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 محصول معرفی

 محصول کد و نام

 فووم  مانند ظاهري نظر از که .باشدمي ------------------ مطالعه مورد محصول نام

EPS  است رنگ سفيد و سبك گرانولي آتش ضد پلي استايرن اختصار به يا انبساطي پلي استايرن. 

 پنتوان  گاز مقداري وجود اثر در محصول اين انبساط .گرديد دتولي ٠٥٩١ سال در بار اولين ماده اين

 حرارت اثر در گاز اين .شود مي محبوس آن داخل در توليد هنگام در نشده حل صورت به که است

 اثور  در .گوردد  مي آن انبساط باعث و شده خارج پلي استايرن هاي دانه داخل از آب بخار از ناشي

 از بعود  يابود  موي  افواايش  آنهوا  اولية اندازة برابر ٠١ تا استايرنپلي  هاي دانه حجم گاز اين خروج

 .شوند مي گيري قالب کاربرد نوع حسب بر شده منبسط هاي دانه انبساط، عمليات

 عودم  .کنود  نموي  ايجاد مشكلي انسان و زيست محيط براي که است محصولي انبساطي پلي استايرن

 محصوول  ايون  دوررياي يا بازيافت و کاربرد ساخت، مراحل تمام در زيست محيط به رساني آسيب

 .باشد مي آتش برابر در مقاوم پلي استايرن واقع در آتش ضد پلي استايرن فوم .خورد مي چشم به

 را پلوي اسوتايرن   فووم  توليود  براي اي مرحله دو فرآيند يك BASFشرکت، ٠٥٩١ سال ابتداي در

 زا پو   عامول  يكنواخوت  توزيع حاوي هاي دانه تهيه شامل اول مرحله فرآيند اين در .داد گسترش

 داخل در ماده اين دوم مرحله در که بوده استايرن مونومر سوسپانسيوني پليمريااسيون روش توسط

 که بوده روش اين مااياي از اندازه و شكل هر به محصول توليد سهولت .گردد مي فرآيند قالب يك

 و سواختمان  صونعت  در آن کاربردهواي  و ازارب به پلي استايرن فوم معرفي با .شد آن توسعه باعث

 .است يافته صنعت اين در را خود جايگاه فوم اين صنايع، ساير

 آتش ضد --------------- ویژگیهاي

 حريق ضد -

 خوب حرارتي عايق -

 (وارده شوك نمودن ميرا و فشار برابر در مقاومت) لآ ايده مكانيكي خواص -

 آب به بودن حساس غير -

 مختل  اشكال در برش و گيري قالب توانايي -

 بازيافت امكان -

 حجم واحد ازاي به کم هاينه -
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 و کوم  وزن داراي شوده  سواخته  قطعوات  کوه  طووري  به وزن به سفتي نسبت بودن باال -

 .هستند خوب استحكام

 پايين دانسيته -

 

 
 دهد مي نشان را آتش برابر در فوم اين عملكرد چگونگي (٠شكل )

 

 شوعله  شودن  دور بوا  و کنود  نموي  پخش را آتش که دارد را حسن اين آتش، ضد پلي استايرن فوم

 ٠١ الوي  ٠١ مودت  به فندك يك با شما اگر عبارتي، به .شود مي خاموش زود خيلي آن، از مستقيم

 بوا  همچنين و شود نمي بلند آن از سياهي و غليظي دود هيچ کنيد، روشن شعله يك آن زير در ثانيه

 .ماند ينم باقي اي فندك،شعله شعله شدن خاموش

 دليول  بوه  زيورا  است زلاله مقابل در آنها پايداري جديد، هاي بلوك اين از استفاده مااياي ديگر از

 اتصوال  نحووه ( ٠) شوكل . شوود  نموي  خورد  و دارد بيشتري پايداري زلاله مقابل در مرده بار کاستن

 .دهد مي نشان را آتش ضد پلي استايرن فوم از شده ساخته محصوالت

 

 

 آتش ضد استايرن پلي بلوکهاي اتصال هنحو( ٠شكل )
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  آتش دربرابر ایمنی الزامات

 کاربردهاي در شده منبسط پلي استايرن فوم (Fire retardant) ديرسوزشده انواع از استفاده تنها

 باشوند  موي  موظو   کننودگان  توليود . اسوت  ممنوع غيرکندسوز انواع از استفاده و بوده مجاز خاص

 ارائوه  زير شرح به را بلوك توليد براي ديرسوزشده نوع از اوليه مواد از دهاستفا بر دال الزم مدارك

 :نمايند

 کندسووز  نووع  از بايد (پتروشيمي کارخانجات محصول انبساطي پلي استايرن پودر) اوليه مواد -ال 

 فوو   مودارك . گوردد  اخذ اوليه مواد فروشنده ازکارخانه معتبر فني مدارك بايد زمينه دراين. باشد

 در المللي، بين معتبر استاندارهاي براساس را، آتش دربرابر واکنش نظر از اوليه ماده قرارگرفتن دباي

 : دهد نشان زير هاي گروه از يكي

 ٠-٠٠٩١٠ EN  استاندارد با مطابق (ازآن بهتر هاي گروه يا ) D گروه

 ٠٠١٠ DIN استاندارد با مطابق (ازآن بهتر هاي)يا گروه  BIگروه 

  BS ٠3٠3-٠ق با استاندارد مطاب Aتيپ 

  3٠E ASTMمطابق با استاندارد  Aگروه 

 

 گمرکی تعرفه شماره

  خيلوي  نقول  و حمول  نبودن راحت و بودن حجيم علت به آتش ضد پلي استايرن واردات و صادرات

 تحوت  و باشود  مي ٠١/٠٠/٠٥١٠آتش ضد پلي استايرن يعني محصول اين خوراك ولي ندارد رواج

 .شود مي عرضه آتش ضد ستايرنپلي ا فوم عنوان
 

 واردات شرایط

 محصوول  اين خوراك ولي ندارد هم صادرات و واردات ندارد، نقل و حمل قابليت چون محصول اين

 کدگوذاري  و توصوي   شوده  هماهنگ سيستم) ٠١/٠٠/٠٥١٠ تعرفه با آتش ضد پلي استايرن يعني

پلوي   فووم  خوراك واقع در ماده اين .ذيردپ مي انجام ٠ % سود با و بازرگاني وزارت موافقت با (کاال

 .باشد مي آتش ضد استايرن

 محصول گمرکي حقو  و کاال نوع تعرفه، زير کد گمرکي، تعرفة شماره (٠)جدول

 حقو  گمرکي نوع کاال کد سيستم هماهنگ شده شماره تعرفه

 %٠ پلي استايرن ضد آتش ٠١/٠٠/٠٥١٠ ٠٠/٠٥١٠

 استاندارد ارائه و بررسی
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 محصوول  اين گوناگون استفاده موارد براي آتش ضد پلي استايرن فوم براي نياز مورد ردهاياستاندا

 .است آمده زير جدول در

 فوم پلي استايرن ضد آتش( استانداردهاي مرتبط با ٠جدوا )

 نتايج آزمون واحد آزمون استاندارد خواص

 دماي دفرمه شدن

 کوتاه مدت
 ٩١ KPaدراز مدت در فشار 

 ٠١ KPaفشار  دراز مدت در

 DINبووور پايوووه  

٩٠٠٠٠ 
 
C° 

C° 

C° 

 
٠١١ 

3٩ 

3٩ 

 
٠١١ 

3١ 

3١ 

 
٠١١ 

3١ 

3١ 

 ٩-3*٠١-٩  ٩-3*٠١-٩ ٩ -3*٠١-٩ ٠/K  ضريب انبساط خطي

٠٠٠١ ٩٠33٩DIN J/(kg.K) ضريب انبساط حرارتي ويژه
 

٠٠٠١
 

٠٠٠١ 

 ١633-١63٩ C/W° ASTM C٩٠3 M٠ مقاومت حرارتي

 ٠١١-3١ ASTM E٥3 Ng/Pa.s.m٠ حداکثر نفوذپذيري بخار آب

 ٠6٩ % تغيير خطي ASTM D٠٠٠3 حداکثر پايداري ابعاد

 ASTM D٠33٠ حداکثر جذب آب
% by vol ١63-3 

 ASTM D٠3٠٠ حداقل مقاومت فشاري
Kpa  

 ASTM D٠33٠ حداقل مجاز اکسيژن
% ٠٠ 

 ASTM C٠١٠ حداقل مقاومت خمشي
Kpa ٠3٠٩١-١ 

 

 

 محصول جهانی و داخلی قیمت

 شوده  آورده گذشوته  سالهاي در جهان مختل  مناطق در انبساطي پلي استايرن قيمت (٠) جدول در

 توليد کشور داخل در محصول اين. دهد مي نشان مناطق اين در را قيمت تغيير روند (٠)شكلاست. 

