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  تن3500  )1390سال (کمبود محصول 

  16  )نفر (اشتغال زایی

  m2(  3000(زمین مورد نیاز 
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  زیربنا  m2(  800(تولیدي 
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  پالستیکی و آلومینیومیظروف یکبارمصرف             ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

   نام و کد محصول -1-1

م و هر محصولی را که ی هر کاري که انجام می ده،ک شده استیاطرافمان انباشته از پالستمحیط 

ک سروکار داشته و حداقل در ینحوي با پالسته م تا لوازم برقی بیخور که میییم، از غذایکن مصرف می

 .ن مواد استفاده شده استیبندي آن از ا بسته

فت صنایع از یک سو، ارتقاء سطح فرهنگ جوامع و افزایش تقاضا براي کاالهاي      گذر زمان و پیشر

ر زندگی یی ناپذی جزو لوازم جدابهداشتی از سوي دیگر باعث شده اند که امروزه انواع ظروف یکبار مصرف

ار داده ت هاي متعدد ما را در محاصره خود قریفیکبار مصرف در اشکال، اندازه ها و کیظروف . شوندروزانه ما 

   ]5[.ندا

ها، گـسترش مراکـز فـروش و ارائـه انـواع       از طرفی توجه به بهداشت عمومی و جلوگیري از انتقال بیماري       

اسـتفاده  ) شستشو و ارائه مجدد ظروف(جویی هرچه بیشتر در وقت  هاي مختلف و لزوم صرفه اغذیه و خوراکی  

هاي مختلف مثـل    بندي  وف مذکور عمدتاً جهت بسته    ظر. ناپذیر ساخته است    از ظروف یکبار مصرف را اجتناب     

ظـروف یکبـار   . گیرنـد  مورد استفاده قـرار مـی  ... مربا، عسل و ماست، خامه، بستنی، نوشابه و شیرینی و غذا و  

  . کنند مصرف وظیفه مهمی را در افزایش سطح بهداشت عمومی بازي می

سـاز تغییـر مـی یابـد ولـی          ده و امکانات فنی قالب    اي با سلیقه تولیدکنن     شکل ظاهري این ظروف تا اندازه         

  . عمدتاً اندازه و ابعاد موجود در بازار مبناي کار تولیدکننده می باشد

بندي اولیه بدین  بسته. بندي اولیه و ثانویه الزم است بندي این نوع ظروف پالستیکی، بسته براي بسته   

بدین ترتیب . شوند ي پلی اتیلنی مخصوص گذارده میها باشد که تعداد ظروف مورد نظر در کیسه ترتیب می

. شود هاي موجود در هوا و نشست آنها بر روي ظروف جلوگیري می کننده از نظر نفوذ ذرات گرد و غبار و آلوده

آنگاه نظر به شکنندگی و عدم مقاومت در مقابل ضربه ظروف یکبار مصرف و تغییر شکل ظاهري آنها از 

شود و سپس به بازار مصرف  هاي پلی اتیلنی حاوي ظروف استفاده می چیدن کیسههاي مقوایی جهت  کارتن

  .گردد ارائه می
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  پالستیکی و آلومینیومیظروف یکبارمصرف             ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

ن یدکنندگان و مصرف کنندگان اید که اگر تولند می شوی تولی مختلفهايمریکبار مصرف از پلیظروف     

 رای ز،مانعی نداردظروف از آگاهی الزم در مورد آنها برخوردار باشند، استفاده از آنها براي مصارف خاص 

ی موجود در ظروف به یایمیبات شین ظروف می تواند باعث آزاد شدن مواد آلی و ترکیاز ادرست استفاده نا

 به همین دلیل .ندازدین مسأله می تواند سالمت مصرف کننده را به خطر بیی شود که ایداخل مواد غذا

ولی نباید براي   بودهد، گرم و مرطوب مناسبظروف یکبار مصرف سفید رنگ و فوم دار براي مواد غذایی سر

 درجه سانتیگراد 140این ظروف براي پیتزایی که در دماي   استفاده ازمثالً  .شودمواد غذایی داغ استفاده 

 ]5[.شود نمی شود، توصیه طبخ می

  : تولید می شوندظروف یکبار مصرف از پلیمرهاي مختلفی

 )HDPE(پلی اتیلن با دانسیته باال - 1

 پروپیلن  پلی  - 2

 پلی استایرن  - 3

 براي نمونه براي بسته بندي و .  هر کدام از این مواد اولیه خصوصیات ویژه اي در محصول ایجاد می کنند

ی گرم و مرطوب از ین مواد غذایر، دوغ و ماست، همچنینگهداري روغن، سرکه و محصوالت لبنی همچون ش

ز براي بسته بندي محصوالت یدرنگ نین سفیوپلپرپلی  ظروف شده ودرنگ استفاده یلن سفیظروف پلی ات

  .  می باشدی گرم و مرطوب مناسبیر و مواد غذایلبنی همانند ماست، خامه و پن

آنها ) قالبگیري(   پلی اتیلن و پلی پروپیلن بصورت صفحه اکسترود شده و در دسترس هستند اما شکل دهی

همراه با سرعت ) کاهش سرعت گرم کردن می شودکه منجر به (زیراگرماي ویژه باال در آنها . مشکل است

 .انتقال حرارت پائین شان، باعث می شود در قالبگیري با مشکل مواجه شویم

دمایی که پلی پروپیلن وپلی اتیلن . اشکال دیگر این پلیمرها به دلیل قابلیت کریستالی شدن آنها می باشد   

ه نرمی آنها نمی باشد و به همین دلیل صفحات آنها در آن دما شکل پذیر می شوند خیلی پایین تر از نقط

در ضمن پلی پروپیلن به دلیل خاصیت کریستالی در . سست شده و در قالبگیري مشکل ایجاد خواهد شد

 ]9[. شفافیت خود را نیز از دست می دهد،طول فرآیند تولید ظروف
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  پالستیکی و آلومینیومیظروف یکبارمصرف             ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

کنند و دو ماده دیگر کمتر  ستفاده می اPS تقریباً تمامی تولیدکنندگان از HDPE و PPبه دلیل شکنندگی   

  .گیرند مورد استفاده قرار می

استفاده ، از این ماده معموال در تولید لیوان و ظروف نگهداري مایعات EPSنفوذ پذیري پایین به دلیل 

  . استفاده می شودGPPSشده و براي تولید سایر ظروف از 

مصرف اسفنجی در مقایسه با ظروف یکبار در حال حاضر تعداد واحدهاي تولیدکننده ظروف یکبار 

 از طرفی ظروف یکبار مصرف اسفنجی ویژگیهاي برتري در مقایسه با .مصرف ساده بسیار کمتر می باشد

ظروف یکبارمصرف ساده دارا می باشند، به عنوان مثال شکنندگی کمتري داشته و مواد غذایی را مدت 

  .طوالنی تري گرم نگه می دارند

با توجه به وضعیت بازار و سفارش . باشد می) GPPS(حصول این طرح پلی استایرن معمولیمواد اولیه م

  . شوند مشتري محصوالت با گریدهاي مختلف تولید می

همچنین مازاد ورقهاي تولید شده در این واحد جهت تولید این ظروف به سایر کارخانجات فروخته 

  .خواهد شد

  
  نجی انواع ظروف یکبار مصرف اسف- 1- 1شکل

   ] 13[.باشد  می25201285کد آیسیک ظروف یکبار مصرف اسفنجی 
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  پالستیکی و آلومینیومیظروف یکبارمصرف             ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

یکی دیگر از محصوالت مورد نظر در این طرح تولید انواع ظروف یکبار مصرف آلومینیومی می باشد که 

اغلب از ظروف یکبار مصرف آلومینیومی براي . مصرف این ظروف نسبت به ظروف پلیمري بسیار کمتر است

  . ذایی و غذاهاي آماده مورد استفاده قرار می گیردبسته بندي مواد غ

  . می باشد28991261کد ایسیک ظروف یکبار مصرف آلومینیومی طبق گزارشات وزارت صنایع و معادن 

  شماره تعرفه گمرکی-1 -2

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

رد صادرات و واردات ظروف یکبار مصرف ثبت نشده است و تنها آمار هاي کلی در مورد گمرکی در مو

اکثر تجار به . محصوالت پالستیکی وجود دارد و نامی از ظروف یکبار مصرف به طور خاص برده نشده است

