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 )فشار باال
 مترمربع در سال483,120 ظرفيت پيشنهادي طرح

 موارد كاربرد

 بيمارستاني و لوازم كار هاي چوبي، سطوح كفپوش
 هاي كابينت رويه ميزهاي كارگاهي، آزمايشگاهي، و

هاي  هاي داراي لبه ابزارخوري، كابينت بدون
 مبلمان اداري منحني و

كاغذ دكور، كاغذ كرافت، رزين مالمين و رزين فنل مواد اوليه مصرفي عمده
 كيلوگرم 2,025,736 كمبود محصول
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تن 75هزار مترمربع كاغذ دكور و كرافت و  500

 رزين مالمين و فنول

 ميزان مصرف ساالنه يوتيليتي

 6,550 )مترمكعب(آب

 2,100,000)كيلو وات ساعت(برق

 19,500 )مترمكعب(گاز

 8,500 )ليتر(بنزين

 190,000 )پالس(تلفن

 گذاري ثابت طرح هسرماي

 - )يورو(ارزي
 35,414,799 )هزارريال(ريالي 

 35,414,799 )هزارريال(مجموع 

 شهرك صنعتي گرگان  محل پيشنهادي اجراي طرح
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   1صفحه    زيتولید فورفورال از ضایعات کشاور
   

  معرفی محصول

   نام و کد محصول- 1-1

   )HPL(ال پی اچ  -1-1-1

  HPL رف و بوده اسپانیایی کلمه یکبا کرافت کاغذ از شده ساخته الیه چندین از مرکب ايورقه مع 

 رزین به) کاغذ (سلولزي الیاف با هايالیه و باشدمی دارنقش تزیینی یک در که فرمالدهیدفنول چسب

 قرار آن روي بر دکور عنوان به مالمین رزین در شدهاشباع دیگري سلولزي الیه و شوندمی آغشته فنولیک

 و) MPa (پاسکال مگا 9 تقریبی باالي فشار با مخصوص هايپرس در شدهاشباع هاي الیه. شود می داده

 High pressure decorative Laminates نام با نهایی محصول و شده متراکم گرادسانتی 150 حرارت

 را چوبی مرکب فرآورده سطح یک فقط که ساده صورت به  HPLروکش. دهد می تشکیل را HPL یا 

. است موجود بازار در دهدمی پوشش را چوبی مرکب هايفرآورده سطح دو که دوبل HPL و دهدمی پوشش

 تخته مانند چوب شردهف اوراق به استات ونیل پلی و فرمالدهید اوره هايچسب از استفاده با هاروکش این در

 دلیل به فوقانی الیه براي فرمالدهیدمالمین رزین از استفاده علت. شودمی چسبانده فیبرتخته و چوب خرده

 آب، حرارت، برابر در مقاومت قبیل از شود؛ گرفته نظر در سطح روي بر بایستمی که است هاییمقاومت

 این در رزین از استفاده دلیل به تولیدي حصوالتم کیفیت بهترین به دستیابی در. غیره و خراشیدگی

 الیه در مالمین رزین از استفاده چنینهم. نمایندمی مقاومت الکتریسیته جریان عبور مقابل در هاروکش

 ظاهر روي بر دما و فشار میزان و چسب  انتخاب.شوندمی نیز ضعیف اسیدهاي برابر در مقاومت باعث سطحی

 کاري روکش براي نازك خیلی ال پی اچ روکش از چنانچه. دارد زیادي تأثیر آن تکیفی و تولیدي محصول

 بودن نمایان احتمال ،HPL ورق بودن کم دلیل به. (شوندمی مشخص بارزتري طور به آن عیوب شود، استفاده

 به). دارد وجود سطح روي بر چسب غشاي نبودن یکنواخت پرس هاي سینی بودن ناصاف قبیل از اشکاالتی

  ).12 (گویندمی زیره اصطالحاً گیرد،می قرار آن روي روکش که محصولی
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  )LPL( ال پی ال -1-1-2

LPL رفها متشکل از اوراق این نوع روکشباشد که   میاي تحت فشار پایین هاي ورقهکشرو مع

سطحی از  الیههاي میانی و تحتانی که با نوعی رزین فنولیک مخصوص آغشته شده و  کاغذ فلوتینگ در الیه

هاي آمینوپالستیک نظیر  و یا ساده که عمدتاً با رزین) دار طرح(شده  جنس کاغذ تزئینی چاپ

 درجه 130مترمربع و دماي  کیلوگرم بر سانتی 40فرمالدئید آغشته شده و تحت فشار تقریبی  مالمین

اي تحت  هاي ورقه ا روکشها ب تفاوت عمده این روکش. شوند هاي چند طبقه ساخته می گراد در پرس سانتی

 کاغذ مصرفی بوده و فشار پرس براي ساخت هاي کاغذ و نوعدر فشار پرس و تعداد الیه) HPL(فشار باال 

فرمالدهید،  هاي اوره ها با استفاده از چسب این نوع روکش. باشد ها کمتر از انواع ذکرشده می این نوع روکش

ها در مقایسه با  این روکش. شوند وي اوراق فشرده چوبی پرس میهاي تماسی بر ر استات و یا چسب وینیل پلی

اي پیوسته، به دلیل نوع فرآیند تولید و مواد اولیه مصرفی  هاي ورقه اي با فشار باال و روکش هاي ورقه روکش

  ).8(باشند تر می ارزان
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  HPLهاي   انواع مختلف روکش-1-2

  HPLهاي  انواع روکش-1جدول 

 هنام کامل فرآورد
عالمت 
 اختصاري

 نوع روکش

Continuous Pressure Laminate CPL اي پیوسته روکش ورقه 

Low Pressure Laminate LPL  اي تحت فشار پایین روکش ورقه 

High Pressure Laminate HPL اي تحت فشار باال روکش ورقه 

Horizontal،General Purpose،Standard 

 طوح افقیاستاندارد، براي مصارف عمومی، س
HGS  نوع استانداردHPL 

Vertical، General Purpose،Standard 

 استاندارد، براي مصارف عمومی، سطوح عمودي
VGS "  

Vertical،Ligh-duty،Standard 

 استاندارد، بادوام، براي سطوح عمودي
VLS " 

Horizontal،Heavy-duty،Standard 

 دوام، براي سطوح افقی استاندارد، کم
HDS " 

Horizontal، General Purpose،Post Forming 

 پذیر، براي مصارف عمومی، سطوح افقی فرم
HGP پذیر نوع فرمHPL  

Vertical، General Purpose، Post Forming 

 پذیر، براي مصارف عمومی، سطوح عمودي فرم
VGP "  

Compact،General Purpose،Flame - Retardant 
 بسیار فشردهکندسوز، براي مصارف عمومی، 

CGF  نوع کندسوزHPL 

Horizontal،General Purpose، Flame - Retardant 

 کندسوز، بادوام، براي سطوح افقی
HGF " 

Horizontal،Heavy-duty،Flame - Retardant 

 کندسوز، بادوام، براي سطوح افقی
HDF " 

Vertical،Heavy-duty،Flame – Retardant 
 می، سطوح عموديپذیر، براي مصارف عمو فرم

VGF " 

Walk print HPL    نوع کفپوشیHPL 

CompactHPL   نوع بسیار فشردهHPL 
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  HPLهاي  انواع مختلف روکش- 1شکل 

 ايورقه هايروکش نوع  این:)Standard HPL (استاندارد نوع باال، فشار تحت ايورقه روکش -1

 و ترد بسیار و نداشته را پذیريفرم و پذیريخمش تقابلی وجه هیچ به و بوده افزودنی مواد هرگونه فاقد

 5/1 تا 7/0 هاي ضخامت به اغلب و متنوع ابعاد در مصرف نوع اساس بر هاروکش این. باشدمی شکننده

  . شوندمی ساخته میلیمتر

هاي این نوع روکش :)Post formable HPL(پذیر  اي تحت فشار باال، نوع فرمروکش ورقه -2

که در . باشندهاي کرافت کمتري نسبت به روکش نوع استاندارد می فشار باال داراي تعداد الیهاي تحتورقه

هاي میانی و فرمالدهید مخصوص و کاغذ کرافت الیهبا نوع رزین مالمین) کاغذ تزئینی(آنها، الیه سطحی 

