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 نام و كد آيسيك محصول .۱.۱

 استاندارد هاي بندي طبقه از يكي ،)ISIC( اقتصادي هاي فعاليت رشته المللي بين استاندارد بندي طبقه

اقتصادي سازمان ملل - توسط شوراي اجتماعي ۱۹۴۸بندي در سال  متن اولية اين طبقه .است المللي بين

متحد پذيرفته شد و به كشورهاي عضو توصيه شد تا اين نظام را بعنوان يك استاندارد ملي بپذيرند و يا 

 ISICبندي  المللي، از طبقه مجدد اطالعات آماري خود مطابق با اين سيستم به منظور مقايسه بين با تنظيم

  .استفاده كنند

 و چاپ آمار، كميسيون اجالس دهمين در آن تصويب از پس و ۱۹۵۸ سال در ISIC ويرايش اولين

 سوم ويرايش شد، تصويب آمار ميسيونك اجالس پانزدهمين در ۱۹۶۸ سال در دوم ويرايش. شد منتشر

 ۱/۳تصويب شد و در نهايت نسخة  ۱۹۸۹ سال در آن اجالس پنجمين و بيست در آمار كميسيون توسط

 .منتشر گرديد ۲۰۰۳مورد بازنگري قرار گرفت كه در سال  ۲۰۰۲در سال 

 فعاليت نوع حسب بر اطالعات بندي طبقه در المللي، بين سطح در چه و ملي سطح در چهاين استاندارد 

 وسيع استفاده مورد اقتصادي آمارهاي ساير و درامد اشتغال، توليد، جمعيت، هاي زمينه در تصادي،اق

 رشته بندي طبقه طرح تنظيم براي اي پايه عنوان بهاين استاندارد  از كشورها از تعدادي .است گرفته قرار

 و كشورها از بسياري هاي يتفعال رشته هاي بندي طبقه مقايسه قابليت. اند كرده استفاده خود هاي فعاليت

ISIC  در بندي طبقه تفصيلي سطوح در ها رده بين تناسب است بوده اجرا قابل كه جا آن تاحفظ شده و 

  .تضمين شده است ISIC رده يك با تنها كشورها ملي هاي طرح

 حسب بر آمارها تفكيك هنگام كه است فعاليتي هاي رده از اي مجموعه ةارائ بندي، طبقه اين عمده هدف

 اين ها فعاليت المللي بين استاندارد بندي هطبق هدف نابراين،ب. شود واقع استفاده مورد ها فعاليت قبيل اين

 نوع طبق بر را مستقل واحدهاي بتوان كه كند ارائه اي گونه به را فعاليت هاي رده از مجموعه اين كه است

 سازماندهي طرز با امكان حد تا ISIC هاي رده فتعري. كرد بندي هطبق دهند مي انجام كه اقتصاديت فعالي

 .است شده مرتبط اقتصادي آمارهاي در فرايند اين توصيف نحوه و واحدها در اقتصادي فرايند

بندي كرد  طبقه ۳نسخة  ISICرا بر پاية  »ايران اقتصادي هاي فعاليت«نيز مركز آمار  ۱۳۷۳در سال 

 بود عمده ايران در كه هايي فعاليت و شدند حذف نداشتند اقمصدها كه در ايران  كه در آن برخي فعاليت

 اين در. گرفت خاص طبقه بود، نشده داده اختصاص خاص طبقه آن به المللي بين بندي طبقه در ولي
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 نزديك آينده در آن انجام امكان كه يهاي فعاليت برخي و شده شناختههاي  فعاليت مي تما براي بندي طبقه

 كه شد رعايت اصولي طبقات، به كد اختصاص نحوه در و شده تعيينمي رق چهار كد داشت وجود

 .داد انجام توان مي خطايي هيچگونه بدون يا و كمترين با را المللي بين بندي طبقه با مقايسه

 بندي طبقه اقتصادي، فعاليت ديدگاه با شده فهرست هاي كارگاه بندي طبقه منظور به نيز ۱۳۸۱ سال رد

 و داد قرار بازنگري مورد بود كرده تهيه ۱۳۷۳ سال در ايران آمار مركز كه را صادياقت هاي فعاليت

 استاندارد بندي طبقه سوم ويرايش اساس بر ايران اقتصادي هاي فعاليت بندي طبقه« عنوان تحت

 .منتشر نمود »)۱۳۸۱ سال در شده بازنگري(اقتصادي هاي فعاليت رشته تمامي المللي بين

انجام شده است،  ۱/۳نسخة  ISICي  هاي اقتصادي ايران بر پايه بندي فعاليت نگري طبقهاز آنجاييكه باز

به اين ترتيب . است ISICها نيز كامالً هماهنگ با كدگذاري مورد استفاده در  نحوة كدكذاري فعاليت

جدول كه هاي  حروف الفبا براي رده: بندي عبارتند از هاي مورد استفاده در اين طبقه سلسله مراتب رده

و ارقام » گروه«مي براي تعيين رق، ارقام سه »بخش«شود، ارقام دورقمي براي تعيين  ناميده مي» قسمت«

  .»طبقه«چهار رقمي براي تعيين 

 و گروه ۱۶۱، بخش ۶۲، قسمت ۱۷از  )۱/۳ نسخة(اقتصاديهاي  فعاليت المللي بين استاندارد بندي طبقه

 تدوين طبقه ۳۷۴ و گروه ۱۶۳ بخش، ۶۴، قسمت ۱۸ در حاضر بندي طبقه كه است شده تشكيل طبقه ۲۹۸

 .است شده

هاي  بندي صرفاً محصولي تحت نام روكش كفش وجود ندارد ولي از آنجاييكه كلية فعاليت در اين طبقه

 ISICبندي  اتيلن در طبقه هاي پالستيكي از جنس پلي مرتبط با توليد انواع محصوالت پالستيكي بويژه فيلم

باشد بنابراين روكش پالستيكي كفش نيز بعنوان يكي از محصوالت  مي ۲۵۲۰رقمي  ۴كد  داراي يك

  .باشد مي ۲۵۲۰بندي داراي كد  اتيلن در اين طبقه هاي پالستيكي از جمله جنس پلي توليدي از فيلم

 باشد اما بدليل اهميت مي ۱۹۲۰بندي كد مربوط به توليد كفش و محصوالت مربوط به آن  در اين طبقه

بندي، روكش پالستيكي كفش جزء محصوالت پالستيكي در نظر گرفته  جنس محصوالت در طبقه

  :است شده داده نشان ISIC بندي طبقه در محصول اين قرارگيري مراتب سلسله زير جدول در. شوند مي

  ISICبندي  سلسله مراتب قرارگيري توليد محصوالت پالستيكي در طبقه -١جدول 

  فعاليت شرح  فعاليت كد  زيرمجموعه

  صنعت  ت  قسمت

  پالستيكي و الستيكي محصوالت انواع توليد  ۲۵  بخش

  كفش بجز پالستيكي محصوالتانواع  توليد  ۲۵۲  گروه

  كفش بجز پالستيكي محصوالت توليد  ۲۵۲۰  طبقه
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هاي پالستيكي از جمله  لمكند عالوه بر توليد انواع في بيان مي ۲۵۲۰همانطور كه شرح فعاليت در طبقة 

ها  شود كه برخي از مهمترين آن اتيلن، كلية محصوالت پالستيكي مورد استفاده را نيز شامل مي پلي

  :عبارتند از

 كف و ديوار و سقف پالستيكي هاي پوشش •

 پالستيكي لوله و ميله و ورقانواع  •

 )اتيلن پلي و سي وي پي(پوليكا و پالستيكي اتصاالت و لوله •

 )فريزر كيسه زباله، كيسه(نايلوني و پالستيكي هاي يسهك انواع •

 پالستيكي قفل ،تابلو، پارو •

 پالستيكي چادرهاي و حصير •

  پالستيكي بطري در و بطري قوطي، •

 پالستيكي طناب پالك، رول •

 پالستيكي جاظرفي و ظروف انواع •

 پالستيكيو مخازن  گالن •

 فايبرگالس قطعاتانواع  •

 ...و  الستيكيپ ايمني كاله ،كاور ،كيف ،جلد •

 پالستيكيهاي  جعبهانواع  •

  سيم انواع پالستيكي روكش •

  

ها و محصوالت پالستيكي مرتبط با طرح موردنظر نشان  رقمي آيسيك انواع فيلم ۸در جدول زير كد 

  :داده شده است

  هاي پالستيكي رقمي آيسيك مرتبط با انواع فيلم ٨كد  -٢جدول 

  نام محصول  آيسيك كد  م محصولنا  آيسيك كد

  روكش پالستيكي صندلي  ۲۵۲۰۱۲۹۳  فيلم پالستيكي  ۲۵۲۰۱۲۱۲

  )پالستيك(گلخانه   ۲۵۲۰۱۳۱۳  صفحات پالستيكي  ۲۵۲۰۱۲۱۴

  دستكش پالستيكي يكبار مصرف  ۲۵۲۰۱۴۳۶  ورق پالستيكي خودچسب  ۲۵۲۰۱۲۱۵

  كي يكبار مصرفروپوش پالستي  ۲۵۲۰۱۴۳۷  انواع فيلم پالستيكي چند اليه  ۲۵۲۰۱۲۱۹

  انواع كيسه و پاكت پالستيكي  ۲۵۲۰۱۵۱۰  بندي محافظ حبابدار پالستيكي جهت بسته  ۲۵۲۰۱۲۳۶

  انواع كيسه پالستيكي  ۲۵۲۰۱۵۱۱  )چسب اتيلن، پلي اپوكسي، اليه، سه(پوشش پالستيكي لوله  ۲۵۲۰۱۲۵۰

  پاكت پالستيكي  ۲۵۲۰۱۵۱۵  روكش پالستيكي سيم و كابل  ۲۵۲۰۱۲۵۱

  كيسه نايلون  ۲۵۲۰۱۵۱۶  سفره پالستيكي  ۲۵۲۰۱۲۸۴
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 صادرات و واردات شرايط و گمركي تعرفة .۱.۲

 )تعرفة گمركي(رقمي  ٨در آمار گمركي هر يك از محصوالت صادراتي و وارداتي بوسيلة يك كد 

در . اي از اين محصوالت است كنندة خانواده رقم اول اين شمارة تعرفة گمركي بيان ٦شوند كه  معرفي مي

هاي مختلف شماره تعرفة مجزايي  هاي پالستيكي از جنس مار، تقرايباً براي كلية صفحات و ورقاين آ

, صفحه"با شرح تعرفة  ٣٩٢٠١٠اتيلن  هاي از جنس پلي شماره تعرفة انواع صفحه و ورق. وجود دارد

 نشده با جور اگاه ي تکيه فاقد, مطبق نشده مستحکم وغيراسفنجي، , ناتيل  پلي ازها و تيغه  باريكه, ورق

 هاي ورقه ها، ورق ها، صفحه ساير"با شرح تعرفة  ٣٩٢٠است كه زيرمجموعة كد تعرفة " ديگر مواد

 فاقد نشده، مطبق نشده، مستحکم پالستيکي، غيراسفنجي، مواد از تيغه و ها ، باريکه(Foil-Film)نازك

 .است" ديگر مواد با مشابه طريق به نشده يا جور گاه تکيه

تقريباً اختصاص به انواع  ۳۹۲۰و  ۳۹۱۹هاي زيرمجموعة كدهاي  مرك، شماره تعرفهدر آمار گ

تقريباً اختصاص به انواع  ۳۹۲۱هاي زيرمجموعة كد  هاي پالستيكي غيراسفنجي و شماره تعرفه ورق

در جدول زير شرح و نيز حقوق ورودي هر يك از . هاي پالستيكي اسفنجي و تقويت شده دارد ورق

  .نشان داده شده است ۳۹۲۰۱۰ركي زيرمجموعة كد هاي گم تعرفه

  ٣٩٢٠١٠هاي گمركي زيرمجموعة كد  شمارة تعرفه، شرح و حقوق ورودي و مالحظات هر يك از تعرفه –٣جدول 

  حمل واحد  ورودي حقوق  كاال نوع  تعرفه شماره

 Kg  %۲۰  شده چاپ اليه يك – اتيلن پليمرهاي از  ۳۹۲۰۱۰۱۰

 Kg  %۲۰  نشده چاپ اليه يك – اتيلن پليمرهاي از  ۳۹۲۰۱۰۲۰

 Kg  %۲۰  شده چاپ پالستيكي مواد از اليه چند – اتيلن پليمرهاي از ۳۹۲۰۱۰۳۰

 Kg  %۲۰  نشده چاپ پالستيكي مواد از اليه چند – اتيلن پليمرهاي از ۳۹۲۰۱۰۴۰

 Kg  %۲۰  استرچ – اتيلن پليمرهاي از ۳۹۲۰۱۰۵۰

 Kg  %۴  يون تبادل خاصيت با اتيلني پلي عايق ورق – اتيلن ايپليمره از ۳۹۲۰۱۰۶۰

 Kg  %۲۰  ساير – اتيلن پليمرهاي از ۳۹۲۰۱۰۹۰

اتيلن كه در اين گزارش مورد بررسي قرار  هاي پالستيكي از جنس پلي تقريباً كلية محصوالت فيلم

 و واردات قوانين كتاب اساس بر. شود هاي جدول فوق وارد و صادر مي  گيرد در قالب شماره تعرفه مي

  .است نشده تعيين محصول اين صادرات يا واردات براي خاصي شرايط هيچ صادرات

 ۳۹روكش پالستيكي كفش داراي كد تعرفة مجزايي نيست و در صورت واردات اين محصول در فصل 

اي هاي محصوالت پالستيكي اين فصل كه داراي كده هاي مختلف آن در زير بخش و با توجه به جنس
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و  ۳۹۲۶۲۰هاي  ها، شماره گيرند كه مهمترين اين كد تعرفه هستند، قرار مي ۳۹۲۶الي  ۳۹۱۹تعرفة 

  .هستند ۳۹۲۶۳۰

 المللي موردنياز استانداردهاي ملي و بين .۱.۳

 كه است كشور رسمي مرجع تنها قانون، موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد ةمؤسس

 كه است اين بر سعي .باشد مي )رسمي( ملي استانداردهاي رنش و تدوين تعيين، ةوظيف دار عهده

 آوري فن و فني توليدي، شرايط به توجه با و ملي مصالح و ها مطلوبيت جهت در ملي، استانداردهاي

 كنندگان، مصرف توليدكنندگان، :شامل نفع و حق صاحبان منصفانه و آگاهانه مشاركت از حاصل

  .باشد دولتي هاي سازمان و نهادها و تخصصي و علمي مراكز بازرگانان،

 ملي استانداردي اتيلن پلي نازك هاي ورق و فيلم با بويژه پالستيكي هاي ورق و فيلم انواع بيشتر براي

 نوع اين بندي بسته و ها آزمون ,تعاريف ,بندي طبقه و انواع ,عمومي هاي ويژگي به كه است شده تنظيم

 استفاده مورد پالستيكي هاي ورق و فيلم هاي ويژگي براي نيز ها آن بر عالوه و است پرداخته كاالها

گيري  كه در برخي از اين استانداردها نحوة محاسبه و اندازه دارد وجود ملياستاندارد  عموم بطور

مورد از  ۵. هاي ذكر شده بيان شده است ها با استفاده از روش ها و خصوصيات آن هايي از ويژگي نمونه

  :عبارتند از اتيلن پلي نازك هاي قهورهاي مهم  ويژگي

 وزن مخصوص �

 مقاومت به ضربه �

 ضريب اصطكاك �

 كدري �

 شفافيت �

 ترشدگي، تنش اكسيژن، انتقال ضريب كششي، خواص خمشي، خواص چون هايي ويژگي ديگر و

  .شدن توده برابر در مقاومتو  آب بخار انتقال ضريب ها، فيلم متوسط ضخامت

هاي كاربرد آن نيز  ش كفش تنظيم نشده است و حتي در حوزهاي در مورد روك استاندارد ملي

ها وجود  استاندارد خاصي وجود ندارد بلكه يكسري قوانين و مقرراتي در رابطه با نحوة استفادة از آن

ها بطور كل  اتيلن و پالستيك هاي نازك پلي ها و ورق در جدول زير كد استاندارد ملي مربوط به فيلم. دارد

  .استبيان شده 
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  ها بطور كل اتيلن و پالستيك هاي پلي كد استاندارد ملي فيلم -٤جدول 

  چاپ سال  استاندارد عنوان  ملي استاندارد شماره

  ١٣٤٩  اتيلن با وزن مخصوص كم هاي پلي هاي آزمون فيلم ها و روش ويژگي  ٦٣٤

  ١٣٧١  تيلنا پلي نازك هاي ورقه  ١٠٩١

 ١٣٧١  عمومي مصارف براي زياد مخصوص وزن با اتيلن پلي ورقه هاي ويژگي  ١٤٣٧

  ١٣٨٢  ها ويژگي ـ متر ميلي ٢٥/٠ حداقل ضخامت با اتيلن پلي هاي ورق ـ بندي بسته  ٥٧٩٩

  ١٣٨٣ آزمون هاي روش و ها ويژگي -  اتيلن پلي هاي فيلم- بندي بسته  ٧٢٧٦

  --   ها تعيين پس دادن مواد رنگي در پالستيك  ٢١٧

  ١٣٨٢ خمشي خواص تعيين ـ ها ستيکپال  ٣٥٧

  ١٣٨٥  )گيري جذب آب اندازه(مواد پالستيك   ٩١١

  ١٣٨٢ گيري نشت مواد رنگي اندازه –مواد پالستيك   ٩١٤

  ١٣٧٥  گيري مقاومت مواد پالستيك در برابر مواد شيميايي اندازه –مواد پالستيك   ٩١٥

  --   زينتي اي اليه چند پالستيکي هاي ورق  ١٣٣٢

  ١٣٧٠  استاندارد با تطبيق ,آزمون روش ,عالمتگذاري ,بندي بسته ,ها ويژگي- زباله پالستيکي کيسه هاي ويژگي  ٢٠٥٧

  ١٣٨٠ آزمون و تثبيت شرايط به رسيدن براي استاندارد محيطي شرايط-ها پالستيك  ٢١١٧

  ١٣٧١  آزمون روشهاي,ويژگيها,تعاريف-عمومي مصارف براي خودچسب پالستيکي هاي برچسب هاي ويژگي  ٢١٤٦

  ١٣٧٣  هاي چند اليه پالستيكي ورق  ٢٣١٤

  ١٣٨١ سنجي وزن روش- ورق و فيلم در آب بخار عبور سرعت تعيين روش-ها پالستيك  ٢٩٣٦

  ١٣٧٠ ها ويژگي-ها ميوه آب بندي بسته تجه آلومينيوم اليه با )مجوف هاي پاکت(پالستيکي هاي کيسه  ٣١٩١

 ١٣٨٠  سنجي وزن روش به ضخامت تعيين- انعطاف قابل پالستيکي هاي ورق و ها فيلم  ٥٩٤١

 ١٣٨١  مکانيکي تقطيع وسيله به ضخامت تعيين- ورق و فيلم-  پالستيک  ٦٢٣١

  ١٣٨١ آزمون روش-كششي خواص )گيري اندازه(تعيين-ها پالستيك  ٦٦٢١

 ١٣٨٢  آزمون عمومي روش :بار زير خمشي شکل تغيير دماي تعيين ـ ها پالستيک  ٦٨٤٥

  ١٣٨٤  آزمون روش- کدري ميزان تعيين-ورق و فيلم-ها پالستيک  ٨١٩٠

  ١٣٨٤  آزمون هاي روش- شدن توده برابر در مقاومت تعيين-ورق و فيلم-ها پالستيک ٨١٩١

  ١٣٨٤ پاستوريزه آبگونه لبني هاي فراورده بندي بسته جهت اليه سه پالستيکي هاي فيلم- بندي بسته  ٨٥١٤

  ١٣٨٥ کلي الزامات و تعاريف و اصطالحات- الکتريکي اهداف براي پالستيکي هاي فيلم مشخصات  ٨٥٧٧

  ١٣٨٧  فشار اختالف روش-گاز عبور سرعت گيري اندازه-ورق و فيلم-ها پالستيک  ١١١٧٦

كه مابقي مربوط به فيلم و  ي است در حالياتيلن هاي پلي استاندارد اول در جدول فوق مخصوص فيلم ۵

 اجـراي  و موجـود  هـاي  مهـارت  و امكانات بررسياين استانداردها با . هاي پالستيكي بطور كل است ورق

از استانداردهاي كشورهاي توسعه يافته و يـا در حـال توسـعه از جملـه      استفاده باو  الزم هاي آزمايش

ه شده است، در جدول زير برخي از اين استانداردهاي جهاني آورده آلمان، آمريكا، انگلستان و ايتاليا تهي

  :شده است
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  برخي از استانداردهاي جهاني –٥جدول 