 دلیل دلیل حجم باال و وزن کم ظروف یکبار مصرف باید هزینه حمل و نقل باالیی را پرداخت کنند و همین

 ]12[.محکمی براي رونق نداشتن تبادالت جهانی این ظروف می باشد

که در این خصوص مشاهده مـی شـود مربـوط بـه     در خصوص ظروف یکبار مصرف آلومینیومی نیز تنها کدي          

  . ارائه شده است76130000کد این محصول با . ظروف یکبار مصرف آلومینیومی تحت فشار میباشد

  ستاندارد بررسی و ارائه ا- 3-1

از آنجائیکه این محصول به عنوان ظروف بسته بندي مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد، لذا         

می بایست کلیه استانداردهاي مربوط به صنایع غذایی، به لحاظ کیفیت و مسائل بهداشتی در مورد آن 

ایران، استاندارد مورد نظر براي ظروف طبق بررسیهاي به عمل آمده از سازمان استاندارد ملی . رعایت گردد

  .]11[ می باشدEEC یاFDAپلیمري 
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  پالستیکی و آلومینیومیظروف یکبارمصرف             ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

  قیمت تولید داخلی و جهانی محصول-1 -4

  قیمت داخلی-1-4-1

با توجه به تنوع زیاد ظروف یکبار مصرف ارائه قیمت به تفکیک امکان پذیر نمی باشد ولی براساس 

  .ریال می باشد100- 2300 این ظروف مذاکرات انجام شده با تولید کنندگان قیمت

  قیمت جهانی-2-4-1

همانطور که دربخش هاي قبلی توضیح داده شد این ظروف بسیار متنوع بوده و با ایجاد تغییراتی در 

در ضمن این محصول به دلیل حجم باال . قالب خط تولید می توان محصوالتی مطابق با کشش بازار تولید کرد

. ن تبادالت جهانی نداشته و نیاز مناطق، به کمک بازار هاي داخلی تامین می شودو هزینه حمل و نقل سنگی

  ]7[. شکل و قیمت برخی از تولیدات جهانی ارائه شده است1-1در جدول

  ]7[ قیمت انواع ظروف یکبار مصرف اسفنجی- 1- 1جدول
  شکل  تعداد ظروف بسته بندي شده   دالر- قیمت هر بسته بندي

49/18  500  

  

25/28  1000  

  

75/37  1000  

  

39/45  500  
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64/67  300  

  

21/29  1000  

 

  

  کاربرد موارد-5-1

 اما تولید ظروف یکبار مصرف نسل جدید از .گردد  برمی1359  سابقه مصرف ظروف یکبار مصرف به سال 

   . سال اخیر آغاز شد5جمله ظروف یکبار مصرف اسفنجی از 

در . اي یا مصرفی تلقی گردند توانند به عنوان محصول واسطه     ظروف یکبار مصرف بنا به موارد کاربرد می

شوند جنبه محصول  مصرف می... بندي مربا، خامه، سرشیر، عسل، ماست و  که این ظروف براي بستهمواردي 

باشند و چنانچه از این  اي را دارند که در حمل بهداشتی و توزین این گونه مواد غذایی دخیل می واسطه

بستنی و نوشابه استفاده ها به عنوان وسیله سرو غذا،  ها و رستوران ظروف در سر میز غذا و یا اغذیه فروشی

 ]2[.کند شود جنبه کاالي مصرفی را پیدا می

 مراکز تهیه، توزیع و .مصرف براي نگهداري و عرضه مواد غذایی ضروري است استفاده از ظروف یکبار    

 و ها، در کلیه مراسم و جلسات غذاخوري، ادارات و سازمانها، رستورانها، بوفه هاي فروش مواد غذایی نظیر سالن

 .دمساجد ضمن رعایت دقیق مسائل بهداشتی ظروف یکبار مصرف مورد استفاده قرار گیرن در

ها، پاي ظروف  دانشگاه ها و سلف سرویس ادارات و ها، پیتزافروشی عالوه بر آبمیوه و بستنی فروشی     

غذاي نذري و دهند هنگام پخش  ترجیح می هاي خانگی هم باز شده است و بسیاري یکبارمصرف به میهمانی
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کلی از برنامه حذف کنند و از بشقاب  شستشوي ظرف را به در مراسمی چون جشن تولدهاي کودکانه دردسر

 .استفاده کنند هاي رنگارنگ پالستیکی و لیوان

ولی نباید  ظروف یکبار مصرف سفید رنگ و فوم دار براي مواد غذایی سرد، گرم و مرطوب مناسب است     

 درجه 140این ظروف براي پیتزایی که در دماي   استفاده ازمثال  . شوداغ استفادهبراي مواد غذایی د

 ]4[ .شود نمی ، توصیهشدهسانتیگراد طبخ 

  :به طور کلی بخش هاي مهم مصرف کننده ظروف یکبار مصرف اسفنجی عبارتند از

  ادارات و کارخانجات  - 1

   شرکت هاي طبخ و توزیع غذا   -2     

      ها  رستوران-3     

  هاي کیترینگ      شرکت-4     

  ها        خانواده-5     

  هاي فروش آبمیوه و بستنی   مغازه- 6     

 در Food Gradeتولید کنندگان ظروف الزم است شرایط بهداشتی را رعایت نموده و از مواد اولیه مصرفی 

اري جهت تعیین نوع کاربرد خط تولید استفاده نمایند و نیر جنس ظروف را در کف ظرف با عالمت اختص

براي مصرف کنندگان مشخص نمایند و مصرف کنندگان نیز باید به نوع مصرف و کاربرد ظروف بر اساس 

  ]2[.عالمت اختصاري درج شده بر روي آن توجه داشته باشند

     در خصوص ظروف یکبار مصرف آلومینیومی عمدتا در بسته بندي مواد غذایی آماده مورد استفاده قرار 

الزم به ذکر است روند مصرف ظروف آلومینیومی در سالهاي گذشته نسبت به حال بیشتر بوده  .می گیرند

علت اصلی این امر نیز جایگزینی سایر ظروف . است و در سالهاي آتی نیز این روند کاهشی ادامه داشته باشد

  .بجاي ظروف یکبار مصرف آلومینیومی است
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   کاالي جایگزین-6-1

... اي و  توان کاالهاي جایگزین را همچون گذشته ظروف فلزي، چینی، شیشه رابطه با سرو اغذیه میدر 

دانست که لزوماً رعایت مسائل بهداشتی براي اینگونه وسایل که استفاده مجدد از آنها به دنبال شسته شدن و 

ز استفاده دور ریخته تر از وسایل یکبار مصرفی است که پس ا گیرد، سخت خشک کردن آنها انجام می

وجود دارد ... ها و  ها، هتل البته رعایت قواعد و اصولی که در برخی اماکن عمومی نظیر رستوران. شوند می

لیکن . اي در اولویت قرار دارند استفاده از این ظروف را موجه ندانسته و کماکان ظروف چینی و شیشه

کند که در دراز مدت با یافتن مواد اولیه  یجاد میسازي و پتروشیمی این امید را ا گسترش صنعت ماشین

تر، فرهنگ استفاده از ظروف یکبار مصرف جایگاه واقعی خود  ، با استحکام  و ایجاد ظروف شکیل ارزان قیمت

  . را در میان مردم پیدا نماید

 تدریج به... بندي و حمل کاال نظیر ظروف ماست یا شیر و  ظروف یکبار مصرف مورد استفاده در بسته

هاي پالستیکی  هاي پالستیکی و یا کیسه هاي نظیر ظروف پالستیک سخت نظیر سطل بندي جایگزین بسته

شوند چرا که در مورد اول عدم رعایت مسائل بهداشتی و شستشوي دقیق و کامل ظروف و در مورد دوم  می

هر . دهد ه جلوه میوجا غیر معدم استحکام کیسه و عدم اطمینان از حمل کاال، استفاده از اینگونه ظروف ر

چند قیمت تمام شده ظروف یکبار مصرف باعث باال رفتن قیمت کاالي مظروف شده و نتیجتاً در مراحل 

اولیه با عدم استقبال خریدار مواجه خواهد شد، لیکن وظیفه دولت در ارتقاء سطح فرهنگ و بینش عمومی به 

