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  خالصه طرح

  )پلی اورتان ( عایق صدا   محصولنام

   مترمربع 180000  طرحپیشنهاديظرفیت

  کاربردردموا

بعنوان عایق صوتی و حرارتی در صنعت 

  –پتروشیمی  –خودروسازي  –ساختمان 

  ...نظامی و 

گاز –کاتالیزور  –پلی اول  –ایزوسیانات   عمدهمصرفیاولیهمواد

    محصولکمبود

  نفر 14  زاییاشتغال

  متر مربع 6000  نیازموردزمین

  زیربنا 

  200  اداري

  1800  تولیدي

  800  مواد اولیه و محصول انبار

  50  نگهبانی

  تن 1800  میزان مصرف ساالنه مواد اصلی

  میزان مصرف ساالنه انرژي

  15000  )متر مکعب(آب 

  960000  )کیلووات ساعت(برق 

  60000  )مترمکعب(گاز 

  گذاري ثابت طرح سرمایه

  1332700  )دالر(ارزي 

  23761  )میلیون ریال(ریالی 

  37901  )ریالمیلیون (مجموع 

  استان کرمانشاه  محل پیشنهادي اجراي طرح
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مقدمه

با پیشرفت تکنولوژي و تاثیرپذیري صنایع مختلف از آن و تغییر در نیازهاي مصرف کنندگان، از 

ر مصرف انرژي و جمله ضرورت استفاده بیشتر از فضا، افزایش سرعت ساخت و ساز، صرفه جویی د

اثیر این نیازها بر تولید ساختمان، پیوند میان علوم مختلف با صنعت ساخت و ، و تتامین رفاه بیشتر

به طوریکه کمتر کسی در روزگاري نه چندان دور تصور می کرد که مواد . ساز افزایش یافته است

.دی توانند جایگزین مصالح سنتی شونشیمیایی م

دي بر صنعت ساخت بگذارند به طوري دهه، تاثیر بسیار زیا 4در این میان پلیمرها توانسته اند طی 

که استفاده از این مواد به خوبی توانسته است سازندگان را در رسیدن به اهداف مهمی چون 

    مواردي چون انواع . عایقکاري و سبک سازي ساختمان و افزایش سرعت ساخت کمک نماید

وکش ها و کفپوش ها، عایق هاي حرارتی، رطوبتی و صوتی، انواع چسب ها، رزین ها، الیاف، ر

.قسمتی از موارد کاربرد پلیمرها در صنعت ساخت هستند

ورتان مجموعه اي از پلیمرهاي بسیار مهم است که به دلیل دارا بودن خواص فیزیکی خاص، از اپلی 

خوب در مقابل  جمله مقاومت در مقابل پارگی و سایش، قدرت کششی و چسبندگی باال و مقاومت

ورتان مانند اهمچنین سایر خواص پلی . یار زیادي در صنایع مختلف داردروغن ها، مصارف بس

مقاومت بسیار زیاد در مقابل خوردگی و مقاومت عالی در برابر نفوذ حرارت، برودت، رطوبت و صدا و 

زي نیز سبک بودن و خاصیت ارتجاعی باال باعث شده است تا از این محصول در صنایع ساختمان سا

.اي شود هستفاده گسترددر سراسر جهان، ا

با  تري است و در صورت استفاده از آناستفاده از پلی یورتان در زمان هاي طوالنی داراي کارائی به

.شدتمامی هزینه هاي اولیه جبران خواهد  ش مصرف انرژيکاه
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)رطوبتیوبرودتی -حرارتیصوتی،(ها عایقانواع 

ایش ساکنان بوسیله کم کردن آلودگی صوتی،درباالبردن سطح آسمهمیبسیارنقشکاريعایق

کمک به .داردتابستانفصلدرآنداشتننگهخنکوزمستانفصلدرساختمانداشتننگهگرم

نگهخنکتردرجه10تابستاندروگرمتردرجه5زمستاندرراخانهیکتوان میعایقکاري

و صدا محلی ساکت و آرام را در داخل داشت و با وجود قرار گرفتن ساختمان در منطقه اي پر سر 

    کاستهنیززیستمحیطآلودگیازانرژي،مصرفشدنبر کمعالوهترتیباینبه .هم کردافر

آشناعایقکاريبادیربازازایرانیان .گردد  میحفظآیندگاناستفادهبرايانرژيمنابعوشود می

که ساختندمیطوريراخودهايخانهرس،دستدرساختمانیمصالحازاستفادهباواندبوده

وایراندیرینهتمدنازايجلوهخوداینوباشدداشتهسرمایشوگرمایشبهرانیازکمترین

نیززمستاندروشودساختمانواردکمتريگرمايشود باعث میتابستاندرعایق .استایرانیان

   .گیرد میراآنشدنسردوساختمانازگرماخروججلوي

  

  :عایقهاانواع

.سنتیعایقهاي - 1

.نوینعایقهاي - 2

  

  :سنتیعایقهاي- 1

وگیاهیحیوانیمنشاءباهاییعایق)الف

معدنیپشمالیافهايعایق)ب

کوهییاپنبهازبست

شیشهپشم

سربارهپشم

سنگپشم
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کلسیومسیلیکات

آلومینیومسیلیکات

پلیمريهايفوم)ج

یونیلیتیافومپالستو،استایرنپلیفوم( منبسطاستایرنپلی(

ورتاناپلیفوم

فومپلی(ن لیاتپلیفوم(

کلراید وینیلپلیفوم(PVC)

  

. :نوینعایقهاي -2

مریکاالستوپلیمريعایقهاي)الف

شیشهعایقهاي)ب

نانوعایق)ج

االستومریکپلیمريعایقهايمحصولعایقسرامیکیرنگهاي)د

سی.وي.پی/ار.بی.ان

دي.پی.اي
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  معرفی محصول- 1

  : )پلی اورتان (  تاریخچه محصول

 1937تا سال  ، امابرمی گردد 1849ورتان ها به سال ااگرچه اولین واکنش هاي منتج به پیدایش 

به صورت الیاف، با نام  1941اولین مواد در سال . فعالیت هاي خاصی در این زمینه صورت نپذیرفت

ورتان ها در اه گشت و پس از آن قابلیت کاربرد در کشور آلمان به بازار عرض 2و ایگامیدیو  1پرلونیو 

فعالیت هاي . تهیه چسب ها، اسفنج ها، روکش ها و چرم هاي مصنوعی مورد توجه واقع گشت

ت آمدن انواع ، باعث به دس1958تا  1941موازي نیز در کشورهاي انگلیس و آمریکا بین سال هاي 

  . ورتانی گردیدامتنوعی از محصوالت 

و کشف پلیمریزاسیون افزایشی دي  1930ورتان به پایان سال اتاریخچه پوشش هاي پلی 

ورتان و پلی یوریا اهمین واکنش، کلید تولید پلی . ددایزوسیانات، توسط اتوبایر و همکاران بر می گر

حاوي گروه هاي  ورتان، حاصل واکنش گرمازا بین دي یا پلی ایزوسیانات با ترکیباتاپلی .گردید

اما اغلب دي یا پلی ایزوسیانات ها می تواند با ترکیبات حاوي  .می باشد هیدروکسیل چون پلی ال 

این واکنش مبناي تشکیل . هیدروژن فعال، چون آمین ها، واکنش بسیار سریع تري داشته باشند

محصوالت پلی یورتان،  از آنجا که وجود زنجیره پلی یوریا در بسیاري از. ساختمانی پلی یورتا است

زنجیر و یا جزء رزین که به صورت جزیی یا کلی به  extenderآمین ها به عنوان به دلیل مصرف

جهت ) یورتان(و یا ) ورتاناپلی (ابل پیش بینی نیست، اصطالح جاي پلی ال قرار می گیرد، غیر ق

) ورتاناپلی (و از جمله توصیه کلیه پلیمرهایی که حاصل واکنش دي یا پلی ایزوسیانات هستند 

آمین و / بنابراین صنعت پوشش مابین محصوالت پوششی بر پایه ایزوسیانات . مصرف می شده است

ل نبوده است و این سیستم هاي پوششی ئن گذشته تفاوتی قاچل یال در طی سالیا/ ایزوسیانات 

  .ورتان معروف بوده اندابا نام پوشش هاي پلی  کالً
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پـــوشــش هاي Texaco chemical (Huntsman) که شرکـــت 1989این بحـــث تا سال 

درصد جامد قابل پاشش را بر پایه پلی اتر آمین جفامین، به عنوان  100پلی یوریاي  االســـتومري

از آن پس االستومر . محصولی ویژه با مزایا و مشخصات فوق العاده به بازار عرضه نمود، ادامه داشت

درصد جامد به عنوان یک تکنولوژي پیشرفته جدید پذیرفته شد و متعاقباً  100پاششی پلی یوریاي 

مطابق استاندارد هاي این انجمن . تاسیس یافت 2000در سال  (PDA)انجمن توسعه پلی یوریا

بنابراین . درصد کمتر نباشد 80که محتوي پلی ال هیدرول آن از  ،گیرد محصولی پلی یوریا نام می

  .ورتان داشتاپلی / ترکیب یا هیبرید پلی یوریای توان سیستمی از بین این دو پارامتر م

  ) :ورتان پلی ی( پلی اورتان تعریف 

ایزوسانات با پلی  باشد که از ترکیب متیلن دي می Thermosetپلی اورتان یک پلیمر ترموست 

.دیگر پدید می آید یافزودنی هاي شیمیای اول ها و برخی

   توان خواص تغییر شرایط شیمیایی و فیزیکی فرایند واکنش، می ها و با انتخاب این افزودنی

.گوناگونی را براي کاربردهاي متنوعی به وجود آورد

این . شده است  در بخشهاي مختلف زندگی   همین ویژگی پلی اورتان باعث گسترش کاربرد آن 

اله ها و بسته بندي به فرم الستومر در ساخت روکشهاي مخازن، نق   بودن hygienicپلیمر به دلیل 

ها و سایر تجهیزات جراحی و اتاق عمل،  ها، پوشش در صنایع غذایی و دارویی، ساخت دستکش

شکل اسفنجی آن در تولید   همچنین . کاربردهاي فراوانی دارد... قلب و سایر اعضاي مصنوعی و

صنایع اتومبیل  در.. به صورت گسترده استفاده می شود... مبلمان ، تخت خواب، موکت و کفپوش و 

در ساخت قطعات ) Integral skin foam(گرال تو فوم این) flexible foam(نیز از فوم نرم 

 structuralو به صورت ... تریم داخلی خودرو نظیر صندلی ها، قربیلک فرمان، دستگیره ها و 

foam در ساخت قطعاتی نظیر سپر خودرو استفاده می شود.
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خوردگی پلی اورتان نیز با توجه به عمر و دوام بسیار باالي آنها  امروزه رنگها و پوششهاي ضد

.گسترش بسیاري یافته اند

باشد در صنایع تبرید و  مشهور می) Rigid foam(مواد که به فوم سخت  فرم دیگري از این

گیرد که اختصاراً به  حرارتی به صورت وسیع مورد مصرف قرار میعایق صوتی و ساختمان به عنوان 

.اطالق میشود PUR rigid foamآن 

باشد به صورت  این عایق از بدو اختراع، با توجه به اینکه بهترین ماده آلی عایق شناخته شده می

هاي بسیاري نیز در راستاي بهبود خواص  ویژه مورد توجه صنعت ساختمان قرار گرفت و پیشرفت

.آن تا کنون صورت پذیرفته است

تانورافوم هاي پلی انواع 

دسته کلی فوم هاي نرم، فـوم هـاي نیمـه نـرم و      3ورتان را می توان به ابه طور کلی فوم هاي پلی 