  استانداردعنوان   جهاني استاندارد شماره

D 833  ASTM  هاي پالستيكي تعاريف و اصطالحات در خصوص فيلم  

D 4649 ASTM  يکيستپال يها لميف يهايژگيو  

D 1004  ASTM  نازک يکيپالست يها ورق کشش و مقاومت آزمون  

D 2103  ASTM  لنيات يپل يها لميف يهايژگيو و مشخصات  

2782 BS  اتيلن آزمون ضخامت پلي 

53455 DIN ها استحكام پالستيك 

53479 DIN ها چگالي پالستيك 

53121 DIN ها عبور بخار آب در پالستيك 

  :اتيلن به شرح زير است هاي نازك پلي ها و ورقه ندارد در مورد فيلمبرخي از موارد استا

 ها ويژگي .۱.۳.۱

اتـيلن بايـد از نظـر سـاخت كـامالً يكنواخـت بـوده و در سـطح آن          هاي نازك پلـي  ورقه: ظاهري وضع

 صاف كامالً بايد ورقه هاي كناره .نشود ديده غيره و حفره ,سوراخ ,پوستگي ,ساخت ناهمواريگونه  هيچ

  .ف و يا پوسيدگي در آن ديده نشودشكا و بريدگي و بوده

 جـدول  در شده داده مقادير طبق بايد آن رواداري و نازك هاي ورقه ضخامت :آن رواداري و ضخامت

، اسـت هاي ديگر استاندارد بيان شده بند در كه وسائلي و گيري اندازه براساس بايد مقادير اين .باشدزير 

  .گردد تعيين

  اتيلن هاي نازك پلي هاي فيلم و ورقه اندازه –٦جدول 

  درصد رواداري ضخامت  )متر ميلي(ضخامت اسمي  )متر سانتي(عرض

  ٩١.٤تا 

  ٠.٠٢٥٤تا 

  ٠.٠٣٨تا  ٠.٠٢٥٤از 

  ٠.٣تا  ٠.٠٣٨از 

٣٥  

٢٥  

٢٠  

  ١٥٢.٤تا  ٩١.٤از 

  ٠.٠٢٥٤تا 

  ٠.٠٥١تا  ٠.٠٢٥٤از 

  ٠.٣٠تا  ٠.٠٥١از 

٣٥  

٢٥  

٢٠  

  ١٥٢.٤بيشتر از 
  ٠.٠٢٥٤تا 

  ٠.٣٠تا  ٠.٠٢٥٤از 

٣٥  

٢٥  
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 بندي بسته .۱.۳.۲

 وارد اي صـدمه  هـا  آن بـه  عـادي  ونقل حمل هنگام كه مطمئن هاي بسته در بايد اتيلن پلي نازك هاي ورقه

  .طاقه تهيه و به بازار عرضه نمود بصورت بايد را ها ورقه .شود بندي تهبس نشود

  گذاري عالمت .۱.۳.۳

  :بايد مطالب زير بوضوح نوشته شود اتيلن پلي نازكهاي  ورقهفيلم و  محتوي بسته هر روي

  سازنده تجارتي عالمت يا نام .۱

  طاقه هر غيرخالص و خالص وزن .۲

  ورقه جنس .۳

  ايران ساخت .۴

  تاريخ ساخت .۵

  شماره توليد .۶

  طول و عرض ورقه, ضخامت .۷

 رنگ .۱.۳.۴

  :هاي زير باشد رنگ از يكيه ب تواند مي رنگي اتيلن پلي هاي ورقه

  .گيرد كه ورقه در معرض مستقيم نور خورشيد قرار مي براي مصارف معمولي و مواردي -) تيره(سياه �

  .گيرد كه ورقه در معرض نور خورشيد قرار نمي براي مواردي - طبيعي  �

  قصهاي عاري از ن ورقه .۱.۳.۵

 اصـوالً  و بوده برجستگي و پوسته هوا حباب، آلودگي، و لكه از عاري واقعي بطور بايد اتيلن پلية ورق

  .باشد يكنواخت رنگ نظر از
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 محصول مصرف هاي زمينه بررسي .۱.۴

هاي پالستيكي  اتيلني كامالً مشهود است، فيلم هاي پلي هاي پالستيكي از جمله فيلم كاربرد گستردة فيلم

نحوة مصرف فيلم و . گيرد هاي مختلفي مورد استفاده قرار مي از زندگي و صنعت به شكلدر هر بخشي 

  :تواند باشد اتيلن به دو شكل زير مي هاي نازك پالستيكي بويژه پلي ورق

هاي مختلف مورد  در ضخامت )شفاف يا و رنگي نشده، يا و شده چاپ(هايي كه بصورت خام  فيلم �

از . گردد هاي متفاوت به بازار عرضه مي صوالت بصورت رول در اندازهگيرد، اين مح استفاده قرار مي

هاي كشاورزي،  توان به سفره، روميزي، جلد كتاب، پرس كارت، فيلم جملة اين كاربردها مي

بندي در صنايع مختلف بويژه صنعت  هاي مورد استفاده در بسته هاي ضدخوردگي فلزات و فيلم فيلم

 .غذايي اشاره كرد

گيرد كه ممكن  ها براي توليد محصول ديگري با كارايي متفاوت مورد استفاده قرار مي يلماز اين ف �

هاي نايلون، روكش  ها تشكيل شده باشد مانند كيسه است محصول نهايي بطور كامل از اين فيلم

  هاي محصول نهايي باشد مانند نوار بهداشتي ها و اليه كفش و يا اينكه يكي از بخش

 هاي فيلمو  ١شرينك هاي فيلم مهم و اصلي دستة دو به ويژگي و خاصيت اساس بر يپليمر هاي فيلم

 از فردي به منحصر و مشخص خانوادة يك به شرينك،هاي  فيلمشوند كه  مي بندي تقسيم )استرچ( ٢کششي

 ادند تميز قابل ،شاننهايي هاي استفاده و توليد فرايندهاي ها، ويژگي وسيلة به كهشود  گفته مي ها فيلم

شوند و  تشكيل مي ها ولفيناپلي و (PVCs) كلرايدها وينيل پلي اصلي دستة دو از ها آن .باشند مي

 استرچ هاي فيلم .شوند مي استفاده ها پالت روي بر بار واحدهاي يا منفرد اقالم براي استرچ هاي بندي بسته

 از کاال محافظت و تثبيت منظور به بار واحدهاي روي بر

 بندي بسته براي ها فيلم اين از .دارند اربردک محيطي عوامل

 درب، قطعات شده، بندي پالت بارهاي مواد، هاي رول ها، کتاب

 فيلم به ها شركت از بسياري .شوند مي استفاده ...و پنجره

 مواد با كه زماني در كاالها، كردن بندي بسته جهت کششي

 هاي جعبه و صفحات چندال، هاي ريسمان نوار، مثل ديگري

  .دارند توجه شوند، مي بندي بسته دار موج

                                                
 
 
1. Shrink films  
2. Stretch films  
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 آسان حمل و جابجايي البته و بندي بسته نگهداري، جهت را اي العاده فوق شرايط اتيلن پلي شرينک فيلم

 پذيري، انعطاف مانند فردش به منحصر خصوصيات دليل به محصول اين .است آورده فراهم محصوالت

 خواص شده، بندي بسته مادة درزگيري يا كردن نفوذ غيرقابل يتابل، قمناسب قيمت استفاده، راحتي سبکي،

 اين كاربرد .است کرده پيدا اي ويژه جايگاه بندي بسته صنعت در خورندگيسُر و چقرمگي خوب، نوري

بندي  بسته ،سازي رنگ صنايع، کسرامي و کاشي صنايع، يزع فلصناي، چوب صنايع در ها فيلم نوع

 غذايي مواد، انواع فلزي ابزارآالت، ديگر كاغذي محصوالت و ها تقويم ها، كارت ها؛ بازي ها، بازي اسباب

 ضروري ها آن مورد در شفّّاف و مجلّل ظاهري با و محكم بندي بسته كه جايي در كاالها انواع وكنسروي، 

  .باشد مي مهم است،

هاي  بندي ديگر در بسته كه منجر به پيشي گرفتن از مواد اتيلن پلي كششيهاي  از جمله مزاياي فيلم

 برابر در محافظت كششي، فيلم شفافيت محصول، هر شكل با پذيري تطبيقصنعتي شده است عبارتند از 

 به محصول اين. ماندگاري و باال چسبندگي ،قيمت مزاياي و توليد قابليت سايش، و رطوبت و چركي

 مورد هاي پالت بندي بسته جهت اتوماتيک نيمه و اتوماتيک تمام آالت ماشين در استفاده قابليت رول صورت

 به مربوط صنايع خصوص به مختلف صنايع در استفاده

 خاصيت با اتيلن پلي استرچ فيلم .است دارا را پتروشيمي

 متر دوبيش از  ارتفاع تا و شده پيچيده ها پالت دور باال کشساني

 و حمل طوالني هاي مسافرت در را پالت روي محصوالت نيز

 و اليه سه اليه، تک مختلف انواع در ها فيلم اين .نمايد يم محافظت

  .شوند مي عرضه اليه هفت

ي ها عرض و متريليم ٥٠٠ي قطرها بهي کيپالست اي يمقوائي ها دوکي رو بر ديتول هنگام استرچي ها لميف

 با اي و لنيات يپلي بند بسته لفاف کي اي لنيات يپل فوم کي توسط سپس شده، دهيچيپ متريليم ٧٥٠- ٥٠٠- ٣٥٠

 .شود يم يبند بسته و شدهي چيپ لفاف استرچ لميف

  :به دو دستة زير قابل تقسيم هستند مصرف هاي حوزه حسب بر پليمري هاي فيلم

  :گيرند مي قرار مصرف مورد زير حوزه دو در ها فيلم اين: بندي بسته به مربوط هاي فيلم )الف

 بايد باشد، مي غذايي مواد با مستقيم تماس در فيلم لتحا اين در که آنجايي از :موادغذايي بندي بسته

 مثال طور به .گيرد قرار مدنظر آن در موجود هاي افزودني و رزين نوع انتخاب در بهداشتي نکات

 از برخي در همچنين .نمود استفاده ها فيلم از گونه اين توليد در شده بازيافت هاي رزين از توان نمي

 از کربن اکسيد دي و اکسيژن نظير گازهايي عبورپذيري قابليت که شود مي دهاستفا هايي فيلم از موارد

 مورد غذايي مواد نگهداري مدت بردن باال و نگهداشتن تازه منظور به ها فيلم اين .باشد شده کنترل ها آن
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 مرغ، گوشت، بندي بسته نظير کاربردهايي به توان مي مصرف حوزه اين در .گيرند مي قرار استفاده

 غذايي مواد نمودن استريليزه و جوشاندن قابل هاي کيسه تنقالت، بندي بسته شده، پخته و منجمد اهايغذ

  .نمود اشاره ... و

 و البسه بندي بسته نظير کاربردهايي به توان مي نيز مصرف حوزه اين در :غيرغذايي بندي بسته

  .نمود اشاره ... و منسوجات

  :بندي بسته غير صنعتي کاربرد داراي هاي فيلم )ب

  .باشد مي ... و زباله هاي کيسه آسترها، ها، روکش شامل حوزه اين در ها فيلم ترين عمده

اتيلن را بصورت  اليه و چند الية پلي هاي تك هاي كاربردي انواع فيلم توان بسياري از زمينه بنابراين مي

  :زير ليست كرد

  اي گلخانه هاي فيلم �

  نايلوني كيسةانواع پاكت و  �

  زباله كيسة �

 كفش، صندلي پالستيكي روكش �

  روپوش پالستيكي �

 )مدت بلندمدت و كوتاه(بندي مواد غذايي  بسته �

 )غير غذايي(بندي صنعتي بسته �

  مصرف يكبار پالستيكي دستكش �

  بندي بسته جهت پالستيكي حبابدار محافظ �

  )هاي ضد خوردگي فلزات فيلم(لوله پالستيكي پوشش �

 پالستيكي روميزي سفره، �

  ...و  �

  :گيرد اتيلن مورد بررسي قرار مي هاي پلي هاي مهم مصرف فيلم از زمينه برخي

  اي هاي گلخانه فيلم .۱.۴.۱

 براي عمده طور به و اي گلخانه محصوالت توليد در که هستند ها فيلم از اي دسته اي گلخانه هاي فيلم

 نظير هايي الفين پلي پايه عمدتاً و .روند مي کار به اي گلخانه محصوالت و گياهان از محافظت و وکار کشت

LDPE، LLDPE، EVAو PVC و کشت در کمکي ابزار يک عنوان به اي گلخانه هاي فيلم. باشند مي 

 حال در محصوالت روي بر حفاظتية الي يک ايجاد با و روند مي کار به اي گلخانه محصوالت از حفاظت
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 اين کلي طور به دهند، مي قرار کنترل تحت را گياه بر مؤثر محيطي هاي مشخصه ساير و نور دما، کشت

  .شوند مي تقسيم اصلي نوع دو به ها فيلم نوع

  پذير تخريب �

  ناپذير تخريب �

 يا گياهان از حفاظت براي که است محدودي و مشخص و مفيد عمر دورة داراي پذير تخريب فيلم يک

 يک اولية شدر و زني جوانه دورة مثال طور به شده تعيين پيش از زماني دورة يک براي محصول يک

 تخريب محيط در خود به خود طور به فيلم شده تعيين زمان مدت طي از پس .رود مي کار به جوان گياه

 در ها فيلم نوع اين مصرف ميزان .نيست آن آوري جمع به نيازي ديگر لذا و شود مي آن جذب و شده

 تمام گران بسيار آن نهايي قيمت هم و دارد بااليي توليد هزينه هم که زيرا است پايين بسيار جهان

  )اسرائيل و اروپا جنوب در( .شود مي

 و UV نور زدگي، مه جوي، عوامل برابر دراي بايد  هاي گلخانه كه فيلم بااليي مقاومتبدليل 

 افزودني مواد انواع با شده تقويت PVC يا شده اصالح PE ازها  آن عمدة، دنباش داشته اکسيداسيون

هاي  نايلون .شوند مي ساخته شيميايي مواد و اکسيداسيون باکتري، رطوبت، ،UV نور برابر در مقاوم

اليه و بيشتر  اليه و سه شوند داراي انواع مختلف تك كشاورزي كه بعنوان پوشش گلخانه استفاده مي

  .هستند

 ستا عبارت دهد ارائه خوبي و مناسب کاربرد بتواند تا باشد داشته بايد اي گلخانه فيلم يک که خواصي

  :از

 :(UV) بنفش ماوراء نور برابر در مقاومت •

 يک .شود مي عالي پليمرهاي تخريب سبب شيميايي هاي واکنش سري يک ايجاد علت به خورشيد نور

 طول در حال اين با کند، جذب را UV محدوده در هايي تابش تواند، نمي عمالً PE نظير خاص پليمر

 زنجيرهاي ساختار در شيميايي تغييرات سبب حرارتي ايه تنش دهي، شکل فرآيندهاي و پليمريزاسيون

PE واکنش اين نتيجه در .شوند مي نوري هاي تخريب به مواد حساسيت افزايش سبب که شده 

 گرفتن شتاب به منجر توانند مي که شوند مي توليد مرئي نور به حساس هيدروپراکسيدهاي فتوشيميايي،

  .شوند تخريب

  :زدگي مه ضد •

 روي شبنم تشکيل نتيجه در و آب شدن کندانس احتمال روز، شبانه طول در دمايي اتتغيير دليل به

 در و فيلم از خورشيد نور عبور کاهش سبب ايگلخانه فيلم روي شده کندانس آب دارد، وجود فيلم
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 که هايي فيلم براي زدگي مه ضد افزودني مواد از استفادهلذا  شود مي گياه رشد سرعت در کاهش نتيجه

  .است ضروري و الزم دارند کاربرد مرطوب هاي محيط ساير و ها گلخانه در

  :رنگ •

 عبورپذيري ميزان نظير آن نوري و فيزيکي خواص روي را زيادي اثرات فيلم نبودن يا بودن رنگي

 پايه بر مالچينگ هاي فيلم در .دارد ... و فيلم داخل حرارت حفظ ،IR موج طول جذب ميزان خورشيد، نور

PE و شود مي جوان گياهان رشد نرخ افزايش و حرارت نگهداري افزايش سبب فيلم به دوده نافزود 

 محيط دماي از باالتر دمايي در را خاک تبخير، کاهش و خورشيد انرژي جذب واسطه به سياه هاي فيلم

 در ها فيلم نوع اين .دارند متداول مالچينگ هاي فيلم به نسبت بيشتري مزاياي بنابراين و کنند مي نگهداري

 و توليد بازدهي افزايش سبب زيرا هستند جالبي اقتصادي مزاياي داراي کلم و کاهو فرنگي، توت کاشت

  .دارند بيشتري قيمت لذا شود مي ها دانه ثمردهي شدن سريعتر

  :فيلم ضخامت و پهنا •

 اين از كمتر البته( دباشن مي متر ۱۶ تا ۱۲ بين ها آن پهناي هستند، پهن خيلي معموالً اي گلخانه هاي فيلم

 مشتري درخواست با متناسب فيلم .رسد مي هم متر ۲۰ به پهنا اين اوقات گاهي اما )دارد وجود هم ميزان

  .باشد مي متغير ميکرون ۱۰۰۰ تا ميکرون ۷۵از زني فيلم ضخامت .شود مي تهيه

  :فتوسلکتيو •

 اين است متفاوت مختلف، ياهانگ رشد نياز اساس بر نور هاي موج طول تفکيک اينکه به توجه با

 از يکي گفت توان مي واقع در که است اي گلخانه هاي فيلم هاي ويژگي مهمترين از يکي خاصيت

 مناسب هاي موج طول که است خاصيتي فتوسلکتيو .باشد مي عرصه اين در جديد بسيار موضوعات

 سازد مي دور آن از را مضر هاي موج و داده عبور فيلم از را )نظر مورد گياه با متناسب( گياه رشد براي

  .گردد مي توليد مشتري درخواست به توجه با که

  :کاربردها

 پوشش ،٤ ها گلخانه ،٣ مالچينگ همچون کاربردهايي توان مي اي گلخانه هاي فيلم براي عمده طور به

 و شناور هاي چمال ،٦ سبز هاي علوفه بندي بسته هاي کيسه کوتاه، تونل پوشش، )ها تونل( ٥گياهان روي

                                                
 
 
3. Mulching  
4. Green house  



  صنعتی استان قم هایشرکت شهرک
 عنوان گزارش

 

 
 

    روكش كفشسنجی مقدماتی توليد  گزارش امکان

  ۸۸- ۱۳۲ - ۰۵: كد گزارش يک: تعداد نسخ اول :ويرايش ۱۳۸۸ دی: تاريخ تهيه

 

 ۷۶از      ۲۰  :شماره صفحه  موسسه مشاوره و تحليل كسب و كار ايباكو

 

 کاربردها ساير و مالچينگ بين که است ذکر به الزم .نمود اشاره باران برابر در محافظت و ٧ متحرک

 ساير در که صورتي در کند مي رشد پليمري پوشش روي در گياه مالچينگ در .دارد وجود تفاوت

 مواد حاوي ها فيلم اين .)وشر دو اين ترکيب هم گاهي( .نمايد مي رشد پليمري پوشش زير در گياه ها روش

 و اکسيداسيون ها، باکتري ها، کپک رطوبت، ،UV اشعة برابر در مقاومت افزايش جهت اي ويژه افزودني

 حتي و سازي محوطه ها، خانه باغباني در فيلم نوع اين تجاري، مصرف کنار در باشند، مي شيميايي مواد

  .گيرد مي قرار استفاده مورد عمليات طول در نساختما و مواد از حفاظت براي ساختماني صنايع در

  

  بندي صنايع بسته .۱.۴.۲

 .است گسترده بسيار بندي بسته صنعت در اتيلن پلي هاي ورقه مصرف

 و يخچال مانند حجيم اجسام و ها كارتن قبيل از مواردي بندي بسته منظور: حجيم اشياء بندي بسته

 .باشد مي متر ۲ از بيش تا متر يسانت ۵۰ز ا معموالً بندي بسته نوع اين عرض. اشدب مي ... و لباسشويي

 باشد مي متنوعي محصوالت و ظروف ها، بطري ها، كارتن بندي بسته منظور: معمولي اشياء بندي بسته

 نـايلون  مثـال  بطـور . نامند يم (Shrink pack) پك شرينك را ها آن اصطالحاً و است كمتر ها آن عرض كه

 كنسرو هاي قوطي يا و بيسكويت مانند غذايي مواد هاي كارتن يا و معدني آب يا و نوشابه هاي بطري دور

 ميكـرون  ۹۰ الـي  ۶۰ از هـا  آن ضـخامت  و متـر  سـانتي  ۷۰ الـي  ۳۵ بـين  ها فيلم اين عرض معموالً. غيره و