اي با هاي ورقهوع روکشاین ن. شوندسازي میآغشته) Plasticized(شده  تحتانی با نوعی رزین فنولیک نرم

-  درجه سانتی240 پوششی مخصوص که مقاومت باالیی در برابر حرارت دارد  تا دماياستفاده از نوعی الك

را داشته و براي ساخت صفحات ) پذیري فرم(پذیري  ها قابلیت خمشاین نوع روکش .شوندگراد مقاوم می

این روکش . ار و اوراق فشرده ابزارخورده کاربرد دارندد رویه کابینت، صفحات رویه میزکار، سایر صفحات فرم

-  هاي اوره ، با استفاده ازچسباین نوع روکش .شوند پذیر می گراد فرم  درجه سانتی220 تا 160در دماي

 فشرده روي اوراق) EVA(استات، چسب تماسی و یا چسب گرمانرم اتیل ونیل استات  وینیل فرمالدئید، پلی

متر ساخته   میلی1 تا 7/0هاي   و بر اساس نوع مصرف درابعاد متنوع و اغلب به ضخامتشوند چوبی پرس می

  .شوند می
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هاي این نوع روکش ):HPL  Flame retardant( اي تحت فشار باال نوع کندسوزروکش ورقه -3

ها اقد هالوژنهاي کاغذ کرافت به مواد کندسوز کننده که فسازي الیهاي تحت فشار باال، به دلیل آغشتهورقه

ها  عمومی و آزمایشگاه  در داخل هواپیما، خودرو، اماکناًباشند که عمدتبوده و داراي نقطه اشتعال باالتري می

  .شوند متر ساخته می  میلی4/2، 2، 1 ،9/4هاي کاربرد دارند و بر اساس نوع مصرف، اغلب به ضخامت

اي  هاي ورقه شاین نوع روک ):Walk print HPL(اي تحت فشار باال، نوع کفپوشی  روکش ورقه-4

 پوششی مخصوص که مقاومت باالیی به دلیل پرداخت ویژه سطوح و استفاده از نوعی الیهتحت فشار باال، به

سایش و خراشیدگی داشته، دوام و پایداري زیادي دارد و براي روکش کردن اوراق فشرده چوبی مورد مصرف 

هاي  ها بر اساس نوع مصرف در ابعاد متنوع و اغلب به ضخامت این روکش.گیرند براي ساخت کفپوش قرار می

  .شوند متر ساخته می  میلی5/1 تا 7/0

هاي  این نوع روکش: )Compact HPL(اي تحت فشار باال، نوع بسیار فشرده  روکش ورقه-5

باالتر و فشار بیشتر پرس، هاي اضافه و داشتن ضخامت   دلیل استفاده از تعداد الیهاي تحت فشارباال، به ورقه

تري از قبیل فیبرهاي مدار  تري ساخته شده و موارد استفاده متنوع با مشخصات فیزیکی و شیمیایی مناسب

ها مقاومت مکانیکی باالتر، این نوع روکش. هاي صنعتی، واشرهاي صنعتی و غیره دارند دنده چاپی، چرخ

 جوي داشته و بنابراین در شرایط داخل و خارج از ساختمان پایداري و دوام بیشتر در مقابل رطوبت و شرایط

  .کاربرد دارند

هاي  ها متشکل از اوراق کاغذ فلوتینگ در الیه این نوع روکش:اي تحت فشار پایین هاي ورقهکش رو-6

سطحی از جنس کاغذ تزئینی  میانی و تحتانی که با نوعی رزین فنولیک مخصوص آغشته شده و الیه

فرمالدئید آغشته شده و  هاي آمینوپالستیک نظیر مالمین و یا ساده که عمدتاً با رزین) دار رحط(شده  چاپ

هاي چند طبقه  گراد در پرس  درجه سانتی130کیلوگرم بر سانتیمترمربع و دماي  40تحت فشار تقریبی 

اي هاي ورقه اي تحت فشار باال و روکش هاي ورقه ها با روکش تفاوت عمده این روکش. شوند ساخته می
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 کاغذ مصرفی بوده و فشار پرس براي ساخت این نوع هاي کاغذ و نوعپیوسته، در فشار پرس و تعداد الیه

فرمالدهید،  هاي اوره ها با استفاده از چسب این نوع روکش. باشد شده میها کمتر از انواع ذکر روکش

ها در مقایسه با  این روکش. شوند ی پرس میهاي تماسی بر روي اوراق فشرده چوب استات و یا چسب وینیل پلی

اي پیوسته، به دلیل نوع فرآیند تولید و مواد اولیه مصرفی  هاي ورقه اي با فشار باال و روکش هاي ورقه روکش

  ). 8(باشند تر می ارزان

  . متمرکز شده استاي تحت فشارباال روکش ورقهاین گزارش بر روي نوع  

  

  HPL  شماره تعرفه گمرکی-1-3

 HPL )Laminated ورق تحت عنوان 39219020واردات و صادرات این محصوالت از طریق تعرفه اصلی 

Pressure High  (گیرد انجام می) 4(.  

  

  :LPL و HPL  شرایط واردات-1-4

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ) 2(حقوق پایه طبق ماده 

ی ایران، شامل حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کاال، انواع عوارض کاال و سایر وجوه جمهوري اسالم

به مجموع این دریافتی . شود ارزش گمرکی کاالها تعیین می% 4باشد و معادل  دریافتی از کاالهاي وارداتی می

  .شود ي اطالق میشود، حقوق ورود و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوط توسط هیأت وزیران تعیین می

  ):4(باشد میبه شرح زیر ) اي تحت فشار باالهاي ورقهروکش (HPLروکش حقوق ورودي براي انواع 

  % 4: حقوق پایه

 %3: سود بازرگانی

  7: حقوق ورودي
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 HPL بررسی و ارائه استاندارد-1-5

درجدول شماره )  باالاي تحت فشارهاي ورقهروکش (HPLروکش برخی استانداردهاي جهانی مرتبط با انواع 

  ):14( ارائه گردیده است 2

  HPL  برخی از استانداردهاي روکش-2 جدول
  روش آزمون  استاندارد

DIN 53 479  گیري چگالی جهت اندازه  
EN 438/2.8  گیري مقاومت در برابر حرارت خشک براي اندازه  
EN 438/2.11  قطر جهت تعیین مقاومت در برابر ضربه با نازل کم  
EN 438/2.6  جهت تعببن مقاومت سایشی  
EN 438/2.7  وري در آب داغ جهت تعیین مقاومت در برابر غوطه  
NFPA 99 گیري مقاومت الکتریکیجهت اندازه  

EN 438/2.14 گیري مقاومت در برابر خراشیدگیبراي اندازه  
EN 438/2.16  گیري ماندگاري در برابر نورجهت اندازه  

DIN 423 گیري مقاومت در برابر بخارزهبه منظور اندا  
EN 438/2.9 اي در برابر حرارتگیري ثبات اندازهبه منظور اندازه  
EN 438/2.15 گیري مقاومت در برابر لک و رنگبراي اندازه  
EN 438/2.18 گیري مقاومت در سیگاربراي اندازه  

  
  :HPL قیمت تولید داخلی و جهانی -1-6

 و قیمت در بازار ITCالمللی ت ثبت سفارش بازرگانی، مرکز تجارت بینبراي برآورد قیمت از گزارشا

هاي   در بازار تهران طی سال44/2×22/1 با ابعاد HPLهاي  روکش. آوري گردید پل چوبی تهران جمع

 .)13(هاي مختلف رو به افزایش است  باشد و قیمت آن در سال مختلف، متفاوت می
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  )تومان(متر در بازار تهران   میلی9/0 متر و ضخامت 44/2×22/1بعاد  با اHPLهاي   قیمت روکش-3 جدول
  قیمت  سال
83  9000  
84  9500  
85  11000  
86  11500  

 
  )کیلوگرم به تومان( در گمرك بدون احتساب تعرفه گمرکی HPL قیمت روکش -4جدول 

  قیمت  سال
83  8/2  
84  2/3  
85  09/3  
86  46/3  

  

هاي تولیدکننده اوراق فشرده چوبی به دلیل ل افزایش است که شرکتها در حاقیمت در تمامی سال

عدم (ها در بازار تهران، تولید بسیار پایین  دلیل آن گران بودن این روکش. کنند قیمت باال کمتر استقبال می