ز ظروف یکبار مصرف در محل کاالهاي مشابه دردراز مدت رعایت اینگونه مسائل و اجباري ساختن استفاده ا

  . الگوي مصرف عامه را در این رابطه تغییر خواهد داد
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  اهمیت استراتژیک کاال -7-1

 بدون یزندگ ،يتوان روزی، گسترده شده است و نمیها در تمام شئونات زندگکاربرد پالستیک

قطعات خودرو از پالستیک هستند،  یر و نوشابه گرفته تا لباس و شيهايپالستیک 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  سال دیگر تمام80 نفت تا یجهان

ها  منابع کاهش یابد، قیمتیوقت.  زودتر فرا خواهد رسیدیکاهش این منابع خیل يرات اقتصادثیأاست، اما ت

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

وزانه حداقل استفاده از ظروف یکبار مصرف به تدریج جزء الینفک زندگی مردم شده است و اکثر مردم ر   

بندي شده در این ظروف  یکبار از این ظروف شامل ظروف صرف غذا، انواع لیوان و یا محصوالت بسته

 .کنند استفاده می

    توجه به کاربرد ظروف یکبار مصرف اسفنجی به عنوان یک بسته بندي سالم و بهداشتی در جامعه ما 

  . ی و خوراکی از بسته بندي بهداشتی برخوردار نیستندکمتر مورد نظر بوده تا حدي که بسیاري از مواد غذای

بطور کلی افراد جامعه از بسته بندي اطالع کافی و جامع ندارند و فرهنگ و اهمیت آن در جامعه ضعیف 

انجام ) انواع ظروف یکبار مصرف(هرچند در سالهاي اخیر پیشرفتهایی براي بسته بندي خوب و مناسب. است

دم، ضرورت استفاده از بسته بندي هاي صحیح مثال استفاده از ظروف یکبار مصرف شده، اما براي عامه مر

  .باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد... اسفنجی براي مواد غذایی، آشامیدنی و

    از طرفی علم بسته بندي در سالیان اخیر بسیاري از صنایع را متحول ساخته است و در صحنه رقابت 

کنند که به این علم توجه داشته باشند و محصوالت خود را در  تر عمل می قشدید امروزي صنایعی موف

 ]1[.بندي مناسب و همگام با بهداشت و اهمیت دادن به سالمت جامعه به بازار عرضه کنند بسته

مصرف نسبت به کشورهاي توسعه نیافته و    سرانه مصرف کشورهاي صنعتی در رابطه با مصرف ظروف یکبار

شاخص سالمت هر جامعه نیز به سرانه مصرف انواع مواد بهداشتی . باشد  بسیار باالتر میدر حال توسعه
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اند باالتر از سایر کشورها  وابسته است و از این لحاظ شاخص سالمت جوامعی که به این مسائل اهمیت داده

  .باشد می
 

   کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول-1 -8

ایع مختلف بکار رفته و در ضمن فرآیند تولید محصول پیچیده نبوده و ظروف یکبار مصرف در صن

ظروف یکبار مصرف به دلیل حجم باال و وزن کم هزینه حمل و نقل باالیی از طرفی . بسیار آسان می باشد

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

  به عبارت دیگر اکثر کشورها نیاز خود را از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین . خوردار نیستچندانی بر

 .می کنند

  به طور کلی کشورهاي تولیدکننده یا واردکننده مواد باالدست پتروشیمی مانند پلی اتیلن،    

  .پلی پروپیلن و  پلی استایرن تولیدکننده ظروف یکبار مصرف نیز می باشند

  

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

  و تعداد آنها

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

  . ارائه شده است2- 1واحدهاي تولیدکننده ظروف یکبار مصرف اسفنجی در جدول

 مشخص می باشد متوسط ظرفیت واحدهاي موجود ظروف یکبار مصرف 2- 1همانطور که از جدول     

  . میلیون ریال می باشد5000تن در سال و1200اسفنجی و متوسط سرمایه گذاري ثابت به ترتیب 
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 ] 13[1386 واحدهاي تولیدکننده ظروف یکبار مصرف اسفنجی تا ابتداي سال- 2- 1جدول 
  )تن(ظرفیت  واحدنام   منطقه

  400  شرکت روشن ظروف بناب  آذربایجان شرقی 150  سهیل تقی زاده الیاف
  250   مهري-کاشانی  اصفهان  1100  شرکت پیمانه ساز

  550  فرآوري آبزیان خلیج فارس  بوشهر
  2050  رفاه آینده سازان سبزوار  خراسان

  150  عباس حسن زاده و تیمور امانی  فارس  1200  شرکت جنوب گستر
  1290  پالستیک چاپ البرز

  2760  تولیدي تاراخاور پالستیک
  470  تیراژه پالست
  1737  زین العابدین آیی

  قزوین

  170  لطیف پالستیک قزوین
  442  تعاونی آرمان صنعت مهرداد قم  قم
  60  شرکت دقیق شیمی  گیالن
  1500  تولیدي ساغرسمراء پالستیک  همدان
  6300  وزستانصنایع پالستیک خ  خوزستان
  20579  -  مجموع

  

 ارائه شده 2- 2 در جدول 1380 -1385هاي  روند ظرفیت تولید ظروف یکبار مصرف اسفنجی در سال    

   ]13[.است
  

  ]13[ تن-  روند ظرفیت تولید ظروف یکبار مصرف اسفنجی- 2- 2جدول 
   1385  1384  1383  1382  1381  1380  سال 

   20579  14109  7837  1660  60  60  ظرفیت 
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   تن- روند ظرفیت تولید ظروف یکبار مصرف اسفنجی  - 2- 1نمودار

  

 می باشد که در حال حاضر فقط در پتروشیمی تبریز تولید می شود و GPPS ماده اولیه این طرح    

یکبار مصرف نمی تولیدات این مجتمع جوابگوي تمام نیاز تولیدکنندگان صنایع پایین دست مخصوصاً ظروف 

از . به همین دلیل تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف اسفنجی با مشکل تامین مواد اولیه مواجه هستند. باشد

طرفی قیمت وارداتی این ماده باال بوده و تولیدکنندگان به ناچار بر حسب سفارش مشتري و بازار اقدام به 

  .تولید این محصوالت می نمایند

ظرفیت عملی برابر ت ذکر شده و  طی مذاکرات انجام شده با کارشناسان این صنعت،   با توجه به مشکال  

درصد 70 درصد ظرفیت اسمی بوده و تولید واقعی به سبب مشکالتی که فرا روي تولید کنندگان است 90

 تن ظروف یکبار مصرف اسفنجی 12965بنابراین برآورد می شود که هم اکنون در ایران . ظرفیت عملی است

  . روند تولید ظروف یکبار مصرف اسفنجی در سالهاي گذشته ارائه شده است2- 3در جدول . تولید می شود

   تن-  روند تولید ظروف یکبار مصرف اسفنجی در سالهاي گذشته -2-3جدول 
   1385  1384  1383  1382  1381  1380  سال 
  12965  8889  4937  1046  -  -  تولید 
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 1381ص می باشد میزان تولید ظروف یکبار مصرف اسفنجی از سال    همانطور که از جدول فوق مشخ

  . افزایش جهشی داشته است

  :این ویژگی ها عبارتند از.     یکی از دالیل افزایش جهشی تولید این کاال ویژگی هاي مطلوب آن می باشد

  .د مثل تخم مرغاوال ضربه را به محصول منتقل نمی کند بنابراین براي محصوالت شکننده مناسب می باش 

  .ثانیا عایق حرارتی خوبی است و براي عرضه محصوالت گرم آماده مناسب می باشد 

  . ثالثا سبک بودن ماده پلیمري ، آن را در موارد حمل و نقل مناسب تر می کند

 در داخل کشور تولید شده و (GPPS)  از طرفی ماده اولیه مورد نیازبراي تولید ظروف یکبار مصرف اسفنجی

رضمن فرآیند تولید ظروف یکبار مصرف پیچیده نبوده و تمام تجهیزات و دستگاههاي مورد نیاز در داخل د

  .دکشور موجود می باش

  .تمام مواد فوق باعث شده است که میزان تولید این کاال در سالهاي اخیر افزایش چشمگیري یابد
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   تن- بار مصرف اسفنجی در سالهاي گذشته روند تولید ظروف یک - 2- 2نمودار