 .باشد مي

  غذايي صنايع بندي بسته چندالية هاي فيلم •

                                                                                                                                       
 
 
5. Row Covers (tunnels)  
6. Silage bags  
7. Floating mulch  
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 بندي بسته اليه چند و دو هاي فيلم غذائي، مواد بندي بسته صنايع در بردپركار بسيار مواد از يكي

 چند و شد شروع پالستيكي )اليه چند هاي فيلم( مركب هاي فيلم از استفاده ،۱۹۵۰ سال اواسط از .باشد مي

 ميزان نظر از و كرد پيدا بيشتري تكامل و اهميت اليه، چند هاي فيلم تكنولوژي كه نكشيد طول سالي

  .گرفت قرار اهميت دوم درجة در شيشه از بعد مصرف،

 تازه، سبزيجات خشك، چاي و قهوه شير، و لبنيات كالباس، و سوسيس تازه، گوشت بندي بسته

 پركاربرد هاي فيلم اين هدف بازارهاي از همه و همه خشكبار و شيريني و شكالت انواع و زده يخ غذاهاي

 شاهد روز به روز متعدد هاي زمينه در آن گستردگي و ايران ئيغذا صنايع اوضاع به توجه با .هستند

 توليدكنندگان، از آمده بدست اطالعات براساس .هستيم غذائي مواد مدرنبندي  بسته يافتن اهميت

  :گردند مي تقسيم عمده دسته دو به غذائي مواد نگهداري زمان حسب بر غذائي مواد بندي بسته هاي فيلم

  بلندمدت براي غذائي مواد بندي بسته هاي فيلم )الف

  مدت كوتاه براي غذائي مواد بندي بسته هاي فيلم )ب

 خشك، چاي و قهوه، )سال ۱ حدود( زده يخ غذاهاي بندي بسته هاي فيلم از توان مي اول دستة از

  .هستند دوم دستة جزء نيز ... و شير و لبنيات تازه، گوشت .برد نام )ماه ۶ حدود( شكالت خشكبار،

هاي  د غذايي پروتئيني مانند گوشت قرمز، مرغ، ماهي؛ جهت مصرف نيازمند حفظ شرايط و ويژگيموا

کننده و خريدار  بنابراين اين مواد غذايي تا زماني که به دست مصرف. باشند خود در هنگام توليد مي

 بويژه( ها  بندي بستهنوع  اين در استفاده مورد هاي فيلم. بايد تازگي خود را حفظ نمايند. نهايي برسند

 کربناکسيد دي حال عين در و شده اکسيژن نفوذ مانع که شوند ساخته اي گونه به بايد ،)لبني هاي فرآورده

 کربناکسيد دي ماندن و شود مي آن شدن فاسد و قارچ رشد باعث اکسيژن نفوذ .دهند عبور خود از را

 روش به اليهها به صورت چند لمفي اين .گردد مي آن شدن فاسد باعث نيز پنيرة بست داخل در

 مورد پنير نظير لبني هاي فرآورده بندي بسته براي که هايي فيلم .شوند مي توليد دمشي کواکستروژن

  .باشند مي زير خواص داراي که هستند ترموپالستيکي اليههاي چند گيرند، فيلم مي قرار استفاده

  .است فرص حد در و بوده پايين خيلي فيلم اين در اکسيژن نفوذ �

 .باشد مي باال ها فيلم اين در کربناکسيد دي نفوذ �

 .دارد خوبي درزگيري و ممانعتي خاصيت �

 به نگهداري شرايط .است مهم آن نگهداري زمان مدت که يابد مي اهميت وقتي ويژه به پنير بندي بسته

 ممکن حد تا سيژناک نفوذ از بايد ابتدا در .دارد بستگي بازار ترجيحات و نگهداري دماي پنير، نوع

 بايد نيز رطوبت و شود مي پنير شدن فاسد باعث و است قارچ رشد اصلي عامل که چرا شود جلوگيري

 )اليه ۹ و ۸ ،۷ ،۵ ،۳( اليه چند صورت به ها فيلم نوع اين .گردد جلوگيري آن وزن کاهش از تا شود حفظ

 ساختار غذايي بندي بسته هاي فيلم يدتول براي ها فيلم ساختارهاي مهمترين جمله ازو  شوند مي توليد
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 اين ضخامت .باشد مي اتيلن پلي/EVOH/آميد پلية الي سه ساختار و آميد پلي/PE/آميد پلي اليه سه

  .است آمدهزير  جدول در ساختارها

  هاي لبني بندي فرآورده هاي بسته مثالي از اين ساختار فيلم -٧جدول 

  )رصدد( نسبت  ساختار

PA / PE ۷۰ / ۳۰  

OPA / PE  ۶۰ / ۱۵  

PETP / PE / EVOH / PE  ۷۵ / ۱۲  

PETP / ALU / PE  ۹۱۶۰ / ۱۲  
  

  
  هاي لبني بندي فرآورده اي از بسته نمونه - ١شکل 

 در نيز کربن اکسيد دي نفوذ که شود مي باعث است کم ها آن در اکسيژن نفوذ که هايي فيلم از استفاده

 از اکسيدکربن دي .است پنير بندي بسته در هايي فيلم چنين معايب جمله از امر اين که باشد پايين ها آن

 در که شود مي پنيري بندي بسته در کربن اکسيد دي گاز توليد باعث ميکروفلورا، نظير زنده هاي ارگانيسم

 بندي بسته از اکسيدکربن دي باشند، تهداش اکسيدکربن دي برابر در کمتري نفوذ ها فيلم اين که صورتي

  .شود مي پنير شدن فاسد باعث امر اين و کند باد اصطالحاً بسته تا شود مي باعث و نشده خارج

  فلزات ٨هاي ضدخوردگي فيلم .۱.۴.۳

ة نحو .آورند مي فراهم خشک صورت به خوردگي برابر در حفاظت براي مناسبي روش ها فيلم اين

 .گيرد مي صورت تبخير، عمل انجام و مستقيم تماس با خوردگي برابر در فلزات از ها فيلم اين حفاظت

 بخار صورت به طريق اين از که دارند، را بسته محيط در شدن تبخير خاصيت VCI شيميايي مواد

                                                
 
 
8. Vapor Corrosion Inhibitors  
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 در را فلز شده پوشيده هاي قسمت يوني،ة الي يک تشکيل با و نشينند مي فلز سطح روي بر و درآمده

 مدت طوالني حفاظت براي که دارد خودپرکنندگي خاصيت يونية الي اين .کنند مي تحافظم خوردگي برابر

 ها اليه اين .شوند مي توليد اليه ۵ و اليه سه اليه، تک صورت به VCI هاي فيلم .گيرد مي قرار استفاده مورد

 داراي VCI هاي فيلم .شوند توليد توانند مي رود، مي انتظار ها آن از که خواصي و کاربرد نوع با متناسب

 اين .هستند VCI شده تقويت پالستيکي فيلم ،VCI کششي فيلم ،VCI معمول فيلم نظير مختلفي انواع

 قطعات بندي هبست براي که شوند مي توليد اي کيسه و اي صفحه شکل دو به فلزات حفاظت براي ها فيلم

  .گيرند مي قرار استفاده مورد اي کيسه هاي فيلم کوچکتر، قطعات براي و اي صفحه هاي فيلم بزرگتر،

 زنگ فوالد کربني، ساده فوالد نظير را فلزات انواع از وسيعي محدوده از حفاظت توانايي ها فيلم اين

 ها آن کاربردهاي از برخي به ادامه در .دارند را غيره و گالوانيزه فوالد نقره، آلومينيوم، برنج، مس، نزن،

  :گردد مي اشاره

  غيره و ها سيم و ها تيوپ ها، لوله صفحات فنرها، شامل :فلزات �

 غيره و ها ميله ها، شفت موتور، اجزا ها، پيستون شامل :اتومبيل �

 ها دنده چرخ ماشيني، هاي قسمت فورجينگ، گري، ريخته هاي پالت شامل :مهندسي �

 وغيره ها اسلحه انواع دريايي،-هوايي تجهيزات و قطعات :دفاعي �

  
  هاي ضد خوردگي فلزات هايي از کاربردهاي فيلم نمونه –٢شکل 

  :از عبارتند ها فيلم اين کلي هاي ويژگي
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 گردند، مي توليد شفاف و متنوع هاي رنگ در که بوده ميکرون ۲۰۰ تا ۲۵ بين ها فيلم اين ضخامت �

  .است مشاهده قابل شده، بندي بسته فلز که طوري به

 .را دارند...)ه، بلبرينگ، ديسک ولول دنده، چرخ( لزاتف مختلف اشکال براي حفاظت قابليت �

 .هستند استاندارد اتيلني پلي ساختارهاي و باال لغزشي و کششي مقاومت حرارتي، شوک داراي �

 .دارند را کم نسبتاً مقادير در دسترس قابل ويژه ساختارهاي توليد امکان �

 .دارند خوردگي تحفاظ خاصيت و اتيلن پلي مانعي خواص از العاده فوق ترکيبي �

 .هستند اتيلني پلي بندي بسته تجهيزات در استفاده براي مناسب حرارتي خاصيت داراي �

 .است دسترسي قابل مختلف هاي اندازه و ها شکل در ها آن هاي ورق و ها تيوپ ها، کيسه �

 ساير و فلزي چند فنرهاي شده، گالوانيزه شده، سرد کار فلزات بندي بسته براي ويژه طراحي قابليت �

  .دارند را خاص فلزات

 .ماه ۲۴ مدت به نفوذناپذيري ويژگي باتوانايي حفظ خاصيت حفاظتي  �

 .دارد را درصد ۳۰۰ تا طول افزايش توانايي که باال کششي مقاومت �

 .هستند سازگار درزگيرها و ها گريس ها، رنگ از وسيعي محدوده با ها فيلم اين �

 .دهد نمي قرار تأثير تحت را فلز سطح الکتريکي و نوري مکانيکي، خاصيت يوني تک VCI اليه �

 افزايش ها فيلم اين عمر طول تا شود مي باعث امر اين و دارند خودتعميري توانايي ها فيلم اين بعالوه

 .دارند خوردگي برابر در را فلزات از حفاظت توانايي سال ۲ تا ها فيلم اين از برخي که طوري به يابد

  :دارد بستگي زير عوامل به ها VCI از انتظارد مور خواص ويژگي انتخاب

  .شود مي حفاظت که سطحي و فلز طبيعت �

  بندي بسته نحوه �

  .است نظر مورد که محافظتي نوع �

 بندي بسته سيستم و محيط �

  خوردگي ضد خاصيت تاثير زمان مدت �

 آب از ناشي خسارات از جلوگيري منظور به مختلف بناهاي و انبارها موقت پوشش: عمومي مصارف

ها و مراكز ادراي بعنوان روميزي، سفره  ها، هتل ، مورد مصرف در منازل، رستورانخاك و گرد و هوا و

هـاي   در اين قبيل مصارف نياز كمتري به وجـود ويژگـي  . و مصارف ديگري چون جلد كتاب، پرس كارت

لـف مـورد   هـاي مخت  هـا و ضـخامت   هاي نـايلون معمـولي در انـدازه    شود و همان فيلم خاص احساس مي

 .گيرد استفاده قرار مي

  روكش كفش .۱.۴.۴

شوند از جملة محصوالتي است كـه داراي   هاي پالستيكي توليد مي بعنوان يكي ازمحصوالتي كه از فيلم

همانطور كه از نام محصول مشخص است از اين محصـول بعنـوان    .كاربردهاي خاص و محدودي است



  صنعتی استان قم هایشرکت شهرک
 عنوان گزارش

 

 
 

    روكش كفشسنجی مقدماتی توليد  گزارش امکان

  ۸۸- ۱۳۲ - ۰۵: كد گزارش يک: تعداد نسخ اول :ويرايش ۱۳۸۸ دی: تاريخ تهيه

 

 ۷۶از      ۲۵  :شماره صفحه  موسسه مشاوره و تحليل كسب و كار ايباكو

 

تواند بـه دو شـكل    ها مي حيط، هدف از اين پوشششود كه با توجه نوع م پوششي براي كفش استفاده مي

  :زير باشد

  جلوگيري از انتقال آلودگي كفش به محيط �

  کار ها از آلودگي محيط محافظت کفش �

  :تواند مورد استفاده قرار گيرد بنابراين در دو نوع محيط كار متفاوت مي

مضر باشـد و از طرفـي ديگـر     تواند خطرناك و يا در محيطي كه از يك طرف آلودگي حتي به مقدار كم مي .۱

توان بـا تعـويض    است چرا كه در غير اينصورت مي) تعداد دفعات يا حجم افراد(رفت و آمد به اين محيط زياد 

تـوان بـه    اي از ايـن محـيط مـي    بعنوان نمونـه . برطرف نمودكفش و پوشيدن كفش مخصوص محيط مشكل را 

هـا،   هـاي جراحـي، كليـة آزمايشـگاه     يماستاني از قبيل اتـاق هاي ب هاي آثار باستاني، محيط ها بويژه موزه موزه

 .هاي حساس در محيط صنعتي اشاره كرد ه هاي قرنطينه و كلية آزمايشگا مكان

وجـود دارد كـه هماننـد اسـتفاده از      گـل، رنـگ، روغـن، مـواد شـيميايي     هايي چـون   در محيطي كه آلودگي .۲

  .مفيد باشد تواند ميهاي كار در اين محيط اتفاده از روكش كفش و  لباس

  

  هايي از روکش کفشنمونه - ٣شکل 

تواند يكبار مصرف باشد و يا اينكه تا مدتي مورد اسـتفاده قـرار    ها مي اين محصول با توجه به ويژگي

ر مصـرف داراي ضـخامت و   محصـول يكبـا  . شود ها استفاده مي گيرد كه با توجه به شرايط محيط از آن

اقتصـادي آن   ةويژگي عدم يكبار مصرف بودن مزيتي اسـت كـه باعـث صـرف    استحكام كمتري است اما 

  .شود مي

هاي يكبـار مصـرف اسـتفاده     هاي حساس به آلودگي معموالً از روكش در محيط آزمايشگاهي و محيط

هاي بادوام  معموالً از روكش كفش هاي آلوده براي جلوگيري از انتقال آن به شود و برعكس در محيط مي

هـا   هـاي معمـولي از جـنس نـايلون و بيشـتر در آزمايشـگاه       در حال حاضر از روکـش  .شود استفاده مي

هاي مخصوص کارگـاهي کمتـر ايـن نـوع      با توجه به وجود کفش .شود و يکبار مصرف است استفاده مي

   .ته استها مورد توجه قرار گرف روکش
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هـاي متنـوع و گونـاگوني     ها، جنس و وزن ها، رنگ زهروكش كفش داراي اندا

  :است كه در زير بيشترين تنوع موجود براي هريك بيان شده است

هاي ديگر در  گرم و بسياري وزن ۷.۵و  ۶.۸، ۶.۵، ۳.۴، ۲.۸، ۲: وزن �

  اين محدوده

  ، طاليي، سياهسبزآبي، سفيد،  :رنگ �

 ...متر و  سانتي ۳۶*۱۵، ۴۱*۱۵، ۳۹*۱۶.۵ :اندازه �

 يورتان پروپيلن، پلي اتيلن، پلي پلي :نسج �

  تايي ۱۰۰تايي،  ۵۰، )جفت(تايي۴هاي  در جعبه :بندي بسته �

 بررسي كاالهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول .۱.۵

، مصـرف  مـوارد ايـن   از يكـي اتـيلن آورده شـد كـه     هاي پلي هاي مصرف انواع فيلم در بخش قبل زمينه

 از هـايي  ويژگـي  داراي بايـد  گيرد مي قرار استفاده مورد بندي بسته براي كه اي ماده. دباش مي بندي بسته

 يخچـال  قبيـل  از حجـيم  اشياء بندي بسته براي. باشد شفافيت و پارگي برابر در بودن مقاوم ارزاني، قبيل

 بـراي  صـول مح اين از. تاس شده رايج نايلون از استفاده امروزه كه شد مي استفاده كارتن از گذشته در

 فـوق  مـوارد  همـان  نيـز  آن علت كه شده مي استفاده ديرباز از معدني آب مانند حجم كم اشياء بندي بسته

 همـراه  بـه  را زيسـت  محيط آلودگي و نشده تجزيه طبيعت در كه است اين نايلون عيب مهمترين. باشد مي

 تمـام  گـران  بسـيار  ولي مرتفع بعي اين شود استفاده كارتن و كاغذ از بندي بسته مقاصد براي اگر. دارد

 ارزانـي  و شـفافيت  قبيـل  از مواردي نيز بار تره و ميوه بندي بسته مانند كشاورزي مصارف در .شود مي

  .دارد وجود محصول اين در ها ويژگي اين كه هستند مطرح

 يصرفم و يا واسطه يکاال و رسد يم مصرف به ماًيومستق بوده ينهائ کاالهاي نوع از استرچ هاي فيلم

 ،يشکسـتن  ن،يسـنگ  اسـت  ممکـن  شوند كـه  استفاده مي ييکاالهابندي  براي بسته .باشد ينم گريد يکاالها

 فيلم رقيب کاالهاي .دنباش داشته نامشخص شکل اي و زيت يايزوا و ها گوشه يدارا فشردن قابل دار،يناپا

ي چـون  مـواد  ازتواننـد   مـي  استرچ فيلم .باشد مي آن اوليه مواد به توجه با استرچ هاي فيلم انواع استرچ،

 توليـد  اتـيلن،  پلي فيلم ارزاني به توجه با که دنشو توليد EVAسي و  وي اتيلن سبك و سبك خطي، پي پلي

 نـوع  بخصـوص  اتـيلن  پلـي  ويژه خواص ،)استرچ هاي فيلم سوم يک( دنيا در اتيلن پلي از استرچ فيلم معمول

امـا در  . دارنـد  بيشـتري  رواج اتيلن پلي استرچ هاي فيلم آن باالي پذيري کشش آن، پائين چگالي آن، خطي

اتـيلن اسـت    هاي پلي سي در مصارف صنعتي و عمومي بيش از فيلم وي هاي پي داخل كشور مصرف فيلم

 .گيرد اتيلن بيشتر مورد استفاده قرار مي هاي پلي ولي در مصارف كشاورزي و غذايي فيلم
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 پوشـش  بـراي . باشـد  مـي  ها گلخانه پوشش بـراي  عريضاتيلن  هاي پلي فيلم مصارف مهمترين از يكي

. باشـند  مـوثر  رطوبـت  و دمـا  حفـظ  و كنتـرل  در نور عبور ضمن كه شود استفاده موادي از بايد گلخانه

 مـورد  هـا  گلخانـه  پوشـش  براي كه موادي انواع. است اهميت حائز نيز پوشش نوع هزينه لهأمس همچنين

 ،)فـايبرگالس  بـا  شـده  تقويـت  پالستيك( FRP صفحات شيشه، پالستيك،: از عبارتند گيرند مي قرار استفاده

 .اند شده بررسي مذكور هاي پوشش از كدام هر مختصر طور به زير در. كربنات پلي و آكريليك صفحات

 و كننـد  مـي  ايجـاد  گلخانه احداث در اي مالحظه قابل جويي صرفه اينكه دليل به پالستيكي هاي پوشش

 اسـت  كمتـر  درصـد  ۴۰ حـدود  FRP و اي اليـه  يـك  شيشه با مقايسه در پوشش اين رتيحرا هزينه اينكه

 قابليـت  از افزودنـي،  کننـده  اصـالح  مواد نوع و ها اليه تعداد حسب برها  اين پوشش. باشند مي رايج بسيار

 اثـر  کـاهش  منظـور  بـه  UV تثبيـت  ،)فـيلم  روي بـر  آب قطـرات  شدن جمع از جلوگيري براي( آب ضدچگالش

 .باشـند  مـي  برخوردار حرارتي، تعادل به کمک و IRقرمز مادون اشعه جذب گياهان، روي بر آن بيتخري

 وقتـي  زمسـتان  در كـه  اسـت  ايـن  پالسـتيك  ديگر عيب. هاست آن كم عمر پوشش نوع اين عيب مهمترين

 شده تشكيل آب قطرات است كمتر پوشش دماي چون كند مي برخورد پوشش سطح با گلخانه گرم هواي

 گسـترش  باعـث  عمـل  ايـن  شـوند  مـي  بيمـار  زودتـر  مرطـوب  گياهان چون و ريزد مي گياهان روي رب و

 ۹۰ از بـيش  ايـران  در. شـود  مـي  كـم  محـيط  اكسيژن خاك رطوبت افزايش با همچنين شود مي ها بيماري

  .كنند مي استفاده پوشش نوع اين از ها گلخانه درصد

. شـود  مـي  اسـتفاده  ندرت به ما كشور در كه است مطرح ها گلخانه در ديگري پوشش عنوان به شيشه