  .سخت تقسیم بندي نمود

فوم هاي نرم

      ورتان فوم هایی با سلول باز هستند که هوا به راحتی از داخل آن ها عبور افوم هاي نرم پلی 

از نظر خواص فیزیکی و  و می باشد 3نچ مکعب بر ای 93می کند و دانسیته آن ها در محدوده 

.مکانیکی، استحکام کششی و ازدیاد طول بهتري از خود نشان می دهند

این فوم ها داراي خواص عالی جذب صوت و ضریب هدایت حرارت پایین هستند و در برابر اغلب 

رند به سرعت در صورتی که در معرض اشعه ماوراء بنفش قرار گی. حالل ها مقاومت خوبی دارند

.همچنین در برابر اسید ها و بازهاي قوي مقاومت ضعیفی دارند. رنگ خود را از دست می دهند
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مقاومت توانی آن ها پایین است و با اعمال فشار در شرایط دمایی خاص تغییر شکل هاي ماندگار از 

.دهندی خود نشان م

فوم هاي نیمه نرم

در این فوم ها . استر و ایزوسیانات ها ساخته می شوند فوم هاي نیمه نرم از ترکیب مناسب پلی

در سختی و سایر خواص مانند فوم هاي نرم با تغییر در فرموالسیون، تغییرات قابل مالحظه اي 

.رطوبت هوا را جذب نمی کنند امااگر چه این مواد جاذب آب هستند . دحاصل می گرد

فوم هاي سخت

به میزان کم در ساختارهاي ساندویچی به کار رفتند ولی  1940ورتان در سال افوم هاي سخت پلی 

ورتان تحت تاثیر دو عامل زیر ای تولید و مصرف فوم هاي سخت پلی توسعه واقع 1960در سال 

.تشدید شد

.استفاده از مونوفلوئوروتري به عنوان عامل پف زا -الف 

.ساده شدن فرآیند گشت پلیمري که عالوه بر بهبود خواص باعث MDIاستفاده از - ب 

 ضریب هدایت حرارتی فوم هاي سخت پلی یورتان از تمام فوم هاي پلیمري دیگر کمتر است و

 همین امر باعث شده است که از فوم هاي سخت پلی یورتان براي کاربردهاي عایق بیشتر استفاده

  .گردد
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  )انعطاف ناپذیر(  سختخصوصیات فوم هاي 

kg/m3رهاي ساختمانی دانسیته نرمال برابربراي کا: مقاومت تراکمی  با تغییرات مقاومت 30-35

kg/m3 تراکمی بین  سازد تا براي  هاي پلی اورتان را قادر می این مقادیر فوم. رود بکار می2-1.4

  .هردو منظور ایزوالسیون و صداگیري زیر مصالح بکار برده شود

ها در  پلی مرها ، پانل) حرارت(ترموستینگ بدلیل خاصیت : مقاومت در مقابل حرارت و حاللیت

این  و رجه سانتیگراد مقاومت خواهند کردد 180درجه سانتیگراد و دماي باالي  100دماي کاري 

توانند در تماس مستقیم با قیر مذاب  ن معنی است که این مواد براي آب بندي استخرها نیز میه آب

  .بکار روند

هاي  که در محیط باشد می 3- 5*10 -15 ساط این مواد حدودضریب متوسط انب: تغییرات ابعادي 

درجه سانتیگراد این ضریب ممکن است دستخوش  70و با دماي باالي  (RH 100%)اشباع کامالً

اندازه گیري ها بایستی در حین نصب صورت بگیرد تا مطمئن  .گردد%  1تا % 0.5تاخیر حدود 

  .شوید که شرایط به این شکل اتفاق نمی افتد

ها با سطح مقطع آن نسبت  ضریب مقاومت انتشار بخار آب در فوم: نفوذ ناپذیري در برابر بخار آب 

  .مستقیم دارد

، پلی اورتان نیز وقتی که در معرض شعله قرار ها مشابه تمامی هیدروکربن: مقاومت در برابر آتش 

طفائی ساخته می شوند هاي خود ا در صنعت ساختمان فوم. گردد بگیرد ترك خورده و شعله ور می

خطر آتش سوزي بوسیله . که اجازه نمی دهند حریق به یکباره ادامه پیدا کند و همه جا را فرا گیرد

  .گردد محافظی که تجزیه شدن فوم را به تاخیر می اندازد محدود می
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هاي پلی اورتان کمترین مقدار  توضیح داده شد فوم همانطور که قبالً: ضریب هدایت حرارتی 

λ را در مقایسه با دیگر عایق ها دارند.  

  سایر خصوصیات عایق پلی اورتان

عایق صوتی مناسب  -

عملکرد   براي مثال (باالترین ضریب مقاومت رسانایی گرمایی در میان عایق هاي آلی و معدنی    -

)باشد سانتیمتر پلی استایرن می 3.6سانتی متر پلی اورتان معادل  2

تعدم جذب آب و رطوب  -

این خصیصه در مورد پلی استایرن برعکس بوده وحشراتی نظیر سوسک (عدم النه گزینی حشرات  -

)شوند خانگی عالقه مند به ایجاد حفره و تخمگذاري در پلی استایرن می

قیمت مناسب  -

- Hygenic  بودن و عدم بروز حساسیتهاي پوستی و یا سایر مضرات مواد شیمیایی به لحاظ عدم

        استفاده) داراي دو رویه فلزي(اد مضر به ویژه هنگامی که به صورت ساندویج پانل انتشار مو

.گردد می

کاهش بار مرده ساختمان  - 

بري آسان و ایمن در ساختمان اغلب این محصول به ره منظور افزایش کارایی فوم سخت جهت کاب

ودن دو الیه رویه اغلب فلزي به دو در این روش با افز. گردد رت ساندویچ پانل آماده سازي میوص

طرف یک پانل پلی اورتان خواص مکانیکی، دوام، ایمنی و زیبایی این محصول افزایش یافته و با 

توجه به نصب آسان، عمر طوالنی و کاهش قابل توجه تبادل حرارتی ساختمان به یکی از مصالح 

.گردد مورد عالقه سازندگان ساختمان تبدیل می

   :یمنیا
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به منظور اطمینان از سالمت (لعات بسیاري در خصوص ایمنی این محصول چه مواد اولیه آن مطا

چه ) کارگران و کارکنان در معرض مواد اولیه پلی اورتان یعنی متیلن دي ایزوسیانات و پلی ال ها

ن به منظور اطمینان از سالمت افراد در معرض تماس مستقیم با ای(محصوالت تولیدي از پلی اورتان 

.و چه خطرات ناشی از حوادث نظیر آتش سوزي صورت پذیرفته است) محصوالت

 توصیه شده است تماس با مواد اولیه این محصول با دستکش و عینک ایمنی صورت: مواد اولیه

درجه سمی بودن آنها در حدي نیست که خطرات جدي براي کارگران مرتبط پدید  بنابراین. پذیرد

هاي زیر زمینی و  ها در آب نیز ورود آنها به آب ول بودن دي ایزوسیاناتبا توجه به نامحل. آورد

برخی تشابهات اسمی . باشند و غذا بسیار ناچیز بوده و این مواد از این نقطه نظر ایمن می منابع آب

ر دیگر نیز باعث حساسیت افکار عمومی نسبت به آن شده که به شرح ضاین ماده با مواد شیمیایی م

: دباش ذیل می

سیانات ارتباطی با سیانیدها نداشته و در تولید آنها به هیچ وجهی از سیانیدها استفاده دي ایزو - 

ها و به  پس از ترکیب با پلی ال. باشد پایه دي ایزوسیانات از پلی استر و یا پلی اتر می. شود نمی

لیاف طبیعی که داراي وجود آمدن پلی اورتان نیز مانند بسیاري ترکیبات آلی دیگر نظیر چوب و ا

.کنند نیتروژن در ساختار خود هستند، سیانید آزاد نمی

دي ایزوسیانات ارتباطی با متیل ایزوسیانات که داراي بخارات سمی است ندارد و امکان تبدیل   -

  .آن به این ماده نیز در شرایط طبیعی وجود ندارد

.نیز نداردتیوسیانات زوسیانات همچنین ارتباطی با ایزودي ای  - 

.ندارد) اتیل کاربامیت(پلی اورتان ارتباطی با پلیمر یورتان   - 

ایمنی محصوالت تولیدي پلی اورتان در حدي است که براي برخی کاربردهاي : محصوالت تولیدي

و سایر محصوالت پلیمري و  پزشکی و صنایع غذایی تقریباً هیچ جایگزینی براي آن وجود ندارد

استفاده از پلی اورتان در مبلمان و . گیرند ن جهت پس از پلی اورتان قرار میحتی طبیعی از ای
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و عدم ایجاد حتی ساده ترین حساسیتهاي پوستی ... تخت خواب، یخچال، اسباب بازي کودکان و

. مؤید این نکته است

اده فوم زا به عنوان م 11در ارتباط با فوم هاي پلی اورتان تنها مورد مطرح، استفاده از گاز فریون 

بوده است که با توجه به آسیب الیه ازن در اثر استفاده از آن، این ماده در سنوات گذشته حذف 

، سیکلو پنتان ، آب و یا برخی مواد کم ضررتر  R141bشده و هم اکنون در تولید ساندویچ پانل از 

  .شود دیگر استفاده می

ست این ماده نیز همچون سایر پلیمرها قابلیت با توجه به پایه آلی این عایق بدیهی ا: آتش سوزي

البته این خصیصه نافی سایر خواص مثبت این ماده نشده است و کماکان به مدد . سوختن دارد

نوآوري هاي صورت پذیرفته در زمینه کاهش خطرات آن در زمان آتش سوزي به صورت وسیع از 

.شود آن استفاده می

زودنی هاي شیمیایی و معدنی سرکوب کننده آتش موسوم به ین نو آوري ها شامل معرفی برخی افا

Fire retardant هاي سخت دیرسوز موسوم به  ها و همچنین معرفی خانواده جدید فوم

Polyisocyanurate )که اختصاراً ) پلی آیزوساینوریتPIR البته. شود شده است نامیده می   

زار آمده است که مناسب کاربردهاي نظامی و نیز به با Phenolic foamهاي کامالً نسوز نظیر  فوم

  .امنیتی است

ورتاناجزاي فرموالسیون پلی ا

.ورتان از اجزاي مختلف پلی ال و ایزوسیانات تشکیل می گرددایک سیستم واکنش فوم پلی 

همچنین عوامل پف زا، کاهش دهنده کشش سطحی، کاتالیزور و سایر افزودنی ها، در موارد 

.ابل افزودن به این فرموالسیون هستندکاربردي مختلف، ق
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     افزودنی هایی همچون مواد رنگی، پایدار کننده اشعه ماوراء بنفش، تاخیراندازهاي شعله و

ص ورتانی استفاده می شوند که استفاده از هر کدام باعث تغییر خوااپرکننده ها در ترکیبات پل 

  .گردد یفیزیکی محصول نهایی م شیمایی و

  عایق پلی اورتان خواص صوتی 

اختالف شدت صدا در دو طرف پانل  ،سانتی متر 10 اًورتان با ضخامت حدودابکارگیري پانل پلی  با

برابر بیشتر از دیوار آجري به  4برابر فوم پلی استایرن و  2این مقدار . دسی بل می باشد 30حدود 

و  شم سنگ می باشدو بیشتر از جذب صوت توسط عایق پشم شیشه و پ باشد همان ضخامت می

ورتان به صورت دوجداره استفاده ا پلی توان از پانل در صورت نیاز به درجات باالتر تخفیف صدا، می