 .نداريم را محصول اين داخلي قيمت لذا و شود نمي

 

 

 
 

 (کيلوگرم بر دالر) آسيا و غربي اروپاي ا،آمريك در ضدآتش استايرن پلي قيمت( ٠جدول )
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 آسيا اروپاي غربي آمريكا سال

٠ ٠٥٥٥6٠ ٠٠6١ ١٠63٩ 

٠ ٠١١١63٠ ٠6٠ ٠١6١٠ 

٠ ٠١١٠6٠3 ٠6١ ١٠63٠ 

٠ ٠١١٠6٠ ٠٠6١ ١٠633 

٠ ٠١١٠6٠ ٠١6١ ٠٠63٥ 

٠ ٠١١٠6٠ ٠٠63١ ٠6٥٠ 

٠ ٠١١٩6٠ ٠٥6٠3 ١6٥٩ 

٠١١3 ٠6٠ ٠٠6٠3 ١6٥٩ 

 

 قيمت پلي استايرن ضد آتش  ( روند تغيير٠شكل )

 
 

  کاربرد و مصرف موارد

 را خوود  جواي  بندي بسته کاربردهاي از بسياري در انبساطي پلي استايرن که است سال ٩١ از بيش

 هوا،  سردخانه ساختمانها، براي حرارتي عايقهاي ساخت در محصول اين آن، بر عالوه. است کرده باز

 مختل  صنايع در ها توليدکننده اغلب .شود مي برده کار به وادم حمل کانتينرهاي و انجماد تونلهاي

 عرضة و نقل و حمل هنگام در تا دارند دقيق بندي بسته به نياز خود توليدي محصوالت عرضه براي

 ابعادي مقاومت پايين، وزن نظير هايي ويژگي .کنند جلوگيري آنها به رسيدن آسيب از خود محصول
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باعث شده است تا پلي  عالي پذيري قالب و خوب گيري ضربه رطوبت، بربرا در پايداري حرارتي، و

 داشوته  مهمي بسيار نقش الكترونيكي حساس قطعات از محافظت و بندي بسته در انبساطي استايرن

 ايون  انبسواطي،  پلوي اسوتايرن   فسوادپذيري  عدم نيا و رطوبت برابر در پايداري اين، بر عالوه .باشد

 .است ساخته شاخص غذايي و دارويي مواد بندي بسته در را محصول

 نيوا  و حرارتي خوب مقاومت .است کاري عايق در آن از استفاده محصول اين کاربرد موارد ديگر از

 البتوه  .است شده ها سردخانه کاري عايق در ماده اين از استفاده باعث زمان طول در آن فساد عدم

 کوه  است شده ساختمانها و منازل ديوار در فالس جايگاين ياستايرن پل هاي بلوك اخير سالهاي در

 و حجوم  در جوويي  صرفه تجهياات، ساير مصرف کاهش انساني، نيروي هاينه کاهش باعث امر اين

 سوق   اجوراي  کلي هاينه در جويي صرفه و نداسيونوف و اسكلت هاينه در جويي صرفه بتن، هاينه

 .است شده

 شود مي عرضه بازار به نهايي محصول يك عنوان به طيانبسا پلي استايرن هاي دانه کلي طور به اما

 انواع به تبديل شيميايي واکنش هيچگونه انجام بدون کننده مصرف کارگاههاي توسط آن از پس که

 بندي بسته زمينه در اندازه و شكل و دانسيته حسب بر مواد اين که شود مي پلي استايرن و قطعات

 .شود مي برده کار به کاري عايق يا و

 صونايع  در نيوا  و (پانلهوا  تريودي ) سواخته  پويش  هاي سازه ساخت در آتش ضد ياستايرن پل فوم

 قالوب  عنووان  بوه  هوا  فوم اين از گري ريخته صنايع در .شود مي استفاده سازي قالب و گري ريخته

 از پلي استايرن حرارت اثر در آن از بعد و شود مي ريخته آن داخل مذاب مواد که شود مي استفاده

 .شود مي حاصل شكل همان با قطعه و رودمي ينب

 اسوت  گرفتوه  قورار  بررسوي  مورد گاارش اين در که آتش ضد پلي استايرن فوم کاربرد ترين اصلي

 .باشد مي ساختمانها ديوار در خصوصاً آن از استفاده و ساز و ساخت در فوم اين از استفاده از عبارت
 

 محصول مصرف بر آن ثراتا تحلیل و تجزیه و جایگزین کاالهاي بررسی

 هاي ويژگي انبساطي، خواص داشتن دليل به که است پليمرهايي جمله از آتش ضد پلي استايرن فوم

 اخيور  سوالهاي  در جهان در فوم اين مصرف رشد .دارد خاصي کاربرد موارد صوتي و حرارتي خوب

 .دارد لمحصو اين براي جديد مصرف هاي زمينه ايجاد نيا و کاربرد اهميت از نشان

 است شده معرفي کشور در آتش ضد پلي استايرن فوم براي جديدي کاربرد زمينة اخير سالهاي در

 البتوه  .اسوت  ساختمانها ديوار در آن کاربرد خصوصا و سازي ساختمان در محصول اين کاربرد آن و

 .رسد مي پيش سال ٠١ از بيش به اروپا در زمينه اين در آتش ضد پلي استايرن فوم مصرف قدمت
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 و ديوارهوا  در اسوتفاده  موورد  رابويس  و سوفالها  بوراي  جوايگاين  بهترين آتش ضد پلي استايرن فوم

 در موواد  اين جاي به انبساطي پلي استايرن کاربرد حاضر حال در البته .باشد مي تائيناتي گچبريهاي

 تبريا روشيميپت توليدي گريد که آنست امر اين دليل و است نكرده پيدا را خود خاص جايگاه کشور

 نشوده  تائيود  ذيصوالح  مراجوع  طورف  از کامل بطور هنوز آن مصرف لذا و نيست آتش ضد نوع از

 .است

 امروز دنیاي در کاال استراتژیکی اهمیت

 ايون  کوه  معني بدين است، امروز دنياي در اي العاده فو  اهميت داراي آتش ضد پلي استايرن فوم

 .اسوت  برخوردار اي العاده فو  اهميت از ساختمانها سبكي و کاريها عايق اهميت به توجه با محصول

 بطوور  .دارد اهميوت  نيوا  حيوث  ايون  از باشود  مي آتش ضد اينكه به توجه با محصول اين همچنين

 بوا  مقايسوه  در زيادي بسيار اهميت بودن آتش ضد علت به محصول اين که گفت توان مي خالصه

 .کرد خواهد پر را رقيب محصوالت جاي مرور به و دارد خود رقباي ساير

 محصول کننده مصرف و کننده تولید عمده کشورهاي

 جنووبي،  کوره  فرانسوه،  آلموان،  چوين،  آمريكا،: از عبارتند استايرن پلي کننده توليد بارگ کشورهاي

 توليدکننده کشورهاي در آتش ضد پلي استايرن فوم توليد مياان از دقيقي اطالعات .ژاپن و سنگاپور

 توليودات  درصود  ٠١ حودود  توليود  پراکنوده  ارقوام  و آمار به توجه با ولي ندارد جودو محصول اين

 تن هاار ٠٠١١ حدود مقدار اين .باشد مي آتش ضد انبساطي استايرن پلي فوم دنيا در استايرن پلي