 بسـيار  جـداره دو هاي شيشه از اروپايي كشورهاي در. نيستند خوبي حرارتي عايق اي اليه تك هاي شيشه

 باال پوشش نوع اين عيب ترين عمده. است انرژي قيمت بودن گران امر اين دليل يك. شود مي استفاده زياد

 .هاست آن قيمت بودن

 كـردن  خنـك  و دارد شكسـتگي  برابر در بيشتري مقاومت شيشه به نسبت FRP يا مقاوم فايبرگالس

 نور شيشه به نسبت پوشش نوع اين. است ارزانتر شيشه به نسبت پوشش نوع اين با تابستان در گلخانه

 ها آن عمر: نمود اشاره زير موارد به توان مي پوشش اين معايب از. كند مي پخش تري يكنواخت طور به را

 شـدن  جمـع  و سـاييدگي  خـاطر  به و است بيشتر ها آن در سوزي آتش خطر است، كمتر شيشه به نسبت

  .باشد مي ها جلبك رشد براي مناسبي محل آن درزهاي در غبار و گرد

 هـا  آن از نـور  عبـور . است سال ۱۰ حدود عمر طول با پوشش نوعي كربنات پلي و آكريليك صفحات

 قابليـت  داراي كـه  اسـت  ايـن  هـا  آن عيـوب  از. شوند مي توليد مختلفي هاي ضخامت با و درصد ۸۳ حدود

 .است گران ها آن قيمت و بوده باال اشتعال
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. باشـد  بعنوان يك محصول با كـاربري خـاص داراي محصـوالت جـايگزين و رقيـب مـي       روكش كفش

بـا محـيط    هاي مختلف متناسب اتيلن با ويژگي روكش پالستيكي كفش موردنظر در اين طرح از جنس پلي

گيرد عبارتند از  وبيش بجاي اين نوع خاص مورد استفاده قرار مي محصوالتي كه كم. مورد استفاده است

مهمتـرين  . اي و برزنتـي  هـاي پارچـه   سـي، روكـش   وي هاي ديگر بويژه پي هاي پالستيكي از جنس روكش

ست كه تأثير بسزايي بر ها تر بودن آن هاي پالستيكي بر غير پالستيكي سبك بودن و ارزان مزيت روكش

  .ها داشته است مصرف آن

هاي پاك و دور از آلودگي و كمتر در محيط آلودة صنعتي مـورد   هاي پالستيكي اكثراً در محيط روكش

تـوان   شود كه علت آن را مي اي و برزنتي استفاده مي هاي پارچه گيرد و بيشتر از روكش استفاده قرار مي

  .ا عنوان كرده طول عمر و قابليت شستشوي آن

 اهميت استراتژيك كاال در دنياي امروز .۱.۶

 زير به اوليه مواد ترين پرمصرف اول رتبه از را فلز باالخره پالستيک که بود ۱۹۸۰ دهه اواسط در

 اکنون هم که جايي تا ايم بوده شاهد را ماده اين مصرف رشد يکسره حال به تا زمان آن از و کشيد

 با مقايسه در پالستيک .است شده چشمگير و زياد بسيار پالستيک و لزاتف از استفاده زانيم بين فاصله

 در زيادي جويي صرفه پالستيک از استفاده که دليل اين به و تر حجم کم و تر بسيار سبک فلزات انواع

 يا ضخامت از توان مي راحتي به .است داشته بااليي بسيار رشد نيز آن مصرف پس کند مي اوليه مواد

 موارد آن براي حتي و گرديده پالستيک از فزاينده ةاستفاد موجب خود امر همين .داد هشکا آن قطر

  .است يافته نيز جديد استفاده

 سفت و سخت اوليه مواد از تا بوده تالش در همواره خود، مشتريان نوع به توجه با بندي بسته صنعت

 مواد به رو چوبي، هاي جعبه و فلزي هاي بشکه و ها قوطي اي،  شيشه هاي بطري همچون پذيري انعطاف و

 همه پذير انعطاف هاي بندي بسته به بندي بسته صنعت آوري روي .بياورد پالستيک همچون پذيري انعطاف

 انواع ديگر از بيشتر %۵۰ حداقل بندي بسته در پالستيک مصرف رشد البته و دارد رشد %۶ حدود ساله

  .باشد مي صنعت اين براي اوليه مواد

 به واقع در و است افزايش حال در روز به روز پنير و شير ويژه به لبنياتي هاي رآوردهف مصرف

 اين نگهداري و بندي بسته .آيد مي حساب به اي جامعه هر در ضروري و اساسي غذايية ماد يک عنوان

 تهداش هفته دو تا اي ماندگاري مواقع برخي در و کرده حفظ را خود تازگي بايد همواره که محصوالت

 و بزرگ شهرهاي در خريد الگوي به توجه همچنين .است برخوردار اي العاده فوق اهميت از باشند،

 محصوالت که اي زنجيره هاي فروشگاه از خريد به مشتريان آوردن روي بيانگر کشور متوسط
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 فوايد از کنندگان مصرف آگاهي افزايش نيز و شده بيشتر کنند مي عرضه شده بندي بسته

ي ها فيلم توليد براي را مناسبي بالقوه بازار که هستند عواملي جمله از ،)بيشتر بهداشت(يبند بسته

  .است کرده ايجاد بندي بسته

 قبيـل  از هـا  پوشـش  ديگـر  انـواع  بـر  پالسـتيکي  هاي پوشش از استفاده اي، گلخانه مصارف در امروزه

 تـامين  در کشـاورزي  اهميـت  بـه  توجـه  بـا . شـوند  تر ترجيح داده مي ستيکي سختپال هاي پانل و شيشه

 کشـور  مـردم  نيازهـاي  بتوانند ها هزينه کمترين با که آنند پي در جهان کشورهاي بشريت، اوليه نيازهاي

 مناسب زمين از کشاورزي براي که کشورهايي مورد در موضوع اين .نمايند رفعدر تمام فصول  را خود

 کمتر فضايي در را گياهان رشد امکان فناوري اين امروزه .کند مي صدق بيشتر نيستند برخوردار الزم و

 شدن تر غني باعث جديد هاي تکنولوژي از استفاده .نمايد مي تامين نياز مورد خاک حداقل از استفاده با و

 بسيار هاي ويژگي که کلسيم کربنات نانويي هاي مستربچ از استفاده مثال طور به .است گشته فناوري اين

 در هـا  فـيلم  تعمير و ترميم سبب خود که هوشمند افزودني مواد از استفاده يا و هدد مي فيلم به را خاصي

 كشور در اينكه به توجه با .باشند مي پيشرفت حال در روزافزوني سرعت با شود، مي ديدگي آسيب هنگام

 كننـد  يم استفاده محصول اين از ها گلخانه تمام و دارند قرار اي گلخانه كشت زير هكتار ۶۰۰۰ از بيش ما

 و شـود  مي گرفته كمك نايلونهاي  فيلم از كشاورزي محصوالت تمام بندي بسته براي اينكه به توجه با و

 از اسـتفاده  .دهـد  مـي  نشان را محصولي چنين اهميت ندارد وجود كاال اين براي جايگزيني محصول هيچ

 كـاهش  و بـاال  مقاومـت  رخـاط  به كاال نقل و حمل شدن تر راحت باعث بندي بسته صنايع در محصول اين

 .شود مي محصول شده تمام قيمت

 و تجهيزات به ناپذيري جبران خسارات شدن وارد سبب موارد برخي در که خوردگي اهميت به توجه با

 پيـدا  خاصـي  اهميـت  پيشـرفته  کشـورهاي  اکثر در ها فيلم نوع اين توليد گردد، مي شده بندي بسته قطعات

 اسـتحکام  خـواص  داراي که( مناسب کيفيت با فلزات ضدخوردگي هاي فيلم توليد ديگر سوي از .است کرده

 هـا،  فيلم اين توليدکنندگان روي پيش مهم مسايل جمله از ،)باشـند  قبولي قابل نفوذپذري و طول افزايش پارگي،

  .باشد مي

اتيلني كه نقش مهمي را در زندگي بشر  هاي نازك پلي ها و ورقه و ديگر محصوالت و كاربردهاي فيلم

  .كنند و روز به روز در حال گسترش است ايفا مي

 كننده محصول كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف .۱.۷

است  هاي پالستيكي كفش در جهان كشور چين يكي از بزرگترين كشورهاي توليدكنندة انواع روكش

توجهي از بازار جهان را در اختيار دارد كه علت اين امر توليد انبوه با قيمت بسيار پايين و  كه سهم قابل
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كشورهاي صنعتي و پيشرفته نيز . كيفيت مطلوب كه توان رقابت را براي ديگر كشورها تنگ كرده است

 ايتاليا، اسپانيا، انگلستان، مان،آل آمريكا، قبيل از كشورهايي .كنندگان در جهان هستند بزرگترين مصرف

 باشند مي اتيلن پلي ةعمد توليدكنندگان از كه حال عين در هلند و جنوبي كره فرانسه، ژاپن، روسيه، چين،

 جنوبي، امريكاي كشورهاي نظير كشورهايي .باشند مي نيز اتيلني پلي محصوالت ةعمد توليدكنندگان

 هند، چين، مثل آسيايي كشورهاي و اقيانوسيه سابق، ويشور يافته استقالل تازه كشورهاي افريقا،

 مصرف اتيلني پلي محصوالت زيادي مقدار به تايلند و تايوان سنگاپور، فيليپين، پاكستان، اندونزي،

 .باشند مي واردات به ناچار كه اي گونه به كنند مي

هاي  برخي از فيلم هاي پالستيكي كفش و در جدول زير مهمترين و بزرگترين توليدكنندگان روكش

  :ها آورده شده است تيلن با توجه به نوع و مورد مصرف آن پلي

  ها تيلن با توجه به نوع و مورد مصرف آن هاي پلي برخي از مهمترين توليدكنندگان فيلم –٨جدول 

  نام شركت  كشور  نوع محصول

  روكش كفش

 Batra Group China Co.,Ltd  چين

 Ningbo TianHou Import and Export Co  چين

 Ningbo Golma Medical & Healthcare Co  چين

 Ningbo Haitian Safety & Sanitary Products Co  چين

 Ningbo Jiubang Imp.& Exp. Co., Ltd  چين

 Kanso Medical & Healthcare Appliance Co  چين

 .Zhejiang Bangtai Machine Co  چين

 Dongguan Looran Non-woven Products Co  نچي

 Hubei Halin Nonwoven Products Co  چين

 Guangzhou Meson Electronic Equipment Co  چين

 Non-woven Shoe Cover Co.,Ltd  چين

  هاي فيلم

  ضد خوردگي فلزات

  Shenyang Rustproof Packaging Material Ltd  چين

  .Hubei Huarun Plastics Co., Ltd  چين

  .Phoenix Plastics Co., Inc  اياالت متحده آمريكا

  Chambers Packaging Connections  اياالت متحده آمريكا

 Cortec Corporation  اياالت متحده آمريكا

  .Uniplast Packaging Pvt. Ltd  هند

  inpack Europe VCI packaging  آلمان

  هاي مستربچ

  فيلم ضدخوردگي

  .Magna Chemical Canada Inc  ناداكا

  .KPR ADCOR INC  هند

 SAFEPACK INDUSTRIES LTD  هند

 .Metpro Ltd  ايرلند
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 بنز ،VN شرکت به توان مي دنيا، دري ضدخوردگي فلزات ها فيلم کنندگان مصرف بزرگترين جمله از

  .برد نام اسرائيل دفاع وزارت ايتاليا، فيات سوئد، S. K. F و SAAB اسکانيا، ،VOLVO شرکت آلمان،
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 وضعيت عرضه و تقاضا .٢

  برداري و روند توليد از آغاز برنامه اول بررسي ظرفيت بهره .۲.۱

گردد كه علت آن  اتيلن و ديگر مواد پالستيكي در كشور توليد نمي روكش پالستيكي كفش از جنس پلي

اي و  هاي پارچه روكشهاي صنعتي در صورت لزوم از  باشد، محيط مصرف محدود آن در كشور مي

هاي پالستيكي از طريق  هاي آزمايشگاهي خيلي حساس، روكش كنند و در محيط برزنتي استفاده مي

هاي نازك پالستيكي و برخي  ها و ورق لذا در اين بخش وضعيت توليد فيلم. گردد واردات تأمين مي

  .گيرد ها مورد بررسي قرار مي محصوالت ساخته شده از آن

هاي بازرگاني كه در زمينة تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي فعاليت  وسط شركتاين محصول ت

را  آذر سينا مدو  گوهر طب سيناهاي  توان شركت ها مي شود كه از جملة اين شركت كنند، وارد مي مي

  نام برد

داليه براي هاي چن اتيلن در كشور از نايلون معمولي تا فيلم هاي پلي تعداد واحدهاي توليدكنندة انواع فيلم

ها مقدور نيست لذا تنها بزرگترين توليدكنندگان هر  كاربردهاي خاص بسيار زياد است و ذكر تمامي آن

برداري  ها ذكر شده است و تعداد تقريبي واحدهاي فعال در هر حوزه و روند بهره يك از انواع فيلم

 واحد ۱۲۰۰در كشور بيش از طبق آمار وزارت صنايع . واحدها در چند سال اخير نشان داده شده است

ها را  توجهي از آن هاي پالستيكي وجود دارد كه بخش قابل كوچك و بزرگ توليدكنندة انواع فيلم

در جدول زير تعداد واحدها . دهند هاي معمولي تشكيل مي اتيلني بويژه نايلون هاي پلي توليدكنندگان فيلم

  :به تفكيكي كه در آمار آمده، نشان داده شده است

  هاي پالستيكي بر طبق آمار وزارت صنايع تعداد واحدهاي فعال انواع فيلم -٩دول ج

  (%)سهم   )سال در تن( كل ظرفيت  تعداد واحدها  زمينة فعاليت

  %٧٢  ٩٩٠٠٠٠  ١٢٠٢  هاي پالستيكي انواع فيلم

  %٢٧  ٣٧٥٠٠٠  ٦٧  هاي پالستيكي چنداليه انواع فيلم

  %١  ٩٠٢٥  ١١  مشبكاتيلن  فيلم پلي

  %١٠٠  ١٣٧٤٠١٥  ١٢٨٠  مجموع
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هاي تهران، آذربايجان شرقي، اصفهان،  از اين واحدها در استان% ۷۰كه به لحاظ پراكندگي بيش از 

در اين آمار محصوالت زير بعنوان توليدات اين واحدها ذكر شده . اند خراسان رضوي و يزد مستقر شده

  :است

 مشبك اتيلن پلي فيلم �

 )نايلون( اتيلن پلي فيلم �

 حبابدار اليه سه اتيلن پلي فيلم �

 چنداليه پالستيكي فيلم انواع �

 متااليز فيلم �

 نايلون اليه پنج و سه ،دو اتيلن پلي فيلم �

 )وسلفون چاستر(هاي پالستيكي سه اليه فيلم �

  ...)نايلون، سلفون، كيسه و(فيلم پالستيكي  �

هاي  هاي پالستيكي مربوط به سال يدكنندة فيلماز واحدهاي تول )واحد ۷۱۶(% ۵۵برداري بيش از  بهره

  :باشد كه در شكل زير روند آن نشان داده شده است تاكنون مي ۱۳۸۰

  

  هاي پالستيكي برداري از واحدهاي توليدكنندة فيلم روند بهره - ٤شکل 

ها قابل  و چگونگي فعاليت آنتوجه بوده و اطالعات توليد  تعداد توليدكنندگان در كشور بسيار قابل

شود و قابل  هاي پالستيكي در كشور ساخته مي آالت توليد فيلم از آنجاييكه ماشين. دسترسي نيست

تر اين نوع تجهيزات، در  رقابت با تجهيزات مشابه خارجي است لذا به جهت تأمين آسان و كم هزينه

اند كه با توجه به پايين بودن  فعاليت كردههاي كوچك زيادي شروع به  هاي اخير واحدها و كارگاه سال
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هايي با قيمت مناسب به بازار عرضه  هاي بزرگ، فيلم ها در مقايسه با شركت هاي اين كارگاه هزينه

  .كنند مي

اتيلني در كشور و تنوع محصوالت توليدي  هاي پلي در جدول زير بزرگترين توليدكنندگان انواع فيلم

  :ها آورده شده است آن

  اتيلن هاي پلي هاي توليدكننده انواع فيلم عمده شركت - ١٠جدول 

  شهر/استان  نوع محصول  شركت نام

  شيراز  اتيلن پلي و استرچ و انواع نايلون كشاورزي شرينک فيلم  سان پلي

  شيراز  كشاورزيهاي  فيلم- نايلون هاي كيسه انواع - اتيلن تك و سه اليه انواع فيلم پلي  شيراز پوش جوانه

  تهران  نکيشر يلم هايف زباله کيسه انواع، پيچ پالت استرچ يلمف  توليدي زرين نايلون

  تهران  اي، ساختماني فيلم شرينك، فيلم چنداليه، فيلم كشاورزي و گلخانه  پالستيك كار

  قزوين  توليد انواع كيسه -دوخت و چاپ -فيلمشرينك ، استرچ   آذين پليمر زرين

  تهران  يلم استرچ غذاييف  تهران پك

  يزد  هاي كشاورزي فيلم  ياوري

  اروميه  بندي غذايي هاي بسته فيلم  فيلم طالي آذربايجان

  تهران  بندي غذايي هاي بسته فيلم  پوشينه

  كرج  بندي غذايي هاي بسته فيلم  اطلس فيلم

  تفرش  لکسينا يسه هايکو  ، استرچنکيشر يلم هايف  نعيم پالستيک

. كنند هاي ديگر كه محصوالت متنوع را براي حضور در بازار رقابت توليد مي كتو بسياري از شر

  :باشند اتيلن توليدي در داخل كشور داراي مشخصات زير مي هاي پلي انواع فيلم

  اتيلن توليدي در داخل كشور به همراه مشخصات هاي پلي انواع فيلم - ١١جدول 

  كاربرد  )ميكرون(ضخامت  )متر سانتي(عرض  نوع فيلم

  ٩٠الي  ٦٠  ٧٠الي  ٣٥  فيلم شرينك

دور بطري هاي نوشابه و يا آب معدني و يـا كـارتن هـاي    

مواد غذايي مانند بيسكويت و يا قوطي هاي كنسرو ، ماننـد  

  تن ماهي و غيره

  هانند يخچال و لباسشويي و غيربسته بندي اشياء حجيم تر   ٣٠٠ تا  ٨٠٠الي  ٥٠  فيلم شرينك

  ٢٢٠الي  ٣٥  متر ٣تا   هاي عريض فيلم
پوشش موقـت انبارهـا و بناهـاي مختلـف و جلـوگيري از      

  خسارات ناشي از آب و هوا و گردو خاك

  كيسه هاي تبليغاتي، بسته بندي لبنيات  ٣٥تا   ٢٠٠تا   هاي چند اليه كم عرض فيلم

  ٣٥تا   ٣٣٠  )ها گلخانه دوم پوشش(اليه سه نايلون
ا و براي ايجاد عايق حرارتي در فصل پوشش دوم گلخانه ه

  زمستان

  پوشش گلخانه ها  ٣٠٠ تا  ١٤٠٠ تا  )ها گلخانه پوشش(عريض نايلون

  غذايي و غير غذاييبسته بندي   ٣٥ تا ١٢  ١٠٠ تا ١٥  اليه هفت و سه تک، استرچ فيلم
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ياري از واحدهاي باشد لذا بس اتيلني چاپ شده مي هاي پلي با توجه به اينكه بخشي از نياز بازار فيلم

آالت چاپ و دوخت هستند تا عالوه بر دريافت  هاي پالستيكي، معموالً داراي ماشين بزرگ توليدكنندة فيلم

ها با در اختيار داشتن  اين شركت. سود بيشتر، بخش بيشتري از بازار را در اختيار داشته باشند

و نيز با  متر چند عرض تااتيلن  يپل يها لميفي رو بر چاپ انجام توانايي رنگچند چاپ هاي دستگاه

 دارا را مختلفي ها اندازه و ابعاد دري صنعت يها سهيک ساخت امکان ،خود موجود دوخت امکانات

  .باشند مي

هاي  دستة اول فيلم. شوند محصوالت اين توليدكنندگان به لحاظ عرضه به بازار به دو دسته تقسيم مي

اي هستند و دستة  هاي از پيش تعيين شده خواص و ويژگي پالستيكي كه داراي كاربردهاي عمومي و

اي را  هاي خاص و ويژه شوند كه خواص و ويژگي هايي كه براساس سفارش مشتري توليد مي دوم فيلم

 مانند گوناگون هاي افزودني مشتري سفارش بهكند لذا توليدكنندگان  با توجه به كاربرد مدنظر دنبال مي

UV، قطره، ضد عرق، ضد IR كند را اضافه ميهاي مختلف و غيره  رنگ.  

