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  خالصه طرح

  اورتان نسوزترموپالستیک پلی  نام محصول
  پوشش کابل و سیم  موارد کاربرد

  500  در سال تن  یت پیشنهادي طرحظرف
 و مالمین سیانورات MDIال و پلی  عمده مواد اولیه مصرفی

  570  )تن(  میزان مصرف سالیانه مواد اولیه

  گذاري ثابت طرح سرمایه
 215300  )دالر( ارزي
  5/8823  )میلیون ریال( ریالی
 11084  )میلیون ریال( مجموع

  در گردش طرح  سرمایه
  -  )دالر( ارزي
  11000  )میلیون ریال( ریالی
  11000  )میلیون ریال( مجموع

  3000  )متر مربع(  زمین مورد نیاز 

  زیربنا
  500 )متر مربع( تولیدي
  500 )متر مربع( انبار

  200 )متر مربع( خدماتی

  مصرف سالیانه آب، برق و گاز
  6000  )متر مکعب(آب 
  960000  )ساعت کیلو وات( برق

  5000  )لیتر( سوخت
هاي صنعتی عباس آباد، ایوانکی،  شهرك  هاي پیشنهادي براي احداث واحد صنعتی محل

  شمس آباد، سمنان و قم

  



  
 سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران
 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
با کاربرد در نسوز ترموپالستیک اورتانپلیتولید 

  روکش سیم و کابل
  تهرانهاي صنعتی  شرکت شهرك                

   

 

  1389زمستان   گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  )2(صفحه   توسعه فناوريمعاونت  –هاي علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش: مجري

 

  
  فهرست مطالب

  صفحه  عناوین
  4  ...............................................................................................................ـ معرفی محصول1

  5  ..........................................................................................................محصولآیسیک ـ نام و کد 1ـ1

  5  ..................................................................................................................ـ شماره تعرفه گمرکی2ـ1

  6  ..........................................................................................................و صادرات ـ شرایط واردات3ـ1

  6  ...........................................................................)المللی ملی یا بین(ـ بررسی و ارائه استاندارد 4ـ1

  7  ........................ـ بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول5ـ1

  8  ...................................................................................................ـ توضیح موارد مصرف و کاربرد6ـ1

  8  ............................ـ بررسی کاالهاي جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول7ـ1

  9  ..................................................................................ـ اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز8ـ1

  10  .............................................................کننده محصولننده و مصرفـ کشورهاي عمده تولیدک9ـ1

  21  ...................................................................................................ـ وضعیت عرضه و تقاضا2
از آغاز برنامه سوم تا کنون و محل واحدها و برداري و روند تولید  ـ بررسی ظرفیت بهره1ـ2

تعداد آنها و سطح تکنولوژي واحدهاي موجود، ظرفیت اسمی، ظرفیت عملی، علل عدم 
آالت مورد استفاده در  هاي سازنده ماشین ها، نام کشورها و شرکت برداري کامل از ظرفیت بهره

  ......................................................................................................................................تولید محصول

21  

از نظر تعداد، ظرفیت، (هاي توسعه در دست اجرا  هاي جدید و طرح ـ بررسی وضعیت طرح2ـ2
عم هاي انجام شده ا گذاري محل اجراء، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولوژي آنها و سرمایه

   .....................................................................................................)از ارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز
24  

  25  ..........................................................در طی پنج سال گذشتهـ بررسی روند واردات محصول 3ـ2

  26  ..............................................................................طی پنج سال گذشتهـ بررسی روند مصرف 4ـ2

  27  ..............................و امکان توسعه آن طی پنج سال گذشتهـ بررسی روند صادرات محصول 5ـ2
  ...........................................ت تا پایان برنامه چهارمـ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرا6ـ2
  27  



  
 سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران
 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
با کاربرد در نسوز ترموپالستیک اورتانپلیتولید 

  روکش سیم و کابل
  تهرانهاي صنعتی  شرکت شهرك                

   

 

  1389زمستان   گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  )3(صفحه   توسعه فناوريمعاونت  –هاي علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش: مجري

 

  صفحه  عناوین
هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه ـ بررسی اجمالی تکنولوژي و روش3

  28  ..............................................................................................................آن با دیگر کشورها

هاي مرسوم در فرآیند تولید  ـ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي4
  31  ................................................................................................................................محصول

گذاري ثابت  ت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایهـ بررسی و تعیین حداقل ظرفی5
  37  ......................................................................................................به تفکیک ریالی و ارزي

ـ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تأمین آن از خارج یا داخل کشور 6
رزي و ریالی آن و بررسی تحوالت اساسی در روند تأمین اقالم عمده مورد نیاز قیمت ا

  ...............................................................................................................در گذشته و آینده
50  

  52  ....................................................................ـ پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح7

  52  ..............................................................ـ وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال8

راه ـ (ـ بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی 9
و چگونگی امکان تأمین آنها در منطقه مناسب براي ...) ودگاه ـ بندر آهن ـ فر راه

  ..........................................................................................................................اجراي طرح
53  

  53  ....................................................................هاي اقتصادي و بازرگانی ـ وضعیت حمایت10

  53  .........................هاي جهانی و مقایسه با تعرفه) آالت محصوالت و ماشین(ـ حمایت تعرفه گمرکی 

  53  .......................گذار هاي سرمایه شرکت ها ـ ، بانک)ها واحدهاي موجود و طرح(هاي مالی  ـ حمایت

بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي  ـ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع11
  55  ....................................................................................................................................جدید

  56  ................................................................................................................ـ منابع و ماخذ12
  

  
  
  
  



  
 سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران
 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
با کاربرد در نسوز ترموپالستیک اورتانپلیتولید 

  روکش سیم و کابل
  تهرانهاي صنعتی  شرکت شهرك                

   

 

  1389زمستان   گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  )4(صفحه   توسعه فناوريمعاونت  –هاي علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش: مجري

 

  ـ معرفی محصول1

براي کاربردهایی که نسوز بودن مورد نظر است مانند کاربرد در  ]TPU[اورتان ترکیبات ترموپالستیک پلی
  . ها و کابل، مفید هستند سیم

کننده به  اصطالح پف. باشد کننده می هاي پف ردن پلیمرها، استفاده از سیستمیک روش ویژه براي نسوزک
الیه زغالی مواد . شود گویندالیه زغال کفی که بر روي سطح ماده پلیمري در اثر وجود آتش تشکیل می

اید و نم صورت یک مانع فیزیکی عمل میهعبارت دیگر این الیه بهب. کند تحتانی را در برابر آتش محافظت می
درنتیجه . کندنفوذ محصوالت فرار قابل اشتعال به سمت آتش و نفوذ اکسیژن به سمت پلیمر را محدود می

خالص  TPU. نماید پوشش زغالی، انتقال حرارت و انتقال جرم را میان گاز و فاز جامد آهسته و کند می
ر معرض آتش، طی دو مرحله تحت فالکس حرارتی باال یا د) هاي نسوزکنندهبدون افزودنی TPUپلیمر (

تا  C240˚هاي پلیمر در دماهاي بین مرحله اول تخریب از طریق شکستن مولکول. شود متوالی تخریب می

˚C400 دهد که بیشترین افت وزنی را در دماي  رخ می˚C320 مرحله دوم تخریب در محدوده دمایی . دارد
  . شود کامل پلیمر میافتد که منجر به از بین رفتن  اتفاق می C700˚تا  400

همچنین ویسکوزیته مذاب آن کاهش  TPUهاي پلیمر وزن مولکولی پلیمر بخاطر شکستن مولکول
پلیمر مدت کمی پس از جرقه شروع به سوختن . شود بنابراین باعث ریزش زیاد پلیمر مذاب می. یابد می
لیمر در ساختمان کابل یا سیم اگر این پ. ریزد آید و میکند و در هنگام سوختن بصورت مذاب درمی می

در و  شدهسطح جدیدي از پلیمر در معرض آتش  قرارگرفتنباشد، ریزش پلیمر مذاب هنگام سوختن باعث 
در این حالت آتش فقط در صورتی . یابدمی گیري گسترش  آتش به نواحی دورتر از نقطه اولیه آتشنتیجه 

آتش به سطح سیم هادي الکتریسیته لخت و عریان ریزش کرده و تماماً شود که پلیمر مذاب  خاموش می
  .برسد

به  TPUهاي هالوژنی مانند موادي بر پایه کلر و برم براي افزایش خاصیت نسوز بودن ترکیبات  افزودنی
همین دلیل هب. هایی که ترکیبات هالوژنی ندارند مطلوب هستند TPU، در حال حاضر. شوند آنها اضافه می

هاي هالوژنی  جاي افزودنیهاز مواد دیگري همچون مالمین سیانور ب TPUسیون نیاز است که در فرموال
  . استفاده شود
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  ـ نام و کد آیسیک محصول1ـ1

-یمتقس. است یسیکآ يدنبیمهمان تقس ياقتصاد يهایتدر فعال يدنبو دسته يدنبطبقه ترینمتداول

ي هایتفعال یاللمللینب داستاندار يدنبو دسته يدنبطبقه: ف عبارت است ازیطبق تعر یسیکآ يدنب
دو، چهار و  ییکدها یک شده به هر یدعت و محصول تولصنبا توجه به نوع  يدنبدسته ینادر  .اقتصادي
اورتان نسوز به طور خاص داراي کد از آنجا که ترموپالستیک پلی. شودیداده م صاصاخت یرقمهشت

  .ارائه شده است )1(در جدول  اورتانیپل یدت تولعصنمرتبط با  یسیکآ يکدهاباشند،  آیسیک نمی
  

  تانراوکدهاي آیسیک مرتبط با صنعت پلی - 1جدول 
  واحد سنجش  نام محصول  کد محصول
  جفت  اورتانکفش ورزشی با تخت پلی  19201152
  تن  اورتانپلی  24131270
 تن  اورتانچسب پلی  24291313

 تن  اورتانالیاف پلی  24301160

 تن  اورتانانل پلیپ  25201337

 تن  اورتانفوم نرم پلی  25201719

 تن  اورتانفوم سخت پلی  25201720

  
  ـ شماره تعرفه گمرکی2ـ1

 نینمچهو  يات و واردات و مبادالت تجاررادصکاال در امر  يدنبدجهت ک یالملل ینب در داد و ستدهاي
 يذارگو نام يدنبکه عبارت است از طبقه شودیاستفاده م يدنبطبقه عاز دو نو یرهو غ یحقوق گمرک یینتع

 یمبادالت بازرگان راساس د ینمهبر  .یالمللینو تجارت ب دمرکز استاندار يدنببراساس بروکسل و طبقه
بررسی مقررات صادرات و  .شودیکاالها استفاده م يدنببروکسل جهت طبقه يدنبطبقه یرانا یخارج

اي درنظر گرفته   اورتان نسوز، تعرفهنون براي ترموپالستیک پلینشان داد تا ک 89واردات کشور در سال 
  .باشد نبود واردات این محصول به کشوررسد علت این مسأله،  نظر می به. نشده است



  
 سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران
 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
با کاربرد در نسوز ترموپالستیک اورتانپلیتولید 

  روکش سیم و کابل
  تهرانهاي صنعتی  شرکت شهرك                

   

 

  1389زمستان   گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  )6(صفحه   توسعه فناوريمعاونت  –هاي علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش: مجري

 

  .ارائه شده است )2( در جدول اورتانیپلبا این وجود تعرفه محصوالت مرتبط با صنعت 
  

  تانراوهاي مرتبط با صنعت پلیتعرفه -2جدول
  حقوق وروردي  نوع کاال  شماره تعرفه گمرکی  ردیف

  4  پلی اورتان به اشکال ابتدایی  39095000  1

2  39211310  
بدون الیه فلزي ازپلی اورتان هاي  ساندویچ سقف کاذب خودرو

  اسفنجی
4  

 4  دسی تکس از پلی اورتان 67تک رشته هاي سینتتیک  54041010 3

4  39211390  
ساندویج  زپلی اورتان هاي اسفنجی بجزا ورقه ها و سایرصفحه ها

  سقف کاذب
4  

.پلی اورتان با, ....پارچه هاي نسجی آغشته 59032000 5  4 
متر در دور 50حداکثر  ال با نخ از پلی اورتان یک 54024910 6  4 

 ماده نشده براي خرده فروشی،آ،از پلی اورتان  نخهاي یک ال 54025910 7
متر در دور 50باتابی بیش از  4 

ماده نشده براي خرده فروشیآ کابله، نخ از پلی اورتان چند ال یا 54026910 8  4 
  

  و صادرات ـ شرایط واردات3ـ1
. ه نشده استدورآو منابع موجود  ر کتب مربوطهدمحصول  ینا و صادرات اتدوار يبرا یخاص یطشرا هیچ

  .باشدیرصد مد 4ن آانواع  یحقوق گمرک
  
  )المللی ملی یا بین(ندارد ـ بررسی و ارائه استا4ـ1

اند بصورت استاندارد  ساخته شده TPUانواع ساختارهاي مطلوب سیم و کابل که با پوشش ترکیبات پلیمر 
UL-1581 هاي ها و روشسازي، پوشش ها، عایقاین استاندارد شامل جزئیات خاص از هادي. اند شناخته شده

هاي  ها و سیمگیري و محاسبات مورد نیاز در استانداردهاي کابل تهیه نمونه، انتخاب نمونه، و شرایط و اندازه
هاي منعطف و  ، سیم(UL-83)شده ترموپالستیکی هاي عایق ها و سیم، کابل(UL-44)شده ترموست عایق

عملکرد و ساختار سیم و کابل در برابر آتش توسط . باشد می (UL-854)هاي دیگر و کابل (UL-62)زمخت 
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پوشش سیم و کابل، قابلیت اشتعال : این فاکتورها عبارتند از. گیرد تأثیر قرار می ی تحتفاکتورهاي مختلف
  .ها و غیره مواد عایق بکار رفته در اجزاء داخلی سیم، پرکن

هر چه . باشد با تشکیل پوسته خطی می (LOI)براي بسیاري از پلیمرها رابطه اندیس محدودیت اکسیژن 
این اندیس عبارتست از حداقل درصد اکسیژن . گیرد پوسته بهتر انجام می این اندیس باالتر باشد، تشکیل

تواند براي  بنابراین این پارامتر می. مورد نیاز براي یک نمونه براي حفظ احتراق تحت شرایط خاص
 ASTMبصورت استاندارد LOIتست . کردن یک نمونه استفاده گرددگیري میزان سهولت خاموش اندازه

D2863 ده استفرموله ش .LOI ترکیب پلیمر  برايTPU چنین ). درصد 24تا  22(نسبتاً پایین است  ،نسوز
را برآورده نماید و از  UL-1581پذیري  هاي اشتعال توانست معیارهاي تست خواهد  TPUترکیب پلیمري 

  . باالتري است عمل نماید LOIکه داراي  TPUلحاظ خاصیت نسوزي بهتر از ترکیب پلیمري هالوژنه 
  :شودشامل موارد زیر می استانداردهاي مورد نیاز براي تست نسوز بودنبنابراین 

UL94  ،NFPA701 و UL-1581 .  

