروویو   

  . روند بکار میسینی رشد دانه و نهال 

  ...)لوازم التحریر، کیف، پوشش ضدخوردگی وسایل نقلیه و ( غیر بسته بندي -2

 پوشـش ی پروپیلن پوشیده شده باپشم شیشه به عنـوان        ورق ساده در بسته بندي کاغذ وکتاب و ورق  پل       

مـورد  بدنـه وسـایل نقلیـه سـنگین     گیـر، تـودوزي و   هاي مختلف اتومبیل مانند ضـربه  ضد خوردگی در قسمت 

  . گیرد استفاده قرار می

یمر هاي فن کاربرد دارد و ورق پلی پروپیلن نوع کـوپل      با گرید هموپلیمر پروپیلن، در فیلتر و پره        PP      ورق  

در کاربردهـایی کـه در معـرض       با سطح صاف یا برجسته به دلیل استحکام باال در مقابل اشـعه مـاورا بـنفش                  

قسمت خارجی باتري، وسـایل آزمایـشگاهی، مخـازن اسـیدها و قـاب رادیـو،           عوامل محیطی قرار دارند مانند      

  . رود تلویزیون و کامپیوتر بکار می
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                               تولید  ورقهاي مسطح پلیمري  ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

، پارتیـشن، کیـف، ورق محـافظ سـطوح و     )کالسـور ، زونکـن  ( التحریر شامل لوازمPP   سایر کاربردهاي ورق  

  . همچنین عایق حرارت و صدا می شود

  PS کاربرد و موارد مصرف انواع ورق -

 به علت دارا بودن مشخـصات مطلـوبی از قبیـل شـفافیت، اسـتحکام، مقاومـت در مقابـل گرمـا و                      PS   ورق  

  . رود الکتریسیته، در صنایع مختلفی بکار می

 یکی از کاربردهاي اصلی این ورق تولید انواع کیف و چمدان است که در ایـن صـنعت تقریبـا ایـن پلیمـر          -  

هاي مختلف اغلب از ورق پلی استایرن تولید         ها با اشکال و رنگ      ها و چمدان    جدارهاي کیف . بدون رقیب است  

ابد و به عنوان بهترین گزینـه در ایـن   ی  استفاده از این ورق در این صنعت روز به روز نیز گسترش می            . شود  می

  . صنعت شناخته شده است

هاي نازك پلی استایرن اغلب براي ترموفرمینگ اسـتفاده شـده و در ایـن روش بـه اشـکال مختلـف                             ورق -  

هـاي پلـی اسـتایرن کاربردهـاي سـاختمانی و همچنـین               هاي باالتر نیز ورق     در ضخامت . شوند  شکل دهی می  

  .  خانگی و اداري داردکاربرد در وسایل

شود که به عنوان ظـروف یکبـار    زا تبدیل به ورق فومی می عالوه بر این در حال حاضر، این پلیمر با عوامل فوم 

هاي دیگر کامال متفـاوت بـوده و دردسـته بنـدي      از آنجاکه تولید ورق فومی با ورق. مصرف کاربرد زیادي دارد   

  .در این پروژه این نوع ورق مورد بررسی قرار نگرفته استگیرد لذا  هاي پلی استایرن قرار می فوم

به عنوان مثال در صنعت مرغداري براي بسته بنـدي  . ها کاربرد دارند در صنایع بسته بندي نیز این ورق   -     

    کـاربرد ایـن نـوع ورق در صـنایع بـسته بنـدي          . شـود   هاي پلی استایرن ترموفرم استفاده می       تخم مرغ از ورق   

شود ولی پلـی اسـتایرن    البته در این صنعت از پلیمرهاي دیگر نیز استفاده می.  زیاد است)ارو و لبنیاتغذا، د (

  . آید هاي مناسب در حال حاضر به شمار می نیز به عنوان یکی از گزینه

در ایـن  . باشـد   ها، منازل و ادارات مـی        کاربرد دیگر این نوع ورق در دکوراسیون و پارتیشن بندي ساختمان           -

هاي پلی استایرن بـه عنـوان سـقف     اخیرا از ورق. شود هاي باالتر ورق استفاده می نوع کاربرد اغلب از ضخامت   

  . کاذب و کف پوش نیز در ساختمانها استفاده و نتیجه مطلوب نیز حاصل شده است
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                               تولید  ورقهاي مسطح پلیمري  ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

حـال حاضـر بـا    هاي گذشته زیاد بـوده اسـت ولـی در     هاي پلی استایرن در صنایع برودتی در سال           کاربرد ورق 

هـاي پلـی اسـتایرن در صـنایع       و پلی اسـتایرن اسـتفاده از ایـن ورق       ABSهاي تقریبا یکسان      توجه به قیمت  

 بـه جـاي پلـی    ABSدهنـد از   سردسازي  کم شده است و بسیاري از تولیدکنندگان این صـنایع تـرجیح مـی         

در این صنعت به کلی از بین رفته    این بدان معنی نیست که مصرف ورق پلی استایرن          . استایرن استفاده کنند  

هـا و جـدارهاي داخلـی       است و طبق آمار در حال حاضر نیز بعضی از تولیدکنندگان یخچال براي تولیـد ورق               

  . کنند یخچال از ورق پلی استایرن استفاده می

 ایـن  البتـه در . باشـد  هاي پلی اسـتایرن مـی    صنایع خودروسازي نیز به عنوان یکی از صنایع مصرفی ورق       -   

توانـد   شوند و ورق پلی استایرن نیز یکی از مـواردي اسـت کـه مـی     صنعت انواع پلیمرها جایگزین همدیگر می  

بـه عنـوان مثـال ورق پلـی اسـتایرن      . بجاي بسیاري از پلیمرهاي دیگر در این صنعت مورد استفاده قرار گیرد    

  . شودتواند استفاده  می... براي تولید داشبورد، دیواره داخلی خودرو و 

  .  با توجه به قابلیت چاپ پذیري باال، تابلوهاي تبلیغاتی از دیگر کاربردهاي این ورق می باشد- 