اتيلن در كشور، واحدهاي فعال زيادي در زمينة توليد محصوالتي  هاي پلي عالوه بر توليدكنندگان فيلم

در جدول . اتيلن باشند هاي پلي اتيلني وجود دارند كه ممكن است خود نيز توليدكنندة فيلم هاي پلي از فيلم

  :كشور آورده شده است در اتيلن پلي فيلم از محصوالتدة كننتوليدواحدهاي  آمارزير 

  اتيلن بر طبق آمار وزارت صنايع تعداد واحدهاي فعال توليدكنندة محصوالت از فيلم پلي - ١٢جدول 

  (%)سهم   )سال در تن( كل ظرفيت  تعداد واحدها  زمينة فعاليت

 %٠.١  ٢٥٩٤  ۷  بندي محافظ حبابدار پالستيكي جهت بسته

 %٠.٠٢  ٣٥٠  ١  )چسب اتيلن، پلي اپوكسي، اليه، سه(پوشش پالستيكي لوله

 %٠.٣  ٥٤١٥  ۵  )روميزي(سفره پالستيكي

 %١.٠  ٢٠٣٤٥  ٢  روكش پالستيكي صندلي

 %٢.٩  عدد ٢٠٠٠+تن٥٦٠٠٠  ٢  )پالستيك(گلخانه 

 %٠.٣  هزارعدد١٤٠+٥٤١٨  ١١  دستكش پالستيكي يكبار مصرف

 %٠.٠  ٠  ٠  يكبار مصرفروپوش پالستيكي 

 %٢.٢  ٤٣٠٠٠  ٦٢  انواع كيسه و پاكت پالستيكي

 %٣.٧  عدد ٤٨٠+٧٢١٤٠  ١٠٧  انواع كيسه پالستيكي

 %٠.٧  ١٤٥٢٠  ١٨  پاكت پالستيكي

 %٨٨.٨  ١٧٤٤٠٠٠  ١٢٣٠  كيسه نايلون

  %١٠٠  تن١٩٦٣٧٨٢ حداقل  ١٤٤٥  مجموع

  

ا وضعيت موجود اختالف چشمگيري ، ب۱۲و  ۹آمار ظرفيت كل توليد واحدهاي ذكر شده در جداول 

  :باشد دارد كه اين امر به داليل زير مي
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 عرضة بازار، در رقابت عدم واحدها، شدن فرسوده جمله از مختلف بداليل و بوده قديمي واحدها از بسياري .۱

 .شدند خارج دور از جديد و متنوع محصوالت

تر از ظرفيت  والت خارجي و غيره پايينجمع كثيري از واحدها بدليل وضعيت بازار و وجود رقبا و محص .۲

  .كنند توليد فعاليت مي

بنابراين تعيين ميزان توليد محصوالت مختلف با وجود داليل فوق و تعداد زياد واحدها غير ممكن 

بيش . نيست% ۵۰توان گفت كه براي هر نوع محصول ظرفيت توليد آن بيش از  است اما با اين وجود مي

هاي مركزي، خراسان رضوي،  اتيلني در كشور در استان د محصوالت پلياز نيمي از ظرفيت تولي

ها  اند كه به لحاظ تعداد واحدها بيش از نيمي از آن خوزستان، يزد، فارس، قزوين و لرستان مستقر شده

  .كنند هاي آذربايجان شرقي، خراسان رضوي، يزد، قم، فارس و تهران فعاليت مي در استان

هاي  از واحدهاي توليدكنندة محصوالت پالستيكي از فيلم )واحد ۱۲۷۵(% ۸۸برداري از حدود  بهره

  :باشد كه در شكل زير روند آن نشان داده شده است تاكنون مي ۱۳۸۰هاي  اتيلن مربوط به سال پلي

  
  اتيلن يهاي پل برداري از واحدهاي توليدكنندة محصوالت پالستيكي از فيلم روند بهره - ٥شکل 
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  آالت واحدهاي موجود هاي سازنده ماشين سطح تكنولوژي، نام كشورها و شركت .۲.۲

كه در زمينة  در زمينة توليد روكش پالستيكي كفش در داخل كشور واحد فعالي وجود ندارد در حالي

هاي پالستيكي  توليد محصوالت پالستيكي براي مصارف پزشكي از جمله كيسة خون، ادرار و دستكش

  .اخل توليدكننده وجود دارددر د

آالت و تجهيزات توليدي در كشور رشد چشمگيري داشته بطوريكه  هاي اخير ساخت ماشين در سال

كنند و  آالت براساس نياز داخل و سفارشات فعاليت مي هاي سازندة ماشين بندي، شركت در صنعت بسته

ها تمايل به تأمين  برخي از شركت با اين وجود. باشند قادر به ساخت تجهيزات مجهز و پيشرفته مي

هاي  آالت توليد انواع فيلم در زمينة ساخت ماشين. آالت از كشورهاي خارجي دارند گونه ماشين اين

آالتي  هاي چيني ماشين پالستيكي كشورهاي صنعتي همچون ايتاليا و آلمان جلودار هستند هرچند شركت

  .از نظر كيفيت توليد مناسب نيستند كنند ولي تري را عرضه مي هاي پايين را با قيمت

  هاي جديد و در دست اجرا بررسي وضعيت طرح .۲.۳

مجوزي جهت توليد روكش پالستيكي كفش بطور مجزا دريافت نشده است مگر اينكه در قالب 

از طرفي مجوزهاي . مجوزهاي گرفته شده براي توليد محصوالت پالستيكي مرتبط آورده شده باشد

اتيلن در كشور دريافت شده است  هاي پالستيكي بويژه از جنس پلي د انواع فيلمبسيار زيادي براي تولي

ها تسهيالت مناسبي  باشد كه در اين سال مي ۸۶و  ۸۵هاي  كه بيشترين حجم اين مجوزها مربوط به سال

ها  شد كه منجر به رشد قابل توجه اخذ مجوز شد كه بخش كمي از آن اندازي واحدها اعطاء مي براي راه

 برايدر جدول زير تعداد مجوزهاي اخذ شده . اند يشرفت داشته و در نهايت به واحد فعال تبديل شدهپ

  :و ظرفيت اسمي كل آورده شده است پالستيكينازك  هاي فيلم و ورقه انواع توليد

  هاي پالستيكي تعداد مجوزهاي اخذ شده براي توليد انواع فيلم - ١٣جدول 

  (%)سهم ظرفيت اسمي  )سال در تن( كل ظرفيت  تعداد واحدها  ة فعاليتزمين

 %٥٣.٤  ١٨٤٠١٤٦  ١٦٠٢  هاي پالستيكي انواع فيلم

 %٤٥.١  ١٥٥٥٤٠٠  ٢٥٨  هاي پالستيكي چنداليه انواع فيلم

 %١.٥  ٥٠٠٥٥  ٢٦  اتيلن مشبك فيلم پلي

  %١٠٠  ٣٤٤٥٦٠١  ١٨٨٦  مجموع
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 ۱۳۸۰هاي  هاي پالستيكي مربوط به سال اي توليد فيلماز مجوزها بر )واحد ۱۷۲۸(% ۹۰اخذ بيش از 

  :ها نشان داده شده است باشد كه در شكل زير روند اخذ آن تاكنون مي

  

  هاي پالستيكي روند مجوزهاي اخذ شده براي توليد فيلم - ٦شکل 

يزيكي در بازة مشخصي از اي از پيشرفت ف بندي تعداد مجوزها بر اساس بازه در جدول زير تقسيم

شود كه با توجه به نوع محصول توليدي و زمينة فعاليت  مشاهده مي. زمان نشان داده شده است

بوده است % ۵درصد از اين مجوزها با توجه به سال اخذ آن داراي پيشرفت حداقل  ۱۵مجوزها، كمتر از 

برداري برسد، بنابراين ظرفيت اسمي  درصد از اين مجوزها به بهره ۵شود كه كمتر از  و تخمين زده مي

  .خواهد بود هزارتن ۱۵۰كمتر از برداري رسيده  مجوزهاي به بهره

  هاي پالستيكي وضعيت پيشرفت مجوزهاي اخذ شده براي توليد انواع فيلم - ١٤جدول 

  
  ١٠٠ تا ٩٠

  ٨١ سال از

  ٩٠ تا ٧٥

  ٨٢ سال از

  ٧٥ تا ٥٠

  ٨٣ سال از

  ٥٠ تا ٢٠

  ٨٤ سال از

  %٢٠ تا %٥

  ٨٦ سال از
  مجموع

  ٢١٠ ٣٩ ١٠٧  ٣٨  ٩  ١٧  هاي پالستيكي انواع فيلم

  ٥٦ ٨ ٣٢  ١٣  ٣  ٠  هاي پالستيكي چنداليه انواع فيلم

  ٤ ١ ١  ٢  ٠  ٠  اتيلن مشبك فيلم پلي

 ٢٧٠ ٤٨ ١٤٠ ٥٣ ١٢ ١٧  مجموع

اتيلن و نحوة  هاي پلي لمدر جدول زير نيز مجوزهاي اخذ شده براي توليد محصوالت ساخته شده از في

  :ها نشان داده شده است پيشرفت فيزيكي آن
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  اتيلن تعداد مجوزهاي اخذ شده براي توليد محصوالت از فيلم پلي - ١٥جدول 

  زمينة فعاليت
  تعداد

  واحدها

  كل ظرفيت
  )سال در تن(

  ١٠٠ تا ٩٠

  ٨١ سال از

  ٩٠ تا ٧٥

  ٨٢ سال از

  ٧٥ تا ٥٠

  ٨٣ سال از

  ٥٠ تا ٢٠

  ٨٤ سال از

  %٢٠ تا %٥

  ٨٦ سال از

محافظ حبابدار پالستيكي جهت 

  بندي بسته
٣٥  

+ تن  ۴۳۲۲۳

  ميليون مترمربع۱
٠  ٤  ٣  ٠  ٣  

  پوشش پالستيكي لوله
  )چسب اتيلن، پلي اپوكسي، اليه، سه(

١٢  
 ۲+تن  ٦٥٦٥١

  ميليون مترمربع
٠  ١  ٠  ٠  ١  

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٨٩٦٠  ۲۲  )روميزي(سفره پالستيكي

  ٨  روكش پالستيكي صندلي
 ۴.۶+تن  ٣٧٥٠

  ميليون مترمربع
١  ٠  ٠  ٠  ٠  

  ٦  )پالستيك(گلخانه 
 ٢٠٦٢+ تن  ٢٤٥٠

  عدد
٠  ١  ٠  ٠  ٠  

  ٤١  دستكش پالستيكي يكبار مصرف
 ۲۴+ تن  ١٠٠٦٥

  ميليون جفت
٠  ٥  ١  ٠  ١  

  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  ١٣١٥  ٦  روپوش پالستيكي يكبار مصرف

  ٣  ٦  ٢  ١  ٣  ٢٥٥٣٥٣  ١٣١  انواع كيسه و پاكت پالستيكي

  ١٤  ٣٠  ١٣  ٥  ٣  ٢٥٦٧٨٩  ٣٩٠  انواع كيسه پالستيكي

  ٠  ١  ٢  ٠  ٠  ١٦٣١٠  ٢٣  پاكت پالستيكي

  ٢٩  ٨٤  ٣٩  ١٧  ٠  ميليون تن ١.٥  ١٧٨٠  كيسه نايلون

  ٢٤٥٤  مجموع
 ٢.١٧ از بيش

  تن ميليون
٤٧ ١٣٣ ٦٠ ٢٣ ١١ 

با توجه به سال  كه) تيلنا هاي پلي توليد محصوالت ساخته شده از فيلم(شود كه مجوزهايي  مشاهده مي

دهد بنابراين با  از كل تعداد مجوزها را تشكيل مي% ۵اند كمتر از  قبولي بوده اخذ آن داراي پيشرفت قابل

  .است هزارتن ۱۰۰ از كمتررسند  برداري مي يك تخمين اوليه ظرفيت اسمي مجوزهايي كه به بهره

مربوط به  اتيلن پلي هاي فيلم از پالستيكي تمحصوال توليد براي مجوزاز  )واحد ۲۳۸۷(% ۹۷اخذ حدود 

  :ها نشان داده شده است باشد كه در شكل زير روند اخذ آن تاكنون مي ۱۳۸۰هاي  سال
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  اتيلن هاي پلي روند مجوزهاي اخذ شده براي توليد محصوالت پالستيكي از فيلم - ٧شکل 

  آغاز برنامه اول بررسي روند واردات و صادرات محصول از .۲.۴

همانطور كه بيان شد روكش پالستيكي كفش و ديگر محصوالت از اين قبيل داراي كد تعرفة مجزايي 

ها را تعيين نمود و از اين طريق ميزان مصرف و يا  توان آمار واردات و يا صادرات آن نيستند لذا نمي

ا دسترسي به آمار تفكيكي گمرك حجم اما در چند سال اخير ب. نياز به آن را در داخل كشور تعيين كرد

واردات روكش پالستيكي كفش كه بيشتر مصارف پزشكي داشته بصورت جدول زير است كه اين حداقل 

. دهد كه ممكن است به همراه ديگر محصوالت و با شرح محصول متفاوت وارد شده باشد را نشان مي

  .صادراتي براي اين محصول مشاهده نشده است

  مجموع وزني و ارزش دالري واردات روكش پالستيكي كفش - ١٦جدول 

 )دالر( دالري ارزش  ارزش ريالي )كيلوگرم( وزني ارزش  سال

٤٣,١٩٩ ٣٨٤,٤٧١,٦٢٢ ١٠,٣١٢ ١٣٨٤ 

٢٠,٨٧٢ ١٩٢,٣٣٥,١٩٦ ٤,٩٥٤ ١٣٨٥ 

٤٨,٥٨٣ ٤٥٠,٦٥٩,٣٣٦ ١٧,٣٧٣ ١٣٨٦ 

٤٤,٠٤٣ ٤٠٧,٢٢٦,٠٨١ ٢١,٥٩١ ١٣٨٧ 
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هاي پالستيكي كفش از كشورهاي چين و تركيه صورت گرفته است كه  تمامي واردات روكش تقريباً

توان ميزان  گرم براي هر جفت، مي ۱۰با توجه به وزن حداكثر . سهم چين كميبيشتر از تركيه بوده است

 تخمين زد كه روند ميليون جفت ۲تن، در حدود  ۲۰واردات را با در نظر گرفتن حجم وزني واردات 

هاي بوجود آمده و ديگر عوامل رشد چشمگيري خواهد  ها و حساسيت مصرف با توجه به افزايش آگاهي

  .داشت

وارد و يا صادر شده  ۳۹۲۰۱۰اتيلني در قالب تعرفة  هاي پلي هاي گمركي، انواع فيلم در بخش تعرفه

  :بندي شده عبارتند از است كه اين انواع طبقه

  )۳۹۲۰۱۰۱۰( شده چاپ اليه يك �

  )۳۹۲۰۱۰۲۰( نشده چاپ اليه يك �

  )۳۹۲۰۱۰۳۰( شده چاپ پالستيكي مواد از اليه چند �

  )۳۹۲۰۱۰۴۰( نشده چاپ پالستيكي مواد از اليه چند �

  )۳۹۲۰۱۰۵۰( استرچ �

  )۳۹۲۰۱۰۶۰( يون تبادل خاصيت با اتيلني پلي عايق ورق �

  )۳۹۲۰۱۰۹۰( ساير �

هاي وارداتي با  ست كه محمولهبا توجه به دسترسي به اطالعات تفكيك شدة گمرك مشاهده شده ا

شوند  هاي ديگر نيز وارد مي دقت در هر يك از كدهاي تعرفه مربوط به خود قرار نگرفته و گاهاً در تعرفه

لذا در جدول . شود هاي قبلي نيز ديده مي هاي تعرفه ، انواع فيلم و ورق۳۹۲۰۱۰۹۰بعنوان مثال در تعرفة 

 )نازك هاي ورق و فيلم(اتيلن  هاي پلي صادرات مجموع انواع فيلمزير روند وزني و ارزش دالري واردات و 

ها  هاي مذكور نشان داده شده است و در جداول بعدي اين روند براي هر نوع از اين فيلم در تمام تعرفه

  .به تفكيك آورده شده است

  اتيلن هاي پلي فيلممجموع وزني و ارزش دالري واردات و صادرات انواع  - ١٧جدول 

  سال
  صادرات  واردات

 )هزاردالر(دالري ارزش )تن(وزني ارزش )هزاردالر(دالري ارزش )تن(وزني ارزش

٢٨٠ ٢٣٧ ١٤,٣٤٩ ٧,٥٧٧ ١٣٨٢ 

١,٤٥٠ ١,٢١٨ ٢١,٣٠١ ٩,٤٥٣ ١٣٨٣ 

٥,٧٥٢ ٢,٨٤٥ ٢٢,٩١٧ ٩,٧١٢ ١٣٨٤ 

٨,٠٤٩ ٣,٠٩٠ ١٨,٣٥٦ ٧,٣٩٦ ١٣٨٥ 

٩,٠٢٦ ٤,٩٣٠ ٢٣,٨١٧ ٨,٢٧٧ ١٣٨٦ 

٣٧,٧١٧ ١٤,٩٥٣ ٢٠,٤٤٥ ٦,٨٤١ ١٣٨٧ 
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  اتيلن هاي پلي روند مجموع وزني واردات و صادرات انواع فيلم –٨شکل 

  

  
  اتيلن هاي پلي روند مجموع ارزش دالري واردات و صادرات انواع فيلم - ٩شکل 

اتيلن به تفكيك و با  هاي نازك پلي رات هريك از انواع فيلمدر جداول زير روند وزني واردات و صاد

  :ها نشان داده شده است توجه به كد و شرح تعرفة آن
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  )تن(اتيلن به تفكيك  هاي نازك پلي روند وزني واردات هريك از انواع فيلم - ١٨جدول 

  سال

  تعرفه كد
۱۳۸۳ ١٣٨٧ ١٣٨٦ ١٣٨٥ ١٣٨٤  

 ٥٦٨ ١,٠٨٤ ٩٣٦ ٢,١٨٠ ٩٢٩ شده چاپ- اليه تك

 ٦٥٩ ٤٣٧ ٢,٦٩٤ ٣,٦٨١ ٣,٠٩٢ چاپ نشده- اليه تك

 ٣٤٥ ٨٠٧ ١٩٣ ١٥٦ ٤٨٧ چاپ شده- چنداليه

 ٧٩٤ ٦١٧ ١٨٢ ١٦٥ ١,٥٦٢ چاپ نشده- چنداليه

 ٢١٧ ٢٨٥ ٢٠٠ ٢١٩ ٣٤١ استرچ

 ٣,٠١٢ ٣,١٧٠ ١,٤٢٥ ١,٢٠٦ ٠ يون تبادل خاصيت با عايق

 ١,٢٤٦ ١,٨٧٧ ١,٧٦٦ ١,٩٠٧ ٣,٠٤٢ ساير

  

  
  اتيلن به تفكيك هاي نازك پلي روند وزني واردات هريك از انواع فيلم - ١٠شکل 

درصد از مجموع كل واردات انواع  ۲۰-۲۵شود كه بخش ساير آمار واردات حدود  مشاهده مي

اليه و چنداليه چاپ  هاي تك فيلمها را  آن% ۸۰گيرد كه از اين ميزان بيش از  اتيلن را در برمي هاي پلي فيلم

  .دهد تشكيل مي )بخش اول ۴(شده و نشده 

توجهي داشته بطوريكه بيش از  اتيلن رشد قابل هاي عايق از جنس پلي هاي اخير واردات فيلم در سال

هاي عايق وارداتي از اين جنس عبارتند  اغلب فيلم. گيرد از حجم كل واردات اين بخش را در بر مي% ۲۰

  :از
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  اتيلني پلي سرجوش ايقع �

  پرايمر اپوكسي و حرارتي يضانقبا نوار �

  اتيلن پلي ازجنس يون تبادل با باتري سپراتور ورق �

  رنوا صورت به اتيلن پلي از گاز و نفت ةلول كاري عايق مواد �

  )ساختماني عايق( يون تبادل خاصيت با اتيلن پلي عايق ورق �

اند كه  توجهي اتيلن هستند داراي حجم واردات قابل ي پليها سي كه بزرگترين رقيب فيلم وي هاي پي فيلم

 ۲۵۰۰، ۲۰۰۰هاي شرينك، استرچ و مصارف دارويي بطور متوسط  هاي اخير به ترتيب براي فيلم در سال

  .تن در سال واردات وجود داشته است ۵۰۰و 

ها آورده  نوع آن اتيلن به تفكيك هاي نازك پلي روند وزني صادرات هريك از انواع فيلمدر جدول زير 