  
  ـ بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول5ـ1

یکاي اورتان در سه منطقه آمرپلی اطالعاتی راجع به قیمت جهانی ترموپالستیکبعد  هايدر بخش
صعودي بودن روند  ةدهندبررسی روند قیمت این ماده نشان. شمالی، اروپاي غربی و ژاپن آورده شده است

و  Estane 58130براي دو مارك  TPUبه عنوان مثال در آمریکا قیمت مواد . هاي اخیر بوده استآن طی سال
Estane 58277  دالر به ازاي  78/5و  64/5، 1983ل دالر به ازاي هر کیلوگرم در سا 52/4و  52/4به ترتیب

البته این . بوده است 2005دالر به ازاي هر کیلوگرم در سال  38/8و  2/8و  1993هر کیلوگرم در سال 
  .باشدقیمت به صورت کلی بوده و شامل قیمت گرید نسوز نمی

قیمت . باشدمی 28/11/2010استعالم شده است مربوط به تاریخ  TPUآخرین قیمتی که از گرید نسوز 
 1000دالر به ازاي هر  10250کیلوگرم سفارش،  100این ماده تحویلی به بندر کشور چین براي حداقل 

از آنجائیکه این گرید .  هاي مربوط به حمل و نقل نیز به آن اضافه شودباید هزینه باشد که نهایتاًکیلوگرم می
  .نداردآن وجود  برايقیمت داخلی  لذاشود در ایران تولید نمی
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  ـ توضیح موارد مصرف و کاربرد6ـ1

TPUانواع . روندیبکار م یو نظام یکی، تاکتیمنیا يهایمها و سلبپوشش انواع کا ياتر برایپل یهبر پا يها
اتصاالت  ینو همچن یاز خوردگ ،یکروبیو عوامل م یدرولیزآن به علت مقاومت خوب در برابر ه ياتریپل یهپا

به شرح  یمل و سبپوشش انواع کا يبرا TPU راوانف ياز کاربردها یبرخ. یندنمایم ريیجلوگ ییندر ولتار پا
  :است یرز

  استخراج نفت و گاز يبرا یادر در همورد استفادهاي لبکا •
  یساختمان يهاایتدر س يفشار قو يهالبکا •

  دار در صنعت معدنبلند و دنباله يهاکابل •
 ياورزکش یزاتتجه یرها و سامن زنچ يل برابکا •

  تلفن يهالبکا •
  یقاتتحق يبرا یکنترل يهالبکا •

 ها ینماش يترمز برا یستمس •

  یماهافضاپ يل برابکا •

 متروها  يبرا يفشار قو يهالبکا •

 یکیالکترون یزاتتجه يبرا یکاستات ینتآ یکنترل يهالبکا •

  ـ بررسی کاالهاي جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول7ـ1
 اًروکش براي سیم و کابل و استفاده خاص از آن و قیمت نسبتنوع حدودیت در استفاده از این به علت م

، همچنین واردات سیم و کابل با روکش نسوز به کشور، باید در تولید این محصول با توجه به نیاز ي آنباال

کنند استفاده می براي روکش سیم P.V.Cهمچنین بیشتر کارخانجات تولیدي از گرانول . کشور اقدام شود

ترموپالستیک نسوز همچون مقاومت شیمیایی باال، مقاومت  اورتانخواص پلی هرچندتر است که ارزان قیمت

  .را ندارد... در برابر تجزیه و 
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  ـ اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز8ـ1

ت بر روي کاتالیست و عوامل یفیظور بهبود کنکه به م یاديبه بعد با مطالعات ز 1980از دهه  اورتانیپل
سال است که  20وان مثال حدود عنبه . کرده است یداپ يترارف گستردهصآن انجام شد، هر روز مزاي پف

ها را با توان آنیکه م ديدر موار. شودیاستفاده م منعطف اورتانیپل يهااز فوم ینماش یدلصن یددر تول
 یکیو مکان یزیکیف صو خوا یینپا نسبتاً زینهه یه،ته یلت سادگبه ع اورتانینمود، پل یگزینمواد جا یرسا
  . باشدیم حمطر يه جدینگز یکوان عنان به ناسب، همچنم

مواد  ینکاربرد ا یادها سبب رشد و توسعه زاورتانیپل یريپذدنیخوب فرآ یتعملکرد باال و قابل ترکیب
 . شده است یدجد

بهتر و  یزیکیخواص ف دتواننیم ،ترموپالستیک يکشپارها یرا ساب یسهمقا رد اهترموپالستیکاورتان یپل
و  یادز یريپذخواص منحصر به فرد، سبب انعطاف ینکه مجموعه ا ياگونهه، بدرا از خود بروز دهن يباالتر
  . است یدهآنها گرد وعمتن يدهاکاربر
: یلاز قب یمختلف يدهاکاربر تا امکان یدهها سبب گردیکموپالستاورتان تریپل وعخواص متن یبطور کل 

مخصوص خطوط  يهایلنگو ورق، ش یلمانواع ف یمنی،بند اتندرو، کمر يهایقک، قاچکو يهارخچساخت 
 يهایرها و درزگیلنگش ی،ورزش يهاغذا، پاشنه کفش یدتول یلمنعطف، وسا يهالوله ی،نشانآتش
و لباس  ینکع ی،ورزش يکاالها ی،پزشک یلها و وسالوله یت،اسک يهارخچ ي،باد يهایققا یدرولیک،ه

  . یدوجود آهب یمنیو ا یل نظامبو کا یمس يهامخصوص، و پوشش يهاهچمخصوص شنا، پار
و  یکی، تاکتیمنیا يهایمها و سلبپوشش انواع کا ياتر برایپل یهبر پانسوز  يهایکاورتان ترموپالستیپل
از  یکروبیو عوامل م یدرولیزبه علت مقاومت خوب در برابر ه اتر آنیپل یهانواع بر پا. روندیبکار م ینظام

 14درصد مصرف امریکا و  9در حدود  .یندنمایم یريجلوگ ییناتصاالت در ولتار پا ینو همچن یخوردگ
  . باشدمربوط به این صنعت می هایکاورتان ترموپالستیپلدرصد مصرف اروپاي غربی از کل 
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  کننده محصول ننده و مصرفـ کشورهاي عمده تولیدک9ـ1

از آنها به  يکه تعداد ددارن یتفعال یاها در دناورتانیپل یکمواد ترموپالست یدتول ینهمزشرکت در  چندین
 یکجمله ترموپالستنها ماورتانیپل يهاینهمز یدر تمام یگرد یو برخ TPU ینهمزفقط در  صیطور تخص

آلمان است که خود  یربا شرکت TPU ینهمزشرکت در  ینترشرفتهیو پ ینبزرگتر. ارندد یتها فعالاورتانیپل
: دنمان یگريد يهاینهمزدر  یاورتانیانواع محصوالت پل یدباشد و عالوه بر تولیاورتان میپل یمرپل خترعم
طور هکه ب TPU. دارد یتفعال ...و یمیائیش يدهاوک یشگاهی،، آزماي، داروسازیمیائیانواع مواد ش یدتول

 یدتول Desmopan يوان تجارعنتحت  مختلف یدگر 80ش از یب ارايشود دیم یدتول یردر شرکت با صیتخص
سوز یردمواد  ياسب است حاونم یمل و سبکا یروکش يها که برایداز گر یکی. شودیو به بازار عرضه م

  . باشدیده مننک
، گروه دشونیمحسوب ماورتان یدر حوزه پل یشروان پگدننکیدمهم که از تول يهاشرکت یگرد از

ها TPUاز جمله  یاورتانیپل يو االستومرها یاورتانیمواد پل ینهمزسال در  30ش از یاالستوگران است که ب
 يکه دارا یدمانیم هعرض Elastollan يخود را تحت نام تجار يهاTPUشرکت االستوگران . باشدیفعال م
  . باشدیم مختلف يماهادمتفاوت در  يهایسیتهها و االستها، مقاومتیسخت

ها در اروپا اورتانیپل یکو ترموپالست یاورتانیده مواد پلننکینو تام گبزر يهااز شرکت دیگر یکی
خود  TPUدارد و محصوالت  TPUدر زمینه  یوعنمت یارآلمان است که محصوالت بس HUNTSMANشرکت 

که  یمل و سبکا یروکش يشرکت برا ینا صوصمخ یدهايگر. نمایدیارائه م IROGRAN يرا تحت نام تجار
  . باشدیم Irogran 8SP 4380و  Irogran 8SP 4350شماره  يارند، داراد یزن يسوزیرد یتخاص
 چون  یبزرگ يهاتوان از شرکتیم ندفعال TPUکه در زمینه  یکامهم در اروپا و آمر يهاشرکت دیگر از

Caim , Noveon , DOW Chemical  یتالیا،ا Merquinsa به طور شگفت یراخ يهادر سال. نام برد یااسپان-

 یاديز يهارشد کرده و شرکت یاسآ یوب شرقجن يها در کشورهااورتانیپل یکعت ترموپالستصن گیزيان
 يهابه شرکت توانیماز این میان  اند س شدهید تاسنه وکره  یوان،تا ین،مواد در چ ینا یددر زمینه تول

 Dahin, يها و شرکت یندر چ Jingling Bayer و  Jiangsu Kunshan Yutian Resin،Jilin Synors: چون یبزرگ
,Sunko Ink Taiwan PU و Huaniya international جمله نم گد شرکت بزرچندر ضمن . اشاره کرد یواندر تا

 ینهمزدر  ياهگسترد یتد فعالندر کشور ه) صددرصد در تصاحب آلمان( Bayer MaterialScienceشرکت



  
 سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران
 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
با کاربرد در نسوز ترموپالستیک اورتانپلیتولید 

  روکش سیم و کابل
  تهرانهاي صنعتی  شرکت شهرك                

   

 

  1389زمستان   گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  )11(صفحه   توسعه فناوريمعاونت  –هاي علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش: مجري

 

-ها بهاورتانیپل یکترموپالست ینهمزاحب نام و معتبر در ص يهاشرکت میاسا در ذیل. دنها داراورتانیپل

  .آورده شده است در کشورهاي مختلف میزان تولید همراه

  آمریکاي شمالی -

  .آورده شده است )3(ها در جدول در ایالت متحده به تفکیک شرکت TPUمیزان تولید 

 ها و نام تجاري محصول آمریکا به تفکیک شرکت TPUتولیدات  -3جدول

)تن1000(تولید ساالنه  نام تجاري محصول  نام شرکت 

Elastollan® 20 BASF 

Desmopan, Desmoflex, Texin®  7 Bayer Material Science 

Pellethane® 25 The Dow Chemical Company 

Irogran®, Irostic®, Irodor®, Irocoat®, 

Krystalgran® 
5 Huntsman LLC 

Estaloc® 34 Noveon Inc 

 مجموع 91 

  .نمایش داده شده است )4(هاي مختلف در جدول میزان مصرف ایاالت متحده در طی سال

  هاي مختلفدر آمریکا طی سال TPUمیزان مصرف  -4جدول

)تن 1000(مصرف   سال 

1/19  1985 

9/44  1995 

5/48  2000 

0/63  2005 

5/77  2010 
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همچنین جدول . درسال بوده است% 2/4به طور تقریبی  2010تا  2005رشد مصرف آمریکا از سال 
هایی مانند کاربرد در ماشین، پزشکی، باشد البته بخشدر صنایع این کشور به تفکیک زیر می TPUمصرف 

کاربردها براي سایر . صنعت کفش، چرخ و لوله به علت مربوط نبودن به مبحث در جدول زیر موجود نیست
  .مقایسه آورده شده است

  

  )تن 1000(به تفکیک کاربردها در آمریکا TPUمصرف  -5جدول

Other Machinery Film & Sheet Non electrical Electrical سال 

2/8  9/0  - 2/13  7/2  1996 

8/6  4/1  - 1/13  6/3  2000 

4/4  5/2  6/10  4/12  5/5  2005 

4/5  7/3  3/13  14 0/7  2010 

  
مصرفی در آمریکا صرف صنعت الکتریکی که شامل پوشش کابل و  TPUاز % 9الحظه می گردد که م

  . شودسیم و عایق کاري است، می
دالر به ازاي هر  52/4و  52/4به ترتیب  Estane 58277و  Estane 58130براي دو مارك  TPUقیمت مواد 

دالر به ازاي  38/8و  2/8و  1993گرم در سال دالر به ازاي هر کیلو 78/5و  64/5، 1983کیلوگرم در سال 
-می )7(و  )6(مطابق با جدول همچنین واردات و صادرات این کشور . بوده است 2005هر کیلوگرم در سال 

  . بوده است%) 62(بیشترین واردات آمریکا از اروپاي غربی . باشد
  .کندرد و از کشور آمریکا وارد میاورتان نداالزم به ذکر است کشور کانادا در حاضر تولید کننده پلی
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  )تن 1000(واردات و صادرات ایاالت متحده آمریکا  - 6جدول

 سال واردات صادرات صادرات خالص

2/4  8/11  6/7  1995 

6/8  17 4/8  2000 

13 3/29  3/16  2005 

  

  

  