 .شود مي فوم به تبديل آتش ضد پلي استايرن مقدار اين که ذکراست به الزم .باشد مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکتهاي اصلي توليد کننده پلي استايرن انبساطي ضد آتش( ٠جدول )
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 ظرفیت )هزارتن( محل استقرار نام شرکت ردیف

٠ BASF ٩٠١ آلمان 

٠ NOVA Chemicals 

Corporation 
 ٠3٠ آمريكا

٠ Taita Chemical ٠3١ چين 

٠ Radnor Holdings ٠٠٩ آمريكا 

٩ BP ٠٠٩ آلمان 

3 EniChem ٠٠3 فرانسه 

3 Huntsman ٠١٩ آمريكا 

3 Kumho & Co. ٥١ کره جنوبي 

٥ Mitsubishi Chemicals 

Corporation 
 ٥١ ژاپن

 33 کره جنوبي  ٠١

٠٠ Sekisui Chemical 3٠ سنگاپور 

٠٠ Firma Chemiczna 

Dwory 
 3١ لهستان

٠٠ Dart Container ٩٥ آمريكا 

٠٠ Kaneka ٩3 ژاپن 

٠٩ China National 

Petroleum Corp. 
 ٩٩ نچي

 

 صادرات شرایط

 رايوج  نقول  و حمول  در زيواد  فضاي اشغال و بودن حجيم به توجه با محصول اين واردات و صادرات

 اکثور  توا  اسوت  شوده  باعوث  توليودي  واحد کم گذاري سرمايه و ساده توليد فرايند همچنين .نيست

 .نكننود  ادهاسوتف  وارداتوي  محصوول  از و کننود  محصوول  اين توليد به مبادرت خود کنندگان مصرف

 کشوور  داخول  در ولوي  شود مي ستد و داد آتش ضد پلي استايرن عنوان تحت محصول اين خوراك

 حاضور  حوال  در تبريا پتروشيمي شرکت پتروشيمي، از شده کسب اطالعات طبق .نداريم توليد فعال

 .دارد بررسي دست در را محصول اين توليد طرح

 

 

 تقاضا و عرضه وضعیت
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 تعداد و واحدها محل و تاکنون سوم برنامه آغاز از تولید روند و رداريب بهره ظرفیت بررسی 

 آالت ماشین سازنده شرکتهاي و موجود واحدهاي تکنولوژي سطح و آنها

 ٠٠3٥ سوال  از شود نمي توليد کشور در محصول اين خوراك اينكه به توجه با برداري بهره ظرفيت

 داشوته  صوعودي  رونود  ظرفيتها ٠٠3٩ سال تا ٠٠3٠ سال از .است داشته ثابتي روند ٠٠3٠ سال تا

 توليود  واحود  کوه  باشود  تبريوا  پتروشويمي  بوه  مربووط  مطورح  مباحوث  روند اين علت شايد .است

 .دارد مطالعه دست در را آتش ضد انبساطي استايرن پلي

 

 ( مياان ظرفيتهاي توليد فوم پلي استايرنضد آتش در کشور )تن در سال(٩جدول )

 9731 9731 9737 9731 9739 9731 9731 شرح

ظرفيت توليد فوم پلي 

 استايرن ضدآتش

٥3٥ ٩3٥ ٩3٥ ٩3٥ ٩3٩ 3٠٠ ٠٠١3٠٩ 

 

 آموده  زيور  جدول در کشور در آتش ضد پلي استايرن فوم کننده توليد شرکتهاي ترين عمده ليست

  .باشند مي دارا نيا را فوم اين از غير ديگري محصوالت توليد توانايي شرکتها اين .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( شرکتهاي توليد کننده فومهاي پلي استايرن ضدآتش در کشور3جدل )
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 تولید )تن( محل نام شرکت

 ٠٠٩ استان تهران آبشار فوم گستر

 ٠٠١١ استان تهران عقاب بال

 ٠٥٠١ اردبيل آناهيتا اردبيل

 ٩١١ بوشهر مجتمع صنعتي بوشهر

 33١ گرمسار کسري سق 

 ٠٩3٩ شيراز پديده فوم فارس

 3٠٩ شيراز نگين کار

 ٠٩١١ سنندج سبك سازان غرب

 ٩١١ انالي صنايع پليمر خار

 ٩١١ آمل توليدي آريا پالستيك آمل

 3١١ بهشهر آريا سورن

 ٠٩١ تفت ياد فوم ايساتيس

 ٠٩١ ياد ياد درين

 99671 مجموع

 

 موي  سوال  در تون  ٠٠3٠٩ کشور در آتش ضد پلي استايرن فوم توليد ظرفيت باال جدول به توجه با

 در محصوول  ايون  توليود  مياان محصول اين کنندگان توليد با شده انجام مذاکرات به توجه با .باشد

 .باشد مي سال در تن ٠١١١١ حدود کشور

 معرفوي  دارند را نياز مورد تجهياات ساخت ي تواناي که خارجي سازندگان از برخي بخش ين ا در

 .دارند وجود نيا ديگري سازندگان زير فهرست از بغير البته .است شده

 

 اصلی تجهیزات

 ذخيره کوچك ظروف و مخازن و فشار تحت مخازن 
-  TOKKI (Japan) 

- OBRINGER (France) 

- TISSOT (France) 

- MHI (Japan) 
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 اتمسفريك کوچك ظروف و نها کك خش ظروف 
- ADM (France) 

 

 اپيوستهاينراکتوره  
- TOKKI (Japan) 

- BSL (France) 

- KOBE STEEL (Japan) 

- BELLELI (Italy) 

 سانتريفيوژ پمپهاي  
- GUINARD KSB (Germany/France) 

- SULZER (Switzerland) 

- SHIN NIPPON (Japan) 

- DAVID BROWN (UK) 

 دوغاب انتقال پمپهاي  
- DELASCO PARIS (France) 

 شيميايي مواد تاريق پمپهاي 

- ARO (USA) 

 پليمر هاي دانه حمل هاي دمنده  
- SIEMENS (Germany) 

- BUHLER MIAG (Germany) 

- EBARA (Japan) 

- HIBON (France) 

- HOWDEN (Germany) 

- HEIMPEL & BESLER (Germany) 

 هاي پوست-لوله حرارتي مبدلهاي  
- ETS. DELAUNY ET.FILS (France) 

- FOURE LAGADEC (France) 

- HITACHI (Japan) 

- BELLELI (Italy) 

- BROWN FINTUBE (France/Italy) 

 هاي هصفح حرارتي لهايمبد  
- VICARB (France) 

- ALPHA LAVEL (Italy) 

 چيلر پكيج  
- YORK (France) 

- TRANE (France/UK) 



 12صفحه                                                   ---------------------اقتصادی تولید -فنی یطرح توجیه

- TERMO MECCANICA (Italy) 

 سانتريفيوژ  
- SIEBTECHNIK (Germany) 

 سوز آشغال کوره  
- PILLARD (France) 

 غربالها  
- ENGELSMANN (Germany) 

- BOHLER MIAG (Germany) 

- CHAUUIN (France) 

- IDEAL TEC. (France) 

 آني کن خشك پكيج  
- HEIMPEL & BESLER (Germany) 

 کن خشك براي الزم هواي پكيج 
- GOHI-POULENC (France) 

- KOBE STEEL (Japan) 

- AUXITROL (France) 

- AUXITROL (France) 

 بهمانها 
- ROBBIN (France) 

- EKATO (Germany) 

 ههاي دستگا Coating

- FMW (Germany) 

 اکتابينها حمل سيستم و بندي بسته 
- FMW 

- HAVER & BOEKER (Germany) 

- FIX PETER STEIMEL 

 کنترل سيستم 
- FISHER (France/USA) 

- HONYWELL (France/USA) 

- YKOGAWA (Japan) 

- FOX BORO (UK/France/USA/Holland) 

 جانبی تجهیزات

 ژنراتور ديال 
- GENERAL ELECTRIC (USA) 

- MITSUBISHI ELECTRICS (Japan) 
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- MAN (Germany) 

- KHD DEUTZ (Germany) 

 فشرده هواي کمپرسورهاي 
- ATLAS COPCO (France) 