.نمود

هرتز 4000تا  125ضریب جذب صداي عایق پلی اورتان در فرکانسهاي 

)اینچ(ضخامت  125Hz 250Hz 500Hz 1KHz 2KHz 4KHz
ضریب 

جذب

2” 0.15 0.17 0.49 0.73 0.66 0.68 0.50

3” 0.44 0.48 1.19 1.12 1.16 1.16 1.00

4” 0.39 0.60 1.21 1.14 1.16 1.13 1.05

6” – 0.72 1.20 1.18 1.12 – 1.10

8” – 0.90 1.40 1.25 1.10 – 1.30

فرآیند فیزیکی فوم شدن

یدا کردند، واکنش هاي شیمیایی به طور هم وقتی که اجزاي فرموالسیون فوم با یکدیگر اختالط پ

در . زمان شروع می شوند و پس از گذشت زمان اندکی، رنگ سیستم در حال واکنش، کدر می گردد

آمدن  پس از این مرحله، عمل باال. است این مرحله تشکیل حباب هاي گاز، با چشم قابل مشاهده
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انتقال مولکول هاي گاز تولید شده از مایع به با ادامه فرآیند تولید گاز، عمل . فوم شروع می گردد

با ادامه این فرآیند، از تعداد سلول ها کاسته شده . داخل سلول هاي به وجود آمده صورت می پذیرد

.و بر اندازه آن ها افزوده می شود

دانسیته فوم ها

زیکی فوم فومی، دانسیته آن می باشد که باعث تغییر خواص فی یکی از مهمترین مشخصه هاي هر

گیري شده، با توجه به ثابت بودن حجم قالب، دانسیته مواد به مقدار  در فوم هاي قالب. می شود

        اما در روش هاي تولید فوم به روش. موادي که به داخل قالب ریخته می شود بستگی دارد

یکی از این . دگیري یا آزاد، پارامترهاي مختلف دیگري هم بر دانسیته فوم تاثیر دارن قالب غیر

پارامترها، اندازه و یکدست بودن ساختمان سلول هاي فوم می باشد که این امر توسط راندمان 

.اختالط و هسته گذاري در مخلوط فوم کنترل می شود

این دما بر سرعت فوم . درجه حرارت مواد اولیه از دیگر پارامترهاي موثر بر دانسیته فوم ها می باشد

به طور کلی درجه حرارت . سیون و درجه حرارت نهایی واکنش موثر استشدن، سرعت پلیمریزا

.پایین، با کمی زبري می شود باالي مواد اولیه باعث ایجاد فوم با دانسیته نسبتاً

فوم هاي تولیدي توسط ماشین هاي . ظرفیت تولید نیز از دو طریق بر روي دانسیته فوم موثر است

نسبت به فوم هاي تولیدي مشابه توسط ) پل یال در دقیقه کیلو 50ظرفیت خروجی  مثالً(کوچک 

تري هستند، به طوري که در این فوم ها دانسیته  ماشین هاي بزرگتر داراي توزیع دانسیته پهن

  .مرکز فوم نسبت به دانسیته متوسط فوم از اختالط بیشتري برخوردار است

کوچکترین تغییرات در . م استتنظیم هم زمان سرعت ژل شدن و سرعت رشد فوم نیز بسیار مه

.موازنه این سرعت ها، تاثیر بسزایی در دانسیته و نفوذپذیري فوم هاي نرم دارد
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دانسیته یک فوم با فرموالسیون معین، رابطه . روي دانسیته فوم موثر است تغییرات فشار جو نیز بر

اثر تغییر در شرایط آب و  این تغییرات جو می تواند در. مستقیمی با فشار جو در لحظه تولید دارد

رغم استفاده از یر جو، علیدر بعضی از کارخانه ها تحت تاث مثالً. هوایی و یا تعویض فصول ایجاد شود

.درصدي در دانسیته، مشاهده شده است 30یک فرموالسیون یکسان، کاهش 

برخالف تصور ورتان به عنوان ماده اي موثر و متفاوت در صنعت ساختمان ادالیل انتخاب فوم پلی 

اتالف انرژي %  40ه ها، بیش از میزان انرژي از راه درها و پنجر عمومی مبنی بر هدر رفتن بیشترین

کوچکترین عیب و نقص در ساختمان، باعث تغییر . ساختمان ها از راه پوسته و بدنه آن ها می باشد

را از بین درزهاي موجود و می تواند نفوذ و حرکت هوا  ه حرارت و میزان فشار هوا می شوددر درج

همراه با . به وجود آورد و در نتیجه کار آمدي سیستم ساختمان از نظر مصرف انرژي را کاهش دهد

  .ودی هایی از بابت سالمت ساختمان شهوا، رطوبت نیز می تواند وارد درزهاي بنا شود و باعث نگران

رل از راه دیوارها را نمی دهد و باعث ورتان اجازه حرکت هوا و نفوذ رطوبت غیر قابل کنتافوم پلی 

بدون درز و نفوذ ناپذیر براي ساختمان می شود و می تواند محیطی با  ایجاد پوسته اي کامالً

محافظی ، می تواند درزها و سوراخ ها را می پوشاندچون و  سایش بیشتر در داخل بنا به وجود آوردآ

 .باشد ا، کوران هوا، رطوبت وارده به دیوارهابسیار با ارزش در مقابل نفوذ غیر قابل کنترل هو

.، نفوذ صداهاي ناهنجار به داخل ساختمان را به حداقل برساندصداهمچنین با جذب 

به دلیل سبکی زیاد، باعث کاهش بار مرده ساختمان می گردد و از چسبندگی خوبی برخوردار  و

.سبیدن به محل مورد نظر ندارداست به طوري که نیاز به هیچ نوع بست، گیره و یا قاب جهت چ

ورتان، در طوالنی مدت به شکل مصرف پایین انرژي، اي اولیه جهت استفاده از فوم پلی سرمایه گذار

به علت ساختار . آسایش، کنترل کیفیت هواي داخلی، سال متی و ایمنی باال قابل بازگشت می باشد

و در نتیجه بیشترین (فشرده می باشد  مورت سلول هاي بسیار نزدیک به هورتان که به صافوم پلی 
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سرمایشی نیز  -وسایل و تجهیزات گرمایشی، )در هر واحد را به ما می دهد 1 میزان مقاومت حرارتی

.بسیار کارآمدتر بوده و سوخت کمتري مصرف می کنند

ه وسایل و تجهیزات ساختمانی نیز ورتان می تواند باعث کمتر شدن هزینه تهیی اهمچنین فوم پل

 همچنین را خریداري نمود سرمایشی کم قدرت تري -شود، به طوري که می توان وسایل گرمایشی

.ترین قابلیت هدایت حرارتی است ورتان در مقایسه با سایر عایق ها داراي پایینا یفوم پل

ورتان در ساختماناحظات هنگام استفاده از فوم پلی برخی مال

ی که داراي رطوبت است، پس از عبور از دیوار و در برخورد با در آب و هواي سرد، هواي گرم داخل -

در صورتی که این بخار بتواند  .)به مایع تبدیل می شود(ر می شود سطح خارجی و سرد دیوار، تقطی

ورتان ای موارد که از ورقه هاي فوم پلی ولی در بعض  ،از دیوار خارج شود، نگرانی خاصی وجود ندارد

ر خارجی و داخلی استفاده می شود، ممکن است بخار موجود در هواي اتاق بین پوشش نهایی دیوا

که از طریق بعضی درزها و شکاف هاي سطح داخلی دیوار وارد آن شده است، به علت غیر قابل نفوذ 

هر چند مطالعات نشان داده . ورتان، در داخل دیوار باقی بماند و نتواند خارج شودان فوم پلی بود

اق به ندرت پیش می آید ولی در چنین مواردي بهتر است که از یک الیه بخار بند است که این اتف

.در سمت گرم دیوار استفاده شود تا از ورود بخار به آن جلوگیري کند

با وجود اینکه عایق هاي فوم شکل، هیچ ارزش غذایی براي حشرات ندارند ولی موریانه ها به  -

     این تونل ها، میزان مقاومت حرارتی عایق را کاهش. راحتی در داخل آن تونل سازي می کنند

عایق سطح خارجی فونداسیون ها، بیشتر از قسمت هاي دیگر در معرض نفوذ این . می دهند

بعضی از تولیدکنندگان ورقه هاي فوم عایق، در ترکیب محصوالتشان از بعضی . حشرات قرار دارد

     همچنین در بعضی. حشرات را بگیرند مواد حشره کش استفاده می کنند تا جلوي هجوم
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اگر چه عایق . ساختمان ها، در زمین اطراف استراکچر، از نوعی مواد ضدحشره استفاده می شود

کردن ساختمان توسط ورقه هاي فوم در سطح خارجی دیوارها، از نظر مسایل حرارتی، بسیار موثرتر 

اربرد فوم بردها در سطح داخل دیوار، است، ولی در مناطقی که هجوم حشرات مشکل ساز است، ک

.بهتر می باشد

بیشتر انواع عایق هاي فوم شکل، به سختی آتش می گیرند ولی در صورتی که این اتفاق بیفتد،  -

دودي سیاه، غلیظ و سمی تولید می کنند که در بعضی مواقع شامل گاز سیانید هیدروژن که 

ها، بستگی به درجه احتراق آن ها دارد که آن  خاصیت آتشگیري همه فوم. کشنده است، می باشد

گیري می توان از مواد  براي جلوگیري از آتش. هم با توجه به نوع فرموالسیون هر فوم متغییر است

.ورتان استفاده کرداپلی  تاخیر انداز شعله در ترکیب فوم

  

ورتان جایگزین دوغاب ماسه و سیماناوم پلی ف

)روش متداول  4(  ورتان در صنعت ساختمانااز فوم پلی هاي متداول استفاده  روش   

ورتان به صورت ورق ااستفاده از فوم پلی )1

ضخامت مورد  در این روش فوم پلی یورتان به صورت حجمی در کارخانه تولید می شود و سپس با

       بیشتر فوم، بدلیل جلوگیري از پخش ذرات کریستالی فوم در هوا و دوام. نیاز بریده می شود

کاربرد این . می توان دو طرف این ورقه ها را با استفاده از کاغذ یا ورقه هاي آلومینومی پوشش داد

  .محصول بیشتر به صورت عایق هاي حرارتی و صوتی بین دیوارها و سقف هاي کاذب است

ورتان به صورت پانل هاي فشردهااده از فوم پلی استف)2

ورتان بین ورقه ها ااي ورق هاي در دو طرف و فوم پلی ه در این روش قطعات کامپوزیتی با پوشش

عامل چسبندگی بین دو ورقه، فوم می باشد و با توجه به موارد مصرف، . در کارخانه تولید می شوند
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 ورقه هاي آهنی گالوانیزه و سیاه و آلومینومی، متداول ترین پوشش. جنس ورقه ها متفاوت است

    با استفاده از همین روش کانتینر و یا بعضی از. تندبراي ساخت پانل هاي ساندویچی هس

با  ( ساختمان هاي پیش ساخته تولید می شوند و نیز از همین روش براي ساخت درهاي چوبی

  .استفاده می شود)  قابلیت جذب صوت باال

استفاده به عنوان پرکننده بین درزها و شکاف ها)3

ف هاي مورد ج از مخزن، به داخل شیارها و شکارودر این روش مخلوط مواد ترکیبی فوم، پس از خ

از این روش . ف ها می گرددایش حجم باعث انسداد درزها و شکانظر تزریق می شود و سپس با افز

براي درزبندي اطراف پنجره ها، درها، درزهاي انقطاع و به منظور عایق کاري حرارتی، رطوبتی و 