  . باشد در کشور می) تولید واقعی

ها رو، این روکشاز این. وندر  به عنوان پوششی براي نئوپان و تخته فیبر به کار میHPLهاي روکش

در این ) MDF(سنگین تفاوت قیمت نئوپان و تخته فیبر نیمه. شود افزوده این محصوالت می باعث ارزش

  . قسمت بررسی شده است
      

متر در بازار  میلی9/0 متر و ضخامت 44/2×22/1 با ابعاد HPL خام و روکش شده با  MDF قیمت -5 جدول
  )تومان(تهران 

 HPL روکش شده با MDF  خامMDF  سال
84  13000  21000  
85  14000  23000  
86  22000  29750  
87  21500  32430  
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 خام از سوي دیگر باعث شده که MDF از یک طرف و افزایش قیمت HPLباال بودن قیمت ورق 

 HPL روکش شده با MDFدر ضمن . گذاري در این بخش نداشته باشندگذاران تمایلی به سرمایهسرمایه

  .)13(باشد  داخل صد در صد وارداتی می

  
متر در بازار  میلی 9/0 متر و ضخامت 44/2×22/1 با ابعاد HPL قیمت نئوپان خام و روکش شده با - 6 جدول
  )تومان( تهران

  HPLنئوپان با روکش   نئوپان خام  سال
85  17500  21000  
86  20500  23400  
87  22000  27600  

  

 LPL  وHPL  موارد کاربرد-1-7

 عمده شوند، در برابر حرارت و رطوبت مقاوم هستند، لذاها پوشش داده میصفحاتی که با این روکش

هاي است از قبیل کفپوش نیاز زیاد مورد بسیار دوام که مواردي خاصی نظیر موارد در هاروکش این کاربرد

 خوري وابزار بدون هايکابینت یهرو میزهاي کارگاهی، آزمایشگاهی، و بیمارستانی و لوازم کار چوبی، سطوح

 ها، روکش نوع این پذیر فرم نوع ساخت البته صورت محدود، به اداري مبلمان مثل عمومی مصارف سایر نیز

  .است داده منحنی افزایش هايداراي لبه هاي کابینت رویه در را آن کاربرد دامنه

  

  LPL و HPL  کاالي جایگزین- 1-8

ترین روکش  اکنون به عنوان مطرح، همLPM عالمت اختصاري روکش مالمینه فشار ضعیف با

 34آید و  به حساب میLPL و HPLتزئینی در سطح جهانی درآمده که به عنوان یکی از رقباي اصلی 
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هاي   درصد مصرف جهانی روکشLPM ،30 تقاضاي 1999در سال (شود جهانی را شامل میدرصد مصرف

  ).2) (تزیینی را شامل شده است

هاي هاي مالمینه داراي بیشترین استفاده بوده و بعد از آن به ترتیب روکشسطح جهانی روکشدر 

  ).3( قرار دارند PVCهاي ترموپالستیک   و روکشHPLهاي کاغذي، رنگ،  چوبی، روکش

  

   اهمیت استراتژیک کاال- 1-9

اند ولی هشهاي با ارزش و خوش نقش و نگار در حال کاهر چند امروزه منابع مربوط به چوب

توان تا حد زیادي از فقدان هاي مصنوعی بر این باورند که میخوشبختانه طراحان و تولیدکنندگان روکش

هاي طبیعی نیز هایی با نقوش طبیعی چوب که حاوي الیاف و گرهها کاست، توسعه طرحوجود این نوع چوب

متر در صنعت دکوراسیون داخلی هاي باارزش جنگلی کهستند باعث شده است تا فقدان و کمبود چوب

  ).10(گر شود جلوه

 از کشورهایی نظیر انگلستان، پرتقال، سوئیس، چین، ترکیه، HPLهر ساله مقداري زیادي روکش 

  .شودایتالیا، اسپانیا و غیره وارد کشور می

رده چنین زیبایی ظاهري اوراق فشهمبراي افزایش مقاومت در برابر رطوبت، خراشیدگی، حرارت و 

هاي طبیعی و مصنوعی استفاده و تخته فیبر، معموالً از روکش) تخته خرده چوب(چوبی از قبیل نئوپان 

هاي فیزیکی و نداشتن تنوع دلخواه در طرح و رنگ و از همه مهمتر دلیل پایین بودن مقاومت به. کنند می

هاي طبیعی انشین روکشهاي مصنوعی، جهاي اخیر باعث شده روکشکمبود درختان سیلندریک در سال

هاي مصنوعی از لحاظ رنگ و نقش و ضخامت داراي انواع متفاوتی هستند، به علت کاربرد مواد روکش. شوند

شوند، در ها پوشش داده میهاي مصنوعی، صفحاتی که با این روکشحفاظتی، رنگی و چسب بر روي روکش
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 دوام که مواردي خاصی نظیر موارد در هاروکش ینا کاربرد عمده برابر حرارات و رطوبت مقاوم هستند، لذا

  باشند می است، نیاز زیاد مورد بسیار

اغلب براي پوشش دادن سطح تخته خرده ) PVC ، ، مالمینهHPL(ها مصنوعی از آنجا که روکش

شود با نگاهی با آمارهاي منتشر شده توسط استفاده می) MDF(چوب و تخته فیبر با دانسیته متوسط 

در مورد مقادیري از این محصوالت که ) ITC(الملل و مرکز تجارت بین) FAO(ن خوار و بار جهانی سازما

اي به شوند، اهمیت این موضوع که باید نگاه ویژههاي مصنوعی پوشش داده میهر ساله با انواع روکش

  .گرددهاي مصنوعی داشته باشیم بیشتر نمایان میروکش

  
 در 2007 تا 2002هاي شده طی سالو تخته خرده چوب به صورت خام و روکش MDF مقادیر تولید -7جدول 
  )مترمکعب(جهان 
  MDF  تخته خرده چوب  

  خام  سال
شده با انواع روکش
  هاي مصنوعی روکش

  خام
هاي  شده با انواع روکشروکش

  تزیینی و پالستیکی
2002  27416849  17564356  1285754  1554325  
2003  32794844  24002546  1354688  1750364  
2004  39639552  31254606  1416587  1454622  
2005  41429252  35627006  8568976  1823545  
2006  52205193  39285024  15982553  2496185  
2007  55572587  43659821  16895623  1895432  

  

 هاي و منظور از روکشPVC، مالمینه و HPLهاي مصنوعی، در جدول فوق منظور از روکش

  .باشد میPVC، اکریلیکی و HPLاستر،   هاي پلیتزیینی و پالستیکی، روکش

شود ولی متأسفانه حجم  هر ساله روکش میMDFدر ایران نیز مقدار زیادي از تخته خرده چوب و 

میزان . شودگردد که سبب خروج ارز از کشور می ها از طریق واردات تأمین میقابل توجهی از این روکش
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 آمده 8هاي مصنوعی در کشور در جدول شماره شده با انواع روکش خام و روکشMDFه چوب و تخته خرد

  .است

  

 در 1386 تا 1381هاي شده طی سال و تخته خرده چوب به صورت خام و روکشMDF مقادیر تولید -8جدول 
  )مترمکعب(کشور 
  MDF  تخته خرده چوب  

شده با انواع روکش  خام  سال
روکش شده با انواع   امخ  هاي مصنوعی روکش

  هاي مصنوعی روکش
1381  0  0  488452  18500  
1382  0  0  500947  21500  
1383  27000  6420  591289  35390  
1384  35000  11573  580117  37500  
1385  48219  59676  637941  123536  
1386  80127  69989  718003  174350  

  

و مرکز تجارت ) FAO(ر و بار جهانی با توجه به آمار گزارش داده شده توسط سازمان خوا

عنوان دو محصول پرکاربرد در صنایع  به) MDF(سنگین مقادیر نئوپان و تخته فیبر نیمه) ITC(المللی  بین

 از 2002طوري که در سال به. اندهاي مصنوعی سهم زیادي از بازار را به خود اختصاص دادهچوب با روکش

 میلیون مترمکعب با انواع 1554325چوب خردهولید تختهمکعب ت  میلیون متر85810810مجموع 

چوب با خردهها، نرخ تولید تختهچنین طبق آمارهاي این سازمانهم. هاي مصنوعی روکش شده است روکش