  ABSکاربرد و موارد مصرف انواع ورق 

 به دلیل دارا بودن ویژگیهاي مطلوب در صنایع مختلفی مانند صنایع برودتی، حمـل و نقـل،                ABS       ورق  

بکار می رود که در ادامه گـزارش هـر کـدام بـه تفکیـک              ... ي،  ساختمان و   لوازم بهداشتی، صنایع خودرو ساز    

  .توضیح داده می شوند

  صنایع برودتی •

دهی به روش ترموفرمینگ تهیه کرد، همچنین در  هاي بزرگ قابل شکل توان ورق  میABSهاي    از رزین

ها و الیه داخلی کابین آنها   در ساخت ورقهاي داخل یخچالها، قطعات در یخچالABSهاي  ابعاد کوچکتر ورق

  . در صنایع برودتی نشان داده شده استABS موارد کاربرد ورق 2در شکل . استفاده می شود
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   در صنایع برودتیABS موارد کاربرد ورق - 2شکل 

  حمل و نقل •

ام  در حرارت باال پایدار است در کاربردهایی که به کمک آب داغ عمل استریلیزاسیون انجABS چون ورق 

  .می شود مانند جعبه هاي انتقال مواد یا سینی هاي مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد

    

  لوازم بهداشتی •

بـه علـت خـصوصیت    . توان به انواع لوازم بهداشـتی و آرایـشی اشـاره نمـود        از کاربردهاي دیگر این ورق می     

بهداشتی شامل انواع قاب آینه، سـرویس  ظاهري بسیار متناسب و شفاف بودن این ورق، مصرف آن در صنایع         

  . بهداشتی و سایر لوازم بهداشتی مناسب است

  

  صنایع خودروسازي •

 براي تولید قطعات پلیمري ABS صنایع خودروسازي نیز به عنوان یکی دیگر از مصرف کنندگان ورق 

ف استفاده هاي مختل البته در صنعت خودرو پلیمرهاي زیادي در بخش. شوند داخل خودرو محسوب می
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 موارد 3در شکل . گردد هاي مختلف استفاده می شود و در بعضی موارد نیز براي بهبود خواص از کامپوزیت می

  . در صنایع خودروسازي نشان داده شده استABSمصرف ورق

  

  
   در صنایع خودروسازيABS موارد کاربرد ورق - 3شکل 

  صنعت ساختمان •

توانـد اسـتفاده شـود کـه از بعـضی جهـات نظیـر         وان پارتیشن میدر صنایع ساختمانی نیز به عنABS  ورق 

  .انعطاف پذیري پائین و قیمت نسبتا باالي آن قابل رقابت با سایر پلیمرها نیست

  

  سایر •

هاي صنعتی و غیر صنعتی، وسـایل اسـباب        توان به تولید انواع ماکت      هاي کاربرد دیگر این ورق می          از زمینه 

 درصـد مـصرف ایـن ورق در صـنایع برودتـی          90ی اشاره نمود، ولی بطور کلی حدود        بازي و تابلوهاي تبلیغات   

  . باشد که درحال حاضر نیز هیچ جایگزین مناسبی نیزبراي آن وجود ندارد  ها می شامل انواع یخچال
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   کاالي جایگزین-1-6

 پلـی یورتـان   هاي  مصرفی در پوشش کابین وسایل نقلیه سنگین، کاربرد پوشش      HDPEهاي    در خصوص ورقه  

  .  شده استHDPEاسپري شده باعث کاهش مصرف ورق 

هـاي محـافظ     بـه عنـوان ورقـه   Card boardتوان از چـوب و    میHDPE    در انتقال مواد بجاي مصرف ورق 

هایی مانند پایداري در هوا و رطوبـت، بهداشـتی و قابـل بازیافـت         از مزیت  HDPEهاي    استفاده کرد ولی ورقه   

در ظروف یکبار مصرف، ورق پلی پروپیلن بدلیل دارابودن         . استحکام باال برخوردار می باشند    بودن و همچنین    

  .  دانسیته کمتر جایگزین خوبی براي ورق پلی اتیلن می باشد

البتـه در   . به عنوان نمـاي سـاختمان اسـتفاده مـی شـود           ...   درحال حاضر  از انواع سنگ، سرامیک و آجر و           

پلی اتیلن با روکش آلومینیـوم از پایـداري و دوام بـاالتري برخورداراسـت، همچنـین              مقایسه با این مواد ورق      

  .بسیار سبکتر بوده و نیز نصب آن نسبت به مواد ذکر شده آسانتر می باشد

باشد ولی بدلیل قیمت مناسبتر پلی پروپیلن نسبت به  میPET ، PS پلی پروپیلن قابل جایگزینی با 

  .ان رزین پلی پروپیلن بکار می برنداین مواد، بیشتر تولیدکنندگ

 به جاي یکدیگر مصرف       )PP ،PE ،PSورق (به طور کلی در صنایع مختلف انواع ورق هاي پلیمري

  . می باشد پلی استایرنجایگزین خوبی براي ورق ABSمی شوند ولی در صنایع برودتی ورق

ه منومر با خواص مختلف و تغییر دادن  بوتادین به دلیل داشتن س-  اکریلونیتریل - کوپلیمر استایرن 

به همین دلیل . درصد ترکیب آنها درکوپلیمرمی تواند محدوده وسیعی ازخواص ومواردکاربردراپوشش دهد

  .مصرف این ماده درسالهاي اخیرروندروبه رشدي داشته است و دربرخی کاربردهاجایگزین فلز شده است

شابه هستند و می توانند جایگزین این ماده شوند،            از جمله پلیمرهاي دیگري که داراي خواص م

، پلی پروپیلن تقویت شده، )HIPS(پلی استایرن با مقاومت ضربه اي باال  ، (PC)می توان پلی کربنات

  .  سخت و نیمه سخت را نام برد PVCهمچنین
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  اهمیت استراتژیک کاال -1-7

 بدون یزندگ ،يتوان روزیرده شده است و نم، گستیها در تمام شئونات زندگکاربرد پالستیک

قطعات خودرو از پالستیک هستند،   شیر و نوشابه گرفته تا لباس ويهايپالستیک را تصور کرد چون از بطر