 پروسسي هواي ابااردقيق، هواي ازت، توليد پكيج 
- AIR PRODUCT (UK) 

- AIR LIQUID (France) 

- LINDE (Germany) 

 خارب توليد واحد 
- BABKOCK (France) 

- KAWASAKI(Jpana) 

- BORSIG (Germany) 

- MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (Japan) 

 کننده خنك برج 
- HAMON SPIROGIL (France) 

- DAELIM (Korea) 

 آب تصفيه واحد 
- DEGREMONT (France) 

- BETZ (Italy) 

 داخلی سازندگان -ب

 شده معرفي دارند را نياز مورد تجهياات ساخت توانايي که کشور داخل ن سازندگا از برخي زير در

 .است

 بوا  و مهوم  شرکتهاي ذکر به تنها ولي دارند وجود نيا ديگري سازندگان زير فهرست از غير به البته

 .است شده اکتفا سابقه

 ذخیره مخازن و فشار تحت مخازن: 

 اراك سازي ماشين شرکت -

 آذرآب صنايع شرکت -

 پايساز شرکت -

 مهدين تشرک -

 حرارتی مبدلهاي  

 اراك سازي ماشين شرکت -

 آذرآب صنايع شرکت -
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 پايساز شرکت -

 مهدين شرکت -

 بخار  دیگ 

 اراك سازي ماشين شرکت -

 پاکمن شرکت -

 بخار صنايع توسعه شرکت -

 کو مثلث شرکت -

 گرماگستر شرکت -

 اسوه شرکت -

 لوله  

 اهواز سازي لوله شرکت -

 سپنتا شرکت -

 اکفا فوالدي صنايع شرکت -

 سام صنعتي التشيرآ شرکت -

 کامراد شرکت -

 فاضالب و آب تصفیه  

 آب زالل شرکت -

 شفاب شرکت -

 آب سليم شرکت -

 تكنوزيست شرکت -

 فشرده هواي کمپرسور  

 کمپرسور پارس شرکت -

 هواسان شرکت -

 هوايار شرکت -

 کننده خنك برج  

 ساران شرکت -

 ساراول شرکت -



 15صفحه                                                   ---------------------اقتصادی تولید -فنی یطرح توجیه

 

 31 سال اول نیمه تا سوم برنامه آغاز از محصول واردات روند بررسی

 ايون  موراودات  نقول،  و حمول  هاينوه  بوودن  باال و محصول اين بودن جاگير و زياد حجم به توجه با

 و حمل قابليت و فني دانش راحت اخذ و ساده توليد فرايند به توجه با همچنين .نيست رايج محصول

 موورد  محصوول  کوه  دارنود  تمايول  کننودگان  مصرف اکثر آن توليد براي محصول اين خوراك نقل

 .است نداشته واردات محصول اين باال در مذکور داليل به توجه با .کنند توليد خودشان را شاننياز

 برنامه آغاز از مصرف روند بررسی

 اموا  شود  آغواز  ٠٠33 سوال  از عمال ايران در بازار به آن عرضه و آتش ضد پلي استايرن فوم توليد

 زيواد  محصوول  ايون  محصوول،  توليود  وعشور  ابتداي در .ندارند آشنايي آن با مردم از بسياري هنوز

 واقعوي  جايگواه  محصول اين توليد، از سال چند گذشت از پس و حاضر حال در ولي نداشت مصرف

 قيمت با محصول اين خوراك تامين صورت در .باشد مي رشد به رو آن مصرف و کرده پيدا را خود

 بوا  .داشت خواهد ريچشمگي افاايش شك بي محصول اين مصرف مياان کشور داخل در و مناسب

 و اصولي سازهاي و ساخت به دولت تاکيد همچنين و ساز و ساخت براي دولت هاي برنامه به توجه

 خواهود  بيشوتر  و بيشوتر  روز به روز محصول اين مصرف انرژي، مصرف در جويي صرفه و اقتصادي

 .شد

 بناي زير کل مياان بايد کشور، در ساختمان بخش در پلي استايرن فوم مصرف پتانسيل تعيين براي

 ميواان  گورفتن  نظر در با .گردد بررسي کشور در اخير سالهاي در ساخت پروانه داراي ساختمانهاي

 پلي استايرن فوم توليد به نياز توان مي کشور، در آتش ضد پلي استايرن فوم کنوني توليد و ظرفيت

 جمهووري  مرکواي  بانوك  النهسا گاارشات پايه بر ادامه، در .نمود بيني پيش را کشور در آتش ضد

 است.  گرديده بررسي ايران اسالمي

 

 

 

 

 

 ٠٠٥١تا  ٠٠3٠( سطح کل زير بناي کشور 3جدول )

سطح زیربنا در سطح زیر بنا در سطح زیر بنا در  سطح زیر بنا در تهران سال
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 کل کشور مناطق شهري شهرهاي بزرگ

٠٠33 36٠٠ ٠63 ٠3 ٠36٠ 

٠٠33 ٩6٠٠ ٠6٠ ٠36٠ ٩36٠ 

٠٠33 ٠١6٠٩ ٠6٠ ٠36٠٠ ٥6٠ 

٠٠3٠ ٥36٠٩ ٠6٠ ٠363 ٩363 

٠٠3٠١ ١6٠٥ ٥6٠ ٩36٩ ٠363 

٠٠3٠٩ ٠6٠ ٠363 ٠٠ 3٩6٠ 

٠٠3٥ ٠63 ٠٥6٠ ٠363 3٩6٩ 

٠٠3٠٠ ٠63 ٠١6٠٥ ٠63 3٠63 

٠٠3٠٠ ٠١ ٠6٠٥ ٠6٠ 3٠63 

٠٠3٠١ ٩6٠٠ ٠6٠١ ٥6٠ 3٠6٠ 

٠٠33 ٠١63 ٠٠6٠٠ ١63 336٩ 

٠٠33 ٠٠6٠٩ ٠6٠٠ ٠6٠ 3٥6٥ 

٠٠33 ٠٠6٠ ١36٠٩ ٩6١ 3٠6٩ 

٠٠3٠٠ ٥63 ٠363 ٠363 336٠ 

٠٠ ٠٠٥١6٠٥ ٩6٠ ٠36٥٠ ٩6٠ 
 کرموان،  کورج،  قوم،  قاوين، شيراز، زاهدان، رشت، تبريا، اهواز، اصفهان، اروميه، اردبيل، اراك، شامل بارگ شهرهاي

 .مي باشندياد و همدان مشهد، کرمانشاه،

ميليون  3٩6٠ حدود شده صادر پروانه آنها براي ٠٠3٠ سال در که ساختمانهايي بناي زير کل سطح

 در زيربنواي  کول  سوطح  مجموع از .است ٠٠3١ سال از بيشتر ددرص ٠٠6٠متر مربع بوده است که 

% بوه سواير نقواط شوهري     ٠٩6٠% بوه شوهرهاي بوارگ و    ٠٠6٠% به شهر تهوران،  ٠٠6٩ گرفته نظر

 .است داشته اختصاص

 اين .بود همراه اندك رشدي با ٠٠3٠ سال طي کشور مسكن و ساختمان بخش اقتصادي شاخصهاي

 در خصوصوي  بخش مشارکت کاهش و بخش اين فعاليتهاي ونقر دوران شدن سپري از حاکي روند

 .است مسكن و ساختمان امر

 سال در بود، گرديده آغاز تهران در ٠٠3٠ سال از که کشور مسكن و ساختمان بخش بر حاکم رکود
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 آموار  سوال،  ايون  در .يافوت  ادامه تري گسترده صورت به بارگ، شهرهاي ساير به تسري با ٠٠3٠

 زيربنواي  کول  سطح و تعداد لحاظ به کشور سراسر شهرداريهاي توسط صادره انيساختم هاي پروانه

 در شوده  صوادر  سواختماني  هواي  پروانوه  کاهش از ناشي عمدتاً که داشت کاهش ساختمانها طبقات

 کواهش  بوارگ  شهرهاي در ساز و ساخت مياان که دهند مي نشان گاارشات .بود بارگ شهرهاي