 سی از مقدار  وي و پیHPLستر، اکریلیکی،  هاي پلیهاي تزیینی و پالستیکی شامل روکشانواع روکش

در .  افزایش یافته است2007 مترمکعب در سال 1895432 به مقدار 2002ال  مترمکعب در س1554325

 17564356 و پی وي سی مقدار HPLهاي مصنوعی شامل مالمینه،   با روکشMDF نیز، MDFمورد 

 20 رسیده است که با رشد 2007 مترمکعب در سال 43659821 به 2002مترمکعب تولید در سال 

 55 خام یا بدون روکش در جهان به MDF حجم کل تولید 2007 در سال. درصدي همراه بوده است
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هاي  درصد با انواع روکش78مکعب معادل   میلیون متر43میلیون مترمکعب بوده است که از این مقدار 

دهنده  نشان2007 تا 2002هاي شده در سال روکش MDFروند افزایش تولید. مصنوعی روکش شده است

از . باشدهاي مکانیکی و فیزیکی میها به دلیل ایجاد ظاهر زیبا و افزایش مقاومتافزایش مصرف این فرآورده

یا روکش فرمیکا باالترین نوع مقاومت فیزیکی و مکانیکی را دارا ) HPL(ال پیهاي مصنوعی، اچمیان روکش

 آمارهاي .کنندگان قرار گرفته استبوده که اما به دلیل گرانی و شکننده بودن کمتر مورد توجه مصرف

  .دهدذکرشده اهمیت استراتژیک این کاال را نشان می

  

  کننده محصول  کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف-10 -1

 به ترتیب، انگلستان، HPLکشورهاي عمده تولیدکننده روکش کشورهاي عمده تولیدکننده روکش 

  )15(باشد  ل، کانادا و بلژیک میاتریش، چین، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، جمهوري کره، هند، ترکیه، پرتقا

  

   شرایط صادرات-1-11

. گیرداز طریق تعرفه انجام می LPLو  HPLهاي همانطور که ذکر شد، صادرات انواع روکش

از جمله کاالهاي مجاز جهت صادرات بوده و پس از طی مراحل قانونی گمرکی  LPLو  HPLهاي روکش

  ).4(ن جلوگیري نماید، ندارد ممانعت و یا شرایط خاصی که از صادرکردن آ
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   وضعیت عرضه و تقاضا- 2

  بررسی واحدهاي موجود، محل واحدها و طرفیت تولید -2-1

   مترمربع56250 با تولید 23/2/83در تارخ استان فارس   شهرستان الر: غالمحسین چلپیا-1

   مترمربع438000  با ظرفیت تولیدي ساالنه16/10/86 در تاریخ :آذربنیادشرکت  -2

هاي فرمیکاي ضدحرارت و رطوبت و  در ایران شرکت آذربنیاد به صورت انحصاري به تولید ورقه

کند و با تولید می) cm122(هاي با عرض پایین روکش. دار فرمیکا پرداخته است نئوپان و تخته فیبر روکش

استقبال کمی از مشتریان از اینرو با . باشد میcm 183 با HPLتوجه به اینکه در بازار ایران مقبولیت عرض 

  . همراه بوده است

  

  هاي در دست اجرا  بررسی وضعیت طرح-2-2

 و LPL براي گونه طرح در دست اجرایی بر اساس آمار سازمان صنایع و معادن در این مورد هیچ

HPL 11( وجود ندارد(.  

 

   بررسی روند واردات محصول-2-3

 تعرفه طریق از 1386 تا 1382 سال از لکام صورت به HPL هايروکش انواع واردات میزان

  ).4(است  شده ارائه 6 شماره جدول در 39219020
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  )کیلوگرم (1388 تا 1380 سال از ایران در محصول این واردات مقدار -9 جدول
  1388  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  سال

  2035736  4234687  4414663  3250701  63520961  3344181  -  -  واردات
  

 تاامار هند، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، چین، سوئیس، پرتقال، کشورهاي از اخیر هايسال در ایران واردات عمده

  .است بوده ترکیه و عربی متحده

  

  مصرف روند بررسی -2-4

 میلیون 20 حدود در 1384 سال در کشور در HPL مصرف میزان آمده بدست اطالعات طبق

 و HPL با شده روکش MDF هايورق واردات و HPL ورق واردات شامل عدد این. است بوده مترمربع

 این در حالی است مصرف یک محصول از کسر صادرات از مجموع واردات و تولید آن .است داخلی تولید

  .شود کشور محسوب می

  

  محصول صادرات روند بررسی - 2-5

 تعرفه طریق از 1386 تا 1382 سال از کامل صورت به HPL هايروکش انواع صادرات میزان

 7 شماره جدول در اخیر هايسال در کشور صادرات مقدار. است شده ارائه 7 شماره جدول در 39219020

  .است آمده

  )کیلوگرم(1388 تا 1380 سال از ایران در محصول این صادرات مقدار  -10 جدول
  1388  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  سال 

  11315      4694          واردات
  



    
  گلستان استان صنعتی شهرکهاي شرکت

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  صنعتی هايطرح

  گلستان دانشگاه
 

   16صفحه    زيتولید فورفورال از ضایعات کشاور
   

 صادرات عمده ولی است شده انجام 1388 و 1385 سال دو در فقط و بوده ناچیز صادرات چند هر

  .است بوده عراق و ارمنستان افغانستان، کشورهاي به اخیر هايسال در ایران

 خروجی ارز مقدار که است شده داده نشان شماره جدول در ورادات و صادرات بررسی مالی لحاظ از

  .دهدمی نشان را کشور از

  
  )دالر (1388 تا 1383 زمانی دوره طی ایران در HPL روکش واردات و صادرات مالی  ارزش-11 جدول

  1388  1387  1386  1385  1384  1383  سال
 25608 0 0 13953 0 0 صادرات

 5378370 1082820341 15302271 10074977 10710229 9425450 واردات

 تراز
 بازرگانی

9425450- 10710229- 10061024- 15302271- 1082820341- 5353762- 

  

  صادرات اولویت با محصول نیاز بررسی - 2-6

 هايروکش ورود. رسدمی سال 60 به نزدیک چوبی مرکب هايفرآورده روکش صنعت قدمت

 را خود جاي باشدمی دارا که مقاومتی خواص و زیبایی مثل محصوالت این خاص هايویژگی و مصنوعی

 و جنگلی منابع بودن محدود به توجه با نیز ما کشور در) 3 (کرد باز طبیعی هايروکش رقیب عنوان به

 مکمل یک عنوان به مصنوعی هايروکش به نیاز طبیعی، هايروکش از استفاده براي سیلندریک هاي گونه

 کشور مالیش هاياستان در خصوص به MDF و تولیدي نئوپان هايکارخانه تولیدي محصوالت فروش بازار

 مصرف بیشتر سهم اینکه به توجه با شودمی احساس مبرم نیاز یک صورت به) گلستان و مازندران گیالن،(

 که صورتی در و دارد دنبال به را کشور از ارز خروج که دهدمی پوشش واردات ایران در را محصول این بازار

 طرفداران که مصنوعی روکش با چوبی فشرده اوراق افزودهارزش باشد موجود کشور در هاکارخانه این اگر

 توجه با. گرفت خواهد صورت نیز زاییاشتغال یک شرایط این با ضمن در رفت، خواهد باال خیلی دارد فراوانی



    
  گلستان استان صنعتی شهرکهاي شرکت

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  صنعتی هايطرح

  گلستان دانشگاه
 

   17صفحه    زيتولید فورفورال از ضایعات کشاور
   

 به توجه با که دهدمی نشان موضوع این. دارد صادرات ناچیز بسیار حجم از نشان که 7 شماره جدول به

 مکان ایران کشور ،...)و MDF و نئوپان مناسب نسبتاٌ تولید متخصص، نیروي (کشور در موجود هايپتانسیل

 راهکارهایی ارائه با باید صنعت این گزارانسیاست چنینهم. است صنعت این در گزاريسرمایه براي مناسبی

  .کنند جلوگیري کشور از ارز خروج از مناسب

  

   تولیدفنآوريبررسی  -3

همانطور که دیده .  به نمایش درآمده است2 در شکل شماره HPLساختار اصلی پوشش مالمینه 

از یک الیه کاغذ دکور که طرح تزئینی دلخواه اعم . گردد ترین حالت تشکیل می شود، این پوشش در ساده می