  )تن 1000( 2005از آمریکا در سال  TPUصادرات  -7جدول

44/10 مکزیک جنوبی آمریکاي مرکزي و   62/1 53/1 آلمان   

64/2 بلژیک 37/0 ایتالیا  36/0 هلند   

39/0 انگلیس 70/0 باقی اروپاي غربی  03/0 اروپاي مرکزي و شرقی   

37/0 خاورمیانه و آفریقا 70/3 هنگ کنگ  81/1 ژاپن   

19/1 جمهوري کره 47/0 سنگاپور  37/1 تایوان   

06/1 بقیه آسیا 29/1 استرالیا و اقیانوسیه     
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  آمریکاي جنوبی و مرکزي-

ها این شرکت. اورتان در آمریکاي جنوبی در کشور برزیل مستقر هستندهاي اصلی پلیتولیدکننده
  :عبارتند از

Bayer S.A. 
COIM Brasil Ltda 
Proquinor Produtos Quimicos do Nordeste Ltda 
 
 

 اي جنوبی و مرکزيدر کشورهاي آمریک 2005اورتان در سال میزان مصرف پلی -8لجدو

 درصد هزار تن کشور

 65 42 برزیل

 9 6 آرژانتین

 6 4 کلمبیا

5/3 شیلی  5/5  

5/3 ونزوئال  5/5  

 9 6 بقیه

%100 65 جمع  

  
تخمین زده . مصرف شده است 2005در سال % 8معادل  TPUهزارتن  5اورتان تنها از این مقدار پلی

 10با توجه به اینکه تقریبا . برسد 2010هزار تن در سال 3/6به در سال % 7/4شود که این میزان با رشد می
 500توان نتیجه گرفت حداکثر حدود شود، میدر صنایع مربوط به کابل و سیم مصرف می TPUدرصد از 

اورتان در کننده پلیبرزیل بزرگترین تولیدکننده و مصرف. تن از این ماده در این صنعت مصرف شده است
  . باشدمیآمریکاي جنوبی 
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  اروپاي غربی-

هاي تولیدکننده مواد شرکت. باشدکشور از اتحادیه اروپا بعالوه سوئیس و نروژ می 15اروپاي غربی شامل 
  .باشدبه شرح ذیل میدر این منطقه اورتان خام پلی

  
  اورتان در اروپاي غربیهاي تولیدکننده مواد خام پلیشرکت -9جدول

 کشور نام تجاري
د کنندهشرکت تولی  

Estane®, Estaloc®,Estagrip® بلژیک 
Noveon Europe BVBA 

 آلمان 
Bayer AG 

Elastollan® Elastogran GmbH 
Avalan®, Irogran® Huntsman Polyurethane 

 ایتالیا 
C.O.I.M S.P.A 

 EPAflex P.U. system Spa 

Pellethane® هلند 
Dow Benelux BV 

Pearlthane® اسپانیا 
Merquinsa Mercados Quimicos S.L 

 انگلیس 
Baxenden Chemical Limited 

 Eurothane Ltd. 

  .خریداري شد Lubrizolتوسط شرکت  Noveon، 2004در سال 
  

شامل  )10(جدول . برآورد شده است 2006هزار تن در سال  140در اروپاي غربی  TPUظرفیت تولید 
  .تخمین ظرفیت تولید آنهاستدر اروپاي غربی و  TPUهاي تولیدکننده
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  در اروپاي غربی TPUهاي کنندهتولید -10جدول

)تن 1000(ظرفیت تولید ساالنه   تولید کننده هاي اصلی اروپاي غربی 
35 Elastogran (BAFS) 

32 Bayer 

20 Noveon(Lubrizol) 
16 C.O.I.M 
14 Huntsman 
12 MERQUINSA 
11 other 
 مجموع 140

به آمریکاي شمالی، آمریکاي التین، اروپاي مرکزي و شرقی و آسیا  TPUابل توجهی از انواع مقادیر ق
  .شودصادر می

 شود این مقدار با رشدبرآورد می. در اروپاي غربی مصرف شد TPUهزار تن انواع  78، 2005در سال 
در اروپاي غربی را   TPUتفکیک مصارف  )11(جدول . برسد 2010هزار تن در سال  93به % 6/3سالیانه 
  .دهدنشان می

  در صنایع مختلف اروپاي غربی TPUمیزان مصرف  -11جدول

  هزار تن درصد
 صنعت اتومبیل و حمل و نقل 20 26
 کفش، ورزش و راحتی 15 19
 الکتریکی و الکترونیکی 11 14
 پوشش، ورقه و فیلم 8 10
 لوله و شلنگ 8 10
 مهندسی 7 9
 پزشکی 3 4
 بقیه 6 8

100%  جمع 78 
 

TPU از % 14 حدود. شودوسیعی از کاربردها استفاده می محدوده برايTPU  مصرفی در اروپاي غربی
قیمت دو ) 12(در جدول  .شودصرف صنعت الکتریکی که شامل پوشش کابل و سیم و عایق کاري است، می

  .آورده شده است TPUنوع 
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  )رمکیلوگهر یورو به ازاي ( TPUقیمت   -12 جدول

اتربر پایه پلی استربر پایه پلی   سال 

8/4 - 5/4  4 – 7/3  2002 

5/5 – 5  5/4 – 2/4  2005 

  
ترین اصلی 2004-2005در طول سالهاي ) هاالها و پلیایزو سیانات( اورتانافزایش قیمت مواد خام پلی

  .باشددلیل افزایش قیمت می
از اروپاي غربی صادر شده که  TPUهزار تن انواع  35الی  30سالیانه در حدود  2005تا  2002از سال 

  .بوده استبه مقصد آمریکا و آسیا  اکثراً

  اروپاي شرقی و مرکزي -

 45اورتان در این ناحیه کل مصرف پلی 2005در سال . اي در این منطقه وجود نداردهیچ تولیدکننده
 اورتان عمدتاًمصرف پلی. باشدر حال رشد میاورتان در این ناحیه کوچک اما دبازار پلی. هزار تن بوده است

بخشی از این رشد به دلیل تغییر مکان . باشدو صنعت اتومبیل می) هزار تن 25(در زمینه تولید کفش
شود که بینی میپیش. صنعت کفش از اروپاي غربی به کشورهایی همچون روسیه، اوکراین و رومانی است

  .ادامه یابد 2010تا سال درصد % 5/4مصرف با نرخ رشد سالیانه 
  

  آفریقا و خاور میانه -

هایی به صورت محدود البته به تازگی در ایران شرکت. اي وجود نداردهیچ تولیدکنندهنیز در این منطقه 
اورتان در این ناحیه در جدول بازار مصرف پلی .اند که در ادامه آورده خواهد شداورتان زدهدست به تولید پلی

  .گردیده استارائه  )13(
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  آفریقا و خاورمیانهاورتان در میزان مصرف پلی -13جدول

رشد متوسط سالیانه 
2010 -2005 )هزار تن(2010  )هزار تن(2005    

5%  ترکیه 40 51 

3%  بقیه 75 87 

7/3%  جمع 115 138 

ن در ترکیه اورتابیشترین کاربرد پلی. باشداورتان در این منطقه ترکیه میکننده پلیبزرگترین مصرف
- صنعت کفش ترکیه در رقابت سنگینی با تولیدکننده. باشدهمانند بقیه خاورمیانه و آفریقا، بازار کفش می

شود که تخمین زده می. باشد که ممکن است رشد مصرف آنرا در آینده محدود کندهاي آسیاي شرقی می
  .شوداورتان در صنعت کفش مصرف میاز کل پلی% 80

  ژاپن -

 TPU ، Dic Bayer Polymerتولیدکننده  7وجود دارد که از میان این  TPUتولیدکننده عمده  7 در ژاپن
  .فرما هستندبر بازار ژاپن حکم Nippon Polyurethane Industryو 

  
  در ژاپن TPUهاي عمده هتولیدکنند -14جدول

  
 

 

 شرکت تولیدکننده نام تجاري
Elastollan® BASF Japan Ltd 
Resamine® Dainichiseika Color & Chemical 

Pandex®, Desmopan®, Texin® Dic Bayer Polymer Ltd 
Kuramilon® Kuraray Co.Ltd 

MIRACTRAN® Nippon Polyurethane Industry 
Mobilon® Nisshinbo Industries 

Pellethane® Dow Chemical Japan Ltd 
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. ن در ژاپن برابر بود، زیرا صادرات و واردات خیلی ناچیز بوداورتاتولید و مصرف پلیمیزان  2001قبل از 
هزار تن در سال  21اورتان در ژاپن از تولید پلی. شودصادر می TPUهزار تن  1 – 5/2هاي اخیر اما در سال

همچنین مصرف . باشدمی TPUبه دلیل افزایش تولید  رسید که عمدتاً 2005هزار تن در سال  31به  2001
 TPUهزار تن انواع  16هزار تن برآورد شده که از این مقدار فقط  28تقریبا  2005تان در سال اورپلی

هزار تن براي  8/8هزار تن در صنعت اتومبیل و قطعات ماشین،  TPU ،3/5از این مقدار . مصرف شده است
مورد استفاده،  TPUبسته به نوع . هزار تن براي سایر مصارف استفاده شده است 1/2لوله، فیلم و تسمه و 

  .باشددالر به ازاي هر کیلوگرم متغیر می 27/17الی   45/5قیمت آن از 

  بقیه آسیا -

  .در ادامه آمده است TPUهاي تولیدکننده نام شرکت 
  واحد صنعتی 50الی  30کشور چین شامل 

Go Yen Chemical Industrial Co Ltd 
Jiangsu Kunshan Yutian Resin 
Jilin Synors 
Jingling Bayer PU Co 
Noveon Asia Pacific Ltd 
Shandong Yantai Wanhua Co 
Wanthane polymer 
Hangzhou 
Langtai 

  
  واحد صنعتی 10کشور هند شامل 

Bayer MaterialScience (p) Ltd 
Arihant international 

  
  واحد صنعتی 10الی  5کشور کره شامل 

Hosung Chemex Co Ltd 
Kolon Industries Inc. 
S.K. Chemical Co Ltd 
Songwon Industrial Co Ltd 
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  واحد صنعتی 20الی  10کشور تایوان شامل 
Dahin Co Ltd 
Sunko Ink Co Ltd 
Taiwan TPU Corporation 
Taiwan Ure-Tech 
Cooting chemical 
Evermore chemical 
Huaniya international 

  .صه شده استخال )15(میزان مصرف در این ناحیه در جدول 
  

  )هزار تن( 2005در سال اورتان در آسیا پلیمیزان مصرف  -15 جدول

  ترموست ترموپالستیک مجموع
 چین 315 115 430
 تایوان 93 42 135
 کره 49 16 65
 هند 12 3 15
 بقیه 68 17 85
 جمع 537 193 730

  
بقیه . شودر صرف تولید کف کفش میبیش از نصف این مقدا. اورتان استترین واردکننده پلیچین اصلی

شود بینی میپیش. باشداکثر واردات چین از آمریکا می. شوددر صنعت اتومبیل و بازار صنعتی مصرف می
  .هزار تن برسد 265به  2010تا سال % 6/6اورتان ترموپالستیک در این منطقه با رشد سالیانه مصرف پلی

  اقیانوسیه -

 2005اورتان در این ناحیه در سال کل مصرف پلی. منطقه وجود ندارد اي در اینهیچ تولیدکننده
  .هزار تن برآورد شده است12
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  ـ وضعیت عرضه و تقاضا2

رشد  .درنظر گرفترا  مصرف آن در جهانبایست روند رشد در بررسی عرضه و تقاضاي این محصول می
-درصد می 5الی  3شود تقریبا نیز می براي مصارف الکتریکی و الکترونیکی که شامل این گرید TPUمصرف 

 .باشد

برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون و محل واحدها و تعداد  ـ بررسی ظرفیت بهره1ـ2
برداري  آنها و سطح تکنولوژي واحدهاي موجود، ظرفیت اسمی، ظرفیت عملی، علل عدم بهره

  آالت مورد استفاده در تولید محصول ماشین هاي سازنده ها، نام کشورها و شرکت کامل از ظرفیت

اورتان ترموپالستیک نسوز در ایران وجود هاي انجام شده واحد تولیدي پلیاز آنجا که با توجه به بررسی
عنوان توان بالقوه تولید این محصول در ادامه ارائه اورتان بهندارد، آمار و اطالعات مرتبط با صنعت پلی

، تولیدي ...)تولیدکننده چسب مایع، چسب کفپوش و (همچون شیمیایی سامد  هاییشرکت ،گردیده است
، )تولیدکننده کفش و دمپایی(، کفش پیروزي )حرارتی تولیدکننده فوم و اسفنج عایق(هاي اورتان سیستم

 شامل منعطففوم و  هاي صندلی و پشت سري خودروفومشامل  فوم سرد کنندهتولید(پلی اورتان ایران 
اپلی انواع رنگ اپوکسی، کنندهتولید( شرکت رنگ مکث ،)سره دسته دنده ،گلسپر ،زیرآرنجی ،فرمانغربیلک 
فروش و تولید انواع ساندویچ پانل سقفی و ( شرکت کبیر پانل، )ورتان کفاهاي پلیپوشش جرايا ،ورتان

هاي محصوالت شرکت هکنندتوزیع( شرکت مواد مهندسی کران ابر بسپار، )ورتاناپلی دیواري از جنس فوم
شرکت ، )تامین انواع قطعات الستیکی مهندسی تولید و( شرکت اصفهان الستیک) ییمعتبر اروپایی و آسیا
هاي اورتانپلی ،هاي سخت فیلرداراورتانپلی، پذیرنعطافاهاي اورتانپلیتولیدکننده ( پیشرو مبتکر پیوند
قطعات شرکت ، )ورتاناترموپالستیک پلیو  ورتانهاایتولید انواع پل(IPURCO شرکت ، )سخت بدون فیلر

یع اصن، شرکت )ورتان آلمانافی و دیواري با فوم پلیتولیدکننده ساندویچ پانل سق( نساخته فلزي کیاپیش
- کننده پلیهاي ایرانی تولیدکننده و مصرفشرکت) رتانوامواد اولیه شیمیایی پلیکننده مینأت( آور شیمی

در ها ها و شهرستاناورتان در استانهاي تولیدکننده پلیتعداد واحد و ظرفیت اسمی شرکت. اورتان هستند
  .آورده شده است) 16( جدول
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  اورتان در ایرانواحدهاي تولیدکننده پلی -16جدول