  :شده است

  )تن(اتيلن به تفكيك  هاي نازك پلي روند وزني صادرات هريك از انواع فيلم - ١٩جدول 

  سال

  تعرفه كد
۱۳۸۳ ١٣٨٧ ١٣٨٦ ١٣٨٥ ١٣٨٤  

 ٣٨٠ ٩١ ٣٣ ٢١٠ ١٩ چاپ شده- اليه تك

 ٢٣٥ ٢٥ ١٤٩ ٠ ٣٥ چاپ نشده- اليه تك

 ١٤ ٣ ٠ ٠ ٠ چاپ شده- چنداليه

 ٤٥٦ ٨٠٥ ٤٧٢ ٣٨ ١٠ چاپ نشده- چنداليه

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ استرچ

 ٠ ٧ ٢٠ ٠ ٠ يون تبادل خاصيت با عايق

 ١٣,٨٦٩ ٣,٩٩٧ ٢,٤١٦ ٢,٥٩٧ ١,١٥٣ ساير
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  اتيلن به تفكيك هاي نازك پلي روند وزني صادرات هريك از انواع فيلم - ١١شکل 

هاي  از مجموع كل صادرات انواع فيلم% ۸۰مار صادرات بيش از شود كه بخش ساير آ مشاهده مي

الية چاپ شده و نشده و  هاي تك را فيلم )%۸۵بيش از (ها  گيرد كه بخش زيادي از آن اتيلن را در برمي پلي

  .دهد تشكيل مي )سلفون، سفره و روميزي و غيره زباله، نايلون، هاي كيسه(شفاف و رنگي 

اتيلني وارداتي تنوع بسيار زيادي دارند لذا كشورهاي واردكنندة اين  هاي پلي فيلم با توجه به اينكه انواع

كد تعرفة مذكور، سهم كشورهاي  ۷ها در  بندي تمامي آن محصوالت بسيار زياد هستند اما بدليل طبقه

  :در جدول زير نشان داده شده است ۱۳۸۷و  ۱۳۸۴هاي  بندي در سال بزرگ واردكننده براساس اين طبقه

  ١٣٨٧و  ١٣٨٤هاي  سهم هريك از كشورهاي بزرگ واردكننده براساس كدتعرفه در سال - ٢٠جدول 

  كشورها نام
١٣٨٧  ١٣٨٤  

  عايق  استرچ  چنداليه  اليه تك  عايق  استرچ  چنداليه  اليه تك

 %٠ %٢٥.٢ %٦٧.٠ %٤٣.٦ %٠ %٢٤.٦ %٦.١ %٥٨.٢ سعودي عربستان

 %١.٤ %٠ %١٥.٥ %٢٧.٦ %٠.٢ %٢٧.٤ %٦٢.٨ %١٦.٦ تركيه

 %٩.٧ %١.٣ %٤.٩ %١٧.٢ %٣.٥ %١٠.٥ %٢.٠ %٠.٢ عربي متحده امارات

 %١٢.٥ %٠ %٠ %٣.٤ %٣.٦ %٠ %٠ %٢.٤ اتريش

 %٧.٨ %١٤.٤ %٠ %٣.١ %٤.٧ %١٣.٤ %١٠.١ %١٣.٩ ايتاليا

 %٠ %٠ %٠ %١.٧ %٠ %٠ %٠ %٠ هلند

 %١٠.٢ %٠ %١.٢ %١.٤ %٣٥.٣ %٠ %١.١ %١.٠ چين

 %٨.٠ %٣.٤ %١.٩ %٠.٢ %٥.١ %٠ %٨.٧ %٢.٤ آلمان

 %٢٨.٤ %٠ %٠.٤ %٠ %٨.٥ %٠ %٠ %٠.٥ انگلستان
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 %١.٣ %٣٨.٤ %٠ %٠ %٥.٣ %٠ %٠ %٠ اسپانيا

 %٠ %١٧.٣ %٠ %٠ %٠ %٠ %٠ %٠ مالزي

 %٠ %٠ %٦.٨ %٠ %٠ %٠ %٦.٢ %٠ لبنان

 %٢٠.٨ %٠ %٢.٣ %١.٧ %٣٣.٩ %٢٤.١ %٣.٠ %٤.٨ ساير

 

اتيلن توليدي داخل كشورهاي منطقة خاورميانه بوده است كه  هاي پلي اصلي صادرات انواع فيلممقصد 

از اين صادرات را به % ۸۰بيش از  ۱۳۸۷كشورهاي افغانستان، عراق، تركمنستان و تاجيكستان در سال 

 اتليني پلي هاي فيلم انواع صادرات از كشورها از يك هر سهمدر جدول زير . اند خود اختصاص داده

  :نشان داده شده است ۱۳۸۷و  ۱۳۸۴هاي  توليدي داخل در سال

  اتليني هاي پلي سهم هر يك از كشورها از صادرات انواع فيلم –٢١جدول 

  ۱۳۸۷ ۱۳۸۴  كشور نام

 %٢٩.٧٠ %٢١.٠٠ افغانستان

 %٢٩.٥٠ %١١.٨٠ عراق

 %١١.٦٠ %١.٠٠ تاجيكستان

 %١٠.٥٠ %١.٠٠ تركمنستان

 %٥.١٠ %١.٣٠ قزاقستان

 %٥.٠٠ %٥٩.٣٠ ارمنستان

 %٢.٢٠ %٤.١٠ آذربايجان

 %٢.١٠ %٠.٣٠ پاكستان

 %٨.٦٠ %٣.٧٠ ساير

قرقيزستان، تركيه، امارات، : اند عبارتند از ساير كشورها كه سهم كمتري را به خود اختصاص داده

  ايتاليا، زيمباوه، بلژيك و ازبكستان
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  ١٣٨٧اتليني در سال  هاي پلي سهم هر يك از كشورها از صادرات انواع فيلم - ١٢شکل 

  

  
  ١٣٨٧و  ١٣٨٤هاي  اتليني در سال هاي پلي سهم هر يك از كشورها از صادرات انواع فيلم - ١٣شکل 
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 محصول جهاني و داخلي توليد قيمت بررسي .۲.۵

درماني مورد - ياز داخل كه بيشتر براي اتاق عمل و مراكز بهداشتيروكش پالستيكي كفش مورد ن

قيمت اين محصول با توجه به جنس، محل تأمين و . استفاده قرار گرفته از طريق واردات تأمين شده است

دالر  ۱.۵- ۵هاي ديگر متنوع است بطوريكه در چند سال اخير قيمت اين نوع محصول در بازة  ويژگي

ها در همين  شود و قيمت آن اين نوع محصول در بازار به ندرت يافت مي. وده استب براي هر كيلوگرم

هاي  الزم به ذكر است كه روكش. ها و چنداليه بودن متفاوت است بازه قرار دارد كه با توجه به ويژگي

  .مورد استفاده براي مصارف پزشكي عموماً يكبار مصرف هستند

هاي مختلف آورده  ها و اندازه هاي كفش خارجي با ويژگي در جدول زير قيمت برخي از انواع روكش

  :شده است

  هاي كفش خارجي قيمت برخي از انواع روكش - ٢٢جدول 

  نوع محصول  )جفت(تعداد در بسته  )دالر(قيمت هر بسته

٥٠ ٩ Cleanroom Shoe Cover Polyethylene XL Blue 

٥٠ ١٧.٨ Anti Skid Shoe Covers Non Slip Disposable 

٥٠ ١١.١٣ Polypropylene Shoe Covers, Disposable 

٥٠ ١٠.٨٩ Medical Booties Shoe Covers Non Slip 

٥٠  ١٥.٨٩ Water Resistant Disposable Plastic Shoe Covers Blue 

٢٥  ٨ Blue Water Resistant Disposable Plastic Shoe Covers 

 

Over Boots 

Price: $12.50 for box of 50 

Price: $112.00 for case of 500 

 

Shoe Covers: polypropylene; white; unisize 

Price: $3.50 for box of 10 pairs 

Price: $30.00 for case of 100 pairs 
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- ۴۰۰۰۰به قيمتي در حدود ) عدد ۱۰۰(جفتي  ۵۰هاي  ش كفش نايلوني در جعبهدر داخل كشور روك

  .وجود دارد ريال ۳۰۰۰۰

ها و سايزهاي مختلف و  هاي مصرفي، ويژگي هاي پالستيكي با توجه به نوع كاربرد و زمينه انواع فيلم

وجه به اينكه نياز با ت. ها مختلف خواهد بود متنوعي دارند كه به تبع آن قيمت محصول برگرفته از آن

گردد، الزم است قيمت اين محصول از هر دو منبع  داخل هم از واردات و هم از توليد داخل تأمين مي

ها قابل تفكيك نيست ولي  در آمار واردات نوع محصول به جهت اندازه و ويژگي. مورد بررسي قرار گيرد

شود و از جهتي ديگر از  كي بررسي ميبندي گمر ها براساس طبقه از يك جهت روند قيمت اين نوع فيلم

هاي مختلف  توان به روند قيمت محصول در سال ها مي نظر كاربرد و ويژگي ذكر شده در شرح تعرفه

  .اشاره كرد

هاي مختلف  اتيلني وارداتي و صادراتي در سال هاي پلي در جدول زير متوسط قيمت انواع فيلم

  .استبندي شده آورده شده  براساس كد تعرفة طبقه

  )دالر بر كيلوگرم(اتيلن وارداتي و صادراتي  هاي پلي متوسط قيمت فيلم –٢٣جدول 

  سال

 نام محصول
١٣٨٨ ١٣٨٧ ١٣٨٦ ١٣٨٥ ١٣٨٤ 

ط 
س
تو
م

ت
يم
ق

 
ي
دات

ار
و

  
 ٣.٧٢ ١.٩٨ ١.٩١ ٢.٢٦ ١.٧٧ شده چاپ- اليه تك

 ٠.٨٠ ٢.٢٦ ٢.٣١ ١.٥٩ ٢.٠٠ نشده چاپ- اليه تك

 ٤.٩١ ٢.٨٦ ٢.٧٥ ٣.٦٩ ٣.٧٢ شده چاپ- چنداليه

 ٢.٤٢ ٢.٥٩ ١.٩٢ ٢.٤٨ ٣.٦٢ نشده چاپ- چنداليه

 ١.٢٤ ١.٨٥ ١.٣٩ ١.٦١ ١.٤٧ استرچ

 ٣.٣٩ ٣.١٥ ٣.٥٣ ٣.٣٣ ٣.٩٢ يون تبادل خاصيت با عايق

  ٢  ٢.٥٥  ١.٨  ٢.٦  ٢  متوسط قيمت صادراتي

  

لوگرم داراي مترمربع متفاوتي است و هاي مصرفي، هر كي الزم به ذكر است كه با توجه به نوع فيلم

هاي گمركي است و در واقع قيمت خريد از  قيمت ذكر شده در جدول فوق، قيمت محصول بدون هزينه

مبدأ است و براي مقايسة آن با قيمت داخلي الزم است درصد حقوق ورودي به آن افزوده شود و با 

 هاي ماهه سهدر جدول زير روند قيمت دالر در  .ها ارزيابي گردد توجه به قيمت دالر در هر يك آن سال

  :بر حسب ريال نشان داده شده است اخير هاي سال مختلف
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  )ريال(هاي اخير  هاي مختلف سال روند قيمت دالر در سه ماهه - ٢٤جدول 

  ۱۳۸۸  ۱۳۸۷  ۱۳۸۶  ۱۳۸۵  ۱۳۸۴  سال

  سه ماهة اول

۸۹۰۰ 

۹۲۰۰ -۹۱۳۰ 
۹۲۸۰ -۹۲۰۰ ۹۳۰۰ -۸۹۵۰ ۱۰۰۰۰  -۹۶۰۰  

 ۸۹۵۰- ۹۷۵۰ ۹۲۳۰- ۹۳۲۰  سه ماهة دوم

  سه ماهة سوم  --
۹۲۵۰ -۹۱۵۰ 

۹۲۱۰ -۹۳۳۰ ۱۰۲۰ -۹۵۰۰ 

 ۹۵۵۰- ۱۰۱۰۰ ۹۰۵۰- ۹۴۵۰  سه ماهة چهارم

  

  
  هاي اخير روند متوسط قيمت دالر در سال –١٤شکل 

  )دالر بر كيلوگرم(اتيلن وارداتي  هاي پلي قيمت فيلم - ٢٥جدول 

  سال

  نام محصول
١٣٨٨ ١٣٨٧ ١٣٨٦ ١٣٨٥ ١٣٨٤ 

  --   --   --   --  ١-١.٥ رول بصورت اي كيسه نايلون

  --  ٢.٦ ٢.٦ ٢.٦٥ ٢ ميكرون ٤٥ اتيلن پلي فيلم

  --   --   --   --  ٢.٤ ميكرون ٤٠ اتيلن پلي فيلم

  --  ٢.٥- ٣ ٢-٢.٥ ٢-٢.٥ ٢-٢.٥ ميكرون ١٠٠-١٥٠ اتيلن پلي فيلم

 ١.٢٤ ١.٨٥ ١.٣٩ ١.٦١ ١.٤٧ استرچ فيلم

  --   --   ٨  ٩  ٦.٦٥  با چاپ پالستيكي اليه چند فيلم

  ٣.١٥  ٢.٥- ٣  --   ٢.٤٥  ٢.٢  بدون چاپ اليه سه فيلم

  ٧  ٨.٧  ٧.٥-٨.٥  --   ٧- ٨  و نفت گاز لوله نوارسرجوشي

  ٥-٦.٥  ٤.٥- ٥  ٥  ٤.٤  ٤.٢٥  يون تبادل باخاصيت اتيلن پلي سپريتورپاكتي

  --   --   ٧-٧.٥  ٧  ٦.٧  اتيلن پلي جنس از باتري صفحات )داکنندهج(سپراتور
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  ١.٢  ١.٣  --   ١.٢٥  ١.٧٥  ژئوممبران

  ٨.٥  --   --   ٨  ٨.٤٥  با چاپ غذابندي  بسته سلفوني روکش

  ٢.٦  --   ٢.٩  ٢.٢-٢.٥  --   سه اليه گلخانه براي رول بصورت نايلون

  ١.٣  ١.٥- ٢  ١.٥- ٢  --   --   كشاورزي نايلون

  

هاي پالستيكي در بازار داخلي كشور آورده شده است  ة قيمت برخي از انواع فيلمدر جدول زير محدود

  .باشد ها متفاوت مي كه قيمت اين محصوالت با توجه به اندازه و ضخامت و ساير ويژگي

  هاي پالستيكي قيمت برخي از انواع فيلم -  ٢٦جدول 

  )رمريال در هر كيلوگ(قيمت   نوع فيلم  جنس

  پروپيلني پلي
  ١٨٠٠٠- ٢٠٥٠٠  شفاف

  ٢٢٥٠٠- ٢٣٥٠٠  متااليز

  ١٩٠٠٠- ٢٣٥٠٠  فيلم استرچ داخلي  سي وي پي

  اتيلني پلي

  ١٦٠٠٠- ١٧٠٠٠  پلي اتيلني معمولي

  ٢٣٠٠٠- ٢٤٠٠٠  ندي با ماندگاري باالب بسته

  ٢٤٠٠٠  كيفيت عالي)مالزي(استرچ تك اليه-pفيلم 

  ١٥٠٠٠- ٢٠٠٠٠  )داخلي(فيلم استرچ تك اليه

  ١٧٠٠٠  فيلم شرينك كيفيت عالي داخلي

  ٣٥٠٠٠  فيلم شرينك كيفيت عالي خارجي

  ٤٧٠٠٠  غذايي- فيلم شرينك ايتاليايي

  ٤٤٠٠٠  غذايي- فيلم شرينك تركيه
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  برنامه آغاز از مصرف روند بررسي .۲.۶

متنوع است و در  هاي كاربردي اتيلن توليدي و مصرفي در داخل كشور با توجه به زمينه هاي پلي فيلم

كنند كه رقابت شديدي را در بازارمصرفي  هر زمينه بجز موارد خاص، توليدكنندگان زيادي فعاليت مي

ها  مشي زير براي بسياري ازشركت ها بوجود آورده است كه اين امر منجر به دو نوع خط اين نوع فيلم

  :شده است

  .كنند اساس سفارشات مشتري فعاليت ميهاي قديمي و كوچكتر بر ها بويژه شركت تشرك از بسياري �

اندازي خطوط توليد جديد و ارائة محصوالت  ها به توليد محصوالت متنوع كه با راه روي آوردن شركت �

  .متنوع ديگر بدنبال كسب سهم بيشتري از بازار و بقاء در آن هستند

ها و محصوالت  ها، زمينة مصرف آن ها و برخي محصوالت آن جهت بررسي روند مصرف انواع فيلم

  :گيرند موردنظر مورد بررسي قرار مي

  كشاورزي .۲.۶.۱

 براي عمده طور به و اي گلخانه محصوالت توليد در که هستند ها فيلم از اي دسته اي گلخانه هاي فيلم

اي  در بخش محصوالت گلخانه. روند مي کار به اي گلخانه محصوالت و گياهان از محافظت و وکار کشت

وجود  كشاورزيهاي  فيلمآمار درستي از مصرف  مربوط نهادهاي ساير و رزيكشاو جهاد وزارت در

 ۳۵۰- ۴۰۰حداقل  ساالنه متوسط بطور تزئيني گياهان و گل ادارهبخش  اطالعات به توجه بامدارد و تنها 

 ساالنه نياز به منجر ميزان اين که گردد مي اضافه کشور اي گلخانه زيرکشت مساحت ميزان به هکتار

 نصب کشاورزي هاي فيلم از درصد ۳۰ حدود نيز ميان اين از که شود مي کشاورزي فيلم تن ۶۵۰- ۷۰۰

  .دارند تعويض به نياز ها گلخانه در شده

هاي  هاي چنداليه و جلوگيري از صرف هزينة باال از فيلم در گذشته بدليل عدم آشنايي نسبت به فيلم

 همان واقع در کشور داخل در رايج توليدي کشاورزي يها فيلم نوعشد لذا  اليه استفاده مي اي تك گلخانه

 را الزم خواص حداقل کهبودند  متر ۲۰تا كمتر  ۲ ازي ها عرض با عريض ولي معمولي هاي پالستيک

ها و  تر شدن فعاليت کشور با علمي داخل در مصرفاين فرهنگ نادرست  .ندارند نيز افزودني مواد براي

هاي توليدي داخل نيز  بنابراين شركت. حدودي مرتفع شده است نيز با اعطاي تسهيالت مناسب تا

دار افزايش UVهاي كشاورزي چند اليه با خواص مورد نياز از جمله نوع  توليدات خود را براي فيلم

 که باشند مي تهران سان پلي و کار پالستيک شيراز، پوش جوانه شرکت ها شرکت اين مهمترين ازدادند كه 

  .دارند فعاليت اي گلخانه چنداليه هاي فيلم زمينه در
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. ها داراي روند فصلي است بطوريكه بيشترين مصرف در فصل تابستان وجود دارد مصرف اين فيلم

هاي  و براي حداقل گلخانه تن ۲۵۰۰حداقل هاي جديد در سال  اي براي گلخانه هاي گلخانه نياز به فيلم

درصد  ۱۰- ۱۵ها در كشور در حدود  فيلم باشد و رشد مصرف اين نوع مي تن ۳۵۰۰موجود حداقل 

  .باشد كه اين رشد در چند سال اخير بيشتر بوده است مي

  ضدخوردگي هاي فيلم .۲.۶.۲

 خوردگي جهت باالي پتانسيل که مناطقي وجود و هوايي و آب خاص شرايط خاطر به نيز ما کشور در

 گونه اين داخلي بازار وضعيت صخصو در .کرد خواهد ايجاد خوبي بازار ها فيلم اين توليد دارند، فلزات

 مناسبي بستر توانند مي كشور دفاعي صنايع و خودروسازي فلزي، صنايع كه است ذكر قابل ها فيلم

 از معموالً فلزي قطعات بندي بسته براي كشور در حاضر حال در .باشند ها فيلم اين از استفاده براي

 ايران، اقليمي شرايط به توجه با كه آنست برفلزات كنندگان توليد نظر .گردد مي استفاده قديمي هاي روش

 شرط البته .شد خواهد مواجه ها فيلم اين كنندگان مصرف خوب استقبال با خوردگي ضد هاي فيلم توليد

  .كرد فراموش نبايد را مناسب قيمت و كننده مصرف نظر مورد كيفيت رعايت

 خودرو فلزي قطعات سازندگان و خودرو انكنندگتوليد فلزات، توليد هاي مجتمع و فوالدسازي صنايع

 بخش. هستند كشور در محصوالت اين كنندگان مصرفبزرگترين  جملة از نظامي توليدات صنايع و

 سازندگان آالت، ماشين توليدكننده صنايع قبيل از كنندگان مصرف ساير به ها فيلم اين بازار از كوچكي