.صوتی استفاده می شود

ش برروي سطوحاستفاده به صورت پاش)4

       در این روش مواد تشکیل دهنده فوم، از مخازن جداگانه خارج و در یک کلگی با هم ترکیب

از  با هدف محافظت بیشترین استفاده از این روش. وندمی شوند و به سطح مورد نظر پاشیده می ش

پوشش  همچنین به دلیل یکپارچگی و. خوردگی سطوح فلزي در مناطق مرطوب انجام می شود

به دلیل مشکالت اجرایی و  اماورتان است اق هاي پلی ، جایگزین مناسبی براي وربیشتر سطوح

.صعوبت استفاده از دستگاه هاي تزریق فوم، این روش کمتر به کار می رود

روش اجرایی پیشنهادي

زیاد  بسیار)  به جزء سیلیکون ها و پلیکا (رتان به اکثر سطوح اوم هاي پلی قدرت چسبندگی فو

است به طوري که پس از چسبیدن، جدایی به سختی انجام می شود و در بعضی موارد عمل جدایی 

ها مناسب است، از روي بسیاري از بستر از آنجائی که چسبندگی آن ها بر. با تخریب انجام می گردد

ده ستم هاي پوششی استفاورتان به منظور افزایش قدرت چسبندگی در سایر سیامحلول هاي پلی 
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همچنین میزان سختی، مقاومت تراکمی و کشش مارپیچی آن ها بیش از سیمان است به . می شود

طوري که در ترکیب با برخی پرکننده ها می توان پوشش هاي سخت و مقاوم در برابر محیط تولید 

ا ورتان جایگزین دوغاب ماسه و سیمان می گردد به بیانی دیگر، نه تنهادر این روش فوم پلی . کرد

 ورتان به عنوان عایق حرارتی استفاده می شود، بلکه به جاي دوغاب نگهدارنده سنگ عملااز پل 

     ورتانی با روش ریخته گري رزین مایع استفادهادین منظور از ترکیبات مناسب پلی ب. می کند

.می گردد

سپس قبل از انجام  ورتانی ابتدا با یکدیگر مخلوط می شوند وااین فرآیند سیستم هاي فعال پلی  در

واکنش پس از چند ثانیه انجام . رزین مایع بین سنگ و دیوار ریخته می شود)  فوم شدن (واکنش 

در این . رمی آیدثانیه فوم به صورت جامد د 20ز شده، باعث پف کردن فوم می گردد و کمتر ا

در این واکنش، الزم  با توجه به انرژي آزاد شده. ، سنگ به وسیله فوم به دیوار چسبیده استحالت

.است قبل از ریختن فوم، سنگ با نگهدارنده مناسب مهار گردد

.جزئیات اجرایی مهار سنگ به دو شکل قابل اجرا است که در اینجا به توضیح آن می پردازیم

مهار دائم

در این روش از بست هاي فلزي مناسب، به منظور ثابت نگاه داشتن سنگ و جلوگیري از افتادن آن 

این روش براي  همچنین ،بل از فوم ریزي و حرکت سنگ در زمان فوم ریزي، استفاده می شودق

نصب سنگ با دوغاب ماسه و سیمان در زمانی که از سنگ هاي با تخلخل کم یا بدون تخلخل مثل 

.گرانیت استفاده می شود، الزم االجرا است
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:ه هاي پشتیباناستفاده از ساز

ا استفاده از نگهدارنده هاي موقت، ثابت می مانند به طوریکه سنگ در در این روش قطعات سنگ ب

این سازه پس از گذشت زمان گیرایش نهایی، قابل  .حین واکنش فوم تغییر مکانی نداشته باشد

.بازکردن می باشد

عایق کاري

کامل استفاده از این روش به دلیل فرآیند یکنواخت فوم و نفوذ به تمامی خلل و خرج و پیوستگی 

.اي است هتر از فوم هاي ورق ، براي عایقکاري مناسب)بدون پل حرارتی(

سرعت ساخت

روز است در حالی که یک فوم  28مقاومت نهایی دوغاب ماسه و سیمان با طرح اختالطی مناسب ، 

   ثانیه به مقاومت نهایی برسد و این امر روند نصب سنگ را بسیار 20می تواند حداکثر پس از 

تر از شیوه سنتی آن می کند همچنین نیازي به صرف وقت جهت گیرایش بیشتر سنگ هاي سریع 

بنابراین استفاده از این روش . نصب شده در ردیف پایین، قبل از نصب ردیف هاي باالتر نمی باشد

.زمان اجراي نماي سنگی را بسیار کاهش می دهد

االستیسیته

به طوري که به علت  ،تجاعی بسیار باالي آن می باشدورتان خاصیت ارایکی از خواص فیزیکی پلی 

ضمن . ورتانی براي پوشش الستیک استفاده می شوداري بسیار زیاد، از پوشش هاي پل انعطاف پذی

.اینکه پوشش هاي حاصل از برخی فرموالسیون هاي خاص، هیچ تمایلی به شکنندگی ندارند

ن، ضمن استحصال تمامی خواص مورد نظر، از بنابراین قرارگیري این ترکیب به جاي دوغاب سیما

جمله مقاومت در مقابل فشار ضربه، خراشیدگی و سایش و قدرت چسبندگی بسیار زیاد، باعث 
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افزایش خاصیت ارتجاعی نماي ساختمان در مقابل نیروهاي داخلی و خارجی و در نهایت جلوگیري 

.از ترك خوردگی و تخریب نما می گردد

تفاده از فوم پلی یورتان به جاي دوغاب ماسه و سیمانموارد کاربردي اس

بازسازي نماهاي فرسوده، بدون تخریب و با حفظ شرایط داخلی بنا -

بازسازي بنا با هدف جلوگیري از تخریب بیشتر در اثر رطوبت شدید -

نوسازي و بازسازي بنا با هدف جلوگیري از اتالف انرژي -

هدف پیوستگی کامل بین اجزاء نمانوسازي و بازسازي بنا با  -

نوسازي و بازسازي بنا با هدف جلوگیري از تخریب نما در مقابل خطرات ناشی از زلزله  -

نوسازي و بازسازي بنا با هدف سبک سازي و کاهش بار مرده ساختمان -

نوسازي و بازسازي بنا با هدف سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی و حصول نتایج سریع -

نوسازي و بازسازي بنا در مواضعی که استفاده از مصالح سنتی به دالیلی از جمله تهیه، حمل،  -

  دپو و اجرا، دشوار است
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): 3آیسیک (نام و کد محصول - 1- 1

  .این محصول در سه نوع ذیل تولید می شود

نام و کدهاي آیسیک محصول

کد آیسیکواحد سنجشنام محصول

25201337ا مترمربعی تنpuپانل پلی اورتان

25201719یا مترمربع تنفوم نرم پلی اورتان

25201720یا مترمربع تنفوم سخت پلی اورتان

  

شماره تعرفه گمرکی-2- 1

عایق حرارت  مواد ساخته شده از اشیاء و ها مخلوط "تمامی محصوالت عایق صوتی و حرارتی با نام 

  .صادر و وارد کشور می گردند 68069000و با کد تعرفه گمرکی  " عایق صدا یا

  

  رداتشرایط وا-3- 1

شرایط واردات ایـن محصـول مطـابق    . ندارد یممنوعیت محصوالت عایق صوتی و صدا از نظر واردات

  .محدودیتی نداردنیز قانون واردات مواد شیمیایی است و از لحاظ میزان 

افتی از واردات و نیـز  حقوق ورودي که شامل حقوق گمرکی، مالیات، انواع عوارض و سایر وجوه دری

قانون اصالح موادي از قانون سـوم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و      2سود بازرگانی است، طبق ماده 

  .ارزش گمرکی کاال تعیین گردیده است%  4فرهنگی جمهوري اسالمی ایران برابر 

می طی آمار مـاخوذه از گمـرك جمهـوري اسـال    این محصوالت از اکثر کشورهاي اروپایی و آسیایی 

میلیـون دالر   15میلیارد ریال و  147تن و با مبلغ  16336به میزان  88تا  85ایران طی سال هاي 

  :به شرح ذیل وارد کشور شده اند
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88تا  85حرارتی کشور طی سالهاي - آمار واردات  عایق صوتی

ارزش دالريارزش ریالی)کیلوگرم(وزنکشور طرف معاملهسال

1385

2499223360427009365094چین

650042363681546138ژاپن

4080527561523342822852آلمان

13659381712310225اتریش

280012009702213043اسپانیا

719958100146834381089614امارات متحده عربی

291121586675723413انگلستان

93221467505200159010ایاالت متحده آمریکا

552560754106076ایتالیا

627634087171500445543ترکیه

4178702116981439230297عربستان سعودي

1058750219758126فرانسه

380414428075215655کانادا

6707523846819هلند

573441599333174174406هند

1386

4353293585939787385017چین

1130568114316464121231812آلمان

2165059835467064125اسپانیا

1400421471688308158060استرالیا

1492185112102928991207128امارات متحده عربی

38195878732569453انگلستان

138516604473117841ایتالیا

796926369475228391ترکیه

4597901984682118213406عربستان سعودي

1419905643909774فدراسیون روسیه

1077923741729726072هند
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ارزش دالريارزش ریالی)کیلوگرم(وزنکشور طرف معاملهسال

1387

913468118519859131251234آلمان

760021724750021960اسپانیا

1618777134357931491428012امارات متحده عربی

1713834592837935625انگلستان

374816112957416400تایوان

2047660023230262217ترکیه

6300973960859945سنگاپور

16124859831240سوئد

9872254422898691463302عربستان سعودي

250017073922418411فرانسه

2731584161365700711751942چین

1388

12903186559948109661449چین

631290117155382171173111آلمان

11831947222803998728220امارات متحده عربی

259215556736146557808انگلستان

15301354155932136265ایتالیا

1912641326728441886تایوان

650014844391015155ترکیه

30022537716922631سوئد

7404933039817179306260عربستان سعودي

44070796256481795846مالزي

4043772858167724هند

1633645614720048886815568033مجموع
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):المللی ملی یا بین(بررسی و ارائه استاندارد -4- 1

می باشد و )  6-2-4بند 84 80استاندارد ملی (بر اساس  در سطح ملی استاندارد عایق پلی اورتان

، ASTM C1289استانداردهاي ایمنی ساختمان در امریکا و اروپا نظیر در سطح بین المللی 

CAN/ULC-S704  ،DIN EN 13823  و استاندارد جدیدDIN EN 14509  استفاده از پلی

ي، مختلف صنعتی، تجار پانل براي فضاهايیزوساینوریت را به صورت ساندویچ او پلی  اورتان

عمومی و مسکونی دسته بندي نموده و با رعایت نکات مندرج در این استانداردها، امکان استفاده از 

  .ساندویچ پانل براي عایق کاري سطوح خارجی این فضاها مجاز شمرده شده است

همترین ویژگیهاي ساندویچ پانل پلی اورتان و به ویژه پلی آیزوساینوریت در مواجه با آتش م

:زعبارتند ا

 -   PIR  استانداردهايB2  وB1 گذراند را براي خطر آتش سوزي می.