)تن در سال(ظرفیت تولید  استان واحدتعداد    
 6 1304 اصفهان
 3 1125 تهران

 1 250 خراسان رضوي
 1 1500 سمنان
 1 15000 قزوین
 1 150 قم

 1 750 لرستان
 2 1500 مرکزي
 1 10000 یزد
 1 650 کرمان
  18  32229  جمع

  
  

هاي نرم و فوم صورتبهاورتان مشغولند که هاي داخلی تنها به تولید پلیشود که شرکتمالحظه می
رود همچنین چند شرکت نیز از کار میبراي استفاده در صنایع خودروسازي، مبلمان و ساختمان به سخت
ولی متأسفانه تا کنون در  کننداورتان استفاده میاورتان براي تولید کفش ورزشی، چسب و الیاف پلیپلی

  . نکرده است TPUایران هیچ شرکتی اقدام به تولید گرید نسوز 
. باشنددهندة پلیمر میروند، اکسترودر و برشکار میآالتی که در تولید این محصول بهترین ماشینمهم
ها را هاي مختلفی در سطح دنیا از جمله در آلمان، امریکا، ژاپن و چین تکنولوژي ساخت این دستگاهشرکت

  .آورده شده است) 17(ها در جدولدارند که چند تا از این کمپانی
  
  
  
  
  



  
 سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران
 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
با کاربرد در نسوز ترموپالستیک اورتانپلیتولید 

  روکش سیم و کابل
  تهرانهاي صنعتی  شرکت شهرك                

   

 

  1389زمستان   گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  )23(صفحه   توسعه فناوريمعاونت  –هاي علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش: مجري

 

  اورتان نسوزآالت مورد نیاز جهت ساخت پلیهاي سازندة ماشینکمپانی -17جدول

SPECS MANUFACTURER DESCRIPTION PHOTO 
Millimeters (Screw 
Diameter):20 
Horsepower:10 
Screw Config:Counter 
  

NFM  
20 mm NFM Twin 
Screw CRNI 
Compounding Extruder  

  
Millimeters (Screw 
Diameter):25 
Horsepower:7.5 
L/D Ratio:28:1 
Screw Config:Co-
rotating 
  

BERSTORFF  

25mm Berstorff Twin 
Screw Extruder Model 
ZE-25X28D, 7.5hp, 
1990 vintage    

Millimeters (Screw 
Diameter):55 
Horsepower:40 
Screw Config:Conical 
  

CINCINNATI 
MILACRON  

55 mm Cincinnati 
Milacron CM55 Conical 
Twin Screw Extruder  

  

Millimeters (Screw 
Diameter):60 
Horsepower:20 
Screw Config:Counter 
Rotating 
  

DAVIS STANDARD  

60 mm Davis Standard 
Gemini GC-6HD 
Conical Counter 
Rotating Twin Screw 
Extruder  

  

Millimeters (Screw 
Diameter):67 
Horsepower:40 
L/D Ratio:18:1 
Screw Config:Counter 
  

LEISTRITZ  
67 mm Leistritz Model 
ZSE 67 GG 18D Twin 
Screw Extruder    

Millimeters (Screw 
Diameter):80 
Horsepower:150 
  

WENGER  
80mm Wenger Food 
Extruder, Model TX80, 
Twin Screw,150hp  

  

Millimeters (Screw 
Diameter):92 
Horsepower:150 
  

CINCINNATI 
MILACRON  

92mm Cincinnati CM92 
Twin Screw Extruder, 
150hp  
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  1389زمستان   گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  )24(صفحه   توسعه فناوريمعاونت  –هاي علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش: مجري

 

Millimeters (Screw 
Diameter):20 
Horsepower:10 
Screw Config:Counter 
  

NFM  
20 mm NFM Twin 
Screw CRNI 
Compounding Extruder    

Millimeters (Screw 
Diameter):110 
Horsepower:150 
Screw Config:Counter 
Rotating 
  

LEISTRITZ  

110 mm Leistritz Model 
ZSE 110/2M Counter 
Rotating Twin Screw 
Extruder, 150 hp    

Millimeters (Screw 
Diameter):130 
Horsepower:150 
Screw 
Config:COUNTER 
ROTATING 
  

REIFENHAUSER  

130mm Reifenhauser 
Counter-Rotating Twin 
Screw Extruder , 150HP 
Motor    

Millimeters (Screw 
Diameter):132 
Horsepower:200 
  

CINCINNATI 
MILACRON  

132mm Cincinnati 
Milacron Conical Twin 
Screw Extruder, Model 
CM132, 200hp    

  
  

از نظر تعداد، ظرفیت، (هاي توسعه در دست اجرا  رحهاي جدید و ط ـ بررسی وضعیت طرح2ـ2
هاي انجام شده اعم از  گذاري محل اجراء، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولوژي آنها و سرمایه

  ) ارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز
ورتان اپلی(ي براي تولید این گرید آمارمشخص شد که با مراجعه به مرکز اطالعات و آمار وزارت صنایع، 

  .وجود ندارد) ترموپالستیک نسوز
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  1389زمستان   گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  )25(صفحه   توسعه فناوريمعاونت  –هاي علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش: مجري

 

  در طی پنج سال گذشته ـ بررسی روند واردات محصول 3ـ2
باشد، بنابراین از ارائه اطالعات در این زمینه صرف نظر  محصول معمول نمینوع صادرات و واردات این 

-به کشور وارد می 39095000با شماره تعرفه ) به صورت خام(ها به اشکال ابتداییاورتانپلیولی  .گرددمی
آورده شده  1388نام کشورهاي صادرکننده و مقدار صادرات آنها به ایران در سال  )18( در جدول. شود
  .است
  

  1388اورتان به ایران در سال واردات پلی -18جدول

)کیلوگرم(وزن  ماده شماره تعرفه کشور مبدا  ارزش دالري ارزش ریالی 
به اشکال ابتدائی اورتانپلی 39095000 چین  1152279 20161145023 2029509 
اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 ژاپن  2608140 53049402316 5327820 

اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 آذربایجان  753330 10380242768 1051413 
اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 آلمان  8805318 254359066672 25593868 
اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 اتریش  1680 31221516 3126 
اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 ارمنستان  21350 420494693 42093 
اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 اسپانیا  1042113 33404456333 3369250 
بتدائیاورتان به اشکال اپلی 39095000 استرالیا  12310 1119321506 112710 
اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 اسکاتلند  2295 81941402 8303 
اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 اسلوونی  49729 1658896125 165011 

اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 امارات متحده عربی  14744457 282505078016 28503991 
نگلستانا اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000   1205354 39302329963 3964795 

اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 ایتالیا  3300386 86648285860 8757812 
اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 بلژیک  749020 17350683753 1746827 
بتدائیاورتان به اشکال اپلی 39095000 تایلند  32000 533728448 53485 
اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 تایوان  517885 7905751391 798546 
اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 ترکیه  1104165 22262345209 2246672 

اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 جمهوري عربی سوریه  1135099 19056623806 1923811 
اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 جمهوري کره   8904402 192286731040 19397417 

اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 رومانی  472800 8473995673 850453 
اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 سنگاپور  14731330 233382767018 23547073 
اشکال ابتدائیاورتان به پلی 39095000 سوئیس  1876121 51397306312 5197210 

اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 عربستان سعودي  2880 328025504 32845 
اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 فدراسیون روسیه  200 58375446 5853 

اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 فرانسه  3575480 87350152360 8780272 
اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 قبرس  1309 32310690 3249 
اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 کانادا  360 16218324 1618 
اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 کویت  84580 1679386707 169233 
اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 مالزي  665 17179251 1714 

اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 منطقه آزاد کیش  16600 587586916 59988 
اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 هلند  1837908 54500850254 5497398 

اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 هنگ کنگ  356000 7475493879 754962 
ائیاورتان به اشکال ابتدپلی 39095000 هند  31864 979284160 98474 
اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 جمع  69129408 1488796678333 150096802 
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  1389زمستان   گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
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ماهه  8همچنین واردات . اورتان به کشور وارد شده استانواع پلی هزار تن 69مجموعا  88در سال 
  .اورتان بوده استهزار تن انواع پلی 40نخست امسال 

  
  .رشد آن به شکل زیر بوده است آغاز شد و 83به صورت خام از سال  واردات این ماده

  

  
  

  .باشدمیالدي می 2008-2009به دلیل بحران اقتصادي سال  87کاهش واردات در سال 

  
  طی پنج سال گذشتهـ بررسی روند مصرف 4ـ2

با این تفسیر  .شودتن در سال تخمین زده می 2000 اورتان ترموپالستیکپلینیاز کشور به گرید نسوز 
شود و تولید آن در هاي آن یعنی سیم و کابل با روکش نسوز به کشور وارد میکه این ماده به شکل فرآورده
ها اورتاندر ایران نیز همانند سایر نقاط دنیا مصرف ترموپالستیک پلی. گرددداخل باعث قطع وابستگی می

  .باشدن زد که نیاز کشور به این ماده در حال افزایش میتوان تخمییابد، بنابراین میروز به روز افزایش می
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  1389زمستان   گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  )27(صفحه   توسعه فناوريمعاونت  –هاي علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش: مجري

 

  و امکان توسعه آن  در طی پنج سال گذشتهـ بررسی روند صادرات محصول 5ـ2
باشد، بنابراین از ارائه  اشاره شده است صادرات و واردات این محصول معمول نمی "همانطور که قبال

اورتان صادرات ایران در جدول زمینه شکل ابتدایی پلی ولی در گرددنظر میاطالعات در این زمینه صرف
  .آمده است) 19(

  اورتان از ایرانصادرات پلی -19 جدول

)کیلوگرم(وزن  نوع کاال شماره تعرفه نام کشور  ارزش دالري ارزش ریالی 
اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 آذربایجان  18165 409225305 41779 

اورتان به اشکال ابتدائییپل 39095000 آلمان  423 1498050 150 

اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 ارمنستان  4200 12098520 1260 

اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 ازبکستان  81000 1403294377 141797 

اورتان به اشکال ابتدائیپلی 39095000 ترکیه  540 2685150 270 

 185255 18288014202 104328 جمع
  

کند که فعالیت می اورتاندر زمینه تولید ترموپالستیک پلی) IPURCOشرکت (تنها یک شرکتاز این میان 
  .تولید این محصول در کشور محسوس است باشد و خألهم در گرید نسوز نمیآن

  
  ه محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارمـ بررسی نیاز ب6ـ2

 89ماهه اول سال  8هزار تن براي  40و   88هزار تن در سال 70اورتانی حدود نیاز کشور به محصوالت پلی
یک سوم تا یک چهارم ... با توجه به اینکه در کشورهاي آسیایی نظیر چین، هند، تایوان و. بوده است

توان مصرف این ماده را در ایران حدود اورتان ترموپالستیک هستند، میفی پلیاورتانی مصرمحصوالت پلی
اورتان درصد از پلی 14تا  9به طور مشابه با توجه به اینکه بین . هزار تن در سال در نظر گرفت 20

- رود، نیاز کشور به گرید نسوز پلیکار میسیم به ترموپالستیک در صنایع الکتریکی شامل پوشش کابل و

  .تن در سال تخمین زده می شود 2000اورتان ترموپالستیک 

خیز بوده و با عنایت به تأمین بخشی از مواد اولیه از بازار تولید داخلی در اینکه ایران کشوري نفتبا توجه به
توان انتظار داشت در آینده آیندة نزدیک و درنتیجه تولید این ماده با قیمت کمتر و ارزش افزوده باالتر، می

  .نزدیک بخشی از بازار خارج کشور را دراختیار بگیریم
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  1389زمستان   گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
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هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه ـ بررسی اجمالی تکنولوژي و روش3
  آن با دیگر کشورها

 یناجزاء ا. نمود یدمتفاوت تول يهاروسهپروش و در  ینندچتوان به یها را میکاورتان ترموپالستپلی

مرحله و به روش  یک یط یاو  یوستهناپ یندفرآ یکو در  یمريپل یشند مرحله و به روش پچ یط یا یمرهاپل

ها و خواص مورد یگیژبا و یکاورتان ترموپالستیپل یمرهايبه پل یلتبد یوستهپ یندفرآ یکتک ضرب و در 

ند یفرآ: یلاز قب یوستهپ ندهايیفرآ یضرب و با استفاده از برخدر صنعت اغلب به روش تک. دشونینظر م

ها اورتانیدر سنتز پل. دشونیم یدتول یصنعت یمهو ن یصنعت یاساکسترودر و در مق یندفرآ یاو  ياتسمه

کننده در واکنش مواد شرکت یومترينسبت استوک ییمحصول نها یزیکیکنترل واکنش و خواص ف يبرا

کننده ون مواد شرکتچ. مهم است یارشود، بسیم همیدنا ینسبت مول که معموالً OHبه  NCOنسبت  یعنی

توان با انتخاب یلذا م ددهنیواکنش م یکدیگربا بازده صد در صد با  یومتريدر واکنش از لحاظ استوک

  .کرد یینرا تع ساختار پلیمروع متفاوت ن ینسبت مول

در صنعت  یدمعمول تول يهایندفرآ و هایکاورتان ترموپالستیپل ءاجزا یمریزاسیونمختلف پل يهاوشر

  :عبارتند از

  پلیمريروش پیش -

ها است، اورتانیپل یهته يهاوشر ینترو متداول ینترهنوز هم از مهم یمريپلیشآنجا که روش پ از
از  یمرپلیشپ. فوق استوار است یکاورتان بر تکنیجامد پل ياالستومرها یهته يهاوشراغلب  ینبنابرا

 )یومترياز حد استوک یشب(ناتیزوسیااز ا یفاضا یربا مقاد )استریپل یااتر یپل(یرنجز بلند الیپل یکواکنش 
در  (NCO)یزوسیاناتعامل ا يدارا متوسط، یحاصله با داشتن وزن مولکول یمرپلیشپ. یدآیدست مهب

با وزن  ینآميد یاو  اليد یکبا  یمرپلیشپ یندر اثر واکنش ا. باشدیم یزن یرزنج یانتهائ يهاقسمت
  .یدآیدست مهب ینهائ یمرشود، پلیمصرف م یندهافزا یرعنوان زنجهکم، که ب یمولکول
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  پلیمريروش نیمه پیش -