رود منابع شناخته شده ذخیره یانتظار م. رفته است ها اساساً زیر سئوالگرچه این تولید زیاد پالستیک

 سال 700  سنگ زغالي سال و برا70 یشوند و این در مورد گاز طبیع مام سال دیگر ت80 نفت تا یجهان

ها  منابع کاهش یابد، قیمتیوقت.  زودتر فرا خواهد رسیدیکاهش این منابع خیل يثیرات اقتصادأاست، اما ت

 .شود اران خارجذگ  تواند از کانون توجه سیاستی است که نمیباال خواهد رفت و این واقعیت هر روز

    

   کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول-1-8

 در صنایع مختلف بکار رفته و در ضمن فرآیند تولید محصول پیچیده نبوده ورقهاي مسطح پلیمري

به دلیل حجم باال و وزن کم هزینه حمل و نقل  ورقهاي مسطح پلیمرياز طرفی . و بسیار آسان می باشد

تمایلی به واردات این محصول نداشته و کال تبادالت جهانی آن از رونق باالیی داشته و به همین دلیل تجار 

  به عبارت دیگر اکثر کشورها نیاز خود را از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین . چندانی برخوردار نیست

 .می کنند

   

 ظرفیت بهره برداري و روند تولیداز آغاز برنامه سوم تا کنون و محل احداث واحدها بررسی -2-1

  و تعداد آنها

  .هاي پلیمري مورد بررسی قرار گرفته است در این بخش از گزارش میزان عرضه و تقاضاي داخلی ورق

 و پلی استایرن در یک خط تولیـد  ABSهاي پلیمري اعم از ورق پلی اتیلن، پلی پروپیلن،      از آنجاکه انواع ورق   

باشد و آمار تفکیکی براي هر ورق الزامـی   ها می شود لذا آمارهاي ارائه شده نیز به صورت مجموع ورق      تهیه می 

ها به آن اشاره شود ایـن اسـت کـه در آمـار مربـوط بـه           نکته دیگري که در بخش میزان تولید ورق       . باشد  نمی

 بـا  PVCچراکه بعضی از تولیدکنندگان ورق   .  نیز اضافه شده است    PVCهاي تولید ورق      میزان تولید، ظرفیت  
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. کننـد  هـاي پلیمـري دیگـر نیـز تولیـد مـی       اهاً بدون تغییرات خط تولید، انـواع ورق    تغییرات بسیار ناچیز و گ    

در این بخش ابتدا میزان ظرفیت تولید . بنابراین این آمار نیز به عنوان پتانسیل تولید در نظر گرفته شده است

در بخـش  . ستهاي در دست اجرا در سالهاي آتی مورد بررسی قرار گرفته ا   داخل کشور در حال حاضر و طرح      

بعدي نیز براساس سرانه مصرف، برآورد پتانسیل مصرف برآورد شده است و در نهایت نیز جمع بنـدي نهـایی          

  . بازار داخلی این محصول ارائه شده است

گذاري نیـز در ایـن صـنعت     باشد عالوه بر این میزان سرمایه تکنولوژي تولید ورق داراي پیچیدگی خاص نمی      

طهاي چینی که در مقایسه با مشابه اروپایی آن داراي سـرمایه گـذاري بـسیار پـائینی                  خصوصاً خ . پائین است 

گذاري می کنند زیاد باشد و آمـار بـه     این عوامل باعث شده است که افرادیکه در این زمینه سرمایه          . باشند  می

 ورق در حال  تولید کننده320براساس آمار بدست آمده حدود      . کند  دست آمده نیز این مسئله را تصدیق می       

 هـزار تـن در سـال بـرآورد     177برهمین اساس ظرفیت تولید این واحدها حدود . حاضر در کشور وجود دارند    

  . شده است

همانطورکـه  .  براساس ظرفیت واحدها، تقسیم بندي این واحدهاي تولیدي انجام گرفتـه اسـت          5   در جدول   

 تـن  500که ظرفیت تولیدي آنها پـائین تـر از    واحد در داخل کشور وجود دارد 234گردد حدود   مالحظه می 

  . باشند  تن در سال می5000 واحد نیز در حال حاضر داراي ظرفیت باالتر از 4باشد و برهمین اساس  می

  تقسیم بندي واحدهاي تولیدکننده ورق هاي پالستیکی- 5جدول 

 تعداد واحد ظرفیت  عنوان ردیف

  234  38475 ر سال تن د500شرکتهاي با ظرفیت پایین تر از   1
  35  23449   تن در سال1000 تن  تا 500شرکتهاي با ظرفیت بین   2
  24  32179  تن در سال2000 تن  تا 1000شرکتهاي با ظرفیت بین   3
  12  26683  تن در سال3000 تن  تا 2000شرکتهاي با ظرفیت بین   4
  8  31228  تن در سال5000 تن  تا 3000شرکتهاي با ظرفیت بین   5
 4  25200  تن در سال5000شرکتهاي با ظرفیت باالتر از   6

  317  177214 مجموع
  

 واحد تولیدي ورق در کـشور وجـود دارد کـه مجمـوع ظرفیـت آنهـا               317 حدود   5    با توجه به آمار جدول      

الزم به ذکر است که بعضی از این واحدها در حال حاضر هیچ تولیدي ندارنـد     . باشد   تن در سال می    177214
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بـا بررسـی بعمـل آمـده بهـره      . شوند ولی از آنجاکه پتانسیل تولید ورق را دارند جزء آمار تولیدي محسوب می   

  . باشد قعی کشور می هزار تن، میزان تولید وا98یعنی حدود . باشد  درصد می55تولید داخلی حدود 

    با تحقیقات میدانی که در این مورد به عمل آمده است و با مکاتبات و مذاکرات انجام شـود بـا بـسیاري از                  

 درصـد از بـازار داخلـی را      40 واحد از این تولیدکنندگان در حال حاضر حـدود           20این تولیدکنندگان حدود    

هـاي بـاالتر و از نظـر کیفیـت نیـز داراي اسـتانداردهاي                 ژياین واحدها داراي تکنولو   . اند  بخود اختصاص داده  