-   PIR گردد در حالیکه  پس از تماس با شعله مستقیم با تأخیر بسیاري مشتعل میEPS  یا سایر

.مشتعل می گردند عایق هاي آلی بسیار زودتر

-   PIR باعث  نهایتاًگردد و  یپس از اشتعال، با کنار بردن شعله مستقیم بالفاصله خاموش م

.گردد گسترش آتش نمی

 -   PIR  در هنگام سوختن ایجاد قطره شعله ور و یا ذرات شعله ور ننموده و باعث گسترش آتش

.گردد نمی

.میباشد PURباالتر از    PIRدماي اولیه مورد نیاز براي شعله ور شدن    - 
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و سایر لوازم منزل نظیر  EPSو  PURاز کمتر  PIRدود و گازهاي آالینده حاصل از سوختن    -

که در آنها گاهی از ترکیبات آمین دار می شود .. مبلمان ، تخت خواب و الیاف مصرفی در فرش و 

.است

 و همچنین مانع PIRوجود الیه هاي فلزي در دو طرف پانل مانع از تماس مستقیم شعله با    -

.نماید رفتن آن میتأخیر در آتش گ در نتیجهو  PIRرسیدن اکسیژن به 

آیین نامه هاي طراحی ایمن ساختمانها نیز جهت کاهش مضاعف خطر، تدابیري را در جهـت دوري  

  .نمایند منابع احتمالی آتش از این محصوالت توصیه می

  

:بررسی و اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول- 5- 1

کیلوگرم بر مترمکعب در  40چهارجزئی با دانسیته  عایق پلی اورتان مترمربعدر حال حاضر قیمت هر 

که باید به آن کرایه حمل از کارخانه به محل مصـرف را اضـافه    دالر می باشد 27حدود  بازارهاي خارجی 

حـدود   کیلوگرم بر مترمکعب 40مترمربع عایق پلی اورتان چهارجزئی با دانسیته قیمت تمام شده هر . نمود

  .هاي تولید و بسته بندي است شامل قیمت تمام شده مواد اولیه و هزینهکه  ریال می باشد 265000

  

  :توضیح موارد مصرف و کاربرد- 6- 1

در صنایع  با توجه به اینکه عایق پلی اورتان عایق صوتی و حرارتی با قابلیت مناسبی می باشد،

نیرو، صنایع  صنعت پتروشیمی، صنایع تولید: از جمله این صنایع عبارتند از .دمختلف کاربرد دار

نظامی، صنایع استخراج معدن، تاسیسات عام المنفعه، پوشش سقف و کف، صنایع دریایی، صنایع 

    ...کشاورزي، صنایع اتومبیل سازي، ساخت و ساز، فوم و کامپوزیت و

محصول  حرارتی و صوتی وم پلی اورتان جهت درز گیري و پرکردن فضاهاي خالی و عایقکاريف

  : آن عبارتند از استفاده مواردو  ی استببسیار مناس
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    برودتی در صنایع و ساختمان ها، کانال هاي هوا، - عایق بندي دستگاه هاي حرارتی )1

هاي آب گرم و سرد، لوله هاي نفت و گاز و غیره لوله

هال ها، منازل  ،عایق بندي آکوستیک استدیوو  کلیه اجسام در برابر صدا نمودنعایق )2

...سکونی وم

تم هاي تهویهسردن و درز بندي کردن اطراف سیپر ک)3

پر کردن محل ساندویچ پنل ها به دیوار)4

پر کردن و درز بندي محل سیم کشی و لوله کشی)5

نگهدارنده و عایق در تمام مراحل ساختمانی)6

پر کننده دیوار ها و عایق تانکر هاي آب و یخچال ها و سردخانه)7

ربه گیر و ساخت ماکتعنوان محکم کننده و ضه جهت بسته بندي ب)8

ثابت کردن و عایق بندي درزهاي درب و پنجره)9

پر کردن فاصله بین قطعات بتونی به طور دایم اتصال و )10

اعم از (عایق بندي اسکلت هاي چوبی، آجري، آهنی، سیمانی و بتونی ساختمان ها )11

ا و غیرهترمیم شیروانی هاي سفالی، فلزي، ایرانیت هو ) سقف ها و کفپوش ها دیوارها،

کانکس ها و کامیون ها: عایق بندي جداره کلیه وسایل نقلیه از جمله)12

  :بررسی کاالهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول-7- 1

  :انواع عایق هاي متداول در ساختمانها

این ماده از ذوب شیشه و تبدیل ان به الیاف ریز تولید می شود این الیاف به : پشم شیشه - 1

این عایق انواع و کاربردهاي  .صورت رول یا پانل در امده و براي مصرف به بازار عرضه می شوند

شود پشم شیشه به راحتی  گوناگونی دارد و نصب آن توسط دستور العمل سازنده انجام می

سانتیمتر عایق حرارتی پشم  9گردد براوردها نشان می دهد که  بریده می شود و نصب می
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متر سیمان در کاهش مصرف سوخت و جلوگیري از اتالف حرارت داخل  3شیشه معادل 

   .ساختمان و همچنین کاهش ورود سر و صدا به داخل ساختمان عمل می کند

درصد  40درصد هزینه اضافی درساختمان سازي براي عایق کاري با پشم شیشه می توان  2با 

  .دبه داخل ساختمان شمزاحم در مصرف انرژي صرفه جویی کردو همچنین مانع ورود صداهاي 

 پشم شیشه به عنوان یک عایق در مقابل جریان حرارت مقاوم است حرارت و :عایق حرارتی 

با تقلیل و کند شدن جریان انتقال حرارت در سطوحی که از  که گرما یکی از اشکال انرژي است

ستان و خنک این عایق استفاده شده مقدار کمتري انرژي براي گرم کردن فضاي آن در زم

هر چقدر میزان مقاومت حرارتی بیشتر باشد کیفیت  .کردن آن در تابستان مصرف خواهد شد

مقاومت حرارتی عایق پشم شیشه با ضخامت آن نسبت مستقیم و با ضریب .عایق بهتر است 

  .انتقال حرارتی آن نسبت معکوس دارد

است بطوریکه به عنوان مثال پشم پشم شیشه در مقابل انتشار اصوات بسیار مقاوم : عایق صوت 

پله  12تا 4میلی متر قادراست تا شاخص کنترل انتقال صوت را بین  100شیشه اي با ضخامت

ارتقاء دهد استفاده از پشم شیشه در دیوار هاي جانبی سقف وکف اتاق ها دامنه ي نفوذ امواج 

ایتا کیفیت زندگی می مزاحم را کنترل کرده و تاثیر مطلوبی بر آرامش استراحت خواب و نه

  .گذارد

پشم شیشه آتش زا نیست و در مقابل شعله بسیار مقاوم بوده واز : مقاومت در مقابل آتش 

همچنین میزان دود ناشی از آن بسیار محدود وکم . گسترش آتش سوزي جلوگیري می نماید 

.است

کم وقابل  جذب رطوبت در عایق پشم شیشه بسیار: مقاومت در مقابل رطوبت وجذب آب 

باشد میزان جذب رطوبت در % 95به عنوان مثال اگر رطوبت نسبی هواي محیط . اغماض است

دهم درصد حجم پشم شیشه خواهد بود عالوه بر این محصول پشم 5اتمسفر کمتر از  1فشار
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خود  شیشه در مجاورت آب خاصیتی بر خالف لوله هاي موئین از خود بروز می دهد و آب را از

 .بام شیبدار سقف پیلوت و دیوارهاي آجري کاربرد دارد، این عایق در بام مسطح. ایددفع می نم

ماده اولیه براي تولید پشم سنگ، مشهورترین سنگ آذرین یعنی دیاباز یا بازالت  :پشم سنگ - 2

پشم  .شود این ماده بازمانده فعالیتهاي آتشفشانی است که در ایران فراوان یافت می. است

یشه متراکم تر بوده و داراي مقاومت گرمایی بیشتري است پشم سنگ عایق سنگ از پشم ش

صوتی خوبی نیز هست تولید عرضه و نصب این عایق مانند پشم شیشه بوده و در برابر اتش 

  .بسیار مقاوم است

  .موارد کاربرد این عایق در ساختمان مانند پشم شیشه می باشد

مانند دو مورد باالست با این تفاوت که پشت این  ویژگی این عایق ها: پشم شیشه یا سنگ  - 3

  .شود با ورقه آلومینیومی پوشیده می عایق ها معموالً

 .ب گرم کاربرد داردآبگرم کن و دیگ آاین عایق در بام مسطح بام شیبدار سقف پیلوت لوله 

        صفحات صلبی هستند که از دانه هاي ریز پلی استایرن تشکیل :پلی استایرن قالبی - 4

   ب نمی دهند این آکنند و اجازه عبور  این صفحات هوا را درون خود حفظ می. می شوند

       عایق ها مقاومت حرارتی باالیی دارند و جاي کمی می گیرند و به سادگی بریده و نصب

بنابراین باید بین دیوارها یا عایق هاي غیر قابل  ،می شوند پلی استایرن قابلیت اشتعال دارد

لومینیومی نصب شوند پلی استایرن قالبی نسبت به نوع حجیم آگچ و ورقه  ،جرآشتعال مانند ا

   .شده از استحکام باالتري برخوردار است

  .جري کاربرد داردآاین عایق در بام شیب دار سقف پیلوت و دیوار 

تشکیل  به شکل نیمه صلب است و از دانه هاي ریز پلی استایرن : پلی استایرن حجیم شده -5 

 ،این عایق به سادگی مشتعل می شود .ن نفوذ می کندآشده است رطوبت به سادگی در 

در بعضی کشورها این  .بنابراین حتما باید از دو طرف با مواد مقاوم به اتش پوشانده شوند

  .صفحات با پوشش زینتی شبیه کاغذ دیواري یا گچ کاري نیز عرضه می شوند
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  .دباشد پلی استایرن قالبی می موارد کاربرد این عایق مانن

همان پلی استایرن حجیم شده است که از دو  :پلی استایرن حجیم شده با پوشش فلزي  - 6

طرف با ورقه هاي الومینیومی پوشانده شده است خواص این عایق مانند پلی استایرن حجیم 

لومینیومی آه شده است با این تفاوت که مقاومت حرارتی ان به دلیل وجود صفحات بازتابند

  .تر شده است افزایش یافته و در برابر رطوبت مقاوم

  .جري می باشدآموارد کاربرد در بام شیب دار سقف پیلوت و دیوار  

      به این کرکها .با تبدیل کاغذهاي باطله به کرکهاي ریز تولید می شود : فیبر سلولزي -7 

ها بعد از ساخته شدن ساختمان  عایق استفاده از این .افزود آتش می توان مواد ضد گسترش

  . مشکل است بلکه بیشتر موقع ساخت ساختمان کاربرد دارد

  .دفیبر سلوزي در بام مسطح بام شیب دار سقف پیلوت و دیوار آجري کاربرد دار    

ید آاین سرباره به شکل گرانول در می  .هن استآسرباره جزو ضایعات صنعت ذوب  : سرباره - 8

از محصوالت جانبی کوره بلند پس از استخراج آهن از که  اي بتونی به کار می رودو در سقف ه

بطور خالصه طی این فرایند سنگ آهن که خود ترکیبی است از . سنگ هماتیت می باشد

وارد کوره بلند شده و پس از  اکسید آهن منگنز کلسیم و سیلیکاتهامی باشد باآهک و کک

از پایین کوره و سرباره از باالي آن خارج می شود سپس جداسازي آهن مذاب  آهن و اءاحی

درجه ي سانتیگراد مجددا ذوب شده و پس از عبور از  1400سرباره بدست آمده در دماي 

اکسید سیلیس جزء اصلی تمامی عایقهاي معدنی یکی از  .اتومایزر به الیاف مبدل می گردد

است و مواد % 36ین مقدار در حدود ا .عمده ترین مواد تشکیل دهنده پشم سرباره می باشد

:تشکیل دهنده ي آن عبارتند از

%36اکسید سیلیس 

%0.97اکسید منیزیوم 

%0.76اکسید آهن 
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 %10.45اکسید آلومینیوم 