 بنواي  زيور  کول  مساحت همچنان حال، اين با .است يافته کوچك شهرهاي در بيشتري رونق و يافته

 .دهد مي تشكيل کشور بناي زير سطح کل از را بااليي درصد تهران

 کول  بنواي  زيور  سطح سازي، ساختمان در آتش ضد پلي استايرن فوم از استفاده امكان بررسي براي

 در رقموي  کوه  گيوريم  موي  نظر در گذشته ساله ٠٩ در بنا زير سطح متوسط را کشور در ساختمانها

 فووم  پوشوش  تحوت  بنوا  زيور  اين از %3 حدود که صورتي در .باشد مي مربع متر ميليون 3٠ حدود

 سواختمانهاي  بنواي  زيور  از مربع متر ميليون ٠,٠ صورت اين در گيرد قرار آتش ضد استايرن پلي

 .بود خواهند آتش ضد پلي استايرن فوم کننده مصرف کشور در شهري مناطق

 ٠٩ ضوخامت  بوا  آتش ضد پلي استايرن فوم مترمكعب هر متوسط وزن شده گرفته آمار به توجه با

 ٠,٠ بوراي  بنوابراين  .اسوت  شوده  تشوكيل  کيلوگرمي ٠ بلوك ٠ از که است کيلوگرم ٠3 سانتيمتر،

 .است نياز آتش ضد پلي استايرن فوم تن ٠3٠١١ به ساز، و ساخت مربع متر ميليون

 آن توسعه امکان و 31 سال اول نیمه تا سوم برنامه آغاز از ولمحص صادرات روند بررسی

 ايون  توليود  امكان و محصول بودن حجيم به توجه با شد ذکر گاارش قبلي بخشهاي در همانطوريكه

 واردات نبودن اقتصادي و خوراك راحت واردات امكان و(نياز صورت در) کشورها اکثر در محصول

 صادرات امكان از محصول اين و ندارد وجود محصول اين راتصاد توسعه امكان محصول صادرات و

 .است بهره بي

 چهارم برنامه پایان تا صادرات اولویت با محصول به نیاز بررسی

 زلاله برابر در ايمني نظر از را کشور سازهاي و ساخت کليه تا است صدد در دولت اينكه به توجه با

 باشود،  تر صرفه به مقرون اقتصادي نظر از سازها و ساخت تا است صدد در همچنين و بخشد بهبود

 ديووار  در آتش ضد پلي استايرن هاي فوم از حتما بيشتر اقتصادي صرفه براي است ناچار دولت لذا

 در محصوول  ايون  بوه  نياز لذا نمايد استفاده ساختمان سق  در موارد بعضي در همچنين و ساختمانها

 اسوتفاده  سوازي  سواختمان  در محصوول  اين از سازندگان اکثر و شد خواهد بيشتر روز به روز کشور

 .کنند مي استفاده محصول اين از سازندگان از بسياري نيا حاضر حال در اينكه کما کرد، خواهند
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 دیگور  بوا  آن مقایسوه  و کشوور  در محصوول  عرضه و تولید روشهاي و تکنولوژي اجمالی بررسی

 کشورها

 شدن فوم فیزیکی فرآیند

 هماموان  بطور شيميايي هاي واکنش کردند، پيدا اختالط يكديگر با فوم رموالسيونف اجااي که وقتي

 ايون  در .گوردد مي کودر  واکونش  حوال  در سيستم رنگ اندکي، زمان گذشت از پس شود، مي شروع

 شوروع  از کوه  زمواني  فاصوله  ايون  به .است مشاهده قابل چشم با که گاز هاي حباب تشكيل مرحله

 ،زموان کرموي   آنجائيكه از) شودمي گفته (cream time)شدن  کرمي انزم گردد،مي  آغاز اختالط

 در واکونش  موواد  جريوان  معموال باالست، نسبتاً يافته اختالط سيال ويسكوزيته و است کوتاهي زمان

 بصوورت  قالوب  داخول  در گوري  ريخته بايد كدست،ي مفو توليد براي نابراين ب.است ضعي  قالب

 بوه  وقتيكه شده، حل مايع سيستم در شده توليد گازهاي ابتدا شرايط اين در (.پذيرد انجام يكنواخت

 فووم  آمودن  بواال  عمول  مرحله، اين از پس .دهند مي را اوليه هاي هسته تشكيل رسيدند، اشباع حد

 داخول  به مايع از شده توليد گاز هاي مولكول انتقال عمل توليدگاز، فرآيند ادامه با .گردد مي شروع

 بيشتر آن داخل فشار باشد، کوچكتر سلولها اندازه هرچه .پذيرد مي صورت ده،آم بوجود هاي سلول

 .شودمي مجاور بارگتر هاي سلول در آنها ادغام و کوچكتر سلولهاي ناپايداري باعث امر همين .است

 وقتيكوه  ابتودا  در .شوود  مي افاوده آنها براندازه و شده کاسته ها سلول تعداد از فرآيند اين ادامه با

 آيند مي در هايي ضلعي چند صورت به زمان گذشت با ولي هستند کروي شوند، مي تشكيل لهاسلو

 (.٠) شكل کنند مي پيدا کشيده حالت فوم، آمدن باال جهت در که

 نتيجوه  در نمايود،  ايجاد را سطح حداقل که کند مي ميل سمتي به ها سلول هندسي شكل کلي بطور 

 .باشد داشته کمتري انرژي
 

 تشوريح  آن فرآينود  اداموه  در که دارد وجود روش يك آتش ضد پلي استايرن فومهاي يدتول براي

 .است شده

 تولید فرایند شرح

 پلوي اسوتايرن   هواي  دانه اول، مرحله در .است مرحله سه شامل شده منبسط پلي استايرن فوم توليد

 را مرحلوه  يون ا .شوود  مي بخار ورودي و همان به مجها عمودي تانك يك وارد زا پ  عامل حاوي

 تعيوين  فووم  نهوايي  دانسويته  که است مرحله اين در و نامند مي(Pre-expansion)انبساط پيش

  .شود مي
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 کوه  شووند  موي  ناميوده  (Prepuff)اوليوه  پووف  اصوطالحاً،  مرحلوه  اين در شده منبسط هاي دانه

 ساعت چندين تا مرحله اين در ها دانه اين .است يافته افاايش انبساط از قبل برابر ٠١ تا  حجمشان

 .برسد تعادل به اتمسفر با ها دانه داخل در شده ايجاد خالء تا شوند مي نگهداشته باز در ظروف در

 

 
 (Prepuff( تفاوت اندازه هاي رزين و دانهاي منبسط شده )٠شكل )

 

 مجدداً و شود مي ريخته بسته قالب يك داخل به اوليه شده پ  هاي دانه فشار، ثبات مرحله از بعد

 و کورده  نفووذ  يكديگر در اوليه شده پ  هاي دانه مرحله، اين در .گيرد مي قرار بخار حرارت تحت

 .شود مي ديده (٩) شكل در توليد فرآيند. کند مي ايجاد را است قالب شكل به که اي يكپارچه قطعه

 

 
 ( فرآيند توليد٩شكل )
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 قورار  بيشوتر  بحوث  موورد  بگيريقوال  و فشوار  تعوادل  انبسواط،  پيش مرحله سه زير هاي قسمت در

 .گيرد مي

 انبساط پیش -الف

 بوا  اوليوه  شوده  پو   ابتدا در که است الاامي نياز مورد دانسيته با قطعاتي کردن قالبگيري منظور به

 .شود تهيه الزم دانسيته

 خوام  مواد اين انبساط پيش .است ٠١lb/ftد وحد دانسيته داراي ابتدا در انبساطي پلي استايرن ٠١

 اتوماتيك سيستم و همان هوا، ورودي شده، کنترل بخار ورودي به مجها کننده منبسط پيش كي در

 .شود مي انجام دهي خوراك

 هواي  دانوه  هموان،  دور سورعت  بخوار،  و هووا  جريوان  اوليوه،  موواد  دهي خوراك سرعت کنترل با

 بخوار  فشار. دشون مي نرم است زا پ  عامل جوش نقطه از باالتر که دماي در ٥١ C° استايرن پلي

 دانسيته به رسيدن و ها دانه انبساط باعث پديده دو اين همامان انجام و يابد مي افاايش نيا دروني

 بوه  و کنود  موي  تغييور  محصول نوع به بسته آمده بدست دانسيته حداقل مياان .شود مي نياز مورد

 .دارد بستگي ها افاودني ورحض عدم يا حضور زا، پ  عامل محتواي ها، دانه اوليه اندازه نظير عواملي

 و دانسويته  افاايش به منجر( باال خيلي بخار دماي يا) کننده منبسط پيش در نگهداري طوالني زمان

 نتيجوه  در ههوا  دان داخول  فشار کاهش از ناشي شدن کوالپس اين .شودمي هها دان کردن کوالپس

 .است زا پ  عامل شدن خارج

( انجوام  batch( يوا ناپيوسوته )  Continuous) پيوسته ورتص به تواند مي انبساط پيش مرحله اين

 توه  از پيوسوته  بصوورت  انبسواطي  پلي استايرن هاي دانه پيوسته، هاي کننده منبسط پيشمي شود. 