هاي فانتزي بر روي ان چاپ شده و  هاي ساده رنگی، نقش سنگ یا طرح هاي مختلف چوب، طرح از طرح

بر روي ساختمان اصلی ) Overlay(الیه دیگري به نام الیه رویی  .گردند شباع میهاي فنلی ا توسط رزین

وجود این الیه که در جلوگیري از ایجاد ترك و شکست موثر است، باعث محافظت از پوشش . گیرد قرار می

 و رویی نیز کاغذي است با چگالی الیه. دهد تزئینی شده و مقاومت به سایش آنرا بطور موثري افزایش می

رویی  واضح است که بر روي کاغذ الیه. گردد ضخامت کم که همچون الیه تزئینی با رزین مالمین فرآوري می

  .اي وجود نخواهد داشت طرح چاپ شده

  
 HPL سختار اصلی روکش -2شکل 
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و کاغذ الیه داخلی یا کاغذ کرافت ) Décor Paper( را کاغذ دکور  HPLساختار اصلی روکش 

)Kraft Paper (همانطور که در باال ذکر . دهند شدنی و با کیفیت است، را تشکیل می ه نوعی کاغذ اشباعک

پذیر، نسوز، مقاوم به مواد شیمیایی،  پذیر یا انعطاف استاندارد، فرم (HPLشده است انواع مختلف روکش 

ش ساخت همه آنها یکسان اما رو. توان با استفاده از انواع مختلف کاغذ و رزین تولید نمود را می....) رسانا و 

 کمی با انواع دیگر HPLهاي  ممکن است مواد اولیه مورد استفاده براي ساخت هر یک از انواع روکش. است

 .تفاوت داشته باشد

 که مقاومت نوع کاغذ و این  باشد اما با این تفاوت  میHPL شبیه  LPLساختار اصلی روکش 

  . باشد  کمتر میHPLروکش از 

  

  کلی کارخانهساختار  -1- 3

  :بندي نمود  را به سه خط تولید اصلی تقسیم HPLتوان خطوط تولید روکش  به طور کلی می

  )کاغذ دکور(خط تولید کاغذ تزئینی مالمینه  -1

  )کاغذ کرافت(خط تولید کاغذ کرافت فنلی  -2

 HPLخط تولید  -3

 فرآوري مخصوص به  ابتدا کاغذهاي کرافت و دکور به ترتیب تحت عملHPLبراي تولید روکش 

این مواد در فرآیند تولید . شوند گیرند و تبدیل به کاغذ کرافت فنلی و کاغذ تزئینی مالمینه می خود قرار می

HPLکاغذ کرافت فنولی و کاغذ دکور مالمینه بعنوان محصول . آیند ساخته به شمار می  محصول نیمه

تولید تعداد مورد نظر از هر ) آخر(در مرحله سوم . دهند ساخته، ماده اولیه مرحله سوم تولید را تشکیل می نیم

نوع کاغذ طی مرحله تشکیل سازه و مونتاز روي هم چیده شده و در مرحله پرس با فشار و گرماي اعمالی از 

  . آیند  در می HPLسوي دستگاه، بصورت روکش 



    
  گلستان استان صنعتی شهرکهاي شرکت

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  صنعتی هايطرح

  گلستان دانشگاه
 

   19صفحه    زيتولید فورفورال از ضایعات کشاور
   

  

  : به صورت دیاگرام همراه با مواد اولیه ورودي HPLمرحله تولید روکش 

  
 HPL دیاگرام مراحل تولید روکش -3شکل 

                                                                            

شود، سپس کاغذ آغشته شده به  کاغذ دکور به رزین آغشته می) A(در فرآیند فرآوري کاغذ دکور 

  . شود رش داده میشود و به ابعاد موردنظر ب گردد و در نهایت خنک می رزین خشک می

 فرآیندهاي تولید وابستگی زیادي به هم دارند و تولید HPLنظر داشت که در تولید روکش  باید در

از اینرو در صورت . دارد) C  وB و Aموارد (محصول نهایی مطلوب، بستگی به درست انجام همه موارد 

در همین راستا مهندسین . شدبا تغییرکیفیت محصول، تشخیص علت تغییرکیفیت محصول نهایی مشکل می

تولید براي برطرف کردن مشکالت احتمالی در فرآیند تولید باید احاطه کاملی بر خط تولید و عملکرد 

  . . ها داشته باشند دستگاه

باشد، شامل   در ایران که تنها شرکت تولیدي آن را شرکت آذربنیاد میHPLمراحل تولید روکش 

سازي کنی، آغشتهدر خط آغشته). 13(باشد زنی میبري، سمبادهس، کنارهکنی، کاغذچینی، پر مراحل آغشته

سازي  مرحله کاغذچینی بعد از مرحله آغشته. گیرد کاغذهاي دکوراتیو و کرافت به مواد چسبی صورت می

مرحله . شوند چینی می میز به صورت ردیفی وجود دارد و کاغذهاي آغشته روي این میزالیه5بوده که تعداد 

در این مرحله، فاکتورهاي فشار و دما براي فرمیکاي .  استHPLس مهمترین بخش تولید ورق پر

متري   میلی5/2متري یکسان بوده، ولی فاکتور زمان متغیر است به طوري که در   میلی5/2متري و  میلی1
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ي تولید متر  میلی5/2 یا HPL 1 ورق 100در هر مرحله از پرس تعداد . باشدکمی زمان پرس بیشتر می

هاي نامنظم و ریش ریش   خارج شده از پرس از لحاظ ظاهري داراي کناره HPLهاياز آنجا که ورق. شود می

بري استفاده  با کناره صاف و منظم، از دستگاه کنارهHPLها و دستیابی به ورق  است لذا جهت این قسمت

خوري و از بین رفتن و  یش سطح چسبزنی باعث افزا هاي ریز زیاد توسط سمباده با ایجاد خراش. شود می

  . شود مواد زائد می

  
 HPL نمایی از کارخانه روکش -4شکل 

هاي جزئی از قبیل نوع  باشد ولی با تفاوت  میHPLشبیه نیز  LPLساختار کلی کارخانه تولید 

  .باشد  میHPL کمتر از LPLکاغذ و فشار پرس در تولید 
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  برآورد ظرفیت تولید-2- 3

چنانچه در هر دقیقه . متر درنظر بگیریم  سانتیHPL ،22/1اینکه عرض نهایی روکش با توجه به 

یک ( روز کاري در هر سال و سه شیفت کاري در هر روز 300با فرض . یک متر روکش تولید داشته باشیم

  :باشد ، ظرفیت تولید این خط در سال به میزان زیر می)باشدها نیاز به استراحت میساعت بین شیفت

C=  ×22/1  1  = 22/1  ( )                                                                

C = 22/1  × 60 × 22 × 300  = 483120 ( )                                 

  .هد داشت مترمربع در سال خوا483120 را با ظرفیت  HPLاین خط تولید توانایی تولید روکش 

 ورقه 162295باشد، تعداد  متر می  سانتی44/2 در HPL 22/1با توجه به اینکه ابعد استاندارد روکش 

   .روکش در سال تولید خواهد گردید

کاري سازه مونتاژ شده در مرحله آخر تولید، زمان بسته بودن پرس در حدود یک  در فرآیند پرس

ا در نظر گرفتن زمان مورد نیاز براي هر بارگذاري و تخلیه پرس، با توجه به این موضوع و ب. باشد ساعت می

  :بنابراین.  بار بسته گردد15تواند   ساعت، پرس می22شود که در طی سه شیفت کاري به مدت  برآورد می

  ):در یک سال(تعداد بسته شدن پرس 

n = 15 × 300  = 4500 

 

:شود مقدار روکشی در که در هر مرحله پرس می  

 
  :شوند اي که هر مرحله پرس می  ورقهتعداد
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 الیه لمینت قرار گیرد، یک پرس چهار 10 شامل HPLچنانچه در هر طبقه پرس دو مجموعه دوبله 

  .باشد طبقه براي این خط تولید نیاز می

  = 3/6 

  هاي مرسوم  تکنولوژينقاط ضعف و قوت -4

عطاف بودن و نقاط قوي مقاومت بسیار باالي فیزیکی و نقاط ضعف خاصیت شکننده بودن و غیر قابل ان