 %36.56اکسید کلسیم 

%2.83اکسید تیتانیوم 

%1.85سایر مواد 

مزایاي عمده این داراي خواص و درصد خلوص یکنواخت در تمام محصوالت می باشد که از 

سیلیس باعث  .مصرف ترین عایق هاي معدنی است محصول است در کشورهاي صنعتی جزء پر

رشته رشته شدن الیاف عایق پشم سرباره می گردد و اضافه شدن درصد سیلیس آن را به 

         سمت پشم شیشه سوق می دهد و کم شدن آن فرایند رشته اي شدن آنها را به خطر 

  .می اندازد

سر الیاف آن کروي شکل بوده که به همین دلیل باعث خراش و تحریک پوستی بسیار کمتري 

بازگشت پذیري آن به  .می شود و به دلیل ریز بودن ذرات آن عایق الکتریسیته نیز می باشد

  .طبیعت سریع انجام می شود

لوط با در حالت غیر خالص و مخ است و 750در نوع خالص  داکثر تحمل درجه حرارت آنح

  .را تحمل می کند 350ماده چسباننده حداکثر در حدود 

به لحاظ کاربرد آن در عایق کاري صوتی می توان گفت این ماده می تواند به عنوان عایق صوتی 

نیز به کار رود اما میزان جذب صوت بخصوص در فرکانسهاي پایین با ضخامت عایق رابطه 

.کانسهاي صوتی باال می تواند عایق خوبی به شمار آیددر انواع خاص آن و در فر .مستقیم دارد

این ورقه ها از جنس آلومینیوم هستند که با الیه اي از فایبر گالس تقویت  : ورقه باز تابنده - 9

به کمک رنگ درخشندگی یک طرف از  معموالً .شوند شده اند و به شکل رول به بازار عرضه می

 که ن ورقه ها به خودي خود مقاومت حرارتی ناچیزي دارندای .برند این ورقه ها را از بین می

متر لیمی 20ه پشتی فاصله اي به اندازه نها و دیوارآتوان بین  براي باال بردن این مقاومت می

باید توجه  .نها را به همراه عایق هاي دیگر مانند پشم شیشه به کار بردآایجاد کرد یا اینکه 
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همچنین باید  .آورد ها کارایی انها را به شدت پایین می داشت که وجود سوراخ در این ورقه

سطح این ورقه ها تمیز نگه داشته شود از ورقه هاي باز تابنده براي جلوگیري از نفوذ بخار نیز 

   .ن عایق در بام مسطح بام شیبدار و سقف پیلوت کاربرد داردای. شود استفاده می

نها را کشید و آتوان  شوند و می موجدار تولید میاین ورقه ها به شکل  : ورقه هاي موجدار -10

  .وردآبه اندازه مناسب در

  .این عایق در بام مسطح بام شیبدار و سقف پیلوت کاربرد دارد 

براي تولید این ورقه ها چند الیه ورق آلومینیومی پوشش دار را بر  : ورقه هاي چندالیه -11

چسبانند که بینشان حفره هایی از هوا  دهند و آنها را طوري به هم می روي هم قرار می

براي عایق  .وجود سوراخ در این ورقه ها کارآیی آنها را به شدت پایین می آورد .ایجاد شود

نفوذ  .دو یا سه الیه از این ورقه ها مورد نیاز است کردن ساختمان در فصل زمستان معموالً

  .اهش دهدتواند مقاومت حرارتی آن را ک گرد و خاك به این عایق می

بام مسطح بام شیب دار سقف پیلوت کاربرد دارد این عایق در

حفره هاي  .شود از این بتن ها براي تولید بلوکهاي سبک استفاده می: بتن سبک شده  -12

کند  را تبدیل به یک ماده عایق حرارتی و صوتی می کنند آن هوایی که درون بتن ایجاد می

در ضمن این بلوکها به آسانی  .دیگر به طور جداگانه نیست و نیازي به استفاده از عایق هاي

.شوند و قابل اشتعال نیز نیستند حمل می

  .این عایق در دیوار آجري کاربرد دارد

در این روش بلوکهاي تو خالی از جنس پلی : پلی استایرن حجیم شده به همراه بتن  -13

 .شود روي آنها پاشیده می شوند یا از بیرون بتن استایرن حجیم شده با بتن پر می

  این عایق در بام مسطح بام شیب دار سقف پیلوت و دیوار آجري کاربرد دارد
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مواد عایق بندي از جنس فوم پلی استایرن سخت مواد پالستیکی : اسفنج پلی استایرن  -14

سلولی سختی هستند با یک ساختمان بسته که از پلی استایرن یا کوپلیمرهایی که جزء 

  .نها پلی استایرن است تشکیل شده انداصلی آ

هاي پلی استایرن ساخته شده از راه انبساط دانه هاي پلی  بر حسب روش ساخت بین فوم

هاي اکسترود پلی استایرن  فوم استایرن به فرم مهره که سپس به شکل تخته در آمده اند و

  درآمده اند تفاوتهایی وجود دارد

مراستایرن درست می شود مونومراستایرن خود از پلی استایرن پلیمري است که از منو

هیدروکربن مایع طی فرآیندي در پاالیشگاه ها از نفت خام تولید می شود 

در دماي اتاق پلی استایرن به طور معمول جامد می باشد که توسط حرارت قابلیت ارتجاع یا 

 .قالب ریزي کرد به دماهاي باال می توان آنها را ذوب و دوباره  نرمش پذیري دارد اما

.یک پلیمر معطر است پلی استایرن متعاباً. استایرن یک مونومر معطر است

استایروفوم ماده سبک وزنی است که انتقال . جاري پلی استایرن استایروفوم استنام ت

این قابلیت آنرا ماده اي ایده آل براي استفاده در ساختمان سازي کرده . حرارت پایین دارد

.هاي پانل عایق حرارت ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد ده در سیستماست و این ما

 کاربردهاست فوم پلی استایرن یک ماده پالستیک صلب با محدوده وسیعی از چگالی ها و

تخته یا ورق اکسترود شده پلی استایرن منبسط . آنرا به سه نوع اصلی تولید می کنندکه 

  ه  قالبشده فله اي پلی استایرن منبسط شد

این مصالح از مواد گوناگونی ساخته شده و به شکل موزاییک : پانل هاي پیش ساخته  -15

 .شوند خصوصیات آنها بسته به نوع محصول بسیار متنوع است یا کاشی به بازار عرضه می

.این عایق در بام مسطح بام شیب دار و سقف پیلوت کاربرد دارد
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  :امروز اهمیت استراتژیک کاال در دنیاي- 8- 1

گردد تا در نحوه استفاده از آن تجدیـد   نرژي یکی از مسایل استراتژیک در دنیا است و همین امر موجب میا

عـایق  یکی از موارد صرفه جویی انرژي اسـتفاده از  . نظر اساسی بعمل آید و از هدر رفتن آن جلوگیري شود

  . مناسب می باشد

صنعت ساختمان در دنیـاي کنـونی سـبب مـی شـود کـه        استفاده از عایق مناسب در صنایع مختلف بویژه

به شدت کاهش یابد، هرچند نصب ... استفاده از انرژي هاي فسیلی و تجدیدناپذیر همچون نفت، گاز، برق و 

سـال برگشـت خواهـد     4الـی   3عایق در ساختمان هزینه بر می باشد اما این هزینه انجام شده ظرف مدت 

  . خورد

  

  :کننده محصول ده و مصرفکشورهاي عمده تولیدکنن-9- 1

با توجه به هدررفت انرژي هاي فسیلی و تجدیدناپذیر و پیشرفت بشر در زمینـه تولیـد عـایق هـاي نـوین و      

از اکثـر کشـورهاي اروپـایی و آسـیایی      88تـا سـال    85دیگر اینکه کشور ما طـی سـال    از جهت امروزي و

توسـط  ) صـوتی   –حرارتـی  ( نده تولید عایق محصول عایق را به کشور وارد نموده است، این خود نشان ده

از جمله این کشورها می توان چـین، ژاپـن، هندوسـتان، عربسـتان، امـارات، آلمـان،       . می باشد این کشورها

  .اتریش، اسپانیا، انگلستان، ایتالیا، ترکیه، فرانسه، هلند، استرالیا، ایاالت متحده آمریکا و کانادا را نام برد

  .مومیت موضوع، این محصول قابل استفاده در تمامی کشورهاي جهان می باشدهمچنین با توجه به ع

  

  :شرایط صادرات- 10- 1

، صادرات کاال 27/12/1379طبق قانون معافیت صادرات کاال و خدمات از پرداخت عوارض مصوب 

جرایی، هاي ا ها، نهادها، دستگاه خانه یک از وزارت باشند و هیچ و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف می

ها و شوراهاي محلی که طبق قوانین و مقررات، حق وضع و اخذ عوارض دارنـد، مجـاز نیسـتند از     شهرداري

همچنین صادرات این محصـول  .کاالهاي و خدمات صادراتی عوارض اخذ نمایند و یا مجوز اخذ صادر نمایند

  .گردد شامل جایزه صادراتی نیز می
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وضعیت عرضه و تقاضا-2

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

تـن   42778طبق آمار ماخوذه از وزارت صنایع و معادن در کشور در مجموع به میزان  این محصول

تولید مـی گـردد کـه بـه تفکیـک      ) فوم نرم و سخت پلی اورتان ( تولید در دو نوع ) ظرفیت اسمی(

  .است تعداد و ظرفیت در جدول ذیل آورده شده

در کشور واحدهاي به بهره برداري رسیده در زمینه تولید عایق پلی اورتان

)تن ( ظرفیت  نوع محصولنام واحدردیف
سال اخذ 

مجوز

23501385پانل پلی اورتانرویان ساختمان1

801385فوم نرم پلی اورتانکهرنگ بسپار اصفهان5

10001386پانل پلی اورتانآموت صنعت شکوهیه3

30001386فوم نرم پلی اورتاناسفنج تبریز4

1001386فوم نرم پلی اورتانشرکت پلی یورتان پیمان6

352801386انواع فوم نرمسپهر ابر آسیا التکس7

6001386فوم نرم پلی اورتانصندلی سازان زرندیه8

10
الستیک سازي مهندس 

عنایت

قطعات و مصنوعات پلی 

ناورتا
2251388

101389پانل پلی اورتانتولیدي جاوه2

351389فوم نرم پلی اورتانمحمد و ابوالفضل اصحابی9

981389فوم نرم پلی اورتانآرون نگین پارس11

42778مجموع ظرفیت
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  هاي توسعه یافته در دست اجرا هاي جدید و طرح بررسی وضعیت طرح -2-2

 1406515ماخوذه از وزارت صنایع و معادن در کشور در مجموع بـه میـزان    طبق آمار این محصول

تاکنون از وزارت صنایع  84از سال ) فوم نرم و سخت پلی اورتان ( در دو نوع ) ظرفیت اسمی ( تن 

  .و معادن جواز تاسیس اخذ نموده اند که به تفکیک تعداد و ظرفیت در جدول ذیل آورده شده است