 شوود  موي  خارج آن باالي از (اوليه شده پ ) شده منبسط هاي دانه و شده وارد کننده منبسط پيش

 .است شده داده نشان (3) شكل در که
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 ( پيش منسط کننده پيوسته3كل )ش

 

 کننوده  منبسط پيش باالي از و شده وزن پيش، از انبساطي پلي استايرن هاي دانه ناپيوسته روش در

 .شوند مي خارج آن ته از انبساط از بعد و وارد

 يا و مانند مي باقي کننده منبسط در هها دان که زماني مدت کنترل طريق از محصول دانسيته تنظيم

 ايهو  کننوده  منبسوط  پويش  در .شوود  موي  کنتورل  دارد، وجود کننده منبسط پيش در که اريفش با

 دست دانسيته حداقل با موادي به توان مي شده، وارد هاي دانه مقدار و فشار دما، کنترل با اپيوستهن

 بوه  و شوده  منتقول  سيال بستر با کن خشك يك به کننده منبسط پيش از شده خارج پرپوف .يافت

 در موجوود  خو   بودليل  کننده منبسط پيش از شده خارج اوليه شده پ  اين .شود مي خشك دقت

 .است حساس بسيار بودن نرم و گرم بخاطر و آن سلولي ساختار

 

 اولیه شده پف پایدارسازي -ب

 پالسوتيكي  ظوروف  وارد سويال،  بستر سيستم با کن خشك و کن منبسط پيش از شده خارج پرپوف

 روز چهوار  الوي  سوه  اسوت  ممكن که مرحله اين حين در .برسد معمولي يدما به تا شود مي بارگي

 آب بخوار  و باقيمانوده  زاي پ  عامل تراکم بكشد، طول( هوا جريان و اتا  دماي دانسيته، به بسته)

 همراه نيا ها دانه داخل به هوا نفوذ با تواند مي پايدارسازي فرآيند اين .افتد مي اتفا  ها دانه اطراف

 (maturing)بلوغ  يا پايدارسازي مرحله اين .باشد داشته وجود دانه طرفين در فشار عادلت تا باشد
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 است مضر گيري قالب فرآيند براي که ها دانه سطح يا داخل به شده جذب آب کردن خارج امكان

 .کند مي فراهم را

 
 ( کيسه هاي ذخيره براي پايدار سازي پ  شده اوليه3شكل )

 

 زا پ  عامل اضافي مقدار تا دهد مي اجازه بلوغ مرحله اين باال، دانسيته با اييکاربرده براي همچنين

 .شود خارج

 قالبگیري -ج

 شورايط  بوه  توجوه  با .شوند مي تعيين توليدي فوم نوع و کاربرد به توجه با اغلب ها قالب ساختمان

 در .باشود  چووب  حتوي  يوا  و آلومينيووم  معموولي،  يوا  گوالوانياه  فوالد تواند مي ساختماني مواد توليد

 موواد  يكسوان،  قالوب  شورايط  در باز گيري قالب هاي حالت به نسبت بسته، گيري قالب فرآيندهاي

 قالوب  در توجهي قابل فشار و شده بيشتر فوم دانسيته شرايطي چنين در .گردد مي استفاده زيادتري

 .است ضروري مناسب التاتصا از استفاده قالب، شدن باز از جلوگيري براي بنابراين .شود مي ايجاد

متر طوول   3تا  3متر عرض و  ٠6٠٩تا  ١6٩متر ارتفاع،  ٠6٠٩ تا ٠ ابعاد داراي معموال بلوکي قالبهاي

 در که آن ديواره شش .باشند مي( آلومينيوم آلياژ يا استيل) استينلس فلا جنس از معموالً و هستند

 ايون  .باشوند  اسوتيل  اسوتينلس  يا فلونت پوشش داراي بايد هستند شونده منبسط هاي دانه با تماس

 به بخار ورود اجازه که هستند متر ميلي يك از کمتر قطر با ريا سوراخ زيادي تعداد داراي ها ديواره

 .دهند مي را قالب داخل از هوا خروج و قالب داخل

 نظر مورد شکل به قالبگیري

 انواع به توان مي مختل  اشكال با اييقالبه و پران اتوماتيك، پرکن به مجها هاي ماشين از استفاده با

 در آنچه مشابه ها قالب از استفاده اصول .يافت دست استايرن پلي هاي فوم از ها اندازه و ها طراحي

 ايون  از يكوي  کوه  باشود  مي قسمت دو شامل قالب .باشد مي شده، عنوان بلوکي هاي قالب خصوص
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 ثابوت  ديگور  قسومت  و کنود  موي  حرکوت  سيلندري سيستم يك توسط که بوده متحرك ها قسمت

 خو ،  تحوت  هواي  قالوب  از عبارتنود  دارندکوه  وجوود  هوا  قالب نوع اين از اصلي نوع سه .باشد مي

 .پيچيده هاي قالب و انتقالي هاي قالب

 

 منبسط شده استايرن ( قالبگيري شكل پلي3شكل )
 

 مها فو دهی شکل

 (3) شوكل  در. شوند مي تبديل دلخواه لهاي شك به برش عمل با گاهي گيري، قالب بر عالوه فومها

 شكل دهي توسط سيم داغ نشان داده شده است.

 

 
 استفاده از سيم داغ جهت برش( 3شكل )

 
 

 .کرد ايجاد فوم در مختلفي اشكال توان مي برش، و فشار عمل تلفيق از استفاده با
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 ( ايجاد اشكال مختل  با استفاده از اعمال فشار، قالب و برش٥شكل )

 

 .کرد دهي شكل را فوم هاي لبه توان مي نيا پرداخت عمل اب

 

 
 ( عمل شكل دهي با استفاده از پرداخت فوم٠١شكل )

 

 اقتصادي ظرفیت حداقل تعیین و بررسی

 حودود  حاضور  حوال  در محصول اين به نياز مياان قبلي بخشهاي در شده مطرح مباحث به توجه با

 در با .باشد مي سال در تن ٠١١١١ حدود حاضر حال رد توليد مياان باشد مي سال در تن ٠3١١١

 همچنوين  و کننود  کوار  (سوال  در تون  ٠٠١١١) کامل ظرفيت با موجود طرحهاي که اين گرفتن نظر

 محصوول  ايون  نيواز  مورد ظرفيت مياان برسند برداري بهره به اجرا دست در طرح تن ٥١١ حدود

 و کارشناسوان  اظهوارات  طبوق  طورح  نايو  اقتصوادي  ظرفيت حداقل .بود خواهد سال در تن ٠٠١١

 ميواان  شوده  انجوام  هواي  بررسي طبق .باشد مي سال در تن ٠١١١ حدود موجود واحدهاي ظرفيت

 ظرفيوت  بوه  آتوش  ضود  استايرن پلي فوم توليد واحد براي ريالي و ارزي تفكيك به گذاري سرمايه

 .است زير شرح به سال در تن ٠١١١

 

 هزینه زمین

 مين( هاينه خريد ز3جدول )
 هزینه خرید زمین )میلیون ریال( قیمت هر متر مربع )ریال( متراژ زمین