در خصوص تولید ظروف یکبار مصرف آلومینومی در حال حاضر یک واحد در سراسر کشور در حال تولید این 

  . تن در سال می باشد560این واحد در ورامین واقع شده است و ظرفیت ساالنه آن حدود . محصول می باشد
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  را بررسی وضعیت طرح هاي دردست اج-2-2

 به طرح هاي در دست اجراي ظروف یکبار مصرف اسفنجی مطابق آمار  اطالعات مربوط2- 4    در جدول 

در این جدول اسامی مجوزهاي صادر شده از سال . مرکز اطالع رسانی وزارت صنایع و معادن ارائه شده است

  .  شده انداند، نشان داده  به بعد و همچنین آن دسته که داراي پیشرفت فیزیکی بوده1379

 ]13[ واحدهاي در دست اجراي ظروف یکبار مصرف اسفنجی- 2- 4جدول
  درصد پیشرفت فیزیکی   )تن(ظرفیت   نام واحد   منطقه

  40 400  اسماعیل بخاري سعد آبادي 
  آذربایجان شرقی   10  100  برودتی سرما گستر آذربایجان 

  90  500  شفاعی نهند 
  12  500  میرعادل موسوي   آذربایجان غربی   12  260  حسین ابدالی 
  15  400  احمد توکلی 

  مازندران   56  370  تولیدي صنعتی مرزن فوم 
  15  400  علی منصوري 

  40  600  سام پالستیک هرمزگان 
  هرمزگان   60  750  سید محمد وفا 

  
  25  1250  تولید بسپار پالست توانا 

  65  1000  سپید نوش مالیر 
  همدان  20  300  الوان پالستیک 

  90  300  علیرضا احمدي ثابت 
  70  1000  توسعه صنایع پالستیک سپاهان 

  10  100   ابراهیم -حسینی
  اصفهان   35  2600  صنعتی بازرگانی کیمیا پاکت آریا 

  55  400  کراماتیان محمود 
  60  200  مصطفی مرادي   بوشهر  92  240  فرآوري آبزیان خلیج فارس 

  20  1800  ت دنا مکث شرک  چهار محال بختیاري 
  10  500  بندي ظروف مروارید زاهدان  بسته  سیستان و بلوچستان 

  32  1000  صنعتی سیرجان   کرمان 
  83  150  چاپ پالستیک زاگرس گستر   لرستان 
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 ]13[ واحدهاي در دست اجراي ظروف یکبار مصرف اسفنجی- 2- 4جدول ادامه

  
  

مشکالت منابع : با توجه به مشکالتی که در مراحل راه اندازي و احداث هر واحد تولیدي وجود دارد اعم از 

پیش بینی می شود ... ف سرمایه گذار، عدم اطمینان از وجود بازار فروش و موا اولیه و تأمین سرمایه، انصرا

درصد طرح هاي در دست اجرا تا سال  70  درصد از واحدهاي فوق الذکر منصرف شده و30حداقل که 

 به بهره بنابراین با توجه.  تن خواهد شد38863بنابراین ظرفیت تولید برابر با . به بهره برداري برسند1390

در جدول .  تن بشود24483 تولید واقعی برابر با 1390 درصدي تولید برآورد می شود که در سال60حدود

  . روند تولید ظروف یکبار مصرف اسفنجی در سالهاي آتی ارائه شده است2- 5

   تن-  روند تولید ظروف یکبار مصرف اسفنجی در سالهاي آتی-2-5جدول
  1390  1389  1388  1387  1386  سال

  24483  22281  19375  16848  14650  تولید 
  

  فیزیکی درصد پیشرفت    ) تن(ظرفیت  نام واحد   منطقه
  52  1000  زاده  زاده و سیاوش شریعت سعید شریعت

  23  200  آوا پالست کوهستان 
  25  700  مصنوعات پالستیکی مهتاب سمن 

  سمنان 
  

  45  500  نیمروز صنعت پارسیان 
  60  400  آقاي خوشروسید محمد علی 

  قم   60  400  سید اکبري یزدي سید حسین 
  80  300  اهللا عباسی  اقاي ولی

  14  150  احمدرضا رویان 
  30  150  چوبر چوب شمال 

  گیالن   32  1200  آذین پالست گیالن 

  30  6000  صنایع پالستیک برتر شمال 
  -  26120   -   مجموع 
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   تن–روند تولید ظروف یکبار مصرف اسفنجی در سالهاي آتی  - 2- 3نمودار

 تن در سال جواز تاسیس گرفته اند ولـی  23000 واحد با مجموع ظرفیت 25 حدود  طبق آمار وزارت صنایع   

 تـن  4430بر این اساس پنج واحد با مجموع ظرفیت . فیزیکی بوده انداکثر این واحدها داراي عدم پیشرفت       

در جـدول زیـر   . در سال که داراي پیشرفت فیزیکی می باشند در سالهاي آتی به بهره برداري خواهند رسید              

  . واحدهاي در دست اجرا به همراه ظرفیت و سایر مشخصات نشان می دهد

  مصرف آلومینومیواحدهاي دردست اجرا ظروف یکبار - 1- 2جدول 
  محل  درصد پیشرفت  ظرفیت  نام واحد  ردیف
  تبریز  40  200   پیمانآلوم  1
  بوشهر  5  100   پالست بوشهرپارس  2
  سمنان  80  50   سازان صنعت سمنانحرفه  3
  گرمسار  5  80  وحیدخسروي  4
  رفسنجان  43  4000  ابوالفضل سعید زاده  5

  -  -  4430  مجموع
  

   بررسی روند واردات-3-2

 توضیح داده شد،کد تعرفه گمرکی در مورد صادرات و ))شماره تعرفه گمرکی((ور که در بخش همانط

 ولی با توجه به آمار عرضه تولید کنندگان ] 12[ ثبت نشده است ظروف پالستیکی یکبار مصرفواردات براي

 . آن زیاد نمی باشدشود و نیاز وارداتی  داخلی، در حال حاضر نیاز بازار توسط این تولید کنندگان تأمین می
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 :طبق بررسی هاي  میدانی مشخص گردید که

  .ظروف یکبار مصرف به دلیل حجم باال و وزن کم داراي هزینه حمل و نقل باالیی هستند •

عمده ظروف یکبار مصرف موجود در بازار از نوع پلیمرهاي نفتی بوده که به دلیل وجود منابع سرشار  •

باشد ،  کنندگان محصوالت پتروشیمی می ینکه ایران یکی از صادرنفتی در داخل کشور و با توجه به ا

  .باشد واردات این گونه ظروف مقرون به صرفه نمی

هاي تولید ظروف خود را از خارج از  بعضی از تولید کنندگان ظروف یکبار مصرف بخشی از ورق •

 .شود کنند البته همیشگی نبوده و در مواردي خاص انجام می کشور تهیه می

رد فوق سبب گردیده واردات این گونه مواد براي واردکنندگان از جذابیت و صرفه اقتصادي زیادي موا

   .برخوردار نباشد

ی سالهاي اخیر روند کاهشی داشته است و در حال طدر خصوص واردات ظروف یکبار مصرف آلومینومی در 

ش این آمار جایگزینی سایر علت کاه.  تن در سال می رسد70حاضر میزان واردات این ظروف به حدود 

  .محصوالت بجاي ظروف یکبار مصرف آلومینیومی خواهد بود

   روند واردات ظروف یکبار مصرف آلومینیومی- 1- 2جدود 
  )تن(میزان واردات   سال
1383  100  
1385  75  
1386  70  

  

  بررسی روند مصرف-4-2

 مردم شده است و اکثر مردم روزانه حداقل استفاده از ظروف یکبار مصرف به تدریج جزء الینفک زندگی      

 ]3[.دکنن بندي از این ظروف استفاده می بستهبراي صرف غذا، نوشیدن انواع مایعات و یا یکبار 

    با توجه به اینکه تقریباً کلیه افراد جامعه مصرف کننده ظروف یکبار مصرف اسفنجی در اشکال مختلف 

  . بخش خاص محدود کردتوان مصرف آن را در یک باشند، نمی می
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هاي مختلف شامل پالستیکی، کاغذي، آلومنیومی، اسفنجی و     با وجود انواع ظروف یکبار مصرف از جنس