 يافته اختصاص مشابه صنايع و صنعت در استفاده ردمو فلزي اتصاالت و شيرآالت قبيل از تجهيزاتي

  .است

مصرف كم اين محصول به جهت توليد پايين آن در داخل و عدم احساس ضرورت صنايع مختلف 

توان در كسب بازار  كننده بوده است كه با توليد و معرفي محصول و صرف زمان و هزينه مي مصرف

  .مناسب به موفقيت دست يافت

  غذايي صنايع بندي بسته .۲.۶.۳

 به واقع در و است افزايش حال در روز به روز پنير و شير ويژه به لبنياتي هاي فرآورده مصرف

 اين نگهداري و بندي بسته .آيد مي حساب به اي جامعه هر در ضروري و اساسي غذايي ماده يک عنوان

 داشته هفته دو ات اي ماندگاري مواقع برخي در و کرده حفظ را خود تازگي بايد همواره که محصوالت

 و بزرگ شهرهاي در خريد الگوي به توجه همچنين .است برخوردار اي العاده فوق اهميت از باشند،

 محصوالت که اي زنجيره هاي فروشگاه از خريد به مشتريان آوردن روي بيانگر کشور متوسط

 وايدف از کنندگان مصرف آگاهي افزايش نيز و شده بيشتر کنند بندي شده عرضه مي بسته
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ي ها فيلم توليد براي را مناسبي بالقوه بازار که هستند عواملي جمله از ،)بيشتر بهداشت(بندي بسته

  .است کرده ايجاد بندي بسته

 ها فيلم اين توليد دارند، اليه تک هاي فيلم به نسبت اليه سه هاي فيلم که بهتري خواص دليل به امروزه

 لبني هاي فرآورده بندي بسته هاي فيلم اين اي عمده يدکنندهتول حاضر حال در .است يافته بيشتري رشد

از  .دارد را شير بخصوص بندي، بسته هاي  فيلم توليد براي اي پيشرفته تجهيزات که باشد مي پگاه شرکت

شود اما روند  مي واردها وارداتي است كه بيشتر از تركيه  طرفي نيز بخشي از نياز بازار به اين نوع فيلم

ها با توجه به پيشرفت صنايع غذايي و صنعت  آيندة مصرف اين نوع فيلم. و به كاهش استواردات ر

  .بندي و نيز نغيير فرهنگ مصرف مردم كامالً روشن است و از رشد حداقلي ثابتي برخوردار است بسته

 گوشت الخصوص علي و لبنيات اعظم قسمت هم هنوز جهات تمام در غذائي صنايع گسترش رغم علي

آمده از وزارت جهاد كشاورزي  بدست آمار به توجه با .گردد مي عرضه اي فله بصورت كشور مصرفي

كه  است نفر هر براي كيلوگرم ۳۵در كشور حدود  )ماهي و مرغ قرمز،(انواع گوشت  مصرفسرانة 

طبق اين آمار توليد انواع گوشت قرمز و مرغ و ماهي در كشور در . گوشت مرغ بيشترين سهم را دارد

ميليون تن بوده است كه مابقي نياز موجود از  ۰.۴و  ۱.۴، ۰.۹هاي اخير هر يك به ترتيب بيش از  لسا

  .طريق واردات تأمين گرديده است

 ۵۰۰بندي بيش از  وجود دارد كه قابليت بسته كشور در گوشت انواع بندي بسته واحد ۲۰۰ از بيش

ها، مصرف  بندي با اين نوع فيلم بستهباشند كه در صورت  هزارتن از اين محصوالت را دارا مي

بندي گوشت مرغ با اعمال  ها وجود خواهد داشت و در اين ميان بسته توجهي براي اين دسته از فيلم قابل

  .هاي پالستيكي دارند ها سهم بيشتري در مصرف فيلم بندي فشارها مبني بر بهداشتي نمودن بسته

  صنايع غيرغذايي بندي بسته .۲.۶.۴

هاي استرچ هستند هرچند كه در صنايع غذايي  رفي در صنايع غيرغذايي از نوع فيلمهاي مص اكثر فيلم

 به توجه با که بوده کيپالست يها لميف يةپا بر يبند بستهي ها لفافه ،استرچ لميف. نيز مصرف دارد

 باشد يم يغذائ عيصنا و محصوالت يبند بسته در مختلفي کاربردها يدارا آن بفرد منحصر يها يژگيو

سي مورد  وي هاي استرچ از جنس پي در صنعت، فيلم .رود يم شمار به نقل و حمل نوعبندي  بسته جزء و

  .دهد اتيلن تشكيل مي هاي ديگر از جمله پلي گيرد و بخش بسيار اندكي را جنس استفاده قرار مي

توليد داخل  حتي کرد انيب توان ينم را يقيدق يمبنا استرچ لميف به يداخل ازين و مصرف برآورد يبرا

. تواند برآوردي از نياز مازاد داخل به اين محصول باشد نيز قابل محاسبه نيست اما ميزان واردات مي

هاي استرچ  تن در سال است بطوريكه واردات فيلم ۵۰۰اتيلن كمتر از  هاي استرچ پلي حجم واردات فيلم

  .باشد تن در سال مي ۲۵۰۰سي بطور متوسط حدود  وي پي
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  يعموم مصارف .۲.۶.۵

هاي مختلف است كه  اليه با ضخامت اتيلن معمولي تك هاي پلي اين بخش از مصرف مخصوص فيلم

هاي مصرف در بخش  اين زمينه. تواند در هر كجايي كه قابل تصور باشد، مورد مصرف قرار گيرد مي

 تربيش(مربوطه عنوان شد كه بسيار گسترده است حتي مشاهده شده است كه در مناطقي با بافت قديمي

دهي سقف بعنوان ايزوگام براي مدتي  بام براي جلوگيري از عبور آب و رطوبت در پشت )كويريمناطق 

  .شود كوتاه حداكثر يكي دو زمستان استفاده مي

تعيين حجم مصرف در اين بخش غير ممكن است هرچند كه توليدكنندگان فراواني نيز وجود دارند و 

اين محصول از جملة محصوالتي است كه بدليل نداشتن . ه استبازار اين نوع محصول كامالً اشباع شد

  .گردد ويژگي خاص توسط توليدكنندگان بدون سفارش اوليه توليد و به بازار عرضه مي

  بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه پنجم .۲.۷

را بوجود آورده است هاي پالستيكي كفش متأثر از كاربرد محدود آن، يك بازار خاصي  بازار روكش

و  )كننده و يا عرضه(و عرضه محصول در اين بازار نياز به معرفي محصول و ارتباط نزديك توليدكننده

كنندة اين محصول  در منطقه خاورميانه كشور تركيه بزرگترين توليدكننده و عرضه. كننده است مصرف

از طرفي . محصوالت اين كشور است آيد و عرضة محصول در اين منطقه نياز به رقابت با به شمار مي

اين محصول قابل عرضه در كشورهايي است كه در زمينة بهداشت و درمان و رعايت اصول آن داراي 

بنابراين با وجود انواع مختلف و متنوعي از اين محصوالت، صادرات . ها و استانداردهايي باشند پيشرفت

زني باال مقدور  ت قيمت و كيفيت و قدرت چانهاين محصول به كشورها با ارائة محصول مناسب به جه

  .باشد مي

  پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح .٣

تواند تأثيرگذار  سازي طرح پارامترها و عوامل زيادي مي در تعيين منطقة مناسب براي اجرا و پياده

مترين يكي از مه. هاي آن بستگي دارد ها به نوع طرح و نوع ورودي و خروجي باشد كه اهميت آن

هزينة زمين، وجود . باشد پارامترها در انتخاب محل مناسب براي طرح وجود منابع مواد اوليه مي

هاي مالياتي و عوارض، نزديکي به مسيرهاي حمل و نقل اصلي کاال، در  هاي فيزيکي، تخفيف زيرساخت

مين مواد اوليه دسترس بودن نيروي انساني متخصص، نزديکي به بازارهاي مصرف، نزديکي به منابع تا

  .روند از جمله عوامل مختلف تاثيرگذار در انتخاب محل احداث طرح به شمار مي... و 
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باشد  مي.... اين تجهيزات شامل آب، برق، گاز،. از پارامترهاي ديگر وجود تجهيزات خدماتي جانبي است

تواند  ت احداث طرح ميوجود چنين امکاناتي در ساي. نام برده مي شود Utilityها به عنوان  که از آن

گذاري به کاهش قيمت تمام شده  هاي ثابت سرمايه سرعت اجراي طرح را افزايش داده و با کاهش هزينه

محصول توليدي و افزايش مزيت رقابتي منجر شود كه با توجه به ماهيت طرح اين پارامتر در 

  .هاي بعدي قرار دارد اولويت

طرح، دسترسي به بازار مصرف محصول است كه بخش مهمترين پارامتر براي تعيين مكان اين 

گيرد كه از  و كشاورزي مورد استفاده قرار مي )غذايي و غيرغذايي(بندي  اي از آن در صنايع بسته عمده

با . هاي خراسان رضوي، خراسان شمالي و مناطق شمالي كشور در اولويت قرار دارند اين حيث استان

بخش مصارف عمومي كه ذكر شد موقعيت اين طرح را به سمت در نظر گرفتن مصرف اين محصول در 

اتيلن در  تأمين مواد اولية پلي. كشاند شهرهاي پرجمعيت از جمله تهران، مشهد و اصفهان و تبريز مي

ونقل آسان آن، قرارگيري طرح در مناطق دوردست نسبت  پذير است و بدليل حمل داخل به سهولت امكان

  .اين جهت ايجاد نخواهد كرد به محل تأمين مشكلي را از

هاي داراي اين نوع  نيروي تخصص از ديگر پارامترهاي مهم اين طرح است كه نزديكي آن را به محل

تري برخوردار هستند اما از  ساير پارامترها به نسبت از اهميت پايين. كند تر مي نيروي كار مرتبط پررنگ

براي يافتن مكاني بهتر در آن ) شهر موردنظر(طرح توان پس از تعيين موقعيت كلي  اين پارامترها مي

  .بهره جستمنطقه 

  تجزيه و پيشنهاد نهائي در مورد احداث واحدهاي جديد .٤

دهند  معموالً واحدهاي توليدكنندة محصوالت پالستيكي، يك نوع محصول و يا يك فعاليت را انجام نمي

اي از محصوالت مشابه را توليد كنند و  خانواده كنند كه بتوانند اي تهيه مي بلكه تجهيزات خود را به گونه

توليدكنندگان . اي از محصوالت را از ابتدا تا محصول نهايي توليد نمايند كنند زنجيره يا اينكه تالش مي

هاي پالستيكي عالوه بر آن، ديگر محصوالت پالستيكي بويژه لوازم و تجهيزات پالستيكي مورد  روكش

هاي  كنند و برخي ديگر از توليدكنندگان به توليد انواع فيلم ليد ميمصرف براي پزشكي را نيز تو

  .پردازند پالستيكي مورد مصارف مختلف مي

هاي پالستيكي  توان توليد انواع فيلم در اين طرح نيز در جهت افزايش درصد اقتصادي بودن طرح، مي

ها نيز به آن  انواع كيسه هاي چاپ و دوخت و توليد اتيلن را در نظر گرفت و حتي بخش از جنس پلي

الزم به  .پذيري طرح را افزايش داد توان امكان گذاري پايين، مي افزوده شود كه با افزودن حجم سرمايه
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نيز در جهان رايج است لذا با بررسي در  پروپيلن پليهاي پالستيكي از جنس  ذكر است كه توليد روكش

  .پروپيلن توليد كرد ا از جنس پليمحصول موردنظر ر توان ميبخش فني در صورت امكان 

گذار در گام اول از  گذاري در اين زمينه به شرطي مطمئن و سودآور خواهد بود كه سرمايه سرمايه

آالت،  كيفيت محصول خويش اطمينان يابد و اين امر فقط با انتخاب صحيح فرآيند، تكنولوژي و ماشين

  .پذير است امكان.... مواد اوليه مرغوب نيروي كار متخصص و 

هاي پالستيكي كفش با توجه به مصرف داخل و رشد مناسب آن در  ظرفيت پيشنهادي توليد روكش

در نظر  تن ۵۰معادل تقريباً  ميليون جفت ۵آينده و در نظر گرفتن حجمي براي صادرات، در حدود 

براي عرضة (يلن ات هاي نازك پلي ها و ورقه شود و ظرفيت پيشنهادي براي توليد انواع فيلم گرفته مي

  .باشد مي تن ۲۰۰۰در حدود  )مستقيم به بازار و يا توليد محصوالت ديگر
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  يمعرف .١

هاي آزمايشگاهي و تحقيقات کاربردي، هاي اکستروژني دمشي، پس از بررسي براي توليد فيلم

پس از آن گرانول . شود سترودر مربوطه اضافه ميها به اکدرصدهاي مشخصي از مواد اوليه و افزودني

مذاب پس از عبور از صافي وارد يک تطبيق دهنده شده و . شودذوب شده و با مواد افزودني مخلوط مي

. شود که اين محفظه بين حلقه داي و يک مندرل عمودي قرار دارد از آنجا وارد محفظه داي مدور مي

 (BUR)دمش  تنسبت قطر حباب به قطر داي را نسب. ک استدماي داي نزديک به دماي ذوب پالستي

اين نسبت پارامتر مهمي است که آرايش يافتگي مولکولي در جهت عرض فيلم را تحت تأثير . گويند مي

رود و استحکام مکانيکي فيلم  ، آرايش يافتگي باال ميBURدهد، به اين صورت که با باال رفتن  قرار مي

  .فيلم دميده شده در واقع ضخامت حباب است) پهناي(عرض . شود در جهت عرضي زياد مي

باشد و اين اصل مورد تأييد محققان است  يکي از مراحل حساس توليد فيلم، مرحله خنک شدن فيلم مي

کاري ناکافي ضمن اينکه  خنک. شود که سرعت توليد فيلم دمشي با سرعت خنک شدن حباب کنترل مي

هاي فيلم در فاصله بين  ف خواهد شد، همچنين باعث چسبيدن اليهباعث توليد فيلمي با کيفيت ضعي

معموالً از يک حلقه هواي دمشي خارجي در باالي داي براي خنک کردن فيلم استفاده . شود ها مي غلتک

اينچ بزرگتر از قطر داي است و حجم زيادي از باد با سرعت کم به  ۲يا  ۱قطر حلقه باد معموالً . شود مي

  .شود به درون حباب دميده مي طور يکنواخت

دهد، که در نتيجه فيلم شفاف تا  در طول خط انجماد يک انتقال حالت در فيلم از مايع به جامد رخ مي

نقطه . موقعيت و شکل خط انجماد يک عامل اصلي در سرعت توليد و کيفيت فيلم است. شود حدي کدر مي

دلخواه رسيده باشد و اين ارتفاع با توجه به نوع آغاز خط انجماد، جايي است که قطر حباب به اندازه 

. شود ها مي بيشتر شدن ارتفاع خط انجماد سبب به هم چسبيدن فيلم. پالستيک و اندازه حباب متغير است

هواي خنک شده سبب . ارتفاع خط انجماد به سرعت اکسترودر و ميزان دمش هوا هم بستگي دارد

لم همچنين به نحوه دمش جريان هواي سرد و به ويژه سرعت نرخ خنک شدن في. شود افزايش توليد مي

  .هواي دميده شده به حباب بستگي دارد

کاري خارجي  کنند که سبب افزايش خنک استفاده مي IBCهاي اخير توليدکنندگان از سيستم  در سال

انتهاي براي خنک کاري داخلي حباب هواي ساکن جايگزين جريان هواي پيوسته ورودي از . شود نيز مي

پس از آن فيلم در باالي دستگاه . شود شود و هوا از طريق يک لوله جانبي از حباب خارج مي حباب مي

رسد که فيلم نهايي را جمع  هاي تعبيه شده جمع شده و در پايين دستگاه به غلتکي مي توسط غلتک

  .سرعت حرکت اين غلتک در ضخامت فيلم نهايي تأثير دارد. کند مي
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  دهاي تولي روش .٢

دو فرايند اصلي كه از تكنولوژي . شود ، از روش اکستروژن استفاده مي هاي براي توليد فيلم

  :كنند عبارتند از پذير استفاده مي بندي انعطاف اكستروژن در توليد مادة بسته

  ).اي لوله(و اكستروژن فيلم دمشي ) cast(گري اكستروژن به صورت ريخته

  castفرآيند اكستروژن به صورت  .۲.۱

فراينـد  . كننـد  ، مواد اكستروژن از ميان يك داي مسطح عبور مـي castفرآيند اكستروژن به صورت در 

ي شده، به اكسترود كردن مادة مذاب بر روي غلتك سرد، و سرد كـردن آن بـه شـكل يـك     گرفيلم ريخته

  . شود فيلم و سرانجام پيچيدن آن بر روي يك غلتك، مربوط مي

  :فرايند اكستروژن فيلم دمشي .۲.۲

هاي مجزا در يك داي  در اين فرآيند رزين. ايند اكستروژن فيلم دمشي در شکل نشان داده شده استفر

گردند  هاي رزين ذوب شده به صورت يك حباب دميده شده و متورم مي جريان. شوند مدور اكسترود مي

لم فـي . گردنـد  اول، جمـع شـده و مسـطح مـي     nipشـوند و در   و سپس به وسيلة واشرهاي هوا سرد مـي 

  .شود بندي ويژه، بريده مي اي، معموالً براي كاربردهاي بسته لوله

، مقاومـت  ترهاي دمشي عموماً خواص استحكم فيزيكي متـوازن  ي، فيلمگرهاي ريخته در مقايسه با فيلم

به هـر حـال خواصـي از قبيـل شـفافيت و جـال، در       . باالتر در برابر نفوذ رطوبت، و سفتي بيشتري دارند

ايـن امـر بـه دليـل پـايين تـر بـودن سـرعت         . گـري اسـت  دمشي باالتر از فرآيند فـيلم ريختـه  فرآيند فيلم 

  .كريستاليزاسيون در فرآيند دمشي است
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  نمايي از يک دستگاه کواکستروژن ساده - ١٥شکل 

اين دسته . شوند يل ميتشك) پروپيلن پلي اتيلن و پلي(ها  اولفين اكثر ساختارهاي كواكسترود شده، از پلي

هـاي  رزيـن . دهي، متمايز هسـتند  يري فراوان، و سهولت فرآيند شكلپذاز مواد به خاطر قيمت پايين، تنوع

LDPE-LLDPE  ن شابه طور وسيعي در ساختارهاي كواكسترود شده، به خاطر چقرمگي و چسـبندگي

ذ رطوبـت و خصوصـيات   شـان در برابـر نفـو   بـه خـاطر مقاومـت    HDPEهـاي  رزين. شوند استفاده مي

ش در آرايش يافتگي انتخـاب  اپروپيلن به خاطر توانايي پلي. شوند مكانيكي و ماشين كاريشان انتخاب مي

  .اي و سفتي باال را فراهم كند هاي ماشين كاري شده با خواص ضربهشود تا فيلم مي

د شده هستند، اما آنها تقريباً بندي كواكسترو هاي بستهها گريدهاي پردوامي براي فيلماولفين اگر چه پلي

كوپليمرهاي اتيلن وينيـل  . شوند تا لمينيتي با كارايي باال حاصل شود هاي ديگر تركيب ميهميشه با رزين

هـاي   بـه عنـوان اليـه    (EMA)، و اتـيلن متاكريليـك اسـيد    (EAA)، اتيلن اكريليـك اسـيد   (EVA)استات 

هنگـامي كـه   . شـوند  ن اسـتفاده مـي  شاپايين پوششي به خاطر خصوصيات چسبندگي و درزگيري دماي

وينيليـدن كلرايـد    محافظت در برابر نفوذ اكسيژن، بو يـا طعـم ضـروري باشـد، پليمرهـايي از قبيـل پلـي       

(PVDC)  نايلون و اتيلن وينيل الكـل ،(EVOH)    نـايلون و  . شـوند  ن اسـتفاده مـي  شابـه خـاطر شـفافيت

EVOH براين يك الية چسبنده يـا متصـل كننـده الزم اسـت تـا      چسبند، بنا ها نمياولفين به آساني به پلي

  .ساختار كواكسترود شده را به هم نگه دارد
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  تجهيزات و مواد مورد نياز .٣

باشد که براي توليـد   ، دستگاه توليد فيلم کواکستروژن دمشي ميها تجهيزات مورد نياز براي توليد فيلم

با توجه به اينکه مواد اوليه جهت توليد چنـين  . گيرد سه اليه معمول مورد استفاده قرار ميتک و هاي  فيلم

اتيلن سبک خطي، پلي اتيلن سنگين، پلي اتيلن سنگين خطي،  اتيلن سبک، پلي پلي صنعتيهايي گريدهاي  فيلم