  .باشند داخلی و خارجی می

مجمـوع ظرفیـت ایـن واحـدها      . هاي عمده ورق در داخل کشور ارائه شده اسـت            آمار تولیدکننده  6در جدول   

  . باشد  هزار تن می49حدود 

  

  آمار تولیدکننده هاي عمده ورق - 6جدول

 کانم )تن(ظرفیت  نام واحد ردیف

 تهران  5000 پردیس  1
 تهران  8000 فیروز بسپار یاران  2
 اصفهان  2000 کارتن پالست  3
 اصفهان  2000 سپیده کویر کاشان  4
 تهران  3000 تولیدي تهران  5
 اهواز  1700 پالستیک خوزستان  6
 گیالن  1400 شمال پالستیک  7
 ساوه  7200 روتامولد ایران  8
 گیالن  2500 صنایع ورق ایران  9

 رشت  5000 رام  10
 شیراز  1500 گلیژه  11
 کرمانشاه  3300 پرتونیل  12
 -  1500 تکساز  13
 تبریز  1000 آیداپالستیک  14
 اصفهان  2000 گل آراي اصفهان  15
 تهران  1000 پارس پلیمر  16
 تهران  1000 فرنام بسپار  17

  49100 مجموع
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   بررسی وضعیت طرح هاي دردست اجرا-2-2

حاضر تعداد زیادي مجوز براي تولید ورق از طرف وزارت صنایع صادر شده است ولـی بـسیاري از          در حال   

از ایـن رو در ایـن بخـش تنهـا     . اند این موارد را که با درصد پیشرفت صفر درصد و یا بعضاً تغییر محصول داده   

 22اند که بـر ایـن اسـاس      ه درصد بود  40اند که داراي پیشرفت فیزیکی باالتر از          واحدهایی مدنظر قرار گرفته   

 آمـار  7در جـدول  .  هزار تن به ظرفیت کنونی اضافه خواهند شـد 42واحد در سالهاي آتی با مجموع ظرفیت       

 درصـد  70 درصـد ایـن واحـدها و بـا بهـره       60چنانچه در حالت بدبینانه     . این تولیدکنندگان ارائه شده است    

 حال حاضر اضافه خواهد شد ومجمـوع تولیـد داخلـی بـه             هزار تن به میزان تولید     18حدود  . اندازي شوند   راه

  . هزار تن خواهد رسید115حدود 

  طرحهاي در دست اجراي ورق هاي پالستیکی- 7جدول
 مکان ظرفیت نام شرکت ردیف

 کرمانشاه  1200 شرکت صنایع ورق بومان  1
 اصفهان  5600 شرکت پروفیل اتصال ایران  2
 ساوه  5000 چرم مصنوعی کسري  3
 چهارمحل بختیاري  4000 کت کیاروزشر  4
 قم  3800 شرکت مجد بسپار کویر قم  5
 کرج  3000  علی قاسمی  6
 ایالم  2000 گروه صنایع بسته بندي سپوي  7
 رشت  1500 احمد علی نور محمدیان  8
 زنجان  1000 تعاونی صنعتی تولیدي پارس ابهر  9
 تبریز  600 شرکت حاللهاي صنعتی شمالغرب  10
 بوشهر  550 اب پوششی پالستیک بوشهرشرکت شه  11
 بجنورد  500 بیژن پودر بجنورد  12

 تبریز  500 شرکت چاپ مهتاب زرافشان  13

  کیلومتر21خارج شعاع   500 شرکت جلفاي ارس  14
 قم  300 اپرانی غالم، محمد و احمد  15
 مشهد  250 گلپوي توس  16
 تبریز  200 شرکت چاپ سیمین آذر آپاگادگان  17
 اصفهان  200  ظفر پالستیک اصفهانشرکت  18
 جویبار  200 سید موسی حسینی ابجدي  19
 چالوس  170 مازیار مقیمی و رضا سیم خواه  20
 تبریز  150  علیرضا-رسول امینی  21

 42020 مجموع
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 177 هزار تن در دسـت اجـرا بـه     42   چنانچه این بررسی براساس ظرفیت تولید انجام گیرد با اضافه شدن            

 هزار تن خواهد رسید کـه در نـوع خـود آمـار            220ن حال حاضر مجموع ظرفیت این صنعت به حدود          هزار ت 

  . شود بسیار باالیی براي این صنعت محسوب می

  

   بررسی روند واردات-2-3

 از طریـق تعرفـه شـماره    ABS   واردات ورق ساده پلیمري اعم از  پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پلـی اسـتایرن و          

عنوان صفحه، ورق از پلیمرهاي اتیلن، مـستحکم و مطبـق نـشده، فاقـد تکیـه  مـستحکم و             تحت   10/3920

 تحـت عنـوان   90/3921مطبق نشده، فاقد تکیه گاه یا جور نشده با مواد دیگرو همچنـین تعرفـه بـه شـماره           

  .سایرصفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك و باریکه ها از سایر مواد پالستیکی انجام می شود

  . ارائه شده است9 ان واردات انواع ورقهاي ساده پلیمري از طریق تعرفه هاي فوق در جدول    میز

با توجه به اینکه عالوه بر ورقهاي ساده پلیمري مواد دیگري نیز از طریق این تعرفه ها وارد کشور می شود، 

  .باشد بنابراین درصدي از مقادیر ذکر شده در جداول مربوط به ورقهاي پلیمري می

  
  

  90/3921  میزان واردات و صادرات ورق هاي پلیمري از طریق تعرفه- 9جدول 
 1385 1384 1383 1382 شرح

 7576 4391 1955 1290 )تن(میزان واردات
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  بررسی روند مصرف-2-4

هاي پلیمري به علت جایگزین ورقها در صنایع مختلف به جاي همدیگر               برآورد دقیق مصرف هر یک از ورق      

شـوند بنـابراین    هـا در یـک فرآینـد تولیـد مـی      یباً با درصد خطاي زیادي خواهد بود و از آنجا که این ورق            تقر

چنانچه تقاضاي یک ورق در یک مرحله زمانی یاد شود، تولیدکنندگان بدون هیچ مـشکلی خواهنـد توانـست              