هاي مختلف محاسبه نمود به عنوان مثال  توان دقیقاً ضریب مصرف محصول را در بخش پوسیدنی گیاهی نمی

 . مختلف استفاده نمایدیک فرد ممکن است در یک روز از چند مدل ظروف با جنس هاي

از آنجائیکه این محصول به عنوان یک کاالي مصرف نهایی شناخته می شود بنابراین براي برآورد 

در این بخش ابتدا . مصرف و وضعیت فعلی مصرف این محصول استفاده از سرانه مصرف مناسب تر می باشد

رف این محصول طی سالهاي قبل و سرانه مص با استفاده ازمصرف ظاهري سالهاي گذشته، روند مصرف

سپس بر اساس رشد چند سال اخیر و مقایسه آمار داخل کشور با آمار جهانی، مصرف . محاسبه شده است

  .آتی بر اساس سرانه مصرف برآورد شده است

  .براي بدست آوردن مصرف ظاهري از فرمول زیر استفاده شده است

  مصرف ظاهري= تولید +  واردات - صادرات

  تن-  مصرف ظاهري ظروف یکبار مصرف اسفنجی- 2- 6جدول 
  مصرف ظاهري  صادرات  واردات  تولید  شرح
1380  38  -  -  38  
1381  38  -  -  38  
1382  1046  -  -  1046  
1383  4937  -  -  4937  
1384  8889  -  -  8889  
1385  12965  -  -  12965  

  
  

انداز  توان چشم اخیر می باشد و می   مصرف ظاهري بیانگر رشد چشمگیر مصرف این محصول در سالهاي 

  .خوب و بی نظیري از لحاظ مصرف براي سالهاي آتی  متصور شد

 میلیون و درصد رشد جمعیت در سالهاي     70 برابر با 1385با توجه به اینکه جمعیت ایران در سال 

 طی این ، سرانه مصرف ظروف یکبار مصرف اسفنجی]8[ درصد بوده است61/1 برابر با 1375 - 1385

  . سرانه مصرف این ظروف در سالهاي گذشته ارائه شده است2-7در جدول . مدت مشخص خواهد شد
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   گرم-  سرانه مصرف ظروف یکبار مصرف اسفنجی- 2- 7جدول 
  1385  1384  1383  1382  1381  1380  سال

  185  129  74  17  6/0  6/0  سرانه مصرف
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   گرم-  مصرف ظروف یکبار مصرف اسفنجی  سرانه- 2- 4 نمودار

  

نوع محصول، سطح فرهنگی مردم، .   مصرف هر کاال در یک منطقه یا کشور به عوامل زیادي وابسته است

. در این زمینه بسیار دخیل می باشند و تأثیر زیادي بر معرفی کاالي تولیدي دارند.... وضعیت اقتصادي و 

  به بعد1383 سرانه مصرف ظروف یکبار مصرف اسفنجی از سال نشان می دهد،2-7همانطور که جدول 

  .افزایش چشمگیري داشته است

  :باشد که از مراحل     هر محصول داراي یک دوره عمر می

  .معرفی، رشد، بلوغ، اشباع وکاهش تشکیل شده است

و بلوغ خود را  سال گذشته با روندي افزایشی دوره رشد 5  بازار محصوالت ظروف یکبار مصرف اسفنجی در 

شود در سال جاري و سالهاي آینده روند مصرف این محصول ثابت مانده یا با  بینی می پیش. طی کرده است

گفتنی است بحث انجام شده در صورتی است که یک محصول بدون در . تغییرات بسیار جزئی افزایش یابد

تواند با گذشت زمان با  د موجود مینظر گرفتن خواست مشتري تولید و روانه بازار مصرف گردد، ولی واح

  .تعویض قالبهاي تولیدي خود و اهمیت دادن به خواست مشتري همچنان بازار را در اختیار داشته باشد
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 سال گذشته 6 یعنی  1385ظروف یکبار مصرف اسفنجی از آغاز برنامه سوم تا سال   متوسط سرانه مصرف 

 1390کنیم که تا سال  سناریوي بدبینانه فرض می  یکدر.  درصد افزایش داشته است60به طور متوسط 

دراینصورت سرانه .  درصد همراه باشد15 درصد این مقدار یعنی با رشد 25سرانه مصرف این ظروف با 

 خواهد رسیدکه بر این اساس روند مصرف این 1390 گرم در سال372 به 1385 گرم در سال185مصرف از 

   . زیر خواهد بودمحصول طی سالهاي آتی به شرح جدول
  

  ظروف یکبار مصرف اسفنجی سرانه و روند مصرف - 2- 8جدول
  1390  1389  1388  1387  1386  سال

  372  323  281  245  213  )گرم(سرانه مصرف
  27910  23944  20539  17616  15105  )تن(روند مصرف

  
 تن 27910 پتانسیل مصرف ظروف یکبار مصرف اسفنجی 1390بنابراین پیش بینی می شود که در سال

  .شود

و میزان واردات این محصول  میزان تولید معادلبراي محاسبه میزان مصرف ظروف یکبار مصرف آلومینومی 

 تن در سال می باشد و در 560 حدود 86 در سال 1- 2میزان تولید طبق جدول . در سالهاي اخیر می باشد

 دیگر میزان صادرات نیز میزان  تن گزارش شده است و از طرف70همین سال میزان واردات نیز حدود 

 تن در سال       630 حدود 86بنابراین کل مصرف ظروف آلومینیومی در سال . ناچیزي گزارس شده است

  .  گرم به هر نفر در سال می باشد9 معادل 86می باشد بر اساس سرانه مصرف نیز میزان مصرف سال 

 تن 2500به حدود  یابد کل مصرف در سالهاي آتی  برابر نیز افزایش4حال چنانچه سرانه مصرف محصول تا 

  .  می باشدعرضه از تقاضا بیشترکه با روند تولید در آینده برابري نخواهد کرد و عمال . در سال خواهد رسید

   بررسی روند صادرات-5-2

ینی پیش ب. ]12[     همانطور که مالحظه شد تعرفه خاصی براي صادرات و واردات این محصول وجود ندارد

شود که در سالهاي آینده با توسعه این صنعت، تولید کنندگان با آرامش خاطر بیشتري از لحاظ تأمین  می
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مواد اولیه به تولید محصوالت متنوع یکبار مصرف بپردازند لذا پیش بینی می شود که کشور توان صادراتی 

 . اطراف را در این زمینه پوشش دهندبراي تولید کنندگان فراهم کرده تا حداقل بتوانند بازارهاي کشورهاي

طبق آمارهاي غیر رسمی، بخشی از انواع ظروف یکبار مصرف تولید شده در داخل کشور به دلیل مزیت ارزان              

  .گردد هاي آذربایجان ، ترکیه و عراق صادر می بودن از طریق بازارچه هاي مرزي به کشور
  

   بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات-6-2

وف یکبار مصرف اسفنجی از حجم باال و وزن کمی برخوردار می باشند به همین دلیل تجار باید هزینه   ظر

بنابراین تبادالت جهانی این ظروف رونقی نداشته . حمل و نقل باالیی را براي واردات و صادرات پرداخت کنند

  . و کشور ها نیاز خود را به کمک تولیدکنندگان داخلی تامین می نمایند

 تن در سال      20579    همانطور که در بخش بازار  بررسی شد ظرفیت فعلی ظروف یکبار مصرف اسفنجی  

.  به بهره برداري برسند1390درصد طرح هاي در دست اجرا تا سال 70پیش بینی می شود که . می باشد

  . تن خواهد رسید38863به1390بنابراین ظرفیت تولید این محصول در سال 

 درصد می باشد 60به دالیل مستدل و مستندي که بیان شد، بهره تولید در این صنعت حدود با عنایت 

با توجه به اینکه تبادالت .  تن در سال می باشد12965بنابراین تولید فعلی ظروف یکبار مصرف اسفنجی 

اخلی تامین جهانی ظروف یکبار مصرف از رونق چندانی برخوردار نبوده و نیاز کشور توسط تولیدکنندگان د

  . تن می باشد12965می شود، بنابراین در حال حاضر میزان مصرف ساالنه برابر با 

از طرفی به دلیل کاربردهاي متنوع، فرآیند تولید آسان و آشنایی مردم با انواع ظروف یکبار مصرف به نظر 

 با توجه به جمعیت بنابراین. درصد در سال برخوردار باشد15می رسد که مصرف سرانه این ظروف از رشد 