که  یبترت ینبد. یردگیمورد استفاده قرار م یکترموپالست يهااورتانیپل یهدر ته یگاه یزروش ن این
با تمام  یومتريبر اساس محاسبه استوک یازمورد ن )الیپل اتریپل ال یایاستر پلیپل (ها الیاز پل یتنها بخش

 یمریزاسیونشود تا واکنش پلیزده مهم بمخلوط شده و خو یکدیگرالزم جهت انجام واکنش با  یزوسیاناتا
خود  یرزنج یانتهائ يهااست و در قسمت یمرپلیشپ یکرا که  یمرپل ینسپس ا. تر انجام شودبهتر و کامل

گردد تا پس از یمخلوط م یرزنج ةدهندو عامل گسترش یماندهباق الیزاد دارد با مخلوط پلآ NCO يگروهها
  .نشان داده شده است یمريپلیشپ یمهن یانجر یکدر شکل شمات. یدآ تدسهب ینهائ یمرانجام واکنش، پل
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ش با رطوبت به واکن یاديز یلآزاد تما NCO يهادارا بودن گروه یلروش محصول واسطه بدل یندر ا 
باشد که یخاص م یطو شرا یقدق يهابه کنترل یازو استفاده از آن ن ينگهدار يدارد و برا یطموجود در مح

 یفوق و برخ یلالدبنابر . گرددیم یصنعت یدتول یاندر جر یشکالتمو بروز  یمتق یشسبب افزا عیتوض ینا
  .باشدیتوجه صنعتگران نم موردانبوه  یدتول يبراروش در حال حاضر  ینا ياقتصاد دموار

  روش تک ضرب -

- و هم جایکاست که مواد شرکت کننده در واکنش به طور  ینها ااورتانیروش در سنتز پل اساس این

را با هم مخلوط و تحت خالء خشک  یندهافزا یرو زنج الیدرعمل، ابتدا پل. دشونیمخلوط م یکدیگرزمان با 
. یددست آبه ئینها یمرتا پل ندزنیرا به آن افزوده و هم م یزوسیاناتاسپس . ندکنیو رطوبت آن را خارج م

درهم  يدست آمده ساختارهاورتان بیدارد، پلنها وجود واکنش يبر رو یگونه کنترل یچروش ه ینون در اچ
 یاسمقها در اورتانیپل یکترموپالست یدروش در تول یناز ا گاهی ي،اقتصاد یلالدبه . کندیم یداو نامنظم پ

- طور همهب یهاول يسازو آماده یناورتان پس از توزیاجزاء پل یهکه کل یبترت ینبه ا. شودیاستفاده م یصنعت

در طول  ءاجزا ینش بنو واک سازيو عمل مخلوط دشونیم یچدو پ یاکسترودر واکنش ینماش یکزمان وارد 
 هآمد یرونت رشته بروصاکسترودر به  يانتهاله از قسمت صاورتان حایو پل یردگیجام مان اکسترودر یلندرس
به نحو  يسازروش چون عمل مخلوط یندر ا. یدآیس از سرد شدن و خرد شدن بشکل گرانول در مپو 

رف طبر يبرا معموالً. باشدیبرخوردار نم یکسانیو  مگنله از ساختار هصحا یمرپل یرد،گیاحسن انجام نم
- مخلوط يبرا صیوصمخ يهایکسراکسترودر از م یلندرس یدربه ف ءزاقبل از وارد کردن اج یصه،قن ینکردن ا

  .شودیم یدهرب در شکل دضتک یانجر یکشمات. یندنمایم هکامل استفاد يساز
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 یوستهناپ يهاینداز فرآ یکی یدتول يهاینهزه یزانآالت و مماشینو  یزاتنوع تجه ید،تول یتبسته به ظرف
 يکمتر يهاینهزهکه  ناپیوستهکم و محدود از روش  یدتول يبرا معموالً. دیرگیمورد توجه قرار م یوستهپ یا

دست آوردن هو ب هانبو یدهدف تول یوستهچون در روش پ. شودیم هدارد، استفاد یوستهبا روش پ یسهدر مقا
  . یردگیقرار م گان بزرگدننکیدتول همورد استفاد یشترروش ب ینباشد، ایم یکنواختمحصول 

  هاي مرسوم در فرآیند تولید محصول  قاط قوت و ضعف تکنولوژيتعیین ن ـ4

برخورد  یشتريب یچیدگیها تفاوت دارد و از پورتانایپل یربا سا TPU یدتول يبرا یازمورد ن تکنولوژي
 یاسو در مق هساد يهاوشرقابل قبول به  یفیتها با کاورتانیپل یکترموپالست یهد امکان تهچنهر . است
 یوستهو ناپ یوستهپ یکل وشآن به دو ر یعتصن یدتول هعمد يهاوشر یوز وجود دارد، ولنه یشگاهیآزما

  .شودیم هداد حشر ذیلشود که در یخالصه م

  اي فرآیند ناپیوسته یا چند مرحله -الف

از  هو روش استفاد یدست یکسروش م: د ازنروسه وجود دارد که عبارتپمداوم دو  یرغ یا Batch در روش
 یدتول یعش سرنانجام واک يبرا روش ترینیعو سر ینترراحت یدست یکسروش م. مزنههز به ظروف مج

TPU  دشبایو اکستروژن م یقتزر ینددر فرآ هاستفاد جهت .  
 kg 250-100 در حدود یعنی TPUاز  یشتريحجم ب یدتول يمزن براهاستفاده از ظرف مجهز به  روش
 یبرخ یدتول يبرا یژهروش بو ینا. باشدیم یدست یکسبه روش منسبت  يباالتر یتشود که ظرفیاستفاده م

 یناز ا استفادهباشد، با یکم م ءشدن اجزا یمرکه سرعت پل یواقعمدر . باشدیاسب منچسب م یدهايگر
باشد یاکستروژن مورد استفاده م یاو  یقیتزر یريگقالب یندهايکه در فرآ یمختلف یدهايتوان گریروش م

قبل از  یقهدق5/1تا  1 یزوسیاناتاست که ا ینا یدست یکسروش با روش م ینا یلصاوت اتف. نمود یدتول
مزن در حال هم هش درون ظرف مجهز به نواک و شودیه مفاضا به آنها ینیمحصول به داخل س یختنر

به  یلاسب تبدنم یلس با استفاده از وساپشده و س یلتکم یگراددرجه سانت 100-120 يخوردن در دما
 یدناز چسب یريظور جلوگنمهمواد چسب، ب یدگر ياز پودر تالک برا يسازدر مرحله گرانول. شودیول مگران

 یبهتر است تمام شود، یدتول مختلف Batchد چناگر  یندفرآ یندر ا. شودیاستفاده م همها به گرانول
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در  Batchروش  مزیت .یددست آهو هموژن ب یکنواختتا محصول  گردددر با هم مخلوط نبل یکدر  یداتتول
نمود و در  یدو کم تول یسفارش يهادر حجم یتوان محصوالت متفاوتیاست که م ینبا روش مداوم ا یسهمقا
روش به طور معمول توسط  ینا. باشدیکمتر از روش مداوم م یارروش بس یندر ا یزن یدتول يهازینهمن هض

  .گیردیاستفاده قرار م مورد یکاییآمر يهااز شرکت یو برخ یاییکوچک آس يهاشرکت

  زمانفرآیند پیوسته یا هم  -ب

 یددر صنعت و در اشل انبوه تول ياودر و تسمهربه دو روش اکست یوستهوسه پپردر  TPU انواع گریدهاي
  .شودیم

و  یهباشد، مواد اولیعت مصندر  TPU یدروش جهت تول ینترر معمولضکه در حال حا extruderروش  در
 یستماز سه س از گرم شدن با استفادپو  دشونیگرم مشپی يااورتان ابتدا در مخازن جداگانهیپل ءاجزا
 یلندرس. دشونمیوارد  یشنواک یچوپدو به داخل اکسترودر  هشد یريگهانداز جداگانهطور هب ینتوز

قه نطقه اول، منطم. اندهشد یلتشک یاطق متفاوتنها و ماز قسمت ددارن یادياکسترودرها که اغلب طول ز
 یا یکسقه منط، ميقسمت بعد. شودیم یدهنام) یدرف( دهیخوراكقه نطباشد که میم یهورود مواد اول

قه چهارم، مواد از قسمت نطدر م وشود یش انجام منقه سوم عمل واکنطشود و در میم یدهنام يسازمخلوط
مذاب از سر اکسترودر به شکل  یمرمواد پل. شودیم هراند یروناکسترودر در اثر فشار به ب یلندرس يانتها

 یلتبد )کاتر(برش  ینماش یکاز  هبا استفاد هاگشود و آنیک مخنحمام آب سرد،  یکو در ه شد جرشته خار
و در داخل  يدنببسته صیخا یطبا شرا یري،گن و رطوبتردک کس از خشپشود و یگرانول م يهابه دانه
   .شودیم ينگهدار يارف بعدصم يانبار برا
 يدر کارها ینکهمن اضنمود  هتوان اشاریآن م یاتیعمل یطبه آسان بودن شرا extruderروش  یايمزا از
 هباشد، استفادیم یرسوزکنندهد یاو  یه کردن مواد کمکفاضا نیازمندکه  FTPUمحصول  یدد تولنمان صیخا
 یمریزاسیوندر عمل پل راوانیشکالت فمموجب  ده شونفاضمواد اگر ابتدا ا ینا یراز. است یروش الزام یناز ا

-یمحصول م یکنواختیموجب  داسب اضافه شوننکه در محل میورتصدر لی و دشونیم یهش مواد اولنو واک
در روش  یباشد، ولینم یرپذامکان Beltمدوام و مداوم  یره نمودن در روش غفاضا ینا یمظنت والًصا. دشون

از لحاظ  یکنواختیهم محصول  یلندر،س 3 یاو  2قه نطم يانتها در یه کردن مواد کمکفاضاکسترودر با ا
روش . یدآیوجود نمهب ءاجزا یمریزاسیونپل يبرا یشکالتمکه  ینو هم ا یدآیدست مهب یکیمکان صخوا
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ینه با به هامروز یزمشکل ن ینکه ا استمحصول  یکنواختیآن عدم  ینترهدارد که عمد یبیمعا یزاکسترودر ن
 ینبد. رف شده استطقبل از وارد شدن به اکسترودر، بر يورود یهمواد اول یکسم یقز طروش اساختن ر

-هد مخلوط یا یکاستات یکسرم یکاکسترودر به داخل  یلندرقبل از وارد شدن به س یهت که مواد اولروص

و  لیهوا یکسعمل م ینکه ا گردندمیوارد اکسترودر  یکسینگس از انجام عمل مپو  دشونیمهدایت ده ننک
فوق و با توجه به  يهابا روش یسهروش در مقا ینرحال اهبه. شودیمحصول م یکنواختیکامل سبب 

  :یلاز قب ئیفاکتورها
  ،یدتول ینشکالت درحم یو کم آسان بودن تولید. الف

  ،یدرفه بودن تولصمقرون به . ب 

  ،هدننسوزکیرو د یامکان افزاش مواد افزودن. ج

  ،هاهدننمخلوط ک یرو سا يالوله یکسرم یاو  یکاستات یکسراز م هاستفادمحصول با  یکنواختی. د
در عمل  ءاجزا یلد تبدصردشود چون یم وصیهروش ت یناز ا هکل استفاد تر است و درارجح 
- یرا نشان م یو خوب یکنواخت یکیمکان صخوا هدست آمدهرسد و گرانول بیم %95 يبه باال یمریزاسیونپل

 . دهد

ش نروش مواد واک یندر ا. نام دارد beltروش  یاد متحرك نروش کمرب یوسته،پ ینددر فرآ يبعد روش
 یسکوزیتهوز ونکه ه یکوتاه و در حال یارزمان بس یکده به شدت و در ننهد مخلوط ک یکدر  یهاول هدنده
اورت هم قرار ه در مجتازمان کو یککه در  یهمواد اول ینله اصمخلوط شده و بالفا یکدیگرارند، با د یینپا

د نکمرب یا belt یک يرو یال و یس استجنمخزن دوار از  یکاند، وارد اند و با هم خوب مخلوط شدهداشته
 . دشونیم یختهر یکیپالست

ش یدما تا حد مورد نظر افزا یکی،د پالستنکمرب يرو یابه داخل مخزن دوار  یهاز وارد شدن مواد اول پس
 beltروش . گرددیو جامد شدن مواد م یمریزاسیونش پلنواک یلسبب تکم ش دمایافزا ینکه ا شودداده می

نین مچه. یدمانیم روزب یشکالت فراوانم یزروش ن ینا اب یدمن تولضدارد و در  یاديز یاربس يهاینهزه
 یکیمکان صشود خوایسبب م یجهداشته و در نتنکامل را  یکنواختیروش  دست آمده با اینمحصول به
در  یهاول یباورتان قبل از ترکیپل ءاجزا ینکهمن اض. دل نشوصحا ئیر قطعات و محصوالت نهاد یکنواختی

شدن  یکنواخت رايب. است که وجود دارد یگريخود مشکل د ینکه ا دشون یريگاندازه یدزمان کوتاه با
- یروش م ینا یاياز مزا. از اکسترودر استفاده شود مجدداً روش الزم است ینشده به ا یدخوب محصول تول
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شدن  یکسگام مهناسترس کم مواد  یکدیگر،با  یهمواد اول یکسکوتاه م یارزمان بس: یلاز قب ديتوان به موار
فاز در  ییروش جدا ینچون در ا. نمود رهاشا یکسم یاتعمل ینها در حیرو عدم شکستن و جدا شدن زنج

 یناستفاده از ا ی،اورتانیپل یافال یدتول يبرا یژهوهمحصوالت، ب یبرخ یدتول يبرا یدآیوجود مهمحصول ب
  .یسترفه نصروش مقرون به  ینبه ا یدع تولجمودر م یاست ول یدمف یارروش بس