٩١١١ 3٠١١ ١١١١ 
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 و ساختمانی  هزینه هاي محوطه سازي

 ( هاينه هاي محوطه سازي و ساختماني٥جدول )
ف

ردی
 

 شرح
مساحت 

 )مترمربع(

بهاي هر متر 

 مربع )ریال(

هزینه کل 

 )میلیون ریال(

 ٠3٩١ ٠63٩١6١١١ ٠١١١ (٠١متر و عرض ٩١متر،طول 3رتفاعسوله خط توليد )با ا ٠

 ٠3٩ ٠63٩١6١١١ ٠١١ سوله مواد اوليه  ٠

 ٠٠36٩ ٠63٩١6١١١ ٠٠١ محصولانبارسوله  ٠

 ٠3٩ ٠63٩١6١١١ ٠١١ سوله تاسيسات برقي ٠

 336٩ ٠63٩١6١١١ ٩١ سوله سيستم خنك کننده، هواي فشرده و سيستم اطفاءحريق ٩

 ٠١١ ٠6٩١١6١١١ ٠٠١ ي، خدماتي و عموميساختمانهاي ادار 3

 ٠٩١ ٠٩١6١١١ ٠١١١ محوطه سازي، خيابان کشي، پارکينگ و فضاي سبا 3

 3٩ ٠١١6١١١ ٠٩١ ديوار کشي 3

 1111 مجموع 

 

 هزینه تاسیسات زیربنایی

 ( هاينه تاسيسات زيربنايي٠١جدول )

 مبلغ )میلیون ریال( شرح ردیف

 ٩٠٥ .(بر ، گاز و .. ،)آب انشعابات ٠

 ٠١١ سيستم سختي گير آب ٠

 ٠٠١ تاسيسات آب خنك کننده ٠

 ٠١١ تاسيسات هواي فشرده ٠

 ٠3١ ديال ژنراتور اضطراي ٩

 3١ تاسيسات سرمايش و گرمايش  3

 3١ تاسيسات اطفاء حريق 3

 ٠٠١ هاينه هاي کابل کشي و شبكه توزيع بر  3

 9131 مجموع
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 اداريهزینه وسایل حمل و نقل و لوازم 

 

 ( هاينه وسايل حمل و نقل٠٠جدول)

 قیمت )میلیون ریال( شرح ردیف

 ٠٠١ سواري ٠

 ٠٩١ ليفت تراك ٠

 711 مجموع

 

 هاينه لوازم اداري و خدماتي( ٠٠جدول )

 تعداد شرح ردیف
قیمت واحد 

 )ریال(

جمع هزینه 

 )میلیون ریال(

 ٠٠6٩ ٠6٩١١6١١١ سري ٩ ميا و صندلي ٠

 ٠١ ٠١6١١١6١١١ ٠ دستگاه کپي ٠

 ٩١ ٠١6١١١6١١١ سري ٩ رايانه و وسايل جانبي ٠

 ٠١ ٠6١١١6١١١ سري ٠١ تجهياات اداري ٠

 11.1 مجموع )میلیون ریال(

 

 هزینه هاي قبل از بهره برداري

شامل مطالعات اوليه، اخذ مجوزها، هاينه هاي آموزش پرسنل، راه  هاينه هاي قبل از بهره برداري

 .. مي باشد.اندازي آزمايشي و .

 ( هاينه هاي قبل از بهره برداري٠٠جدول )

 هزینه )میلیون ریال( شرح ردیف

 ٠١ مطاالعات اوليه و اخذ مجوزهاي الزم ٠

 ٩١ آموزش پرسنل ٠

 ٩١ راه اندازي آزمايش ٠

 911 مجموع )میلیون ریال(
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 هزینه خرید تجهیزات و ماشین آالت اصلی 

در نظر گرفته شده تن در سال  ٠١١١ستايرن با ظرفيت اسمي ماشين آالت خط توليد فوم پلي ا

دالر مي باشد. الزم به ذکر مي باشد  ٠٠٩٠٩١. هاينه خريد ماشين آالت اين طرح معادل است

ريال در  ٥٩١١نرخ تسعير ارز )دالر(  هاينه گمرك نيا به همراه ماشين آالت منظور شده است.

 نظر گرفته شده است. 

 ريد ماشين آالت خط توليد( هاينه خ٠٠جدول )

 هزینه کل )میلیون ریال( قیمت ارزي )دالر( قیمت ریالی شرح ردیف

 ٠٠٥٠633 ٠٠٩٠٩١ - تجهياات اصلي خط توليد ٠

 ٠٠٥٠633 ٠٠٩٠٩١ مجموع

 

 سرمایه گذاري ثابت

 ( سرمايه گذاري ثابت٠٩جدول )

 هزینه )میلیون ریال( شرح ردیف

 ٠١١ زمين ٠

 ٠٥٠١ ساختمان سازي ٠

 ٠٠٥٠633 تجهياات اصلي خط توليد ٠

 ١ هاينه هاي نصب تجهياات ٠

 ٠١3١ تاسيسات ٠

 ٥٠6٩ لوازم و تجهياات اداري ٠

 ٩٠٥ اتحق انشعاب ٩

 ٠٠١ هاينه قبل از بهره برداري 3

 ٠٥١ تجهياات حمل ونقل 3

 ٠٠36٠3 درصد( ٩پيش بيني نشده ) 3

 3111.17 مجموع )میلیون ریال(
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 الیانههزینه س

عالوه بر سرمايه گذاري در جهت احداث و راه اندازي واحد، يكسري هاينه ها بايد به صورت 

ساالنه بر اساس توليد محصول انجام شود. اين هاينه ها شامل تهيه مواد اوليه، نيروي انساني، انرژي 

رات و مصرفي، هاينه استهالك تجهياات، ماشين آالت و تجهياات و ساختمانها، هاينه تعمي

 نگهداري، هاينه هاي فروش محصوالت، هاينه دريافت تسهيالت و ... مي باشد.

 هزینه سالیانه مواد اولیه

کيلوگرم پلي استايرن به ازاي هر تن فوم پلي استايرن ضد آتش  ٠١٩١مياان ماده اوليه مورد نياز 

 توليدي مي باشد.

 ( هاينه ساليانه مواد اوليه٠3جدول )

 )ریال(قیمت ل تامینمح واحد شرح ردیف
مصرف 

 سالیانه

قیمت کل 

 )میلیون ریال(

٠ 
استايرن انبساطي پلي 

 ضد آتش
 ٠٠٩١١١ ٠٠١١ ٠٩١١١ /خارجداخل تن

 791111 مجموع )میلیون ریال(

 

 تعداد و هزینه هاي نیروي انسانی

 ( هاينه ساليانه نيروي انساني٠3جدول )

 تعداد شرح ردیف
حقوق ماهیانه 

 )ریال(

زایاي سالیانه معادل حقوق و م

 ماه )میلیون ریال( 96.1

 ٠٠٠6٠ 36١١١6١١١ ٠ مدير ارشد ٠

 ٥36٠ 36١١١6١١١ ٠ مدير واحد ٠

 ٩36٠ ٠6٩١١6١١١ ٠ پرسنل توليدي متخصص ٠

 ٠٥٩6٠ ٠6١١١6١١١ 3 پرسنل توليدي )تكنيسين( ٠

 ٠٥٠63 ٠6١١١6١١١ 3 کارگر ماهر ٩

 ٠١٩ ٠6٩١١6١١١ ٩ کارگر ساده 3

 ٠١٩ ٠6٩١١6١١١ ٩ خدماتيي و ادار 3

 9731.3  11 مجموع 
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 هزینه هاي مصرف سالیانه آب، برق، سوخت و ارتباطات

 

 ( مصرف ساليانه آب، بر ، سوخت و ارتباطات٠3جدول )