 قبل نیز به آنهـا اشـاره شـد    بجز تعداد محدودي از تولیدکنندگان که در قسمت   . ورق مورد نیاز را تولید کنند     

  . باشد بقیه تولیدکنندگان نیاز یک ناحیه خاص را به عهده دارند و اغلب مشتریان آنها محلی می

 تولیدکننده ورق در حال حاضر در کشور وجود دارد، چنانچه هر یـک از             317    همانطورکه اشاره شد حدود     

یلی بیشتر از اینهـا خواهـد بـود، داشـته باشـند حـدود        مصرف کننده که البته آمار خ5ها حداقل    تولیدکننده

دسترسی به این آمار مصرف نیاز بـه تحقیقـات         .  مصرف کننده انواع ورق در کشور وجود خواهد داشت         1500

بنابراین در این بخش با اسـتفاده از آمـار سـرانه،    . میدانی بسیار وسیعی دارد که مستلزم زمان زیاد خواهد بود   

 تـا  2000هاي پلیمري در بین سالهاي  زیر سرانه مصرف انواع ورق     نمودار در.  شده است  مصرف داخلی برآورد  

  . نشان داده شده است2004
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  2004 تا 2000هاي پلیمري در بین سالهاي   سرانه مصرف انواع ورق- 25- 2نمودار
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 کیلوگرم بـه ازاي هـر نفـر در سـال     3/1حدود شود سرانه مصرف دنیا در حال حاضر      همانطورکه مالحظه می  

 هـزار تـن   90چنانچه از این آمار براي مصرف داخل کشور استفاده شود مصرف داخلی کشور حدود             . باشد  می

  . خواهد بود

همانطورکـه در قـسمت   . توان اسـتفاده نمـود           البته در مورد مصرف داخل از آمار تولید واقعی کشور نیز می           

ها تولید واقعـی در حـال حاضـر           براساس مذاکرات انجام شده با تولیدکنندگان این ورق       .  شد قبل به آن اشاره   

بنابراین با محاسبات انجـام شـده   . باشد که بیانگر مصرف این ورق در حال حاضر است            هزار تن می   97حدود  

  . باشد  هزار تن می90-100مصرف داخلی کشور در حال حاضر بین 

 5/1 بـه  1390ل کشور داراي رشد مثبت باشـد و آمـار مـصرف سـرانه تـا سـال                 چنانچه روند مصرف داخ   

کیلوگرم به ازاي هرنفر در سال برسد و براساس نرخ رشد جمعیت کـشور، پتانـسیل مـصرف آتـی بـه حـدود                       

  .  هزار تن خواهد رسید135

  

   بررسی روند صادرات-2-5

 از طریـق تعرفـه شـماره    ABSن، پلی اسـتایرن و     صادرات ورق ساده پلیمري اعم از  پلی اتیلن، پلی پروپیل      

 تحت عنوان صفحه، ورق از پلیمرهاي اتیلن، مـستحکم و مطبـق نـشده، فاقـد تکیـه  مـستحکم و              10/3920

 تحـت عنـوان   90/3921مطبق نشده، فاقد تکیه گاه یا جور نشده با مواد دیگرو همچنـین تعرفـه بـه شـماره           

  .باریکه ها از سایر مواد پالستیکی انجام می شودسایرصفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك و 

  .ارائه شده است 11و 10    میزان صادرات انواع ورقهاي ساده پلیمري از طریق تعرفه هاي فوق در جداول

با توجه به اینکه عالوه بر ورقهاي ساده پلیمري مواد دیگري نیز از طریق این تعرفه ها وارد کشور می شود، 

  .باشد  مقادیر ذکر شده در جداول مربوط به ورقهاي پلیمري میبنابراین درصدي از
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  10/3920 میزان واردات وصادرات ورق هاي پلیمري از طریق تعرفه- 10جدول
 1385 1384 1383 1382 شرح

 279 70 84 214 )هزاردالر(ارزش صادرات 237 62 92 225 )تن(میزان
  

  90/3921پلیمري از طریق تعرفه  میزان واردات و صادرات ورق هاي - 11جدول 
 1385 1384 1383 1382 شرح

 1202 1546 344 475 )هزاردالر(ارزش صادرات 675 931 207 335 )تن(میزان
 

   بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات-2-6

  .ارائه شده است ورقهاي مسطح پلیمرينتیجه گیري بازار داخلی  12در جدول

  

  تن- ورقهاي مسطح پلیمري ر داخلی نتیجه گیري بازا- 12جدول
 مقادیر شاخص

  ظرفیت تولید در داخل کشور
 ظرفیت فعلی

177000 

 220000 ظرفیت آتی
 میزان تولید در داخل کشور

 وضعیت فعلی
98000 

 116000 )1390(پیش بینی آتی 
  واردات و صادرات کشور

 912 صادرات 
 7576 واردات 

  مصرف داخلی
 104000 وضعیت فعلی
 135000 )1390(پتانسیل مصرف آتی 

  کمبود در کشور
 کمبودي وجود ندارد )1390سال(کمبود آتی

از ایـن  . همانگونه که در بخشهاي قبل نیز اشاره شد ورقهاي ساده پلیمري داراي تکنولوژي یکسانی می باشند         

بررسی بازار داخلی این محصوالت بنابراین  . رو در یک خط تولید می توان انواع ورقهاي پلیمري را تولید نمود            

  .مورد بررسی قرار گرفت) مجموع تولید و مصرف انواع ورقهاي پلیمري(بصورت کلی 
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                               تولید  ورقهاي مسطح پلیمري  ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

 خط تولید ورق در کشور وجود دارد کـه اغلـب         320با توجه به بررسی هاي بعمل آمده در حال حاضر حدود            

 هـزار تـن بـرآورد    177 واحدها حدود مجموع ظرفیت این. با ظرفیتهاي بسیار پایین در حال تولید می باشند    

 هزار تن می باشد بـه واحـدهاي موجـود    42شده است که چنانچه ظرفیت طرحهاي در دست اجرا که حدود      

بـر همـین اسـاس    .  هزار تن خواهد رسید 220اضافه شود کل ظرفیت تولید ورق در کشور در سالهاي اتی به             