جراء در زمینه تولید عایق پلی اورتانطرح هاي در دست ا

)تن ( ظرفیت  نوع محصولنام واحدردیف
سال اخذ 

مجوز

14001381پانل پلی اورتانقطعات فوالدي پارت1

7500001384پانل پلی اورتانصنایع آموت بندر2

صنایع شیمیایی بوشهر3
پوشش هاي حفاظتی 

جامدپلی اورتان
4001384

10001384پانل پلی اورتانمیرزاییمجیدمحمد4

3500001384فوم نرم پلی اورتانتولیدي اریش خودرو5

40001384فوم سخت پلی اورتانارشادالدین- توکلی6

7
گروه مهندسی پوشش 

گستر سهامی خاص
100001385پانل پلی اورتان

1501385پانل پلی اورتانامیرسجدئی8

10001385فوم نرم پلی اورتانیپوریا ذاکري الحسین9

1001385فوم نرم پلی اورتانیاشار مظهري10

1001385فوم سخت پلی اورتانیاشار مظهري11

12
گسترش تهویه تبرید 

صدرا
10001386پانل پلی اورتان

501386پانل پلی اورتاننوروز اشتري جله کران13

30001386ورتانپانل پلی اطاهره روزیتا احتشامی14

15
حسن و علیرضا سعید 

مدقق
6001386فوم نرم پلی اورتان

2501386فوم نرم پلی اورتانصیاد عباسی جبل16

70001386فوم نرم پلی اورتانآریا صنعت مهسان17



  عایق صدا  هاي صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرك

استان کرمانشاه هاي صنعتی شرکت شهرك

٣٧

1001386فوم نرم پلی اورتاننوروز اشتري جله کران18

10001386فوم نرم پلی اورتانسیدحسین حسینی19

15001386فوم نرم پلی اورتانکارفوم صنعت20

25001386فوم نرم پلی اورتانشهرام فروغی فر21

22
سیدعلی 

اکبرمیراسماعیلی
15001386فوم نرم پلی اورتان

25001386فوم نرم پلی اورتانابراهیم صفري النجارقی23

10001387پانل پلی اورتانارمغان مبتکران پویا24

7001387فوم نرم پلی اورتانهنگارسعی25

2001387فوم نرم پلی اورتانبابک براتی26

22001387فوم نرم پلی اورتانمهدي بختیاري27

30001387فوم سخت پلی اورتانایرانیان لوازم تبریز28

10001387فوم سخت پلی اورتانکیهان سحري مقیم29

60001387فوم سخت پلی اورتانیپیمان خلیل30

10001387پانل پلی اورتاناطلس حدید جهرم31

1000001388پانل پلی اورتانارغوان کبیر32

300001388پانل پلی اورتانمحمدآقاجانی33

300001388پانل پلی اورتانکبیر پانل شکوهیه34

35
فنی مهندسی ایده پویاي 

تبرید
3601388انپانل پلی اورت

30001388فوم نرم پلی اورتانابر بسپار آرام36

30001388فوم نرم پلی اورتانامیر ایران پور37

38
محمد و ابوالفضل 

اصحابی
351388فوم نرم پلی اورتان

2501388فوم نرم پلی اورتانپارت پلیمر پیشرو39

10001388فوم سخت پلی اورتانامیر ایران پور40

400001389پانل پلی اورتانماموت پیشرو صنعت41

1201389فوم نرم پلی اورتانفتاح جدي42

5001389فوم نرم پلی اورتانپیشگام فوم پارسیان43

5001389فوم نرم پلی اورتانپیشگام فوم بسپار تهران44
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5001389فوم نرم پلی اورتانحسن سرخوش45

1501389فوم نرم پلی اورتانيمحمدرضا باقر46

1501389فوم سخت پلی اورتانمحمدرضا باقري47

27001389پانل پلی اورتانآناهیت فوم ایرانیان ساوه48

400001389پانل پلی اورتانعبدالحسین جان امیري49

1406515مجموع ظرفیت

  

  بررسی روند مصرف از آغاز برنامه -2-3

اي مسکونی و روند رو به رشد آن و همچنین با توجـه بـه الـزام سـاخت     با گسترش واحده

واحدهاي مسکونی بر اساس اصول مهندسی و تکنولوژیکی و طی آمار به دست آمده از سوي وزارت 

 –عـایق صـوتی   ( روند صعودي مصرف این دسته محصوالت ) صادرات و واردات ( بازرگانی، گمرك 

عایق پلـی اورتـان بـا توجـه بـه آمـار       میزان تولید بطوریکه میزان کامالً مشهود می باشد ) حرارتی 

تن که ایـن   39980، 86تن و در سال  2430، 85ماخوذه و واحدهاي بهره برداري رسیده در سال 

و  225واحـدهایی بـا ظرفیـت     89و  88همچنین در سال . اضافه خواهد شد 85عدد به تولید سال 

تاکنون کلیه واحـدهاي بهـره    85ه به صورت تجمیعی از سال تن به بهره برداري رسیده اند ک 143

  .تن در حال تولید می باشند 42778برداري رسیده کشور با ظرفیت اسمی مجموع 

بـه   88تـا   85صوتی نیـز از سـال    -همچنین با توجه به اینکه واردات محصول با نام عایق حرارتی 

ده است که اگـر عـایق پلـی اورتـان بـه      تن وارد کشور گردی 4343و  6309، 3739، 1945ترتیب، 

-این دسته محصوالت باشد، این ارقام خود نشـان دهنـده مصـرف بـاالي عـایق صـوتی      % 20میزان 

  .حرارتی در کشور می باشد

  :همچنین قابل ذکر است با توجه به مزیت هاي ذیل نسبت به عایق هاي دیگر برتري نسبی دارد 

مرتبه از میانگین گازهاي سـمی تولیـد    10قل از نظر گازهاي سمی در هنگام سوختن حدا-

.شده ناشی از سوختن تخته سه الیی کمتر است
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٣٩

.ویژگی احتراق و سرایت شعله ندارد-

.با رفع منبع گرمایی سوختن متوقف می گردد-

پلی اورتان یک مصالح ایزوالسیون گرمایی است که بیشترین مورد استفاده، کمترین میزان -

LANIBDA ق بندي در جهان استو باالترین عای.

.پلی اورتان تولید باکتري نمی کند و توسط هیچ حشره اي جویده نمی شود-

.در صورت اجراي صحیح پروسه تولید فرسوده نشده و گرد و غبار به خود نمی گیرد-

  

بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم -2-4

خوذه از وزارت بازرگانی و گمرك جمهوري اسالمی ایران، با توجه به اینکـه آمـار واردات   طی آمار ما

و مقایسه با صـادرات ایـن محصـوالت مـی      68069000این دسته محصول با شماره تعرفه گمرکی 

توان به این نتیجه رسید که اگر تولید داخلی به کیفیت و میزان مناسبی دسـت یابـد براحتـی مـی     

ساخت مسکن طی سالهاي نطقه را به خود اختصاص داد ضمن اینکه با روند رو به رشد توان بازار م

بهینه سازي مصرف انرژي و جلوگیري از هدر رفت گذشته و تاکنون و کاربرد این دسته محصول در 

  . انرژي خود گویاي بلوغ استفاده از دسته محصوالت را می رساند
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٤٠

طی سـال هـاي    و اروپایی همسایه کشورهاي آسیاییز تعدادي ا بهطی آمار ماخوذه این محصوالت 

 کشـور  از دالر بـه شـرح ذیـل     هزار 526میلیارد ریال و  5تن و با مبلغ  1037به میزان  88تا  85

  :شده اند صادر

88تا  85حرارتی کشور طی سالهاي -آمار صادرات  عایق صوتی

ارزش دالريارزش ریالی)کیلوگرم(وزنکشور طرف معاملهسال

1385

10000550440006000ارمنستان

675631376366728150195افغانستان

16710057383154062640ترکیه

9930671089007300جمهوري عربی سوریه

11000138846961504عراق

1386

20500692115847488ترکیه

159278010سري النکا

8270625491406735عراق

1736510074317410836ستانقزاق

21777758116488168لهستان

1387

4105768168581امارات متحده عربی

74489361191010018ترکمنستان

20000690750627487ترکیه

1388

3368216736703616903ارمنستان

22310082082057082822افغانستان

4628419349681119353امارات متحده عربی

14660047834052248339ترکمنستان

16680059248682059898ترکیه

5900019957015620215عراق

10368445015181245526491مجموع
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٤١

هاي تولید و عرضه محصول بررسی اجمالی تکنولوژي و روش- 3

پایین بودن زمـان واکـنش و    توان به مواد اولیه پلی یورتان داراي ویژگیهاي خاص می باشد که می

ول ا علت ساختار مولکولی خاص پلـی ه در ضمن ب ،مقاومت باالي این مواد در برابر آتش اشاره نمود

   سطح ورق و انعطاف پذیري بـاال کـه باعـث جـدا وتـرك خـوردن        پلی استر باعث چسبندگی باال به

  .پانل هاي تولیدي در هنگام نصب و جابجایی نمی شود

 4cmتوان اشاره کرد بعنوان مثال یک ساندویچ پانل  ص این مواد به باال بودن عایق میاز جمله خوا

ــل  ا پلــی .ول پلــی اتــر عمــل مــی کنــد ا پلــی 5cmول پلــی اســتر هماننــد یــک ســاندویچ پان

  :ماشین تزریق فوم

بـا ظرفیتهـاي تزریـق متفـاوت      low pressureو high pressureاین ماشین آالت به دو گونه

  .ه استطراحی شد

   همچنـین و هاي متفاوت امکان تغذیـه آب سـرد در جـدار بیـرون     مخازن دو جداره مواد با ظرفیت

کنترل دما وسطح مواد با سنسور القایی جهت تعیـین حـد    .گیرد گرم کردن آن با هیتر صورت می

مجهـز بـه پمـپ     .گیـرد  گیري مـواد بـه مخـزن صـورت مـی     ال و پایین مـواد و نقطـه شـروع بـار    با

انی بار گیري مواد از بشکه به مخازن مالسیون جهت هموژن نمودن مواد داخل مخزن و همزسیرکو

هـا و   هاي اصلی هیدروماتیک آلمان و مجهز بـه اینـورتر جهـت تغییـر سـرعت پمـپ       پمپ ،روزانه

دستیابی هر نوع دبی مورد نیاز مجهز به تجهیزات اندازه گیري جرمی جهت تـامین حـداکثر دقـت    

 OPو صـفحه نمـایش  S7-300زیمنس سـري  plcمجهز به ،ایستگاه هیدرولیک ،مورد نیاز دبی

  .می باشد تابلو برق و سایر ادوات برقی و کنترلی الزم ،جهت وارد نمودن تنظیمها

  Discontinuousو ) پیوسـته  (  Continuousماشین آالت تولید عایق پلی اورتان به دوگونـه  

متـر در هـر دقیقـه     8الـی   6پیوسته آن بـه طـور متوسـط     قابل ارائه می باشد که خط) ناپیوسته(

 60( ساندویچ پانل هاي پلی اورتان، پشم سنگ و پشم سنگ پلـی اورتـان در عـرض هـاي متغیـر      

    سـانتی متـر را بـا انـواع     20سانتی متر الـی   4و ضخامتهاي ) سانتی متري  120سانتی متري الی 
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٤٢

بیـان کننـده ظرفیـت خـط      double slat conveyorدر واقع طول قسمت . ورق ها داشته باشد

  .تولید می باشد

سـاعته   8مترمربع در هر شیفت کـاري   600الی  500 حدودبهتولیدظرفیتناپیوستهخطدراما

قسـمت    تمام خودکـار مـی باشـد و قالـب هـاي     قسمت تزریق در خط ناپیوسته بصورت . می رسد

press band در قسمت فرمینگ . ردن را انجام می دهدبه صورت هیدرولیک عملیات آب بندي ک

  .و رول بازکن ها و برش نیز به صورت خودکار عمل می نماید

  

  :اورتانپلیپانلساندویچناپیوستهتولیدخطآالتماشینفهرست

A) ROLL FORMING UNIT
1. Coil car
2. Uncoil car
3. Roll forming for wall panels
4. Roll forming for roof
5. Cutting
6. packing (max 1 tone)
B) POLYURETHANE UNIT
1. 2 component system , high pressure , PLC controlling unit , raw material 
sheating system , mixing head , automatic and manual system , cleaning with 
methylen chloride , nozzles , piping and installation
C)PRESSING UNIT
1.Press(Hydraulic system , maximum 12 m length , 3000mm partial press 

processing , 1200 mm width)