  TPU یدولت ندیفرآ ینبهتر -

 حاسنو م یبمرور شد و راجع به معا یآن در مباحث قبل يهایزهو آم TPU یمرپل یدمعمول تول هايروش
 یدتول يکه برا یروش یو مقدورات فعل یطتوجه به شرا با .یدگرد یانب یبها بطور خالصه مطالاز روش یکهر 
 يامرحلهیکو  یوستهپ یندگردد، فرآیم یشنهادگزارش پ ینرسد و در ایبه نظر م یاسب و عملنماده م ینا

- اسبنساختار بهتر و م يهمگن و دارا ئیرفه و محصول نهاصآسان، به یع،سر TPU یدروش تول یندر ا. است

با جرم  TPU یدخط تول یکل ينما زیردر شکل . بود دکمتر خواه یاربس یزن یعاتاضن یزام باشد ویر مت
 یاسده با مشخصات مورد نظر در مقننسوزکیرد یماده افزودن يحاو FTPUکامپاند  یدتول یزباال و ن یمولکول

  .نشان داده شده است یعتصن یمهن
زمان ختالط هماو  یريگزهدااز ان سمرحله و پ یکر د FTPU شود همانگونه که در شکل مشاهده می

 -1و4، 2000 یمولکول مبا جر) PTMEG(لایپل) MDI(ماخ یزوسیاناتايدلیمت: لان شامتورایء پلاجزا
پروپان به یلولمتي، تریمر براي باال بردن وزن مولکولی پلیمرپل یرزنج ةدنوان گسترش دهعنبه ال ديبوتان
و  یمریزاسیونکننده واکنش پلیعقلع به عنوان تسر ۀیپا بر یست، کاتالیمرده پلننکياهشبکوان عامل کمعن
ن یمع يهازان و نسبتوها به ایافزودن یرت لزوم ساروصو در  یانوراتس ینمالم ةسوزکنندیرد یافزودن ةماد

  .شودیوارد م یکسرپمپ به داخل م یکتوسط 
به  یدر مدت زمان کوتاه یمریزاسیوناز عمل پل یم بخشس از اختالط کامل و انجاپ یکسردر م ءاجزا
مجدد و  یکسس از مپشده و  یختهباشد ریم مختلفاطق نو م ینواح ياکسترودر که دارا یلندرداخل س

زمان بین سه در فرآیند پلیمریزاسیون یک واکنش هم .شودیها به قسمت جلو رانده مواکنش بقیۀانجام 
دهنده یک یا چند گلیکول بسط -3ایزوسیانات و  یک یا چند پلی - 2ال،  پی یک یا چند حدواسط - 1: ترکیب



  
 سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران
 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
با کاربرد در نسوز ترموپالستیک اورتانپلیتولید 

  روکش سیم و کابل
  تهرانهاي صنعتی  شرکت شهرك                

   

 

  1389زمستان   گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  )35(صفحه   توسعه فناوريمعاونت  –هاي علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش: مجري

 

چون واکنش گرمازا . شود شروع می C120˚تا  100این واکنش معموالً در دماهاي بین . افتد زنجیر اتفاق می

  .یابد افزایش می C250˚تا  C220˚دماي واکنش معموالً به  ،است
  
  
  

  
  TPU یدخط تول - 1شکل 
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شود که  این عمل باعث می. سیانورات در قسمت خروجی اکسترودر به پلیمر اضافه شودمالمین بهتر است
سیانورات به پلیمر اضافه شود، باعث تخریب پلیمر زیرا اگر از ابتدا مالمین. آسیب کمتري ببیند TPUترکیب 

TPU پلیمر بیشتر خواهد بودسیانورات باال باشد، تجزیه هر چه مقدار حرارت در حضور مالمین و خواهد شد .
 یمربه پل ینیمع خبا نر یانوراتسینمالم ةسوزکنندیرجمله عامل دنم یمواد افزودن ،سوم اکسترودر یدراز ف

به پلیمر اضافه شود پراکندگی خوبی از  4سیانورات در ناحیه اگر مالمین. گرددیه مفاضا یلندرمذاب داخل س
هاي افزودنی. گرددبه پلیمر افزوده شود باعث تخریب پلیمر می 1یه آید و اگر در ناح آن در پلیمر بدست نمی

اما . توانند در هر منطقه از اکسترودر به آن اضافه شوند ندارند، می TPUدیگر که اثر تخریبی بر روي پلیمر 
کسترودر یک ا 3و یا  2، 1ها به خوبی صورت بگیرد، باید این مواد در ناحیه براي آنکه پراکندگی این افزودنی

حاصل  TPUشود که ترکیب پلیمر  رعایت موارد گفته شده باعث می. اضافه گردند TPUاي به پلیمر  ناحیه 4
س از پ یمواد افزودن. ها حاصل شوداز عملیات داخل اکسترودر، یک پلیمر با پراکندگی مناسب از افزودنی

و  جاکسترودر خار یگرمذاب از سر د يهات رشتهروصبه  ییشده و مواد نها يفرآور یمر،کامل با پل یکسم
در ادامه . شود یلجامد تبد یمرشود تا در اثر از دست دادن حرارت به پلیحمام آب سرد م یکوارد  اصلهبالف
گرانول در داخل  يهابه دانه یلس از تبدپو  دشونیم یتبرش هدا ینماش یکها به داخل رشته یدتول یانجر

  . دشونیم يآورجمع صوصظرف مخ
-یتقل منم ينگهدار يو به داخل انبار برا يدنببسته صیوصمخ يهاس از خشک شدن در بستهپ مواد

  .کیلوگرمی می باشد 25واحدهاي استاندارد براي فروش، بسته بندي هاي  .دشون

  
 .  
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گذاري ثابت  ـ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه5
  رزي به تفکیک ریالی و ا

 اورتانیپلترموپالستیک  یدتول یعتصنواحد  یک ثاحدا يمهم اقتصاد يپارامترها یش بررسخب در این
- یهواحد، سرانه سرما یازثابت و درگردش مورد ن يهازینهبرآورد ه: یرنظ ياقتصاد یتبا حداقل ظرف نسوز

واحد مورد نظر، بر اساس مشخصات  دیتول یانهظور ابتدا برنامه سالنم ینا يبرا. یردگیانجام م... و  يگذار
 یدتول: الزم به ذکر است. ارائه شده است یرشود که در جدول زیبرآورد م ید،آالت خط تولینماش یفن
  .است یدهمحاسبه گرد يروز کار 300 يساعته برا 8 يکار یفتش 2بر اساس تعداد  یانهسال

   
  
  

برنامه سالیانه تولید -20جدول   

  انهظرفیت سالی واحد شرح
قیمت فروش واحد 

  )ریال(
کل ارزش فروش 

  )میلیون ریال(
تولید ترموپالستیک 
  Kg 500000  65000  32500  پلی اورتان نسوز

  32500  )میلیون ریال(مجموع 

  
  
  

  ـ اطالعات مربوط به سرمایه ثابت طرح 1ـ5

 یاتعمل یاندر جرماندگار داشته که  یعتیشود که طبیها اطالق مئیثابت به آن دسته از دارا سرمایه
 ید،آالت تولینماش یه،نقل یلساختمان، وسا ین،ها شامل زمئیدارا ینا. شودیاز آنها استفاده م یديواحد تول

  . شودیمحاسبه م نسوز اورتانپلی یديواحد تول ياز آنها برا یکباشد که در ادامه هریم... و  یجانب یساتتاس
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  سازي هاي زمین و ساختمان ـ هزینه1ـ1ـ5

مورد  يواحد، الزم است اندازه بناها ینا یازمورد ن يهاو ساختمان ینزم یهته يهاینهمحاسبه هز براي
 ینسپس مقدار زم. برآورد شود... و  ینگمحوطه، پارک ي،ادار يهاانبارها، ساختمان ید،سالن تول :یلاز قب یازن

 ینمقدار زم یردر جداول ز. محاسبه شود هدنیدر آ حاها با در نظر گرفتن توسعه طرنب ثاحدا يبرا مورد نیاز
  . است هاسبه شدحآنها م یهته يهاهنیزبرآورد و ه یاز،مورد ن ياهانو انواع ب

زمیـنهاي هزینه -20جدول   

 ردیف

)مترمربع(متراژ  شرح بهاي هر مترمربع  
)هزار ریال(  

 جمع
)میلیون ریال(  

هاي تولید و انبارزمین سالن 1  1000 

500 

500 

هاي اداري، خدماتی و عمومیین ساختمانزم 2  200 100 

 400 800 زمین محوطه 3

 500 1000 زمین توسعه طرح 4

 1500 مجموع 3000 جمع زمین مورد نیاز

 

سازيو ساختمان سازيمحوطههاي هزینه -21جدول   

 ردیف

)مترمربع(متراژ  شرح بهاي هر مترمربع  
)هزار ریال(  

 جمع
)میلیون ریال(  

له خط تولیدسو 1  500 2000 1000 

 750 1500 500 انبار ها 2

هاي اداري، خدماتی و عمومیساختمان 3  200 3000 600 

کشی، پارکینگ و فضاي سازي، خیابانمحوطه 4
 سبز

800 300 240 

کشیدیوار 5  1000 700 700 

)میلیون ریال(مجموع   3290 
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  آالت و تجهیزات خط تولید ـ هزینه ماشین2ـ1ـ5

 یا هکنندیدمهم تول يهات گرفته از شرکتروصالم عبراساس است یدخط تول یزاتتجه یهته زینهه
حمل  يهاینههز: الت، شاملآینماش یهته یجانب يهاینههز ینهمچن. دردگیورد مآمعتبر بر يهایگنداینم

و  یديآالت تولینماشفهرست  یردر جدول ز. شودیمحاسبه م... و  یگمرک ضعوار اندازي،ب و راهصو نقل، ن
 یو جانب یلصا يهاهنیزاخذ شده، ه يهایمتارائه شده است و براساس ق یدآن در خط تول یازتعداد مورد ن

  . است یدهمحاسبه گرد یزات،آالت و تجهینماش یهته

آالت خط تولیدهزینه ماشین -22جدول   

 هزینه کل قیمت واحد تعداد شرح ردیف
)میلیون ریال( ال هزار ری   دالر 

1 

  :شامل تجهیزات خط تولید

Gravimetric dosing feeders 

Mixing package 

Co-Rotating Twin Screw Extruder 

The underwater pelleting system 

سري 1  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

75050 

12000 

65000 

53000 

- 

788 

126 

6/682  

5/556  

 باسکول و ترازو 2
 لوازم آزمایشگاهی و تست مواد

دعد 1  
سري 1  

30000 
20000 

- 
- 

30 
20 

 هنصب و را ی،خارجهزینه حمل و نقل، خرید  3
)کل% 10( يانداز  - - 20505 220 

 2423 مجموع 

  

  هاي تأسیسات ـ هزینه3ـ1ـ5

به  یازن یندها،بهبود فرآ یا یلجهت تکم ید،خط تول یاصل يهاهبر دستگا هعالو هر واحد تولیدي،
 سیساتأت کمپرسور،ر، بخا یگآب، برق، د یش،رماسو  یشگرما یساتتاس :یرظن ی،جانب یساتو تاس یزاتتجه
و  ياقهنطم يهایتو محدود دنیفرآ يهاگیژیبا توجه به و دموار ینانتخاب ا. داشت دخواه... و  یقحرء اطفا
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 یرزآن در جدول  یهته يهاهنیزو ه طرح ینا یازمورد ن یزاتو تجه یساتسأت. یردگیانجام م یطیمح یستز
   .ارائه شده است

تأسیساتهزینه  -23جدول   

)میلیون ریال(هزینه کل  شرح ردیف  

سیسات سرمایش و گرمایشأت 1  200 
 80 سیستم اطفاء حریق 2
سیسات آب و فاضالبأت 3  100 
رسانی و نصب ترانس و تابلو و روشناییکشی و برقکابل 4  150 
 70 فن و سیستم تهویه کارگاهی 5

 600 مجموع
 

  
  ـ هزینه لوازم اداري و خدماتی4ـ1ـ5

واحد  يارند که برادرا  دخو صخا یزاتبه لوازم و تجه یازن یدهر واحد تول یو خدمات ياردا واحدهاي
  . است هدش دورآبر یرر جدول زنسوز د اورتانپلی یدتول

  

هزینه لوازم اداري و خدماتی -24جدول   

 قیمت واحد تعداد شرح ردیف
)هزار ریال(  

هزینه جمع  
)میلیون ریال(  

 20 2000 10 میز و صندلی اداري 1
 13 13000 1 دستگاه فتوکپی 2
سري 2 کامپیوتر و تجهیزات جانبی 3  10000 20 
 15 - - لباس کار و وسایل رفاهی کارکنان 4
و فاکس تلفـن 5  2 1000 2 
 320 160000 2 وسیله نقلیه سبک 6
 1200 1200000 1 وسیله نقلیه سنگین 7

 1590 مجموع
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  هاي خرید حق انشعاب ـ هزینه5ـ1ـ5

 یر،در جدول ز. دارد... به آب، برق، گاز، ارتباطات و  یازو ادامه آن، ن یتشروع فعال يبرا هر واحد تولیدي
  .ارائه شده است یديواحد تول یازمورد ن یتتلفن براساس ظرف آب و برق، يهاانشعاب یدخر زینهه

حق انشعاب -25جدول   

کل ۀهزین واحد شرح ردیف  
)میلیون ریال(  

 M3 40 آب 1
)سه فاز و تک فاز(برق  2  KwH 200 
 M3 60 گاز 3

 300 مجموع

  .)میلیون تومان به هزینه انشعاب آب اضافه می شود 1کیلو وات ساعت  10به ازاي هر : توضیح(

  
  برداري هاي قبل از بهره ـ هزینه6ـ1ـ5

 ياندازهل و رانرسپهاي آموزش  اخذ مجوزها، هزینه یه،شامل مطالعات اول يبردارههاي قبل از بهر هزینه
  . است هبرآورد شد یر،باشد که در جدول زیم... و یشیآزما

برداريهرههاي قبل از بهزینه -26جدول   

)میلیون ریال(جمع هزینه  شرح ردیف  

 100 هزینه تهیه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهیالت 1
پرسنل ـوزشآمـ 2  20 
)یکسال ( دستمزد نگهبان در دوره سازندگی  3  180 
)دستمزد  معادل ده روز مواد اولیه، سوخت و انرژي و (ه اندازي آزمایشیر 4  5/773  