بـا توجـه بـه    .  هزار تن خواهد بود135 حدود 1390 مصرف داخلی کشور در حالت بسیار خوشبینانه در سال    

و احـداث  . این امار اشباع بودن بازار داخلی این محصول در حال حاضر و سالهاي آینـده مـشخص مـی شـود                    

  .گردد واحد جدیدي در این زمینه پیشنهاد نمی

  

  روشهاي مختلف تولید و انتخاب روش بهینه -3

 مواد مختلف انجام می گیرد و به طور مشخص در صنایع السـتیک و                      اکستروژن، در صنایع مختلف و با     

  . پالستیک تولید بخش عمده اي از محصوالت رادربرمی گیرد

دسـتگاهی کـه بـه      .    به کمک این فرآیند قطعات پالستیکی در حالت خام با ابعاد معین قالبگیري می شوند              

اکسترودر در انواع مختلفی مانند اکسترودر      .  می شود  این منظور مورد استفاده قرار می گیرد اکسترودر نامیده        

. اکسترودرهاي تـک مـارپیچ رایـج تـرین انـواع اکـسترودرها هـستند              . موجود می باشد  ... مارپیچی، فشاري و    

اینگونه اکسترودرها قابلیت فرآیند اکثر مواد موجود را با اقتصادي ترین شرایط بهره برداري در هم آمیختـه و                

تواند یک ماده را   اکسترودر دستگاهی است که میبطورکلی. ستقبال فوق العاده مواجه شده اند   بدین لحاظ با ا   

بصورت سیال در آورده و پس از عبور آن از یک قالب خاص، به مواد مـذکور شـکل قالـب را تحمیـل نمایـد و          

پـس  . د بـود طول قطعه بـا توجـه بـه سـفارش قابـل تعریـف خواهـ       . شود چون بطور پیوسته این کار انجام می 

  :اکسترودر در فرآیند اکستروژن سه عمل اصلی را انجام می دهد

  . مواد را 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      

  .می دهدرا روي مواد انجام ) Shear( عمل اختالط و اعمال برش -3      
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  .        در زیرمراحل مختلف فرآیند اکسترون ورق پلی اتیلن و پلی پروپیلن نشان داده شده است

 مخلوط کردن مواد اولیه و افزودنیها                اکسترود کردن            پخش کردن در قالب 

            پیچش            بسته بندي  غلتکهاي شکل دهنده          جریان هواي سرد             برش  

             

   خط تولید ورقهاي پالستیکی- 1- 3شکل 

       
  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي -4

ایـن شـرکت   .  ایتالیـا اخـذ شـده اسـت    UNIONانش تولید این دو محصول از شرکت        الزم به ذکر است که د     

بعنوان یکی از معروفترین شرکتهاي سازنده ماشین االت خط تولید ورقهاي پلیمري در حال حاضـر محـسوب        

باشد و محصوالت این خطـوط   کیفیت محصوالت این خطوط تولید در حد استاندارهاي بسیار باال می    . شود  می

  . باشد  براحتی قابل عرضه در بازارهاي جهانی میUNIONند با بر

  

  حداقل ظرفیت اقتصادي و برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت -5

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

 تن در 5000دي این طرح موجود می باشد، که بر اساس طرح هاي در دست اجرا حداقل ظرفیت اقتصا

 تن درسال می باشد و سرمایه 5000دراین گزارش ظرفیت پیشنهادي براي یک واحد. سال خواهد بود

  :باشد سرمایه گذاري ثابت طرح شامل موارد زیر می. گذاري ثابت براساس این ظرفیت برآوردشده است
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   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

   هزینه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی- 7

  برداري  قبل از بهره  هزینه- 8

  پیش بینی نشده  هزینه- 9

   

 زمین  •

   میلیون ریال-  هزینه خرید زمین- 13جدول
  هزینه کل  )ریال( قیمت واحد  )مترمربع(متراژ

15000  150000  2250  
  

 سازي هاي محوطه هزینه •

 

   میلیون ریال  -  آماده سازي محوطه-14جدول  

 بخش ردیف
  مساحت

 )متر مربع(
  واحد 

 )هزار ریال/متر مربع(
  هزینه کل

 )میلیون ریال(

 600 40 15000 تسطیح 1
 300 300 1000 دیوارکشی 2
 147 15 9800  فضاي سبز و جدول کشی وتسفالآکشی و  خیابان 3

 1047 مجموع
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 غیرصنعتی  احداث ساختمانهاي صنعتی و •

   میلیون ریال- هاي بخش صنعتی و غیر صنعتی هزینۀ احداث ساختمان -15جدول 

 بخش
  متراژ

 )متر مربع(
  مبلغ واحد

 )هزار ریال/متر مربع(
  هزینه کل

 )میلیون ریال(

 3200 2000 1600 سولۀ خط تولید 
 1600 2000 800 سولۀ انبار مواد اولیه 

 1600 2000 800  انبار محصول  سولۀ
 1000 2000 500 هاي تاسیسات برق سوله

 1800 1800 1000 سولۀ سیستم خنک کننده، هواي فشرده 
 1250 2500 500 ساختمانهاي اداري، رفاهی، خدماتی 

 10450 مجموع
  

   حق انشعابهاهزینه  •

انتقال آنها تا درب  ها و  و مخابرات مورد نیاز طرح، شامل هزینه حق انشعاب گاز آب، برق،هزینه تأمین

 با توجه به میزان توان الزم براي برق، میزان اعیان و عرصه زمین و همچنین میزان آب و گاز مورد کارخانه

 ریال برآورد 2298ها  همجموع این هزین. نظر گرفته شده است  طرح درحق انشعابهاي   به عنوان هزینهنیاز

  . شده است
  

 تاسیسات هزینه  •

   میلیون ریال-  هزینه تاسیسات-16جدول
 )میلیون ریال(ریالی  شرح  ردیف

 100 سیستم سختی گیر آب  1
 300 تاسیسات آب خنک کننده  2
 100 تاسیسات هواي فشرده  3
 1800 دیزل ژنراتور اضطراري  4
 300 داريتاسیسات سرمایش و گرمایش ساختمان ا  5
 1000 تاسیسات سرمایش و گرمایش ساختمان تولید  6
 150 تاسیسات اطفاء حریق  7