  .باشد ها می مکانیکی این روکش

  

  HPL گذاري در حداقل ظرفیت اقتصادي برآورد سرمایه - 5

 مترمربع 483120 با ظرفیت تولید  HPLگذاري مورد نیاز جهت احداث واحد تولید روکش هزینه سرمایه

  .  ارائه شده استبه تفکیک) طبق محاسبات فوق(تولید درسال 

  

  هزینه خرید زمین-5-1

  . مترمربع برآورد گردیدHPL ،3900زمین مورد نیاز براي احداث کارخانه روکش 

  )ارقام به هزار ریال( هزینه خرید زمین –12جدول
  کل هزینه خرید زمین   )متر مربع/ هزار ریال (هزینه واحد   متراز زمین

3,900  240  936,000  
  

  سازي محوطهساختمان و  - 5-2

کاغذ . باشد  کاغذ و رزین میHPLبا توجه به اینکه مواد اولیه مورد استفاده در تولید پوشش روکش 

از آنجا که انواع کاغذ و رزین در برابر . گردند دکور و کاغذ کرافت در مقیاس تجاري به صورت رول عرضه می

توان این مواد را در  پذیرند، نمی  و آسیب شرایط جوي نامناسب، آفتاب، باران و تغییرات دما بسیار حساس



    
  گلستان استان صنعتی شهرکهاي شرکت

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
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   23صفحه    زيتولید فورفورال از ضایعات کشاور
   

ها با  بارگیري و تخلیه رول(فضاي باز نگهداري نمود و باید در کارخانه فضاي کافی جهت تخلیه و بارگیري 

به همین دلیل باید یک . سازي ماده اولیه وجود داشته باشد چنین براي ذخیره و هم) پذیرد کامیون صورت می

  .مت در نظر گرفته شودفضاي مناسب براي این قس

  

  )ارقام به هزار ریال (سازي  هزینه ساختمان و محوطه-13جدول 

  شرح
مساحت 

  )مترمربع(
  ارزش کل  ارزش واحد

  156,000  40  3,900  تسطیح زمین
  1,600,000  2,000  800  سالن تولید

  1,800,000  2,000  900  )مواد اولیه و محصول نهایی(ساختمان انبارها 
  1,026,000  2,700  380  ، رفاهی، نگهبانی و آزمایشگاهساختمان اداري

کشی و فضاي   کشی، آسفالت و جدول    خیابان
  سبز

1,100  120  132,000  

  105,000  150  700  سازي محوطه
  98,000  280  350  )متر(دیوارکشی 

  4,917,000  مجموع
  

  آالت خط تولید  هزینه خرید ماشین-5-3

آالت تولیدي پس از   مترمربع، هزینه ماشین483120فیت  با ظرHPLجهت احداث واحد روکش 

  .گردد  ارزیابی می22,267,000استعالم 

  

  کاري کشی و عایق ابزار دقیق، لوله -5-4

آالت  آالت تولیدي همراه با هزینه نصب این ماشین  درصد قیمت ماشین8هزینه ابزار دقیق معادل 

بر . شود ها درنظر گرفته می این هزینه% 6کشی حدود  و لولهکاري  چنین هزینه مربوط به عایق و هم. باشد می



    
  گلستان استان صنعتی شهرکهاي شرکت

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  صنعتی هايطرح

  گلستان دانشگاه
 

   24صفحه    زيتولید فورفورال از ضایعات کشاور
   

 1,336,020 و 1,781,360کاري به ترتیب  کشی و عایق این اساس هزینه مورد نیاز جهت ابزار دقیق و لوله

  .  هزارریال برآورد شده است3,117,380هزار ریال و در مجموع 

  

   وسائط نقلیه و لوازم اداري مورد نیاز-5- 5

ي مربوط به خرید وسائط نقلیه و نیز لوازم اداري مورد نیاز واحد شامل میز و صندلی، کامپیوتر، ها هزینه

   . هزار ریال ارزیابی شده است1,100,000بندي انبارها و غیره  قفسه

  

  کیفی لوازم آزمایشگاهی و کنترل-5-6

  . ه شده است هزار ریال درنظر گرفت80,000یک سري لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی به مبلغ 

  

  تأسیسات و تجهیزات-5-7

  )ارقام به هزار ریال (  هزینه تأسیسات و تجهیزات- 13جدول 
  ارزش کل  تعداد  شرح

  520,000  -  )هاي مربوطه کشی کشی و سیم انشعاب نصب تابلوها، ترانس کابل(رسانی  برق
  35,000  -  ........)گذاري و  انشعاب، لوله(آبرسانی 

  71,000  -  )کشی  و لولهانشعاب(گاز رسانی 
  3,000  3  امتیاز خط تلفن

  4,000  -  ایمنی و اطفا حریق
  30,000  -  تجحیزات سرمایش و گرمایش
  3,000    مخازن ذخیره سوخت و آب

  666,000  جمع
  

  



    
  گلستان استان صنعتی شهرکهاي شرکت

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  صنعتی هايطرح
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   25صفحه    زيتولید فورفورال از ضایعات کشاور
   

  برداري ه هاي قبل از بهر هزینه- 5-8 

تحریر عقد قرارداد در دفتر دبیرخانه ال الثبت و حق  و ارزیابی بانک، حق هاي تهیه طرح، کارشناسی  شامل هزینه

    . باشد و  آموزش پرسنل می

  

  )ارقام به هزار ریال(برداري  هاي قبل از بهره  هزینه– 14جدول 
  ارزش کل  شرح

  270,000  هزینه حقوقی و ثبتی
  25,000  مشاوره و تهیه طرح

  200,000  ها در دوران سازندگی حقوق پرسنل اداري و دستمزد نگهبان
  150,000  )معادل ده روزمواد اولیه، سوخت، انرژي و دستمزد(برداري آزمایشی   بهرههزینه

  645,000  جمع
  

  نشده بینی هاي پیش  هزینه-5-9

با این . بینی لحاظ شده است هاي پیش گذاري ثابت طرح به عنوان هزینه هاي سرمایه  درصد هزینه  5

  . د گردید برآور1,686,419بینی نشده    هاي پیش شرایط هزینه

  )ارقام به هزار ریال(  HPLگذاري ثابت واحد تولید روکش   سرمایه هزینه -15جدول 
  ارزش کل  عنوان

  936,000  هزینه خرید زمین
  4,917,000  سازي هزینه ساختمان و محوطه

  22,267,000  آالت خط تولید همراه با نصب آنها هزینه ماشین
  3,117,380  کاري کشی و عایق ابزار دقیق، لوله

  1,100,000  وسائط نقلیه و لوازم اداري مورد نیاز
  80,000  کیفی لوازم آزمایشگاهی و کنترل
  666,000  تأسیسات و تجهیزات

  645,000  برداري هاي قبل از بهره هزینه
  1,686,419  نشده بینی هاي پیش هزینه

  35,414,799  جمع



    
  گلستان استان صنعتی شهرکهاي شرکت

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  صنعتی هايطرح
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   26صفحه    زيتولید فورفورال از ضایعات کشاور
   

  

 LPLگذاري در حداقل ظرفیت اقتصادي  برآورد سرمایه -6

گذاري   هزینه سرمایهHPLبر اساس استعالمات انجام شده و محاسبات انجام شده شبیه روکش 

  .برآورد گردید) جدول شماره ( هزار ریال LPL 31200099ثابت احداث روکش 

  

  )ارقام به هزار ریال( HPLگذاري ثابت واحد تولید روکش   سرمایه هزینه-16جدول 
  ارزش کل  عنوان

  936,000  نهزینه خرید زمی
  4,917,000  سازي هزینه ساختمان و محوطه

  18,253,000  آالت خط تولید همراه با نصب آنها هزینه ماشین
  3,117,380  کاري کشی و عایق ابزار دقیق، لوله

  1,100,000  وسائط نقلیه و لوازم اداري مورد نیاز
  80,000  کیفی لوازم آزمایشگاهی و کنترل
  666,000  تأسیسات و تجهیزات

  645,000  برداري هاي قبل از بهره هزینه
  1,686,419  نشده بینی هاي پیش هزینه

  31,200,099  جمع
 

  مواد اولیه مورد نیاز - 7

میزان مواد اولیه . باشد ، کاغذ دکور و کرافت و رزین مالمین و فنل میHPLمواد اولیه روکش 