باشـد، بنـابراين    هـاي مـورد نيـاز مـي     پلي آميدها، نايلون، اتيلن ونيل الکل، اتيلن ونيل اسـتات و افزودنـي  

شود بايد توانايي توليد فيلم  اي کواکستروژن دمشي که براي توليد اين فيلم خريداري مي دستگاه سه اليه

  .ا اين مواد اوليه را داشته باشدب

  

  اليه ٣نمايي از دستگاه توليد فيلم  - ١٦شکل 
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 نمايي از اکسترودر دستگاه - ١٧شکل 

  

  
  نمايي از داي دستگاه - ١٨شکل 

  ماشين آالت وتجهيزات و وسايل آزمايشگاهي - ٢٧جدول 

 عدادت و وسايل آزمايشگاهي تجهيزات، آالت نام ماشين رديف

 ٢ فيدر ١

 ١ کسترودر ا ٢

 ١ قالب حباب ٣

 ١ غلطک هاي جمع کننده ٤

 ١ جمع کننده ورق ٥
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  انرژي سوخت و ميزان مصرف - ٢٨جدول 

 مصرف ساليانه واحد شرح رديف

 ١٥٠٠٠٠ ساعت كيلووات برق مصرفي ١

 ٢٠٠٠٠ مترمكعب آب مصرفي ٢

 ٥٠٠٠٠٠ مترمكعب گاز ٣

 ١٨٠٠ ليتر گازوئيل ٤

 جمع

  کنندگان مواد اوليه مورد نياز و تامين .٤

 اتيلن پلي .۴.۱

بـه دليـل   . باشـند هائي غيرقطبي و نيمه بلورين با درجـه بلـورينگي متفـاوت مـي     ها ترموپالست اتيلن پلي

هاي نازك شفاف نيز تهيه ها فيلمتوان از آنبلورينه بودن اغلب غير شفاف و شيري رنگ هستند، ولي مي

ها بيش از هر چيز تابعي از درصد بلورينگي و جرم مخصوص يا بـه  اتيلنمكانيكي پليي ها ويژگي. نمود

هـاي الكتريكـي و عـايقي خـوبي حتـي در      هـا از ويژگـي  اتـيلن پلـي . باشدها ميآن MFIعبارتي تابعي از 

ودن هـا را بـا افـز   باشند ولي الزم است تمايل به گرفتن بـار الكتريكـي آن  هاي باال برخوردار ميفركانس

در برابـر اسـيدها، بازهـا، سـياالت      HDPEهـاي  اتـيلن به طور كلي پلـي . گرافيك از بين برد يا كاهش داد

دربرابـر   LDPEهاي اتيلنباشند ولي پليها و بنزين مقاوم ميها، چربيمعدني قطبي، الكل، استر و روغن

بـه دليـل تـاثيرات    (فاتيـك  هاي قوي خصوصاً در گرمـا و هيـدروكربورهاي آروماتيـك و آلي   اكسيدكننده

  .چندان مقاوم نيستند) سطحي

  

  ي اتيلنانواع گريدهاي پل .۴.۱.۱

  :شود يلن به انواع مختلف زير تقسيم ميبسته به نوع بسپارش و ميزان بلورينگي پلي ات

 )LDPE(پلي اتيلن چكالي پايين �
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 )LLDPE(پلي اتيلن پايين خطي �

  

  مشخصات مواد اوليه و توليد کنندگان در ايران

 گروه مواد كيلوگرم/ريال -قيمت واحد نام مجتمع نام محصول حصولكد م

 پليمري 11,889 شركت پتروشيمي مارون مارون BL3 اتيلن بادي پلي 7695

 پليمري 11,935 اميركبير شركت پتروشيمي اميركبير LL209 اتيلن سبك خطي پلي 7580

 پليمري 11,552 ريزشركت پتروشيمي تب ٢٠٩kjاتيلن سبك خطي گريد ويژه  پلي 7468

 پليمري 7,343  بندرامام شركت پتروشيمي LH0075 اتيلن سبك فيلم پلي 7518

 پليمري 7,343  بندرامام شركت پتروشيمي LF0200 اتيلن سبك فيلم گريد پلي 7517
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 مقدمه .١

هاي مالي كه  زم است بررسيهاي اقتصادي طرح ابتدا ال به منظور تعيين ميزان سوددهي و شاخص

داري،  هاي مواد اوليه، تعميرات و نگه اي، هزينه هاي سرمايه كل هزينه(ها  مشتمل بر برآورد هزينه

زيان، گردش وجوه  جداول سود و. و تنظيم جداول مالي است، انجام شود) باالسري كارخانه و استهالك

تجزيه و . گردند ا به صورت هماهنگ تكميل ميه هاي آتي در اين بررسي سال نقدي و ترازنامه طرح در

هاي مالي مهم براي طرح، وضعيت  نمايد كه با تعيين برخي نسبت تحليل وضعيت مالي طرح ايجاب مي

كلي طرح از نقطه نظر سودآوري و مطلوبيت طرح مشخص شود و بر اساس اين اطالعات برآورد مالي و 

ردهاي فني صورت گرفته محاسبات فني طرح انجام در اين فصل براساس برآو .اقتصادي صورت گيرد

  .شود شود و سود ساليانه طرح محاسبه مي بيني مي هاي ثابت و متغير طرح پيش شده است و هزينه

  اطالعات مربوط به سرمايه در گردش و برآورد آن .٢

از ي در گردش مورد ني هاي مربوط به سرمايه در اين بخش براساس محاسبات فني انجام شده هزينه

بيني  پيش...) حقوق، بيمه، مزايا و (و نيروي انساني   ...)سوخت و  آب، برق،(انرژي   واحد، شامل مواد اوليه،

  .گردد مي

 ي واحد برآورد فروش ساالنه .۲.۱

هاي مختلف و كاربردهاي متنوعي است  ها و اندازه با توجه به اينكه اين محصول داراي تنوع در طرح

متوسط  ،هاي مختلف گرفته شده از بازار لذا با توجه به قيمت. دشوار استتعيين قيمت ثابتي براي آن 

  ٩.گردد در محاسبات منظور ميريال  ۳۰۰۰۰جفتی روکش کفش  ۵۰هر بسته قيمت فروش 

  

  

                                                
 
 

  ٩ ريال در نظر گرفته شده است ۱۲۵۰۰ريال و قيمت تبديل يورو برابر  ۹۴۰۰در محاسبات اقتصادي قيمت تبديل دالر برابر 
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  ظرفيت و قيمت مواد توليدي طرح - ٢٩جدول 

  هر واحد فروشقيمت   ظرفيت ساليانه  واحد  محصوالت
  )جفت ۵۰ ريال بر(

  ارزش توليد بر اساس ظرفيت اسمي
  )ميليون ريال(

  ۳۰۰۰  ۳۰۰۰۰  ميليون ۵  جفت  روکش کفش

همچنين . شود مبناي محاسبه ارزش فعلي خالص سرمايه در ابتداي سال اول توليد در نظر گرفته مي

  .برداري محاسبه شده است سال بهره ۱۵هاي مالي براي  تمام مولفه

 وراك مورد نياز واحدبرآورد ميزان و ارزش خ .۲.۲

در اين جدول مواد مصرفي هر . شود ي مواد مصرفي بصورت جدول زير آورده مي ي ساالنه هزينه

  .يك از واحدها به تفكيك آورده شده است

  ي مصرفي ي مواد اوليه هزينه –٣٠جدول 

 برآورد ميزان و ارزش انرژي و مواد جانبي مورد نياز واحد .۲.۳

براساس اطالعات فني . ي آب و برق مورد نياز واحد در سال محاسبه شده است  در جدول زير هزينه

بدست آمده، ميزان مصرف مواد جانبي و انرژي برق براي توليدات اين واحد به تفكيك به صورت زير 

  .ستا

  

  ي مصرفي ماده  محصول توليدي
  ارزش ساليانه  دقيمت پايه واح  مقدار مصرف ساالنه

  هزار دالر  ميليون ريال  دالر  ريال  مقدار  واحد

  روکش کفش

 --  ۴۲۵.۰  --  ۸۵۰۰ ۵۰۰۰۰  كيلوگرم PEگرانول 

 --  ۱۵.۰  --  ۵۰۰۰۰ ۳۰۰  كيلوگرم  دانيآنتي اکس

  --  ۱۵.۰  --   ۵۰۰۰۰  ۳۰۰  كيلوگرم  ساير افزودني ها

 ۱۶ )هزينه هاي باال%  ۳.۵(ساير مواد اوليه غير مذكور 

 ۴۷۱  )ميليون ريال( مجموع
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  مقادير مصرف ساالنه آب و برق و مواد جانبي–٣١جدول 

  مصرف ساليانه  واحد  ي مصرفي ماده  توليدي محصول
  هزينه واحد

  )ريال(

  هزينه كل

  )ميليون ريال(

 روکش کفش

 ۳۹ ۲۶۰ ١٥٠٠٠٠ ساعت كيلووات برق مصرفي

 ۵۰ ۲۵۰۰ ۲۰۰۰۰ متر مكعب آب مصرفي

 ۷۰ ۱۴۰ ۵۰۰۰۰۰ عبمتر مك گاز

 ۰.۳ ۱۶۵ ۱۸۰۰ ليتر گازوئيل

  ۱۵۹.۳  مجموع

هاي مصرف برق  براي محاسبه هزينه برق مصرفي، با استفاده از جداول توانير و در نظر گرفتن زمان

  .باري هزينه برق محاسبه شده است در بازه پرباري، كم باري و ميان

  هزينه خدمات نيروي انساني .۲.۴

مبناي محاسبه دستمزد افراد . نيروي انساني مود نياز در طرح در اين قسمت محاسبه شده است تعداد

در جدول زير حقوق، دستمزد كارگران، كاركنان، . باشد مختلف مشغول در طرح معيارهاي متداول مي

براي ي در نظرگرفته  حقوق ماهيانه. اند مالي و بازرگاني، نگهداري و تعمير و نگهباني آورده شده

  .تراز است كاركنان براساس عرف حقوق واقعي پرداخت شده به كاركنان واحدهاي توليدي هم

  تعداد نيروي انساني مورد نياز واحد - ٣٢جدول 

 شيفت/ تعداد شرح رديف
  حقوق ماهيانه

 )هزار ريال(

 يجمع حقوق و مزايا

  ساليانه

 )ميليون ريال-ماه ١٤( 

 ١٤٠ ١٠٠٠٠ ١ لمدير عام ١

 ٩١ ٦٥٠٠ ١ فروش مسئول ٢

٣ 
امور مالي و  مسئول

 اداري
٦٣ ٤٥٠٠ ١ 

 ٧٠ ٢٥٠٠ ٢ منشي ٤

 ٨٤ ٣٠٠٠ ٢ نگهباني ٥

 ٣٥ ٢٥٠٠ ١ خدمات  ٦

 ٩١ ٦٥٠٠ ١ مدير توليد ٧

 ٩٨ ٣٥٠٠ ٢ )توليدي(كارگرماهر  ٨
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 ٨٤ ٣٠٠٠ ٢ )توليدي(كارگر ساده  ٩

 ١٤(اليانه جمع حقوق س ٥ تعداد كاركنان توليد

 )ميليون ريال-ماه
٧٥٦ 

 ٨ تعدادكاركنان غير توليد

 ١٧٣.٨ )ميليون ريال) (درصد٢٣(بيمه و مزايا 

 ٩٣٠ )ميليون ريال(مجموع حقوق و مزايا 

 بندي اجزا و محاسبه سرمايه درگردش جمع .۲.۵

اني مورد نياز به صورت زير سرمايه در گردش طرح براساس ميزان مواد اوليه، انرژي و نيروي انس

  . گردد برآورد مي

 سرمايه در گردش طرح - ٣٣جدول 

  روز  نوع  رديف

  ۳۰  كاالي تمام شده  هاي دريافتنيحساب

  انبار
  ۳۰  داخلي مواد خام

  ۱۰  کاالهاي تمام شده

  هاي پرداختنيحساب

  ۳۰  حقوق و دستمزد

  ۶۰  انرژي

  ۳۰  مواد اوليه

 

 گذاري ثابت مورد نياز مجتمع ميزان سرمايه .٣

هاي متعلق به واحدهاي صنعتي است كه ماهيتي نسبتاً  آن گروه از دارايي  ي ثابت، منظور از سرمايه

ثابت يا دايمي دارند و به منظور استفاده در زمان عمليات جاري شركت و نه براي فروش نگهداري 

ها و تجهيزات خط توليد، تأسيسات زيربنايي،  بت دستگاهي ثا دهنده سرمايه اجزاي تشكيل. شوند مي
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را ... برداري و هاي قبل از بهره هزينه  زمين، ساختمان و محوطه، وسايط نقليه، اثاثيه و لوازم اداري،

  . توان نام برد مي

  آالت و تجهيزات خط توليدهزينه ماشين .۳.۱

  .باشد جدول زير مياساس آالت و تجهيزات به کار رفته در خط توليد بر هزينه ماشين

  ماشين آالت وتجهيزات و وسايل آزمايشگاهي - ٣٤جدول 

 عدادت و وسايل آزمايشگاهي تجهيزات، آالت نام ماشين رديف
  هزينه واحد

 )ريالهزار(

  هزينه كل

 )ميليون ريال(

 ٣٠٠ ١٥٠٠٠٠ ٢ فيدر ١

 ١٥٠٠ ١٥٠٠٠٠٠ ١ اکسترودر  ٢

 ٤٠٠ ٤٠٠٠٠٠ ١ قالب حبابی ٣

 ٥٠٠ ٥٠٠٠٠ ١ غلطک هاي شکل دهي ٤

 ٢٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ١ جمع کننده ورق ٥

 ٤٠٠ ٤٠٠٠٠٠  حمل و هزينه نصب و راه اندازي ٦

 ٣٣٠٠ جمع

  هزينه وسائط نقليه عمومي و وسايل حمل و نقل .۳.۲

  .ديده استفهرست، تعداد، و نيز مجموع مربوط به کل وسائط نقليه در جدول زير ذکر گر

  

  هزينه وسايل نقليه عمومي و حمل و نقل - ٣٥جدول 

  بهاي کل

 )ميليون ريال(

  بهاي واحد

 )ميليون ريال(
 نوع وسيله تعداد

 وانت ۱ ۸۰ ۸۰

  يتن ۲ليفتراک   ۱  ۱۵۰  ۱۵۰

 جمع سرمايه گذاري مورد نياز براي وسائط نقليه ٢٣٠
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  م و اثاثيه اداريهزينه لواز .۳.۳

ميليون ريال بابت تهيه اثاثيه و لوازم اداري در  ٢٠٠با توجه به حجم امور اداري اين واحد توليدي، 

   .شودنظر گرفته مي

  هاي زمين، محوطه سازي و ساختمان هزينه .۳.۴

  .در جدول زير آمده است روکش کفشها و زمين مورد نياز براي اجراي طرح توليد  برآورد ساختمان

  سازي هاي زمين و محوطه هزينه - ٣٦ل جدو

 شـــــرح رديف
  مساحت

 )مترمربع(

  هزينه واحد

 )ريال(

  هزينه كل

 )ميليون ريال(

 ۳۷۵ ۲۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰  زمين ۱

 ۱۵ ۱۰۰۰۰ ۱۵۰۰ خاكبرداري وتسطيح ۲

 ۲۵ ۲۵۰۰۰۰ ۱۰۰ كشيحصار ۳

 ۵۰ ۲۵۰۰۰۰ ۲۰۰ كشي فضاي سبز، خيابان ۴

 ۴۶۵ جمع

  

  هاي ساختمان سازي هزينه –٣٧جدول 

 شــــــــرح رديف
  مساحت

 )متر مربع(

  هزينه واحد
 )ريال(

  هزينه كل
 )ميليون ريال(

 ۱۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۴۰۰ سالن توليد ۱

 ۳۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۰۰ انبارها ۲

 ۶۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۴۰ ها ساختمان اداري و سرويس ۳

 ۲۲.۵ ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۵ زخانهنما ۴

 ۵۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۵ آزمايشگاه ۵

 ۱۵ ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۰ نگهباني وسرايداري ۶

 ۱۴۴۷.۵ جمع
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. مترمربع خواهد شد ۱۵۰۰مساحت زمين مورد نياز برابر   با توجه به فضاي ساختماني مورد نياز،

ح محاسبه هاي محل احداث طر محوطه سازي و ساخت ساختمان براساس قيمت  هزينه خريد زمين،

  .شود ريال پرداخت مي ۲۵۰.۰۰۰براي خريد اين زمين، به ازاي هر مترمربع آن، مبلغ . گرديده است

  بندي اجزا و برآورد سرمايه ثابت جمع .۳.۵

. گذاري ثابت انجام شده در اين طرح براي اقالم فوق به صورت كلي زير برآورد شده است كل سرمايه

  .شود سال درنظر گرفته مي ۱دي، اندازي شركت تولي كل دوره ساخت و راه

  هاي ثابت طرح مجموع هزينه - ٣٨جدول 

  )ميليون ريال(مبلغ كل  شرح  رديف

 ٣٧٥ زمين  ١

 ١٥٣٧.٥ سازي و ساختمان محوطه  ٢

 ٢٣٠ وسايط نقليه  ٣

 ٣٣٠٠ آالت وتجهيزات ماشين  ٤

 ٢٠٠ تجهيزات اداري و كارگاهي  ٥

 ١٤٣ برداري ز بهرههاي قبل ا هزينه  ٦

 ٥٧٨٥.٥  مجموع

  داري هاي مربوط به استهالك، تعمير و نگه هزينه .٤

هاي مربوط به استهالك به  هزينه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰هاي مستقيم مصوب  قانون ماليات ۱۵۱طبق ماده 

  .اهد بودصورت زير خو

 هزينه استهالك - ٣٩جدول 

 استهالك

 ي ثابتداراي

 )سال/درصد(نرخ   نرخ قراضه

 سازي محوطهو ساختمان   ۸% ۱۰%

 )١رديف- ١٩گروه(آالت و تجهيزات ماشين سال ٦ ۱۰%

  )٧رديف-١گروه(تجهيزات كارگاهي  ۱۰% ۱۰%
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 )١٤رديف- ٣٩گروه (تاسيسات سال١٠ ۱۰%

 وسايل نقليه ۲۵% ۱۰%

 اثاثيه و لوازم اداري سال ١٠ ۱۰%

  ضيات مالي طرح ارايه شده استدر جدول زير ساير فر

  فرضيات مالي طرح - ٤٠جدول 

  )سال معاف از ماليات ۱۰(% ۲۵  ميزان ماليات بر درآمد

  قيمت فروش% ۲  هزينه بازاريابي و فروش

  گذاريميزان کل سرمايه% ۰.۵  هزينة بيمة ساالنه تاسيسات

  سال ۱  مدت زمان احداث کارخانه

  %۷۵  برداري برداري در سال اول بهره رهميزان به

  %۹۰  برداري برداري در سال دوم بهره ميزان بهره

  %۱۰۰  الي آخر سومبرداري در سال  ميزان بهره

  سال ۱۶  طول دورة مطالعات اقتصادي

  روز ۳۰۰  تعداد روزهاي کاري در سال

  ابتداي سال اول توليد  مبدأ محاسبة ارزش فعلي خالص

  

از اين ميزان، براي تأمين . ميليون ريال است ٥٧٨٥.٥گذاري ثابت اين واحد توليدي هحجم کل سرماي

كال به   قسط شش ماهه، ١٠با بازپرداخت در % ١٢هاي دولتي با نرخ بهره سرمايه مورد نياز از وام بانك

رداخت است و در قالب عقد مشاركت مدني پ ٣٠به  ٧٠اين وام به نسبت . شودسال، استفاده مي ٥مدت 

   .شودمي
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 نتايج ارزيابي .٥

بصورت زير آورده شده است كه جزئيات اين نتايج به همراه ضميمه  Comfarجراي برنامه ابا نتايج، 

  .ارائه شده است

  نتايج ارزيابي براي ساخت واحد - ٤١جدول 

 )ميليون ريال(گذاري  حجم كل سرمايه ۵۷۸۵.۵

 )ميليون ريال() NPV(لص ارزش فعلي خا  ۵۸۸۷.۷

 كل سرمايه -) IRR(نرخ بازگشت سرمايه  % ۲۰.۰۶

 سرمايه نقدي -) IRR(نرخ بازگشت سرمايه  % ۲۱.۷۲

 )برداري از آغاز بهره(ي بازگشت كل سرمايه  دوره سال ۴

  



  صنعتی استان قم هایشرکت شهرک
 عنوان گزارش

 

 
 

    روكش كفشسنجی مقدماتی توليد  گزارش امکان

  ۸۸- ۱۳۲ - ۰۵: كد گزارش يک: تعداد نسخ اول :ويرايش ۱۳۸۸ دی: تاريخ تهيه
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