 3750 مجموع
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 وسایط نقلیههزینه  •

   میلیون ریال-   و وسایط نقلیههزینۀ وسایل اداري - 17جدول 

  قیمت واحد  تعداد  نام دستگاه یا تجهیزات  ردیف
  )میلیون ریال(

  قیمت کل
  )میلیون ریال(

 220 110 2 ي سوار  1
 200 100 2 وانت   2
 500 250 2 لیفت تراك  3
 550 550 1 کامیون و کامیونت  4
 500 500 1 )به همراه نصب و سایرمتلقات( تن 15جرثقیل سقفی   5

)میلیون ریال (جمع کل  1970 
  

 وسایل اداريهزینه  •

  ) میلیون ریال ( مورد نیاز در طرحاداري وسایل - 18جدول 
 یمت کلق مشخصات ردیف

 80 میز و صندلی و قفسه 1
 20 دستگاه فتوکپی و پرینتر 2
 50 کامپیوتر و لوازم جانبی 3
 20 قفسه هاي رختکن 4

 200 تجهیزات اداري 5

 370 )میلیون ریال (جمع کل
  

 هزینه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی •

 هزینه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی - 19جدول

 شبخ
  هزینه

 میلیون ریال
 300 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی

 300 مجموع
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  برداري  هاي قبل از بهره هزینه •

  
    میلیون ریال- هاي قبل از بهره برداري   هزینه-20 جدول

  توضیحات هزینه شرح ردیف
 - 200 هزینۀ ثبت شرکت و اخذ مجوز  1
 - 400 اجارة دفتر مرکزي 2
 - 100 نلآموزش پرس 3

  درصد تسهیالت بانکی اخذ شده1,25 500 هزینه هاي جانبی مالی  4
هاي عملیاتی تولید  درصد هزینه1 948 هزینه بهره برداري آزمایشی  5  

 - 2148 مجموع

 

  نیاز  مورد اصلی آالت ماشین هزینه خرید تجهیزات و •

 5  با ظرفیت مسطح پلیمري  ورق واحد تولید خط تولید و تجهیزات  هزینۀ خریداین قسمت کل در

نهایت کل هزینه مورد نیاز جهت خریداري آنها مشخص شده است که  سال ارزیابی گردیده و در تن در هزار

  .یورو و تماماً بصورت ارزي برآورد شده است 3242735بر این اساس کل قیمت تجهیزات خط تولید 

  1 قیمت تجهیزات اصلی طرح- 21جدول 

 عنوان ردیف
لی قیمت ریا

 )میلیون ریال(
قیمت  ارزي 

 )یورو(
هزینه کل 

 )میلیون ریال(

 37138 2750939 - تجهیزات اصلی خط تولید 1
 6639 491796 - تجهیزات اصلی بخش میکس و آماده سازي مواد 2

 43777  3242735  -  مجموع
  

                                            
 .ر نظر گرفته شده است ریال به ازاء هر یورو د13500نرخ تسعیر ارز  1
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   اصلی تجهیزات هاي متفرقۀ مربوط به  هزینه •

  
  ربوط به تجهیزات اصلیهاي متفرقۀ م سایر هزینه - 22جدول 

 عنوان ردیف
قیمت ریالی 

 ) میلیون ریال(
قیمت  ارزي 

 ) یورو(
هزینه کل 

 )میلیون ریال(

  3664  - 3664  گمرك تجهیزات خارجی 1

2 
بسته بندي تجهیزات اصلی براي حمل و نقل دریایی 

  1313  97282  -  و زمینی

  2135 145923 165  هزینۀ حمل و نقل تجهیزات اصلی 3
  7112  243205  3829  عمجمو

  کابل کشی و شبکۀ توزیع برقهاي  هزینه •

  

هزینۀ مربوط به کابل کشی و شبکۀ توزیع برق براي واحد تولیدي ورق فومیزة پی وي سی با ظرفیت 

ها و غیره، در مقایسه با هزینۀ   هزار تن در سال، شامل تابلوهاي برق، اتصاالت و کابل کشی داخل سوله5

  .  میلیون ریال برآورد شده است400 موجود، مشابه در واحدهاي

  
  ، مونتاژ و سوار کردن تجهیزات هزینه نصب •

 پرسنل مورد نیاز براي نصب، هزینۀ نظارت کارشناسان خارجی و هزینۀ  شامل هزینۀهزینه نصب 

 و الزم بذکر است که این تجهیزات بصورت خط تولید بوده.  ارائه شده است23تجهیز کارگاه نصب در جدول 

  .گیرد نصب اولیۀ آن توسط شرکت سازنده انجام می

  
 نصب، مونتاژ وسوارکردن تجهیزاتهاي  ل هزینهک- 23جدول 

  هزینه ریالی  شرح  ردیف
  )میلیون ریال(

  هزینه ارزي
  )یورو(

  هزینه کل
  )میلیون ریال(

 50 - 50 هزینۀ پرسنل جهت مونتاژ کردن تجهیزات  1
 634 43353 49 هزینۀ نظارت کارشناس خارجی  2
 500 - 500 هزینۀ تجهیز کارگاه نصب  3

  1184 43353 599 مجموع
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  بینی نشده  هاي پیش هزینه •

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

  .باشد  میلیون ریال می3838نشده در نظر گرفته شده است که معادل 

  .رست کاملی از سرمایه گذاري ثابت آورده شده است فه24درجدول 

  

  میلیون ریال - گذاري ثابت   سرمایههاي  کل هزینه- 24جدول 

   ریالیهزینه  شرح  ردیف
  )میلیون ریال(

   ارزيهزینه
  )یورو(

  هزینه کل
  )میلیون ریال(

 2250 - 2250 زمین  1
 1047 - 1047 محوطه سازي  2
 10450 - 10450 نعتیاحداث ساختمانهاي صنعتی و غیر ص  3
 2298 - 2298 اتحق انشعاب  4
 3750 - 3750 تاسیسات زیربنایی  5
 2340 - 2340 هزینۀ لوازم اداري و وسایل نقلیه  6
 43777 3242735 - و ماشین آالت مورد نیازخرید تجهیزات هزینۀ   7
 7112 243205 3829 هاي متفرقۀ مربوط به تجهیزات اصلی هزینه  8
 400 - 400 ي کابل کشی و شبکۀ توزیع برقها هزینه  9
 1184 43353 599 هاي نصب، مونتاژ و سوار کردن تجهیزات هزینه  10
 2148 - 2148 قبل از بهره برداري  11
 3838 176465 1456 پیشبینی نشدههاي  هزینه  12