2.Side blocks for wall (maximum 12 m)
3. Side blocks for roof( maximum 12 m)
4. Cutting (blade saw)
5. Auto thrust system for finished panel
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٤٣

  

  

تولیدخط  نمودار-4

  

  

  

رول فرمینگ ورق 

آلومینیومی

تزریق پلی 

اورتان

پرس گرم و 

رفع کامل درز

برش 

پانل

بسته بندي 

و حمل

لوط ایزو ، پلی ال ، مخ

کاتالیزور و گاز



  عایق صدا  هاي صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرك

استان کرمانشاه هاي صنعتی شرکت شهرك

٤٤

مالی طرحبررسی -5

  ـ نوع فعالیت و فروش محصول1

ریال  265000که هر مترمربع آن به مبلغ  )عایق پلی اورتان (  با توجه به قیمت روز بازار محصول

: جدول ذیل تدوین گردیده است ،به فروش می رسد

  

)هزار ریال(قیمت فروشواحدمیزان تولید سالیانهنام محصولردیف

47700000مترمربع180000عایق پلی اورتان1

47700000متر مربع180000مجموع

ـ زمین2

توضیحات)هزار ریال(قیمت کل)ریال(قیمت واحد )متر مربع(مساحت

60003000001800000  

  

ـ محوطه سازي3

)هزار ریال(کل هزینه )ریال(قیمت واحد ر مقدار کاشرح کار 

60001000060000خاك برداري و تسطیح

41315000061950حصار کشی

1349100000134900آسفالت وپیاده رو سازي

27503500096250ایجاد فضاي سبز،روشنایی و پارکینگ

353100جمع کل
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٤٥

ـ ساختمان سازي4

شرحردیف
نوع 

مان ساخت

متر (مساحت

)مربع
)هزار ریال(کل هزینه )ریال(قیمت واحد

180016000002880000سولهسالن تولید1

3001300000390000سولهانبار مواد اولیه2

5001300000650000سولهانبار محصول3

2003500000700000دفترساختمان اداري وسرویسها4

50150000075000نساختماساختمان نگهبانی5

    2850  مجموع6

4695000جمع کل

  

ماشین آالت وتجهیزات  ـ5

ردیف
نام ماشین آالت 

وتجهیزات

کشور 

سازنده
)ریال(قیمت واحدقیمت به دالر

   قیمت کل

)هزار ریال(

43620046280820004628082ترکیهخط رول فرمینگ1

2
سیستم پیش گرم 

یصفحه آلومینیوم
20000212200000212200ترکیه

3
خط پلی یورتان 

...)مخلوط مواد و (
41100043607100004360710ترکیه

15000159150000159150ترکیهچیلر4

13400014217400001421740ترکیهدستگاه برش5

6
دستگاه اتوماتیک بسته 

بندي
13000013793000001379300ترکیه

7
ل سیستم کنتر

الکتریکی
17900018991900001899190ترکیه

75007957500079575ترکیهقطعات یدکی مورد نیاز8

13327001413994700014139947جمع کل
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٤٦

ـ تأسیسات عمومی و تجهیزات با مشخصات فنی آنها6

)هزار ریال(قیمت مشخصات فنیشرحعنوان:ردیف

400K.W400000برق رسانی وسیم کشی1

20000اینچ4آب رسانی2

20000لیتر12لوله کشی گاز- مخزن سوخت3

60000بخاري و کولروسائل سرمایش وایمنی4

35000...تلفن و سایر5

10000  ایمنی6

545000جمع کل

  

ـ وسائل حمل ونقل داخل وخارج کارخانه7

کشور سازندهشرح وسائل:ردیف
مشخصات 

فنی
تعداد

یمت ق

)ریال(واحد
)هزار ریال(قیمت کل

1100000000100,000تن 3ایرانوانت نیسان1

1350000000350,000تن 5ایرانلیفتراك2

450,000جمع کل

  

  

مواد اولیه وبسته بندي براي هر کدام از محصوالت  - 8

ردیف
نام مواد اولیه و مشخصات 

فنی
محل تأمین

مصرف 

سالیانه
واحد

نه هزی

)ریالی(واحد
)هزینه کل هزار ریال

3650000013140000تن360ایرانپلی ایزو1

1150000016560000تن1440ایرانورق آلومینیومی2

  ایرانگاز و کاتالیزور3
متر 

مکعب
80001440000

31140000جمع کل
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٤٧

  

ـ برآورد هزینه آب ،برق وسوخت مصرفی9

واحدشرح
مصرف 

روزانه
)هزار ریال(هزینه کل)ریال(هزینه واحد مصرف سالیانه

5015000100015000متر مکعبآب مصرفی

K.W3200960000430412800برق مصرفی

  سوخت

مصرفی 

2006000070042000متر مکعبگاز

4012000360043200لیترگازوئیل

60180007000126000لیتربنزین

639000جمع کل

  

  

  

ـ برآورد هزینه تعمیرات و نگهداري10

)هزار ریال(هزینه تعمیرات سالیانهدرصد)هزار ریال(ارزششرح

353100310593محوطه سازي

46950003140850ساختمان

ماشین آالت،تجهیزات ووسائل 

آزمایشگاهی
141399475706997

545000527250تأسیسات

450000522500وسائل حمل ونقل

908190جمع کل
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٤٨

برآورد حقوق ودستمزدونیروي انسانی - 11

نیروي انسانی مورد نیازردیف

تخصص و 

میزان 

تحصیالت

تعداد
متوسط حقوق 

)ریال(ماهیانه

متوسط حقوق 

)هزارریال(سالیانه

110000000164000  لیسانسمدیر عامل1

18000000131200لیسانس  مدیرامور اداري مالی2

1600000098400لیسانس  مدیر فروش3

1350000057400لیسانس  منشی4

1330000054120-  نگهبان5

1400000065600فوق دیپلم  تکنسین برق6

83500000459200دیپلم  کارگر ماهر7

14628000001029920مجموع

  .ددماهانه محاسبه می گر4/16حقوق ساالنه :تبصره

ـ برآورد سرمایه ثابت؛12

الف ـ هزینه هاي سرمایه اي 

)هزار ریال(مبلغ شرح

1800000زمین

353100محوطه سازي

4695000ساختمان سازي

14139947ماشین آالت ،تجهیزات و وسائل آزمایشگاهی

545000تأسیسات

450000وسائل حمل ونقل

40000)ه ساختمان اداريدرصدهزین30الی20(وسائل دفتري

1101152)درصد اقالم باال5(پیش بینی نشده

23124199جمع کل
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٤٩

ب ـ هزینه هاي قبل از بهره برداري  

)هزار ریال(مبلغ شرح

هزینه هاي سرمایه %1(هزینه هاي تهیه طرح،مشاوره،اخذ مجوز،حق ثبت قرار دادهاي بانکی

)اي
50000

20598)صدکل حقوق ساالنهدر%2(هزینه آموزش پرسنل

1620350)سوخت،مواد اولیه وحقوق ودستمزد.روزهزینه هاي آب،برق 15(هزینه هاي راه اندازي وتولید آزمایشی

1690948جمع کل

24815148سرمایه ثابت برابر است با مجموع هزینه هاي سرمایه اي وقبل ازبهره برداري

  

ـ برآورد سرمایه در گردش13

  
    

)هزار ریال(مبلغشرحنوانع

6228000ماه مواد اولیه وبسته بندي2مواد اولیه وبسته بندي

171653ماه هزینه حقوق ودستمزد2حقوق ودستمزد

64466روز هزینه هاي آب،برق،سوخت وتعمیرات15 تنخواه گردان

6464120جمع کل

  

برآورد هزینه استهالك ـ مبالغ به هزار ریال  - 14

هزینه استهالك سالیانهدرصدارزش دارائیحشر

353100310593محوطه سازي

46950003140850ساختمان

14139947101413995ماشین آالت،تجهیزات ووسائل آزمایشگاهی

545000527250تأسیسات

4500001045000وسائل حمل ونقل

40000208000وسائل دفتري

110115210110115پیش بینی نشده

1755803جمع کل
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هزینه هاي تولید سالیانه - 15

)هزار ریال(مبلغ شرح

31140000هزینه مواد اولیه وبسته بندي

1029920هزینه حقوق ودستمزد

639000)آب برق سوخت(هزینه انرژي

908190هزینه تعمیرات ونگهداري

1685856)درصد اقالم باال5(هزینه پیش بینی نشده تولید

354030)یک درصد اقالم باال(هزینه اداري و فروش

0)درصد مقدار وام سرمایه ثابت5(هزینه تسهیالت مالی

49630)دو در هزار سرمایه ثابت(هزینه بیمه کارخانه

1755803هزینه استهالك

37562429جمع کل

  

  

  

        

ریال 208680=  -----------------------= قیمت تمام شده محصول 

  

  

  هزار ریال 47700000= ریال  265000 ×متر مربع  180000= فروش کل سالیانه معادل 

  

  

  

  

جمه هزینه هاي تولید 

سالیانه

میزان تولید سالیانه
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درصد راندمان100ـ محاسبه نقطه سربه سر، در16

شرح هزینه
هزینه ثابتهزینه متغیر

)هزار ریال(هزینه کل

درصدمقداردرصدمقدار

مواد اولیه وبسته 

بندي
311400001000031140000

30897630720944701029920حقوق و دستمزد

آب برق (هزینه انرژي

)سوخت
5112008012780020639000

7265528018163820908190هزینه تعمیرات ونگهداري

143297785252878151685856پیش بینی نشده

35403010000354030اداري و فروش

0001000مالی هزینه تسهیالت

004963010049630بیمه کارخانه

0017558031001755803هزینه استهالك

استهالك قبل از بهره 

برداري
00338190100338190

جمع هزینه هاي 

تولیدي
34473735342688337900618

  

        

درصد 91/25=  -----------------------=  درصد فروش در نقطه سربه سر

  

  هزار ریال 9799382= جمع هزینه هاي تولید  –فروش کل = سود و زیان ویژه 

  

  = ارزش افزوده ناخالص 

هزار ریال 15012810) =بسته بندي+ مواد اولیه + انرژي+ هزینه تعمیرات و نگهداري( –فروش کل

فروش کل –هزینه متغیر 

هزینه ثابت



  عایق صدا  هاي صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرك

استان کرمانشاه هاي صنعتی شرکت شهرك

٥٢

  = ارزش افزوده خالص 

هزار ریال  17106802) =استهالك +استهالك قبل از بهره برداري ( +ارزش افزوده ناخالص

  

        

درصد 47/31=  -----------------------=  نسبت افزوده ناخالص به فروش

  

        

درصد 86/35=  -----------------------=  نسبت افزوده خالص به فروش 

  

        

درصد 31=  -----------------------=  نرخ برگشت سرمایه

  

        

هزار ریال 1772511=   -----------------------=  بت سرانهسرمایه ثا

  

        

هزار ریال 2234233=   -----------------------=  سرانه کل سرمایه گذاري

  

        

0.31=   -----------------------------=  نرخ بازدهی سرمایه

  

          

2.63=   -----------------------------------------------------=  دوره برگشت سرمایه

  

  

فروش کل

ارزش افزوده ناخالص

فروش کل

ش افزوده ناخالصارز

سرمایه گذاري کل

سود سالیانه

تعداد پرسنل

سرمایه ثابت

تعداد پرسنل

کلسرمایه 

کل سرمایه گذاري

هزینه تسهیالت +سود وزیان ویژه

استهالك+سود+ هزینه تسهیالت مالی +استهالك قبل از بهره برداري

کل سرمایه گذاري
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