  .  مترمربع، به شرح ذیل برآورد گردید483120مصرفی سالیانه با احتساب ضریب اتالف واحد با ظرفیت 

اي بودن روکش  به دلیل ورقه(باشد   مترمربع کاغذ دکور و کرافت مورد نیاز می500,000به مقدار 

HPL(  تن از هر کدام مورد 75میزان رزین مالمین و فنل بسته به شرایطی دارد ولی در کل یک سال حدود 

  .باشد نیاز می



    
  گلستان استان صنعتی شهرکهاي شرکت

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  صنعتی هايطرح
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   27صفحه    زيتولید فورفورال از ضایعات کشاور
   

  

 HPL و LPL ب براي اجراي طرحپیشنهاد منطقه مناس -8

هاي متعددي وجود دارد که  ها و روش یابی احداث واحد و یا طرح، مدل ن در مورد مسئله مکا

در این راستا در این . کنند پارامترهایی بسیار مهم، اساسی و موثر در دستیابی به محل مناسب دخالت می

هاي تأثیرگذار بر محل احداث   و تعیین شاخصبراي ارزیابی) AHP(مورد از تکنیک تجلیل سلسله مراتبی 

هاي تأثیرگذار بر احداث  از مواردي که در زمینه تعیین شاخص. استفاده گردید LPLو  HPLواحد روکش 

  :  توان به تحقیقات زیر اشاره داشت واحدهاي تولیدي انجام شده است می

توسعه آن در کشور را با فرآیند چندال و روکش و یابی صنعت تخته مکان)1381(عزیزي و همکاران 

اولیه از هاي اقتصادي و مادهنتیجه این تحقیق آنها نشان داد که شاخص. تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی کردند

  )9 (یابی واحدها، در باالترین اولویت قرار دارندهاي موثر در مکانبین شاخص

 در کاغذ و چوب صنعت توسعه و اولیه مواد تأمین) 1387 (همکاران و کشکولی چنین بیات هم

 هاي شاخص اهمیت. کردند بررسی مراتبی سلسله تحلیل فرآیند از استفاده با را بلوچستان و سیستان استان

 و رقبا تعداد یدکی، لوازم هاي شاخص ترتیببه استان، این در کاغذ و چوب هاي کارخانه انتخاب بر تأثیرگذار

 مالیات، نرخ تولیدي، مصرفی مواد و هاروغن آب، منابع به آسان رسیدست مجاز، مسافت فروش، بازار وضیعت

  ).1(باشد  می گذاري سرمایه جذب ظرفیت

از ) 2003( بوردولو و اژدر در خارج از کشور نیز در این زمبنه تحقیقاتی صورت گرفت است، از جمله

هاي  شاخص. استفاده نمودند.هاي صنعت مبلمان ترکیه یابی کارخانه روش تحلیل سلسله مراتبی جهت مکان

 کارگران وجود نقل، و حمل سهولت مانند هاییزیرشاخص و جمعیت افزایش سرعت جمعیت، تراکم مورد نظر،

  ).15(شدند  انتخاب قوانین و ماهر



    
  گلستان استان صنعتی شهرکهاي شرکت

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  صنعتی هايطرح

  گلستان دانشگاه
 

   28صفحه    زيتولید فورفورال از ضایعات کشاور
   

 اساتید از تن چند با مصاحبه انجام اي،کتابخانه و اسنادي مطالعات انجام از پس حاضر، پژوهش در

 LPLو  HPL روکش کارخانه استقرار یابیمکان در تأثیرگذار هاي شاخص حوزه، این انکارشناسدانشگاه و 

 و مواد «و» انسانی «،»زیرساختی «،»اقتصادي «عمده گروه چهار در ها  شاخص این سپس،. گردید شناسایی

  :شدند بنديگروه» محصول

 زمین، قیمت و بها اجاره ر،کا نیروي دستمزد شامل هاهزینه هايزیرشاخص داراي: اقتصادي شاخص -1

 و) مصرفی سوخت (انرژي هزینه ،)اولیه ماده حمل هزینه و اولیه ماده خرید هزینه مجموع (اولیه ماده هزینه

  .باشد می) اعطایی تسهیالت و مالیاتی معافیت (تسهیالت

 تسهول مجاز، مسافت محدوده به توان می زیرساختی هاي زیرشاخص جمله از: زیرساختی شاخص -2

 صنعت پیشینه و گذاريسرمایه جذب ظرفیت فروش، بازار و رقبا تعداد نقل، و حمل شبکه به دسترسی

  .نمود اشاره جانبی صنایع وضعیت و تحقیقاتی و تعمیراتی خدمات شامل

  .پرسنل رفاه و ماهر کار نیروي آموزشی، مراکز وجود هايزیرشاخص شامل: انسانی شاخص -3

 ماده عرضه از اطمینان اولیه، ماده کیفیت شامل اولیه مواد هايزیرشاخص: محصول و مواد شاخص -4

 تا فاصله و بازار ظرفیت شامل نهایی محصول و اولیه، ماده عرضه مقدار و کارخانه تا تأمین محل فاصله اولیه،

  .است مصرف مراکز تا بازار

ها و  زوجی شاخصاي براي مقایسههاي مذکور، پرسشنامهپس از ترسیم سلسله مراتب شاخص

 و کارشناسان از موردنیاز اطالعات و آمار. ها طراحی گردیدشاخص) وزن(ها و میزان تأثیرگذاري زیرشاخص

 Expert افزارنرم توسط نتایج. گردید آوريجمع گلستان استان چوب صنایع بخش در دانشگاه اساتید

Choice (EC) گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد.  
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   29صفحه    زيتولید فورفورال از ضایعات کشاور
   

  
  ها ها و زیرشاخص ه مراتب شاخص سلسل-5شکل 

  گلستان استان در LPLو  HPL  روکش کارخانهی ابی مکان بر رگذاریتأثي ها شاخصي بندرتبه جینتا - 1- 8

 از حاصل نتایج و LPL و HPL روکش کارخانه احداث انتخاب بر تأثیرگذار هايشاخص وزن

 با که گلستان استان چوب صنایع بخش در هدانشگا اساتید و کارشناسان نظر از آمدهدستبه زوجی مقایسه

  ).16 تا 5 شکل (گرددمی ارائه بخش این در است، گردیده محاسبه EC افزارنرم از استفاده

 استخراج گردید که نشان از ثبات 1/0هاي مقایسه زوجی کمتر از نرخ سازگاري کلیه ماتریس

  .مناسب مقایسات زوجی دارد
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   30صفحه    زيتولید فورفورال از ضایعات کشاور
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شاخص مواد و محصول شاخص زیرساختاري شاخص اقتصادي شاخص انسانی

شاخص هاي اصلی

از 
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ا

  
  یابیمکان معیار اصلی هايشاخص سطوح در زوجی مقایسه ماتریس هندسی میانگین-5 شکل
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زیرشاخص هاي مواد و محصول
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  یابیمکان معیار محصول و مواد شاخص سطوح در زوجی مقایسه ماتریس هندسی میانگین -6 شکل
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  یابیمکان معیار اولیه ماده شاخص سطوح در زوجی مقایسه ماتریس هندسی میانگین. 7 شکل

  



    
  گلستان استان صنعتی شهرکهاي شرکت

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  صنعتی هايطرح

  گلستان دانشگاه
 

   31صفحه    زيتولید فورفورال از ضایعات کشاور
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  یابیمکان معیار نهایی محصول شاخص سطوح در زوجی مقایسه ماتریس هندسی میانگین -8 شکل
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  یابیمکان معیار زیرساختاري شاخص سطوح در زوجی مقایسه ماتریس هندسی میانگین -9 شکل
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   32صفحه    زيتولید فورفورال از ضایعات کشاور
   

  
  یابیمکان معیار صنعت پیشینه شاخص سطوح در زوجی مقایسه ماتریس هندسی میانگین -10 شکل
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  یابیمکان معیار انسانی شاخص سطوح در یزوج مقایسه ماتریس هندسی میانگین -11 شکل
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  یابیمکان معیار اقتصادي شاخص سطوح در زوجی مقایسه ماتریس هندسی میانگین -12 شکل
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  یابیمکان معیار هايهزینه شاخص سطوح در زوجی مقایسه ماتریس هندسی میانگین -13 شکل