 80594 3705758 30567  مجموع
 80594  )میلیون ریال (جمع کل

  

  و محل تامینمواد اولیه مورد نیاز  -6

 ) 1( هزینه مواد اولیه مورد نیاز- 25جدول
  محل تامین  )تن(میزان  ماده

  عسلویه  1050  پلی اتیلن
  عسلویه، اراك، تبریز  1050  پلی پروپیلن

  تبریز  2100  اکریلو نیتریل بوتادین استایرن
  تبریز  GPPS(  1050(پلی استایرن معمولی
    5250  مجموع

  .درصد ضایعات ارائه شد است 5میزان مواد اولیه با احتساب )1(
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   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

در مورد مسئله مکان یابی احداث واحد و یا طرح، مدلها و روشهاي متعددي وجود دارد که پارامترهاي بسیار 

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

  :توان به موارد زیر اشاره نمود د در این رابطه میموجو

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

  )ارزانی زمین و دستیابی به مساحت زیاد و قابل تامین( قیمت زمین - 3

  )جهت افزایش میزان سوددهی طرح( معافیت مالیاتی - 3

  )پارامتر بسیار مهم در طرحهاي پتروشیمی(ولیه  دستیابی به منابع تامین مواد ا- 5

  )جهت صادرات محصول و واردات مواد مورد نیاز( دسترسی به پایگاههاي جهانی - 6

  امکان تامین موارد تاسیساتی همچون برق و سوخت مورد نیاز - 7

اند یکی از    با توجه به اهمیت دسترسی این واحد به بازار هاي داخلی مصرف کنندة مکان اجراي طرح می تو      

  . شهرهاي بزرگ مانند تهران، اصفهان، تبریز، شیراز یا مشهد باشد

  

  تامین نیروي انسانی -8

  . ارائه شده است26تعداد پرسنل مورد نیاز در جدول
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  نیروي انسانی- 26جدول 
 تحصیالت تعداد شرح

  فوق لیسانس  1 مدیر عامل
  لیسانس 1 مسئول اداري و مالی

 لیسانس 1 الیکارمند اداري و م

 لیسانس 1 مسئول تدارکات

  لیسانس 2 کارمند تدارکات و فروش
 فوق دیپلم 1 منشی
 فوق دیپلم 1 انباردار

 دیپلم 1 راننده

 دیپلم 2 نظافتچی و آبدارچی

 دیپلم 3 نگهبان

  فوق لیسانس  1 مدیر تولید
  فوق لیسانس  3 سرپرست شیفت

 فوق دیپلم 3 اپراتور سایت

 فوق دیپلم 3 یفتراكراننده ل

 دیپلم 3 بندي کارگر بسته

 دیپلم 6 کارگر سایت

 - 33 مجموع
  

  
   برآورد میزان مصرف سالیانه آب، برق و گاز  -9

  . آمده است 27 طرح در جدول بخاربرآورد میزان مصرف سالیانه آب، برق و 

  
  یوتیلیتی میزان مصرف سالیانه -27جدول

 واحد میزان مصرف شرح
 متر مکعب 15000 آب خام 

  وات کیلو 1000 برق توان 
 متر مکعب 334500 گاز 
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 وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی -10

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

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

  .  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 

دکنندگان داخلی به امر صادرات خوشبختانه در سالهاي اخیر براي ترغیب تولی. حقوق گمرکی می باشند

  .  مشوقهایی 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 -

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

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

  . هاي صنعتی آمده است براي طرح

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

 . شود به لحاظ میگذاري ثابت در محاس  درصد سرمایه70شده تا سقف 

سازي طرح، ماشین آالت و تجهیزات داخلی، تأسیسات و تجهیزات کارگاهی با  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  آالت خارجی در سرمایه گذاري ماشین ه حجم سرمایهدر صورتیک -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

 .  درصد از شبکه بانکی تأمین گردد70به میزان 



   

35  

  
  
  
  
  
  
  

                               تولید  ورقهاي مسطح پلیمري  ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

 درصد و نرخ سود 10هاي بلند مدت و کوتاه مدت در بخش صنعت  نرخ سود تسهیالت ریالی در وام - 3

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

 . باشد صد ثابت می در3سود تسهیالت ارزي براي مناطق محروم 

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

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

حروم حداکثر مدت زمان تأمین مالی از محل حساب ذخیره ارزي براي مناطق کم توسعه یافته و م - 5

 . شود  سال در نظر گرفته می10

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

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

  . طرح خواهد شد

 . برداري، شرکت از مالیات معاف خواهد بود  سال اول بهره10م با اجراي طرح در مناطق محرو - 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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 تجزیه و تحلیل -11

  . نتیجه گیري بازار داخلی ارائه شده است28در جدول

   تن-   نتیجه گیري بازار داخلی- 28 جدول
 مقادیر صشاخ

  ظرفیت تولید در داخل کشور
 ظرفیت فعلی

177000 

 220000 ظرفیت آتی
 میزان تولید در داخل کشور

 وضعیت فعلی
98000 

 116000 )1390(پیش بینی آتی 
  واردات و صادرات کشور

 912 صادرات 
 7576 واردات 

  مصرف داخلی
 104000 وضعیت فعلی
 135000 )1390(پتانسیل مصرف آتی 

  کمبود در کشور
 کمبودي وجود ندارد )1390سال(کمبود آتی

  

با توجه به جدول باال در سالهاي آتی کمبودي از لحاظ تولید این محصول در کشور مشاهده      

  .نمی شود و مشاور ایجاد واحدهاي جدید در این زمینه را پیشنهاد نمی نماید