همانطور که در . هزارتن در سال باشد28 پیش بینی می شود که پتانسیل مصرف حدود 1390ایران در سال 

ظروف یکبار مصرف اسفنجی در %) 60بهره تولید حدود ( تن24483، 1390باال توضیح داده شد، تا سال 

  . یکبار مصرف اسفنجی خواهیم داشت تن کمبود ظروف3500داخل کشور تولید خواهد شد، بنابراین حدود 
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تن در سال         1000پیشنهاد این مشاور احداث یک واحد تولید ظروف یکبار مصرف اسفنجی با ظرفیت 

   ولی .محصول تولیدي این واحد تنها براي پوشش دادن بازار داخلی در نظر گرفته شده است می باشد که

ل کشور به دلیل مزیت ارزان بودن از طریق بازارچه هاي ممکن است قسمتی از محصول تولید شده در داخ

  .گردد هاي آذربایجان، ترکیه و عراق صادر مرزي به کشور

  . نتیجه گیري بازار داخلی ظروف یکبار مصرف اسفنجی  ارائه شده است2-9در جدول
  

  تن- ظروف یکبار مصرف اسفنجی    نتیجه گیري بازار داخلی- 2- 9جدول
 مقادیر شاخص

  تولید در داخل کشورظرفیت 
 20579 ظرفیت فعلی
 38863 ظرفیت آتی

  میزان تولید در داخل کشور
 12965 وضعیت فعلی

 24483 )1390(پیش بینی آتی 
  واردات و صادرات کشور

 - 1384صادرات در سال 
 - 1384واردات در سال

  مصرف داخلی
 12965 وضعیت فعلی
 27910 )1390(پتانسیل مصرف آتی 

  بود در کشورکم
 3427 )1390سال(کمبود آتی

  

در حال حاضر حدود   نیز همانطور که اشاره شد میزان تولید آلومینیومی در خصوص ظروف یکبار مصرف

 درصد ظرفیت 60 تن می باشد با 4000جرا نیز که حدود  تن می باشد و چنانچه طرح هاي در دست ا560

از طرف دیگر میزان برآورد .  تن در سال خواهد رسید3000 به بهره برداري برسد، کل میزان تولید به

بنابراین میزان .  تن در سال پیش بینی شده است2500مصرف در خوشبینانه ترین حالت در آینده حدود 

تولید از مصرف بیشتر بوده و عمال احداث واحد جدید در زمینه تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی 

  .پیشنهاد نمی گردد
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  شهاي مختلف تولید و انتخاب روش بهینهرو -3

در بخش قبل این نتیجه حاصل شد که تولید ظروف یکبار مصرف پلیمري در سالهاي آتی هنوز داراي 

بر همین اساس احداث یک واحد .  تنی پیشنهاد شده است3500پتانسیل بازار می باشد و احداث یک واحد 

ودن این محصول در آینده و جایگزینی سایر محصوالت اشباع بجدید ظروف یکبارمصرف آلومینیومی بعلت 

لذا در این بخش تکنولوژي تولید ظروف پلیمري . بجاي ظروف یکبار مصرف الومینیومی پیشنهاد نمی گردد

       .یکبار مصرف مورد ارزیابی قرار گرفته است

هاي  آالت و روش ینفرآیند ساخت ظروف یکبار مصرف  در همه جا فرآیندي مشابه بوده و تنها نوع ماش

ابتدا مواد اولیه مورد نظر . گیرد کل فرآیند در دو مرحله اصلی انجام می. باشند فرعی بکار رفته متغیر می

در دستگاه اکسترودر تبدیل به ورق شده و سپس ورق به دست آمده به روش ...) گرانول، پودر و (

  ]3[.شود ترموفورمینگ تبدیل به ظرف مورد نظر می
  

  رانولتولید گ •

  در این مرحله مخلوط تهیه شده از پلیمر و مواد افزودنی که بصورت کامپاند یکنواخت و هموژن و به شکل 

  .شود گرانول می باشد گازگیري شده و آماده استفاده در کاربردهاي گوناگون می
  

  تولید ورق  •

مواد به . اکسترودر می شوند   در این مرحله پلیمرهاي تهیه شده به فرم گرانول پس از گازگیري وارد یک 

علت حرارت و اصطکاك به حالت خمیري توسط پیچ حلزون به جلو رانده شده و از وراي یک قالب با مقطع 

تواند داراي طول نامحدود باشد، به نحوي  محصول پس از خروج از قالب می. کنند کم و بیش پیچیده عبور می

  . تغذیه کنند، محصول تداوم خود را حفظ خواهد نمودکه بدون انقطاع و تا زمانیکه قیف را از مواد 

نماید چراکه پارامترهاي زیادي    تنظیم اکسترودر کاري است دقیق و حساس که روشی منطقی را ایجاب می

  : در این موضوع دخالت دارند
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  درجه حرارت  - 

 درجه حرارت قالب  - 

 درجه حرارت پیچ  - 

 سرعت نوار نقاله  - 

 وضعیت و حالت مواد در قیف  - 

در کلندرها ورق تعیین . گردد ، ورق خارج و وارد سیستم کلندر می) die(   پس از اکستروژن کامل از قالب

  . گردند ضخامت شده و پس از پرس خوردن و کاهش دما بصورت رول جمع آوري می

بندي  بندي و آماده ارسال به بخش ترموفرمینگ یا تولید انواع ظروف بسته    رول ورق با عرض مناسب بسته

  .گردد می

  

  تولید انواع ظروف یکبار مصرف •

  . گردد    در این بخش ورق تهیه شده با ضخامت و پهناي معین وارد دستگاه ترموفرمینگ می

  : در عمل سه روش عمده براي تهیه ظروف به روش ترمو فورمینگ وجود دارد

   (Pressure forming) قالبگیري فشاري - الف

   (Vaccume forming)ء  قالبگیري با ایجاد خال- ب

   (Matched mold forming) قالبگیري به روش درهم رفتن - ج
  

   قالبگیري فشاري-الف

    این روش شباهت زیادي به روش قالبگیري با ایجاد خالء دارد به استثناء اینکه همزمان با ایجاد خأل هواي 

 آمدن به صفحه نرم شده، موجب شود و این عمل سبب فشار فشرده نیز از باالي صفحه بکار گرفته می

  . گردد تسهیل ورود آن به داخل قالب می
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   قالبگیري با ایجاد خالء -ب

باشد که عبارت است از ثابت نگه  ترین نوع فرآیند به طریق ترموفورمینگ می     این روش در حقیقت ساده

سپس صفحه را تا زمان . گردد داشتن صفحات پالستیکی بر روي یک حجم سخت که به جعبه قالب وصل می

دهند و متعاقب آن در فضاي میان قالب و صفحه خالء ایجاد  به دست آمدن حالت نیمه جامد حرارت می

مواد تا زمان خنک . گردد تا صفحه به داخل قالب کشیده شود فشار اتمسفر روي صفحه موجب می. گردد می

  . ماند شدن و به شکل قالب در آمدن در قالب باقی می
  

  قالبگیري به روش در هم رفتن  -ج

    در این فرآیند صفحه گرم شده با فشار میان قالب نري و مادگی محبوس شده و بدین صورت ظروف شکل 

  . گیرند می

  . گیرد هاي فوق گرم کردن صفحه معموالً با استفاده از اشعه مادون قرمز انجام می  در کلیه روش

در .  و یا غیر پیوسته را در نظر گرفت(Continuous) سیستم پیوسته توان هر دو   در رابطه با خط تولید می

سیستم غیر پیوسته ابتدا ورق تولیدي روي قرقره پیچیده و در سالن تولید به طور موقت انبار و آنگاه به 

ولی در سیستم پیوسته فیلم فرم گرفته مستقیماً به ماشین . گردد دهی اصلی منتقل می ماشین فرم

  . شوند  منتقل شده و ظروف تولیدي از آن خارج میترموفورمینگ

بنابراین در دستگاه ترموفرمینگ ورق در .  در این طرح از روش فرم دادن با ایجاد خالء استفاده می شود

 120 درجه سانتیگراد پیش گرم و سپس در گرمکن اصلی به دماي حدود 80کوره حرارتی ابتدا تا دماي 