5/1073 مجموع  

  )میلیون ریال می باشد 70و دستمزد  5/18، انرژي 685روز مواد اولیه  10هزینه : توضیح(
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  1389زمستان   گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  )42(صفحه   توسعه فناوريمعاونت  –هاي علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش: مجري

 

 که در جدول یدورد گردآبر حطر ثاحدا يبرا یازثابت مورد ن يهاهنیزه کلیه با توجه به جداول فوق
  . ارائه شده است حطر یازثابت مورد ن یهاطور خالصه کل سرمبه )27(

گذاري ثابت طرحبندي سرمایهجمع -27جدول   

 شرح ردیف
 هزینه

 دالر میلیون ریال
 - 1500 زمین 1
سازيسازي و ساختمانمحوطه 2  3290 - 
آالت تولیديماشین 3  50 205050 

سیساتأت 4  600 - 

 - 300 حق انشعاب 5
 - 1590 لوازم و تجهیزات اداري 6
برداريهاي قبل از بهرههزینه 7  5/1073  - 

5/8403 جمع  205050 
)اقالم فوق% 5معادل (بینی نشده پیش  420 10250 

5/8823 مجموع  215300 

لـــع کـــجم  11084 

  
  
  
  جاريهاي  ـ هزینه2ـ5

ها بایستی به صورت  اندازي واحد، یک سري از هزینه گذاري مورد نیاز جهت احداث و راه عالوه بر سرمایه
انرژي مصرفی،   مواد اولیه، نیروي انسانی، ۀها شامل تهی این هزینه. ساالنه براساس تولید محصول انجام شود

هاي فروش  هزینه  تعمیرات و نگهداري، ۀها، هزین آالت و ساختمان استهالك تجهیزات، ماشین ۀهزین
هاي سالیانه هریک از این موارد  در جداول زیر هزینه. باشد می... بیمه و   تسهیالت دریافتی،  ۀمحصوالت، هزین
  .برآورد شده است
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  1389زمستان   گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  )43(صفحه   توسعه فناوريمعاونت  –هاي علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش: مجري

 

  هاي تولیدمواد اولیه و نهاده

سالیانه مواد اولیه ۀهزین -28جدول   

محل  واحد شرح ردیف
 تامین

ت واحدقیم مصرف  
 سالیانه

 قیمت کل
 دالر میلیون ریال دالر هزار ریال

 330000 - 55000 6 - خارج Kg پلی تترا متیلن اتر گلیکول 1
5/2 - خارج Kg دي فنیل متان دي ایزوسیانات 2  170000 - 425000 
البوتان دي -4و1 3  Kg 330000 - 110000 3 - خارج 
متیلول پروپان -3 4  Kg جخار  - 5/2  10000 - 25000 
 675000 - 225000 3 - خارج Kg مالمین سیانورات 5
 - 1000 5000 - 200 داخلی Kg مواد افزودنی 6

نایلون و ( مواد بسته بندي 7
)کارتن   Kg 1000 10000 - 100 داخلی - 

 1785000 2000 جمع 
)میلیون ریال (جمع کل   20564 

  

  
  

  سوخت و انرژي

سالیانه آب، برق، سوخت و ارتباطات هزینۀ  -29جدول   

مصرف  واحد شرح ردیف
 ساالنه

هزینه واحد 
)ریال( )میلیون ریال( هزینه کل   

مصرفی برق 1  480 500 960000 کیلووات ساعت 
 24 4000 6000 متر مکعب آب مصرفی 2
 35 7000 5000 لیتر سوخت 3
 20 - - - تلفن 4

 559 مجموع
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  1389زمستان   گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  )44(صفحه   توسعه فناوريمعاونت  –هاي علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش: مجري

 

  حقوق و دستمزد 
دقیق پاداش، عیدي و  منظور برآورد نسبتاًهوجه به مصوبات وزارت کار و سازمان استخدامی کشور، ببا ت

هاي طبق قانون بیمه. شودماه در سال تعیین می 14حقوق ساالنه بر مبناي  ۀمحاسب ،اضافه کاري احتمالی
  .شودوط میبیمه سهم کارفرما مرب ۀاز کل حقوق پرسنل به هزین% 23مین اجتماعی، معادل أت

  

سالیانه نیروي انسانی ۀهزین -30جدول   

)نفر(تعداد  شرح ردیف  حقوق ماهیانه 
)ریال(  

 نهیاسال ومزایاي حقوق
)میلیون ریال(ماه  14معادل   

 147 10500000 1 مدیر ارشد 1
 126 9000000 1 مدیر واحد 2
 196 7000000 2 پرسنل تولیدي متخصص 3
 196 7000000 2 تکنسین ماشین آالت 4
 280 5000000 4 کارگر ماهر 5
 315 4500000 5 کارگر ساده تولید و بسته بندي  6
 126 4500000 2 حسابدار و مسئول فروش 7
 315 4500000 5 راننده، نگهبان، سرایدار و خدماتی 8

جمع حقوق% 23حق بیمه کارفرما معادل   391 
 2092 مجموع

  
  استهالك ۀهزین

ها آالت، تجهیزات و ساختمانالیانه ماشیناستهالك س -31جدول   

 شرح ردیف
 هزینه 

)میلیون ریال(  
استهالك نرخ  

(%) 
استهالك  ۀهزین

)میلیون ریال(  
...ساختمان، محوطه و  1  3290 5 165 
 242 10 2423 ماشین آالت خط تولید 2
سیساتأت 3  600 10 60 
 239 15 1590 لوازم و تجهیزات اداري 4

 706 مجموع
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  1389زمستان   گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  )45(صفحه   توسعه فناوريمعاونت  –هاي علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش: مجري

 

  نگهداري و تعمیرات ۀهزین

آالت و تجهیزات مورد نیازتعمیرات سالیانه ماشین -32جدول   

  هزینه  شرح ردیف
  )میلیون ریال(

نرخ تعمیرات و 
  (%)نگهداري

تعمیرات و  ۀهزین
  )میلیون ریال(نگهداري 

 165 5 3290 ساختمان 1
آالت خط تولیدماشین 2  2423 10 242 
سیساتأت 3  600 7 42 
م و تجهیزات اداريلواز 4  1590 10 159 

 608 مجموع

  
  
  

  تسهیالت دریافتی ۀهزین

تسهیالت دریافتی -33جدول   

  مقدار  شرح ردیف
  )میلیون ریال( 

  نرخ سود
(%)  

  سود سالیانه
  )میلیون ریال(

  770  10  7700  تسهیالت بلند مدت  1
  660  12  5500  تسهیالت کوتاه مدت  2
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  1389زمستان   گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  )46(صفحه   توسعه فناوريمعاونت  –هاي علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش: مجري

 

  
 حهاي جاري طرجمـع هزینه

هاي جاري طرحهزینه -34جدول   

  )میلیون ریال(هزینه سالیانه   شرح ردیف

هاي تولیدمواد اولیه و نهاده  1  20564  
  2092 حقوق و دستمزد  2

  559 سوخت و انرژي  3

  706 استهالك  4

  608 نگهداري و تعمیرات  5

  1430  هزینه تسهیالت دریافتی  6
  650  )کل فروش% 2( هاي فروشهزینه  7
  61  )درصد هزینه ثابت 1الی  4/0(بیمه کارخانه  ۀزینه  8

  26670  عـجم
  1330  )اقالم فوق %  5معادل ( بینی نشــده پیش

  28000  جمـــــع کل

  
  
  سرمایه درگردش مورد نیاز طرح ـ 3ـ5

 رینظ یدتول یاندر جر یازومات مورد نزمواد و مل ۀیته يشود که برایاطالق م یگیقدندرگردش به  سرمایه
 يهاهنیزه ۀیکل یداست که با يایهشامل سرما یطور کلشود و بهیم هنیزه... و  یانسان یروين یه،مواد اول

درگردش  یهمقدار سرما. شدرا پوشش دهد و الزم است در هر زمان در دسترس با یديواحد تول يجار
 یهبه مواد اول یعسر یان دسترسامک اگر دارد به طور مثال یديواحد تول یریتیو مد یبه توان بازرگان یگبست

بودن  یوالنطت روصدر  سآن است و برعک یهته يبرا یهبه سرما يکمتر یازدر هر زمان وجود داشته باشد، ن
 يبرا یازچراکه الزم است مواد مورد ن دیابیش میافزا یدخر يدرگردش برا یهبه آن، سرما یدسترس دنیفرآ

  . سفارش داده شود یشتريزمان ب
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  1389زمستان   گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  )47(صفحه   توسعه فناوريمعاونت  –هاي علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش: مجري

 

 یانهسال يجار يهاهنیزد کل هصرد 25 یال 20معادل  یاز،درگردش مورد ن یهمول حداقل سرماطور معبه
که ممکن است  یخارج یهمواد اول يله براأمس ینا. است )ماه 3 یال 2 يهاهنیزمعادل ه( یديواحد تول

ه علت ب یدخط تول فقوت سکیشود تا ریدرنظر گرفته م بیشترباشد  یوالنطآن  یدسفارش و خر دنیفرآ
  . دیاب یکاهش یهفقدان مواد اول
  . محصول محاسبه شده است یدتول یانانجام مطلوب جر يبرا یازدرگردش مورد ن یهسرما )35(در جدول 

  

برآورد سرمایه درگردش مورد نیاز -35جدول   

 ارزش کل مقدار مورد نیاز شرح ردیف
)میلیون ریال(  

ماه 2 مواد اولیه داخلی  1  400 

خارجی مواد اولیه  2 ماه 6   9282 

ماه 2 حقوق و مزایاي کارکنان  3  5/418  

ماه 2 سوخت و انرژي  4  112 

ماه 2 تعمیرات و نگهداري  5  5/101  

ماه 2 استهالك  6  117 

ماه 3 تسهیالت دریافتی  7  357 

بینی نشدههاي فروش، بیمه و پیشهزینه  8 ماه 2   212 

 11000 مجموع
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  1389زمستان   گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  )48(صفحه   توسعه فناوريمعاونت  –هاي علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش: مجري

 

  از طرحـ کل سرمایه مورد نی4ـ5

 یهثابت و سرما یهسرما ءشامل دو جز نسوز اورتانپلی یدواحد تول ثاحدا يبرا یازمورد ن کل سرمایه
  . ارائه شده است )36(درگردش است که به طور خالصه در جدول 

  

گذاري کلسرمایه -36جدول   

 شرح ردیف
 هزینه کل

)میلیون ریال(  
 11084 سرمایه ثابت  1
 11000 سرمایه درگردش  2

 22084 جمـــــع کل

  

   یهسرما مینأنحوه ت

 یهد سرماصرد 70 ینمأت يبرا )ساله 5 تا 2(دمدت نبل یالت، از تسهطرح یازمورد ن یهسرما ینمأت براي
 یازدرگردش مورد ن یهد سرماصرد 50 ینمأت يبرا )ماهه 12تا  6( کوتاه مدت یالتو از تسه یازثابت مورد ن
  .شودیاستفاده م

یهسرما مینأت ةونح -37جدول   

گذاران سهم سرمایه  )میلیون ریال(مقدار   )درصد(سهم   )میلیون ریال(مبلغ   نوع سرمایه
  )میلیون ریال(

  3384  7700  70  11084  سرمایه ثابت
  5500  5500  50  11000  سرمایه در گردش

  8884  13200  )میلیون ریال(مجموع 
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  1389زمستان   گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  )49(صفحه   توسعه فناوريمعاونت  –هاي علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش: مجري

 

  هاي اقتصادي طرح ـ شاخص5ـ5

، الزم است حرط يمسائل اقتصاد یشترب یو درآمد، جهت بررس هنیزه یه،سرما یالاز ارائه جداول م سپ
مدت زمان  یه،برگشت سرما خنر یانه،سال صاخالنتمام شده، سود  یمتق: یلمهم مرتبط، از قب يهاشاخص

نسوز  اورتانپلی یدتول حرط يگذاریهسرما یانضمتقا يبرا... ثابت و  يگذارسرمایه سرانه یه،بازگشت سرما
  .شودیمحاسبه شود که در ادامه ارائه م

  
  : ـ قیمت تمام شده

  
 

قیمت تمام شده واحد کاال= 56000ریال      
  

   :ـ سود سالیانه
  سالیانه ناخالص سود =  کل ۀفروش کل ـ هزین ⇒سالیانه  ناخالص سود= 4500میلیون ریال   

  
  : ـ نرخ برگشت سرمایه

  

  
  مدت زمان بازگشت سرمایه ـ 
  
 
  

  : کل و فروش کل ۀـ درصد سود سالیانه به هزین
  

  

  
  

 سالیانه ۀهزین

 مقدار تولید سالیانه 
⇒  قیمت تمام شده واحد کاال =   

28000000 
 قیمت تمام شده واحد کاال =  500000

 نهسود سالیا

گذاري کل  سرمایه
×100 سرمایهصد برگشت در=  درصد برگشت سرمایه= 20   درصد   ⇒  

100 

  درصد برگشت سالیانه سرمایه
⇒    مدت زمان بازگشت سرمایه=5سال  مدت زمان بازگشت سرمایه = 

سود سالیانه به هزینه کل =  16درصد     سود ناخالص سالیانه 

 کل تولیدزینه ه
سود سالیانه به هزینه کل  درصد= 100× ⇒  



  
 سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران
 

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
با کاربرد در نسوز ترموپالستیک اورتانپلیتولید 

  روکش سیم و کابل
  تهرانهاي صنعتی  شرکت شهرك                

   

 

  1389زمستان   گزارش نهایی  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  )50(صفحه   توسعه فناوريمعاونت  –هاي علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش: مجري

 

  

  
   :گذاري ثابت سرانه ـ سرمایه

  

  

  : گذاري کل سرانه ـ سرمایه

  
  

  
ـ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تأمین آن از خارج یا داخل کشور 6

تحوالت اساسی در روند تأمین اقالم عمده مورد نیاز  قیمت ارزي و ریالی آن و بررسی
  در گذشته و آینده