  
  یابیمکان معیار اولیهماده هزینه صشاخ سطوح در زوجی مقایسه ماتریس هندسی میانگین -14 شکل

  

0.45
0.46
0.47
0.48
0.49

0.5
0.51
0.52
0.53

معافیت مالیاتی تسهیالت اعطایی

زیرشاخص هاي تسهیالت دولتی

یاز    
امت

  
  یابیمکان معیار دولتی تسهیالت شاخص سطوح در زوجی مقایسه ماتریس هندسی میانگین -15 شکل
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 LPL و HPL  روکش واحد استقرار یابیمکان بر تأثیرگذار هايزیرشاخص نهایی وزن. 16 شکل
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  وضعیت تأمین نیروي انسانی -9

لذا تعدادي از کارکنان بصورت . شیفت کار خواهد کرد صورت مداوم و سه خانه بهبا توجه به اینکه کار

کارکنان بخش نوبتکار به چهار گروه تقسیم . نوبتکار و تعدادي بصورت روزکار مشغول به کار خواهند بود

 ساعته حضور داشته و گروه چهارم در حال استراحت 8شوند که در هر روز سه گروه در سه شیفت  می

  .   ارائه شده است16تعاد کارکنان نوبتکار و روزکار در جدول  شماره . هند بودخوا

  

  )نفر ( HPL پرسنل مورد نیاز در واحد روکش -21جدول 

  تعداد  شرح
    کادر اداري)الف

  1  سرپرست طرح
  1  مسئول اداري و مالی حسابداري

  2  کارمند اداري
  1  مسئول امور بازرگانی

  2  دارنگهبان، سرایه
  2  راننده
  9  جمع

    کادر تولید)ب
  1  مدیر واحد

  2  مسئول آزمایشگاه
  4  تکنسین تولید
  8  کارگر ماهر

  8  ماهرکارگر نیمه
  16  کارگر ساده

  39  جمع
  48  جمع کل
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  تعیین میزان یوتیلیتی، امکانات مخابراتی و ارتباطی - 10

  :باشد رد زیر میهاي یوتیلیتی مورد استفاده در این فرآیند شامل موا سیستم

  ها برق مورد نیاز جهت تجهیزات اصلی، تأسیسات و روشنایی سالن:  برق -1

  شامل آب آشامیدنی و آب مورد نیاز براي فضاي سبز: آب -2

  ها جهت سرمایش و گرمایش سالن: سوخت -3

  . آمده است17میزان یوتیلیتی موردنیاز سالیانه در جدول 

  

  براي واحد یوتیلیتی مورد نیاز – 22جدول 
  میزان مصرف  شرح

  6,550  )مترمکعب(آب 
  2,100,000  )کیلو وات ساعت(برق 

  19,500  )مترمکعب(گاز 
  8,500  )لیتر(بنزین 
  190,000  )پالس(تلفن 

  

  یبازرگان وي اقتصادي هاتیحما تی وضع-11

  یجهاني هاتعرفه با سهیمقا و) آالت نیماش و محصوالت(ی گمرک تعرفه تیحما -11-1

 آالتماشین این. شوندمی تأمین کشور از خارج از آالتماشین از بخشی تولیدي واحدهاي اغلب رد

 در که گمرکی حقوق. شد خواهند کشور وارد گمرك طریق از فنی مشکالت عدم و اولیه هايتست از پس

  .باشدمی خارجی آالتماشین قیمت درصد 10 حدود دارد وجود آالتماشین گونه این براي حاضر حال
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 پرداخت مستلزم شود،می صادر کشور از خارج به آنها محصوالت که تولیدي واحدهاي دیگر طرف از

 صادرات امر به داخلی تولیدکنندگان ترغیب براي اخیر هايسال در خوشبختانه باشندمی گمرکی حقوق

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

  

  گذارهیسرماي هاشرکت و هابانک ،)هاطرح و موجودي واحدها(ی مالي هاتیحما - 11-2

 و ساخت براي مدت بلند تسهیالت اعطاي صنعتی هايطرح براي مالی هايحمایت مهمترین از یکی

- طرح براي تسهیالت این شرایط ادامه در. باشدمی ساالنه مصرفی ملزومات خرید براي مدت کوتاه تسهیالت

  .است آمده صنعتی هاي

 تا شده عنوان ضریب با ذیل اقالم بانکی مدت بلند تسهیالت دریافت جهت ثابت گذاريسرمایه بخش در -1

  .شودمی لحاظ محاسبه در ثابت گذاريسرمایه درصد 70 سقف

  .گرددمی محاسبه درصد 60 ضریب با کارگاهی تجهیزات و تأسیسات و سازيساختمان - 1-1

 صورت ایتن غیر در و درصد 90 ضریب با محروم مناطق در طرح اجراي صورت در خارجی آالتماشین - 2-1

  .گرددمی محاسبه درصد 75 ضریب با

. باشد درصد 70 از کمتر ثابت گذاريسرمایه در خارجی آالتماشین گذاريسرمایه حجم صورتیکه در - 3-1

  .گرددمی محاسبه درصد 70 ضریب با ریالی تسهیالت دریافت جهت 1-1 بند در شده اشاره اقالم

 به آنها نیاز مورد گردش در سرمایه رسند،می برداريبهره مرحله به که هاییطرح دارد، وجود امکان این -2

  .گرددمی تأمین بانکی شبکه از درصد 70 میزان

 سود نرخ و درصد 12 صنعت بخش در مدت کوتاه و مدت بلند هايوام در ریالی تسهیالت سود نرخ -3

 سود نرخ و اعطایی نسهیالت مبلغ% 25/1 حدود آن مالی جانبی، هايهزینه و libor%+ 2 ارزي تسهیالت

 بازپرداخت و تنفس مشارکت، دوران زمان مدت. باشدمی ثابت درصد 3 محروم مناطق براي ارزي تسهیالت
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 8 حداکثر سرمایه بازگشت و سودآوري نظر نقطه از طرح ماهیت به توجه با را ارزي و ریالی تسهیالت در

  .شودمی گرفته نظر در سال

 10 محروم و یافته توسعهکم مناطق براي ارزي ذخیره حساب محل از مالی تأمین زمان مدت حداکثر -5

  .شودمی گرفته نظر در سال

  :دباشمی زیر شرح به که دارد وجود مناطق برخی براي نیز مالیاتی هايمعافیت مالی، تسهیالت بر عالوه

 طرح شامل مالیاتی معافیت درصد 80 برداريبهره اول سال چهار صنعتی، هايشهرك در طرح اجراي با -1

  .شد خواهد

  .بود خواهد معاف مالیات از شرکت برداريبهره اول سال 10 محروم مناطق در طرح اجراي ا ب-2

 تعیبن ناخالص سود درصد 25) محروم مناطق و صنعتی هايشهرك جز به (عادي مناطق براي مالیات -3

  .است شده

  

   تجزیه و تحلیل-12

جذب آب،   نظیر زیبایی، مقاومت مکانیکی، عدمLPL و HPLخصوصیات مناسب روکش  با توجه به 

بخارآب و مقاومت در برابر مواد شیمیایی و حرارت و همچنین کاربرد متنوع، نیاز به این روکش در صنایع 

مطالعات از اینرو، لزوم بررسی . شود ه آن موجب خروج مبالغ زیاد ارز میمختلف رو به گسترش بوده و تهی

عنوان یکی از  استان گلستان به. در کشور حائز اهمیت است LPLو  HPL تولید روکش سنجی امکان

کرده و  سازي، نیروهاي تخصصی تحصیل هاي نئوپان به دلیل وجود کارخانههاي مستعد در این صنعت  استان

  .هش حاضر انتخاب گردیددر پژوغیره 
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بایست   دولتمردان میدر کشور، LPLو  HPL حجم گسترده واردات و مقدار ناچیز صادرات روکش

گذارن داخلی گام بردارند تا با تولید این محصول در کشور، ضمن  با ساز و کارهایی در حمایت از سرمایه

  . اهتمام ورزندتأمین نیاز داخلی، از طریق صادرات، به اقتصاد و تجارت خارجی

 مترمربع در سال در استان 483120هاي اقتصادي احداث واحدي با ظرفیت  با در نظر گرفتن حداقل

  .شود گلستان پیشنهاد می
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