گیري شده و تحت خالء ایجاد شده به فرم   ورق نرم شده وارد بخش قالبسپس. رسد درجه سانتیگراد می

  .گردد بندي نهایی ظروف انجام می قالب در می آید و پس از فرمینگ برش خورده و بسته

  :به طور خالصه مراحل فرآیند تولید ظروف یکبار مصرف اسفنجی به صورت زیر می باشد

                                  گاز گیري گرانول                    - 1

  تغییر ماهیت فیزیکی گرانول دراکسترودر                                           - 2

   تبدیل شدن گرانول به ورق - 3



   

26 
 

  
  
  
  
  
  
  

  پالستیکی و آلومینیومیظروف یکبارمصرف             ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

   تغییر ضخامت ورق در سیستم کلندر          - 4

   پرس خوردن ورق- 5

   رول شدن ورق- 6

   بازرسی ورق رول شده- 7

  شدن ورق در کوره حرارتی دستگاه فرمینگ                                         پیش گرم -8 

   درجه در گرمکن اصلی                        120 گرم شدن ورق تا دماي - 9

  قالب گیري ورق- 10 

  فرمینگ ورق- 11

   برش ورق- 12

  بازرسی- 13

         بسته بندي ظروف یکبار مصرف- 14

       
  ط قوت و ضعف تکنولوژيتعیین نقا -4

از طرفی با . باشد ترین نوع فرآیند به طریق ترموفورمینگ می قالبگیري به روش ایجاد خالء در حقیقت ساده

جویی در زمان، نیروي انسانی و به خصوص هزینه برق و  تر بودن سیستم پیوسته و صرفه توجه به پیشرفته

هاي باالتر در خطوط پیوسته که امکان تولید محصول به طور  ها و نیز امکان داشتن ظرفیت اندازي دستگاه راه

ریزي  سازد و نیز با در نظر گرفتن این مسأله که در واحدهاي تولیدي اینگونه ظروف با برنامه انبوه را فراهم می

انجام شده بین خود مدیریت واحدها، مسأله فروش محصوالت تا حدي حل شده است و هر واحد تولیدي یک 

توان  دارد می الب را در خط تولید قرار داده و مازاد فروش را طبق برنامه به واحدهاي دیگر ارسال مییا چند ق

  . سیستم پیوسته را انتخاب کرد
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  حداقل ظرفیت اقتصادي و برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت -5

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

 تن در سال 750موجود می باشد، که بر اساس طرح هاي در دست اجرا حداقل ظرفیت اقتصادي این طرح 

 تن برآورد شده است، 3500با توجه به اینکه کمبود این محصول در سالهاي آتی در کشورحدود. خواهد بود

دراین گزارش ظرفیت . ود واحد باحداقل ظرفیت اقتصادي درمناطق مختلف کشورمی توان راه اندازي نم5

 تن درسال می باشد و سرمایه گذاري ثابت براساس این ظرفیت برآوردشده 1000پیشنهادي براي یک واحد

  :باشد سرمایه گذاري ثابت طرح شامل موارد زیر می. است

   زمین - 1

  محوطه سازي- 2

   احداث ساختمانهاي صنعتی و غیرصنعتی - 3

  تأسیسات - 4

  و وسایل نقلیه هزینۀ لوازم اداري- 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-5- 1جدول
  هزینه کل  )ریال( قیمت واحد  )مترمربع(متراژ

3000  100000  300  
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 سازي هاي محوطه هزینه •

 

    میلیون ریال - آماده سازي محوطه- 5- 2جدول  

 بخش
  مقدار

 متر مربع
  هزینه واحد
  هزار ریال

  هزینه کل
  میلیون ریال 

 80  40 2000 تسطیح
 150  300 500 دیوارکشی

 100  100 1000  و فضاي سبزکشی و آسفالت خیابان
  330    مجموع

  

 غیرصنعتی  هاي صنعتی واحداث ساختمان •

   میلیون ریال- هاي بخش صنعتی و غیر صنعتی هزینۀ احداث ساختمان - 5-3جدول 

 بخش
  مقدار

 متر مربع
  هزینه واحد
  هزار ریال

  هزینه کل
  میلیون ریال 

 1600  2000 800 سولۀ خط تولید
 400  2000 200 سولۀ انبار مواد اولیه

 600  2000 300  انبار محصول سولۀ
 250  2500 100 مانهاي اداري، رفاهی، خدماتیساخت

 40  2000 20 نگهبانی
  2890    مجموع

 

 

 تاسیسات هزینه  •

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

  400  برق و تأسیسات آن
  30  آب و انشعاب

  40  گرمایش و سرمایش
  6  ارتباطات
  5  اطفاء حریق
  481 جمع کل
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  وسایل اداريهزینه  •

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

 100 وسایل اداري
 100 مجموع

  

 هزینه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی •

  میلیون ریال- هزینه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی - 5- 6جدول
 هزینه  بخش

 300 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی
 300 مجموع

 

  برداري  هاي قبل از بهره هزینه •

    میلیون ریال- هاي قبل از بهره برداري   هزینه- 5- 7 جدول
  هزینه  شرح

  100  کارآموزي کارکنان
  100  نظارت بر اجراي طرحهزینه هاي 

  50 هزینه مشاور تهیه کننده گزارش توجیهی
  200  تولید آزمایشی

  450 جمع
 

  نیاز  موردی  اصلآالت ماشین هزینه خرید تجهیزات و •

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

 میلیون ریال 7180مورد نیاز جهت خریداري آنها مشخص شده است که بر این اساس قیمت تجهیزات اصلی 

رموفرمینگ بوده که به موازات یکدیگر این تجهیزات شامل دو خط تولید ورق و دو خط ت. برآورد شده است

  .می باشد

  بینی نشده  هاي پیش هزینه •

هاي پیش بینی نشده  گذاري ثابت به عنوان هزینه هاي مربوط به سرمایه  درصد هزینه5    در این طرح 

  . میلیون ریال در نظر گرفته شده است600معادل
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  .ده است فهرست کاملی از سرمایه گذاري ثابت آورده ش5-8درجدول 
  

  میلیون ریال -گذاري ثابت   سرمایههاي  کل هزینه-5- 8جدول 
 هزینه عنوان
 300 زمین

 330 محوطه سازي
 2890 ساختمان سازي
 481 تاسیسات

 100 لوازم اداري 
 7180 تجهیزات اصلی

 300 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی
 450 قبل از بهره برداري
 600 پیش بینی نشده

 12631 مجموع

 

  مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین -6

                     )GPPS(      مواد اولیه مورد نیاز براي تولید ظروف یکبار مصرف اسفنجی پلی استایرن معمولی

  . مواد اولیه مورد نیاز و هزینه آن ارائه شده است6-1در جدول . می باشد

همچنین در .  هزار تن در سال تولید می شود25تبریز با ظرفیت    پلی استایرن معمولی در پتروشیمی 

  .  هزارتن در سال در دست اجرا می باشد200پتروشیمی پارس طرح تولید پلی استایرن با ظرفیت 

 ]9[) 1( هزینه مواد اولیه مورد نیاز- 6- 1جدول
  )میلیون ریال(هزینه  ریال بر کیلوگرم  )تن(میزان  ماده

  GPPS(  1100  12600  13860(پلی استایرن معمولی
  13860  12600  1100  مجموع

  .درصد ضایعات ارائه شد است10میزان 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 ؤثر در دستیابی به محل مناسب اجراي طرح دخالت میمهم، اساسی و م

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

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

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

  )جهت افزایش میزان سوددهی طرح( معافیت مالیاتی - 3

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

وجه به اهمیت دسترسی این واحد به بازار هاي داخلی مصرف کنندة ظروف بسته بنـدي مکـان اجـراي                   با ت 

همچنین با توجه بـه  . طرح می تواند یکی از شهرهاي بزرگ مانند تهران، اصفهان، تبریز، شیراز یا مشهد باشد              

 شود بنابراین تبریز نیز گزینه از پتروشیمی تبریز تامین می   ) پلی استایرن معمولی  ( اینکه ماده اولیه این طرح      

  .مناسبی براي اجراي این طرح می باشد
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  تامین نیروي انسانی -8