فنیل   دي: د ازنروند عبارت یکار مبهترموپالستیک  ورتانایپل یدتول یدکه به طور عمده در فرا موادي
ن متا فنیل   يدتولید . البوتان دي -4و1و  )PTMEG(، پلی تترا متیل اتر گلیکول)MDI(ایزوسیانات متان  
این ماده . باشدهنوز شروع نشده است و در مرحله تحقیقاتی میرون در ماهشهر اک یمیدر پتروش ایزوسیانات 

ماده در  ةدننکیدتول يآن را از کشورها یستیآن با ینمأت يو برا دشونینم یدها در کشور تولالیپلهمچون 
هر  يبه ازا دالر 5/2ماده در حدود  ینا یمتق. نمود ردوا ، هند و یا چینیعرب ةامارات متحد یرقه نظناطم
 یمتش قیماده به موازات افزا ینا یمتق یراخ يهادر سال .باشدمی )با احتساب هزینۀ حمل و نقل( یلوگرمک

هر  يدالر به ازا 6حدود  پلی تترا متیل اتر گلیکول یمتق. استگران شده  ،یاکثر مشتقات نفت یرنفت، نظ
همچنین قیمت مالمین . برآورد شده است یلوگرمهر ک يدالر به ازا 3ال ديبوتان  -4و1 یمتقو  یلوگرمک

  .شودتخمین زده می یلوگرمهر ک يدالر به ازا 3شود سیانورات که به عنوان نسوزکننده اضافه می

 سود ناخالص سالیانه

  فروش کل 
×100 کل درصد سود سالیانه به فروش= ⇒ فروش کل  به سود سالیانه= 8/13 درصد    

 گذاري ثابت  سرمایه

 تعداد کل پرسنل 
گذاري ثابت سرانه   سرمایه=  گذاري ثابت سرانه سرمایه   =   8/503ریال    میلیون   ⇒

 گذاري کل  سرمایه
 تعداد کل پرسنل 

گذاري کل سرانه ایهسرم=      8/1003ریال   میلیون  گذاري کل سرانه   سرمایه=   ⇒
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 -4و1پلی تترا متیل اتر گلیکول و ایزوسیانات به مجموع مقدار وزن  متان فنیل واالن دي مقدار وزن اکی
درصد  45الی  35همچنین مالمین سیانورات به میزان . باشد می 005/1تا حدود  97/0 بین الديبوتان 
قیمت . شوددرصد اضافه می 1اي کننده کمتر از به عنوان عامل شبکه (TMP)متیلول پروپان  -3و  وزنی

   :مواد به شرح ذیل می باشد

اورتان نسوزیمواد مورد استفاده براي تولید ترموپالستیک پل -38جدول   

محل  واحد شرح ردیف
 تامین

مصرف  قیمت واحد
 سالیانه

 قیمت کل
 دالر میلیون ریال دالر هزار ریال

 330000 - 55000 6 - خارج Kg پلی تترا متیلن اتر گلیکول 1
5/2 - خارج Kg دي فنیل متان دي ایزوسیانات 2  170000 - 425000 
البوتان دي -4و1 3  Kg 330000 - 110000 3 - خارج 
متیلول پروپان -3 4  Kg 5/2 - خارج  10000 - 25000 
 675000 - 225000 3 - خارج Kg مالمین سیانورات 5

  

-می اترگلیکولتترامتیلپلی اورتان نسوزترموپالستیک پلیاز بین مواد اولیه تأثیرگذارترین ماده در تولید 

نمودار روند قیمت هفتگی در زیر . باشداف کشسان میباشد که قیمت آن وابسته به تقاضا در بازار الی
PTMEG  باشدآورده شده است که تقریبا ثابت می 2010الی  2008از سال.  

  
  2010الی  2008از سال  PTMEGنمودار قیمت هفتگی 
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  ـ پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح7

 يواحد برا ینا. شود صمشخ یديد تولواح یکردور یستیابتدا با ید،تول ياسب برانقه منطم یینتع براي
به  یستیبا ید،تول ياسب برانمکان م یینتع يحال برا. است هرف داخل درنظر گرفته شدصم ینمأت

بهتر است واحد . داشت وجهت یدتول يبرا یبه مواد واردات یرف و سهولت دسترسصبازار م یلاز قب ییپارامترها
به  ینسب یکیبا توجه به نزد. یردکز کشور متمرکز است قرار گدر مر یشترکه ب هرف عمدصبازار م یکیدر نزد
میزان رطوبت، حداقل (شرایط اقلیمی ، دسترسی به منابع انرژي رف،صم يبه بازارها هساد یو دسترس تهران

دسترسی و (نیروي انسانی ، ...)خنک کردن، شستشو و (منابع آب ، امکانات حمل و نقل ، )و حداکثر دما
هاي شهرك یلاز قب یعتصنو  ياطق مرکزناز م یکی میزان احتمال بروز بالیاي طبیعیو  )دستمزد مناسب

  . شودیم یشنهادظور پنم ینبد قم ایوانکی، سمنان و صنعتی عباس آباد، شمس آباد،

  ـ وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال8

با . یدمانیم یجادا یمبه طور مستق یشغل یتموقع 22بالغ بر  طرح ینزده شده ا با توجه به آمار تخمین
 چیواحد درنظر گرفته شده است، ه ثظور احدانبه م یرانا یعتصنو  ياطق مرکزناز م یکی کهینتوجه به ا

-صصو تخ یانسان یرويب نیترک. واحد وجود نخواهد داشت ینکار در ا يالزم برا یروين ینتام يبرا یمشکل

  . رائه شده استا یردر جدول ز حرط یندر ا یازمورد ن يها

هاي مورد نیازترکیب نیروي انسانی و تخصص -39جدول   
  تخصص مورد نیاز  تعداد عنوان شغلی
کارشناس یا کارشناس ارشد مهندسی صنایع، مدیریت یا مهندس پلیمر  1 مدیر فنـی

  سال فعالیت مرتبط 5مهندس پلیمر با حداقل   1 مدیر واحد  سال فعالیت مرتبط 10با حداقل 
تحقیق ناس تولید وکارش   فعالیت مرتبطسال  3کاردان یا کارشناس صنایع پلیمر با   2 

  هاي خط تولیدسال آشنایی با دستگاه 5کاردان مکانیک با تجربه حداقل   2 تکنیسین ماشین آالت
مسئول کنترل کیفیت و کارگر ماهر   ايهاي فنی و حرفهدیپلم با اولویت رشته 4 

خدماتیبندي و ساده تولید، بستهکارگر    دیپلم 5 
مسئول فروشو  حسابدار    کاردان یا کارشناس حسابداري 2 
نگهبان و سرایدار،  راننده   دیپلم و دارا بودن گواهی رانندگی  5 
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راه (ـ بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی 9
کان تأمین آنها در منطقه مناسب براي و چگونگی ام...) آهن ـ فرودگاه ـ بندر  ـ راه

  اجراي طرح

از آب عالوه بر . واحد در جداول مربوطه ارائه شده است ینآب و برق و گاز ا يبرا یازمورد ن يهاظرفیت
ارف صش و میظور گرمانمتنها به یزگاز ن. شودیاستفاده م نیز دهننککخنوان عنبه  یعموم يهااستفاده
پرداخت شود  عابنم ینا يبرا یحق انشعاب یستیبا ،واحد ثاحدا يدر ابتدا برا. شودیدرنظر گرفته م یعموم
شود، یم ثاحدا یعتصن يهااز شهرك یکیواحد در  کهنیبا توجه به ا. لحاظ شده است یزله نأمس ینکه ا
توجه به واقع  با یزاز لحاظ راه ن. رفتگ دقرار خواه یواحد احداث یارآب، برق و گاز در اخت یلاز قب یامکانات
  . داردنوجود  هنیمز یندر ا یمشکل چیواحد، ه یداخل یکردورو  یرانا يمرکز اطقنواحد در م ینشدن ا

  هاي اقتصادي و بازرگانی ـ وضعیت حمایت10
  هاي جهانی و مقایسه با تعرفه) آالت محصوالت و ماشین(ـ حمایت تعرفه گمرکی 

س از پآالت ینماش ینا .شودیم ینمأاز کشور ت جاز خار آالتیناز ماش یشخب یديتول ياغلب واحدها در
که در حال  یحقوق گمرک.شد  دگمرك وارد کشور خواه یقرطاز  یشکالت فنمو عدم  یهاول يهاتست
 رگیدرف طاز . اشدبیم یآالت خارجینماش یمتق %10آالت وجود دارد حدود ینگونه ماش ینا يبرا ضرحا

-یم یشود، مستلزم پرداخت حقوق گمرکیادر مصاز کشور  جنها به خارکه محصوالت آ یديتول يواحدها
آنها  يبرا ییهاات مشوقرادصبه امر  یداخل دگانننیدکتول یبترغ يبرا یراخ يهاخوشبختانه در سال .باشد
  . دیابات افزاش رادصاست حجم  هشد عثاست که با هشد یبتصو

  گذار یهسرما يهاکتشر و هاک، بان)ح هارموجود و ط يواحدها( یمال يهایتحما -

ساخت و  يمدت برا بلند یالتتسه ياعطا یصنعت يهاطرح يبرا یمال يهایتحما یناز مهمتر یکی
 یالتتسه ینا یطدر ادامه شرا. باشدیساالنه طرح م یومات مصرفزمواد و مل یدخر يمدت برا کوتاه یالتتسه
  . آمده است یصنعت يهاطرح يبرا
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وان شده عن یبرضبا  یلاقالم ذ ید مدت بانکنبل یالتتسه یافتثابت جهت در يگذارهدر بخش سرمای -1
  . شودیثابت در محاسبه لحاظ م يگذاریهد سرماصرد 70سقف تا 

 یزاتو تجه یساتسأت ی،داخل یزاتآالت و تجهینماش طرح، يسازساختمان و محوطه - 1-1
  . گرددید محاسبه مصرد 60 یبرضبا  یکارگاه

 یرد و در غصرد 90 یبرضروم با حاطق مندر م حرط يت اجراروصدر  یآالت خارجیناشم - 1-2
  . گرددید محاسبه مصرد 75 یبرضت با روص ینا

 70ثابت کمتر از  يگذاریهدر سرما یآالت خارجینماش يگذاریهکه حجم سرما یورتصدر  - 1-3
-ید محاسبه مصرد 70 یبرضبا  ریالی یالتتسه یافتجهت در 1-1د ند باشد، اقالم اشاره شده در بصرد

  . گردد
آنها به  یازدرگردش مورد ن یهرسد سرمایم يبردارکه به مرحله بهره ییهاطرحامکان وجود دارد،  ینا -2

  . گردد ینمأت ید از شبکه بانکصرد 70 یزانم
 حرط یتماه را با توجه به يو ارز ریالی یالتو بازپرداخت در تسه تنفسمدت زمان دوران مشارکت،  -3

  . شودیسال درنظر گرفته م 8 حداکثر یهو بازگشت سرما ياز نقطه نظر سودآور
 10و محروم  یافتهتوسعه اطق کمنم يبرا يارز یرهاز محل حساب ذخ یمال ینمأحداکثر مدت زمان ت -4

  . شودیسال درنظر گرفته م
  : باشد یم یرز حوجود دارد که به شر اطقنم یبرخ يبرا یزن یاتیمال يهایتمعاف یمال یالتبر تسه عالوه

شامل  یاتیمال یتد معافصرد 80يبردارچهار سال اول بهره ی،عتصن يهادر شهرك حرط يبا اجرا -1
  . شد دخواه حرط
  . بود دمعاف خواه یاتشرکت از مال ي،بردارسال اول بهره 10روم حاطق منطرح در م يبا اجرا -2
 صاخالندرصد سود  25 )اطق محرومنو م یعتصن يهاشهرك به جز( ياطق عادنم يبرا یاتمال -3
  . شده است یینتع

  : است یرز حبه شر یزن یمال يمشوق ها سایر
 يهاشرکت شهرك یرهمد تئیبا نظر ه یعتصن يهادر شهرك یساتسأحق انتفاع از ت هزینه •

 دخواه یافتدر )ماه یس(قسط  30 طیدرصد  70و  يدرصد نقد 30ت روصهاستان ب یعتصن
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 تئیبرسد بر اساس موافقت ه يبردارماه به بهره یواحدها زودتر از س که اینیورتصدر . شد
  . شد دبخشوده خواه یماندهاقساط باق ی،شرکت استان یرهمد

ساله و بدون بهره  5اقساط  طی یعتصن يهااستقرار در شهرك ضیمتقا يانشعاب برق واحدهاهزینه  •
  . شد دخواه یافتدر

قسط سه  12تا  10در  قیو پرداخت ماب يت نقدروصهد مبلغ قرارداد بصرد 30تا  15پرداخت  امکان •
   ).بود دخواه تخفیفد صرد 12ت نقد پرداخت شود، مشمول روصهنچه کل مبلغ بناچ(ماهه 

  . شد دخواه یافتساله و بدون بهره در 5اقساط  طیهزینه انشعاب برق واحدها  •
 یط احرازشرا ییدأس از تپبرسد  يبرداربه بهره حرط ياجرا يدنبکه زودتر از جدول زمان یبردارانبهره •

در  یلبه نسبت مدت زمان تعج( یماندهاقساط باق %50از  ی،شخب یشرکت استان یرهمد تئیتوسط ه
 . شد ندد خواهنمبهره )يبرداربهره

  

بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي  ـ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع11
  جدید

باید به  اورتان ترموپالستیک نسوزپلیسنجی احداث واحد تولید  بندي مطالعات امکان براي جمع

هاي تولیدي در دست اجراي مشابه،  مسائل و مواد متعددي نظیر؛ وجود واحدهاي تولید مشابه، طرح

ت میزان نیاز کشور، توانایی صنایع کشور، قیمت تمام شده، سوددهی واحد تولیدي، دوره بازگش

  . توجه کرد ،...سرمایه، امکانات مورد نیاز، دانش فنی مورد نظر و 

اورتان پلیتولید هاي انجام شده ایجاد یک واحد تولیدي که به طور خاص به با توجه به بررسی

پنج معادل با  تقریباً آن بازگشت سرمایه، ریالمیلیارد  22بپردازد با سرمایه گذاري  ترموپالستیک نسوز

بنابراین احداث این واحد صنعتی، به شرط داشتن بازار مصرف مناسب، داراي . شود د میبرآور سال

   .باشد صرفه اقتصادي می
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