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

  نیروي انسانی- 8- 1جدول 
 تحصیالت تعداد شرح

  فوق لیسانس  1 مدیر عامل
  لیسانس 1 مدیر تولید
 لیسانس 1 حسابدار
 نسلیسا 1 مدیر فروش
  فوق دیپلم 1 منشی
 فوق دیپلم 2 انباردار
 فوق دیپلم 6 کارگر ساده
 دیپلم 1 نگهبان
 دیپلم 2 نظافتچی
 - 16 مجموع

  

  
  

   برآورد میزان مصرف سالیانه آب، برق و گاز  -9

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

  بخاره آب، برق و  میزان مصرف سالیان- 9- 1جدول
 واحد میزان مصرف شرح
 متر مکعب 3000 آب
 کیلو وات  220 برق
 متر مکعب 50000 گاز

 

  

  

  

  

  

  



   

33 
 

  
  
  
  
  
  
  

  پالستیکی و آلومینیومیظروف یکبارمصرف             ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

 وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی -10

مشکل بیکاري در جامعه بر هیچ کس پوشیده نیست و اغلب این بیکاري نیز به علت سوق سرمایه به 

کلی هر صنعت تولیدي که در کشور ایجاد شود به دو صورت بطور. باشد سمت مشاغل غیرتولیدي می

افرادي که مستقیماً در خود واحد مشغول به کار . کند مستقیم و غیر مستقیم افرادي را جذب کار می

شود و دسته دوم که شاید اهمیت بیشتري  شوند که براساس نوع صنعت تعداد پرسنل آن مشخص می می

باشد که با ایجاد یک واحد صنعتی شکل می  یین دست محصول تولیدي میداشته باشند صنایع یا مشاغل پا

مستقیم افراد زیادي  کند ولی به صورت غیر بعضاً یک واحد تولیدي تعداد محدودي پرسنل جذب می. گیرند

  .شوند در پایین دست این صنعت مشغول به کار می

بـا توجـه بـه    . آورد ت مستقیم را فراهم می نفر بصور  16  این واحد تولیدي فرصت اشتغال دائم براي حداقل         

تواند حتی به تنهـایی   بحران بیکاري نسل جوان جامعه، ایجاد فرصتهاي اشتغال دائم هرچند به تعداد کم می     

تواند به طرز چشمگیري باعث رشد شاخصهاي اجتماعی و     چرا که اشتغال دائم می    . یک طرح را توجیه نماید    

  .فرهنگی جامعه شود

ی که منابع دولت جهت ایجاد اشتغال محدود بوده و خود به تنهایی از لحاظ مالی و ساختاري    از آنجای

گذاري بخش خصوصی استقبال نمود زیرا در  بایست از سرمایه توانایی ایجاد این تعداد اشتغال را ندارد، لذا می

ه وارد شده که خود منجر ها به بازار سرمای هاي خصوصی به بخش تولید این سرمایه صورت عدم ورود سرمایه

تواند آسیبهاي جدي اجتماعی و  به افزایش تورم در جامعه و ایجاد مشاغل کاذب شده که به تبع آن می

  .فرهنگی را در بر داشته باشد

   بنابراین حمایت از تولید کنندگان براي مشکل و معضل بیکاري بایستی به عنوان یکی از برنامه هاي اصلی 

ختانه دولت در سالهاي اخیر به این مسئله توجه خاصی داشته و امید است که این خوشب. دولت درآید

حمایتهاي دولت از بخش خصوصی به . حمایتها ادامه پیدا کرده تا از معضل بیکاري کم کم کاسته شود

دو شکل اصلی این حمایتها می تواند به صورت حمایتهاي گمرکی و . اشکال مختلفی می تواند صورت پذیرد

با توجه به اینکه محصول مورد بحث این گزارش صادرات و واردات ندارد، حمایتهاي . ایتهاي مالی باشدحم



   

34 
 

  
  
  
  
  
  
  

  پالستیکی و آلومینیومیظروف یکبارمصرف             ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

گمرکی این طرح می تواند مشمول دستگاهها و تجهیزات گردد که البته تمامی تجهیزات خط تولید این 

  .محصول در داخل کشور ساخته شده و خوشبختانه هیچگونه مشکلی وجود ندارد

ازنظر حمایتهاي مالی قطعاً دولت بایستی با اعطاي تسهیالت در قالب وام هاي بلند مدت و کوتاه مدت     اما 

با بهره پایین و دوره بازپرداخت طوالنی مخصوصا در سالهاي ابتداي طرح از این محصول نیز مانند 

  .سایرمحصوالت حمایت نماید

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

از آنجا که واحدهاي جدید در سالهاي ابتدایی راه اندازي در ظرفیت کامل تولید ندارند، لذا حاشیه سود آنهـا                    

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

از طرف دیگر باید دولت از واحدهایی که داراي قدمت چندین ساله بوده و در بازارهاي          . الی دارند حمایتهاي م 

جهانی تا حدودي نفوذ پیدا کرده اند، حمایت کرده و براي تسهیل و آرامش خاطر آنهـا مـشوق هـا و قـوانین                  

ت آنها به راحتی در بازارهـاي  جدیدي ارائه دهد تا فضا را براي سایر تولید کنندگان نیز آماده کرده و محصوال          

  . جهانی به فروش برسد
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 تجزیه و تحلیل -11

ها، گسترش مراکز فروش و ارائه انواع اغذیه و     با توجه به بهداشت عمومی و جلوگیري از انتقال بیماري

استفاده از ) شستشو و ارائه مجدد ظروف(جویی هرچه بیشتر در وقت  هاي مختلف و لزوم صرفه خوراکی

  .ناپذیر ساخته است کبار مصرف را اجتنابظروف ی

در حال حاضر تعداد واحدهاي تولیدکننده ظروف یکبار مصرف اسفنجی در مقایسه با ظروف یکبار مصرف 

 از طرفی ظروف یکبار مصرف اسفنجی ویژگیهاي برتري در مقایسه با ظروف .ساده بسیار کمتر می باشد

ثال شکنندگی کمتري داشته و مواد غذایی را مدت طوالنی تري یکبارمصرف ساده دارا می باشند، به عنوان م

  .گرم نگه می دارند

  عالوه بر محصول این طرح که ظروف یکبار مصرف اسفنجی است، ورق تولیدشده به عنوان یک محصول 

 میانی در واحد تولید می گردد که می توان از آن نیز به عنوان یک محصول نهایی نام برد و به بازار عرضه

.                این طرح جزء طرحهاي زود بازده محسوب می گردد در ضمن از نظر سرمایه گذاري نیز. نمود

  . نتیجه گیري بازار داخلی ارائه شده است11-1در جدول
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   تن-ظروف یکبار مصرف اسفنجی  نتیجه گیري بازار داخلی- 11- 1جدول
 مقادیر شاخص

  ظرفیت تولید در داخل کشور
 20579 یظرفیت فعل
 38863 ظرفیت آتی

   میزان تولید در داخل کشور
 12965 وضعیت فعلی 

 24483 )1390(پیش بینی آتی 
  واردات و صادرات کشور

 - 1384صادرات در سال 
 - 1384واردات در سال
  مصرف داخلی
 12965 وضعیت فعلی

 27910 )1390(پتانسیل مصرف آتی 
  کمبود در کشور

 3427 )1390لسا(کمبود آتی

  

 تن در 24483     با توجه به اینکه توان تولید انواع ظروف یکبار مصرف اسفنجی در آینده برابر با 

 تن در سال برآورد شده است، پیش بینی می شود که در 27910سال و پتانسیل مصرفی برابر با 

ه باشیم، تن کمبود انواع ظروف یکبار مصرف اسفنجی در کشور داشت3500حدود 1390سال 

اگر . تنی ظروف یکبار مصرف اسفنجی به متقاضی پیشنهاد می شود1000بنابراین احداث یک واحد 

نزدیکی به بازار هاي مصرف مدنظر باشد، پیشنهاد می شود که این طرح در نزیکی شهرهاي بزرگ 

ستان نیز نظیر تهران، مشهد انجام شود و نیز چونکه ماده اولیه از تبریز تامین می شود این شهر

  .  گزینه مناسبی براي اجراي طرح می باشد

در خصوص تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی نیز بعلت جایگزینی سایر محصوالت بجاي   

    ایجاد واحد جدید پیشنهادظروف یکبار مصرف آلومینیومی و کثرت طرح هاي در دست اجرا 

 .نمی گردد
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