 واحد شرح ردیف
مصرف 

 روزانه

قیمت واحد 

 )ریال(

تعداد روز 

 کاري

هزینه سالیانه 

 )میلیون ریال(

 بر  مصرفي ٠
کيلو وات 

 تساع
٠٩١ ٠٠٠ 

٠١١ 

٠٩63٠٩ 

 3١6٠٩ ٩١١١ ٠١6٠ مترمكعب آب مصرفي ٠

 ٠3 - - - تلفن ٠

 3١36٥ 3١١ 3٩3333 مترمكعب سوخت ٠

 391.931 مجموع 
 

 

 هزینه استهالک سالیانه ماشین آالت، تجهیزات و ساختمانهابرآورد 

 

 ( هاينه استهالك ساليانه ماشين آالت، تجهياات و ساختمانها٠٥جدول )

 شرح دیفر
هزینه )میلیون 

 ریال(

نرخ استهالک 

)%( 

هزینه استهالک 

 )میلیون ریال(

 ٠٠3 ٩ ٠٥٠١ ساختمانها و محوطه و... ٠

 ٠٠٥6٠ ٠١ ٠٠٥٠633 ماشين آالت خط توليد ٠

 ٠١3 ٠١ ٠١3١ تاسيسات ٠

 ٥6٠٩ ٠١ ٥٠6٩ لوازم و تجهياات اداري ٠

 739.11 مجموع 
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 هداري سالیانه ماشین آالت، تجهیزات و ساختمانهابرآورد هزینه تعمیرات و نگ

 ( هاينه تعميرات و نگهداري ساليانه ماشين آالت، تجهياات و ساختمانها٠١جدول )

 شرح ردیف
هزینه )میلیون 

 ریال(

نرخ استهالک 

)%( 

هزینه استهالک 

 )میلیون ریال(

 ٠٠3 ٩ ٠٥٠١ ساختمانها و محوطه و... ٠

 ٠٠٥6٠ ٠١ ٠٠٥٠633 ماشين آالت خط توليد ٠

 3٠6٠ 3 ٠١3١ تاسيسات ٠

 ٥6٠٩ ٠١ ٥٠6٩ لوازم و تجهياات اداري ٠

 711.61 مجموع 

 برآورد تسهیالت دریافتی

 ( هاينه تسهيالت دريافتي٠3جدول )

 سود سالیانه )میلیون ریال( نرخ سود )%( مقدار)میلیون ریال( شرح ردیف

 ٠٥٠6٠3 ٠١ ٠٥٠٠63 تسهيالت بلند مدت ٠

 ٠٠٠٩6٠ ٠٠ ٠33٥٠6٩٠ ت کوتاه مدتتسهال ٠

 برآورد هزینه سالیانه

 ( هاينه ساليانه٠٠جدول )

 هزینه )میلیون ریال( شرح ردیف

 ٠٠٩١١١ مواد اوليه ٠

 ٠٠3٩63 نيروي انساني ٠

 3٠٥6٠3٩ آب، بر ، تلفن و سوخت ٠

 ٠3٠6٠٩ استهالك ماشين آالت و ... ٠

 ٠٠٥63٩ تعميرات و نگهداري ماشين آالت و ... ٩

 ٠٠٠٩6٠ هاينه تسهيالت دريافتي 3

 3١3 درصد( ٠هاينه هاي فروش ) 3

 ٠٠6٠٠ درصد( ١6٠هاينه بيمه کارخانه ) 3

 ٠٩٥3٥63 درصد( ٩پيش بيني نشده ) 3

 771337.131 مجموع )میلیون ریال(
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 سرمایه در گردش مورد نیاز طرح

ه مواد و ملاومات مورد نياز در جريان سرمايه در گردش به نقدينگي اطال  مي گردد که براي تهي

توليد نظير مواد اوليه، نيروي انساني و ... هاينه مي شود. که البته مياان آن بستگي به توان توليدي 

و مالي واحد و ساختار فرآيند توليدي بر حسب زمان و چگونگي توليد دارد. به طور معمول حداقل 

درصد کل هاينه هاي جاري ساليانه واحد توليدي  ٠٩تا  ٠١سرمايه در گردش مورد نياز معادل 

 ماه( است. ٠الي  ٠)معادل 

 

 

 ( سرمايه در گردش٠٠جدول )

 ارزش کل )میلیون ریال( مقدار مورد نیاز شرح ردیف

 ٩٠٩١١ ماه ٠ مواد اوليه ٠

 ٠٠١6٥3 ماه ٠ هاينه هاي پرسنلي ٠

 ٠٠٥633 ماه ٠ آب، بر ، تلفن و سوخت ٠

 ٩36٠3 ماه ٠ داريتعميرات و نگه ٠

 3٠6٩3 ماه ٠ استهالك ٩

 ٠١363٩ ماه ٠ تسهيالت دريافتي 3

3 
هاينه هاي فروش، بيمه و پيش بيني 

 نشده
 ٠١٠6٩ ماه ٠

 17131.11 مجموع

 

 کل سرمایه مورد نیاز

 ( سرمايه گذاري کل٠٠جدول )

 مبلغ )میلیون ریال( شرح ردیف

 3١٩٥6٠٠ سرمايه ثابت ٠

 ٩٠٩3٩6١٠ سرمايه در گردش ٠

 61611.11 مجموع
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 نحوه تامین سرمایه

درصد  3١ساله( براي تامين  ٩تا ٠براي تامين سرمايه مورد نياز طرح، از تسهيالت بلندمدت )

درصد سرمايه  ٩١ماهه( براي تامين  ٠٠الي  3سرمايه ثابت مورد نياز و از تسهيالت کوتاه مدت )

 در گردش مورد نياز استفاده مي شود.

 ( نحوه تامين سرمايه٠٩)جدول 

 مبلغ )میلیون ریال( نوع سرمایه
سهم سرمایه گذاران  تسهیالت بانکی

 مقدار)میلیون ریال( سهم )%( )میلیون ریال(

 ٠٠٠363٠ ٠٥٠٠63 3١ 3١٩٥6٠٠ سرمايه ثابت

سرمايه در 

 گردش
٩٠٩3٩6٠ ٩١ ١٠33٥٠6٠ ٩٠33٥٠6٩٠ 

 13191.71 79371.99 مجموع

 طرح شاخصهاي اقتصادي

 نقطه سربه سري

 ( هاينه هاي متغيير و ثابت٠3جدول )

 شرح هزینه
هزینه کل  هزینه ثابت )میلیون ریال( هزینه متغییر)میلیون ریال(

 درصد مقدار درصد مقدار )میلیون ریال(

 ٠٠٩١١١ ١ ١ ٠١١ ٠٠٩١١١ مواد اوليه

 ٠٠3٩63 3٩ ٥١١633 ٠٩ ٠3٩6١٠ هاينه هاي پرسنلي

 3٠٥6٠3٩ ٠١ ٠٠٠63٠٩ 3١ ٩3٩6٠٠ يهاينه هاي انرژ

 ٠٠٥6٠٩ ٠١ 3٥63٥ 3١ ٠3٥6٩3 تعميرات و نگهداري
هاينه هاي پيش بيني 

 نشده
٠٠٩٥٠6٠٠ 3٠٠٥ ٩36٠3 ٠٩٥ ٠٩3٥63 

 3١3 ١ ١ ٠١١ 3١3 هاينه هاي اداري و فروش

 ٠٠3٠٠6٠٠ ٠١١ ٠٠3٠٠6٠٠ ١ ١ هاينه تسهيالت مالي

 ٠٠6٠٠ ٠١١ ٠٠6٠٠ ١ ١ هاينه بيمه کارخانه

 ٠3٠6٠٩ ٠١١ ٠3٠6٠٩ ١ ١ هاينه استهالك

 ٠٠١ ٠١١ ٠٠١ ١ ١ هزینه قبل ازبهره برداري

 766119.311 71361.611 771671.93 جمع



 33صفحه                                                   ---------------------اقتصادی تولید -فنی یطرح توجیه

 نقطه سربه سري

3١63٠١١ %=٠* 
٠٩33٠63٠٩ 

= 
 هاينه ثابت

 = نطقه سربه سري
 فروش کل -هاينه متغيير ٠٠٠٠٩6٠3٠

 

 

 قیمت تمام شده

 =ريال٠3٠٠3
٠33٩٠٠63٥٩ 

 = 
 جمع هاينه هاي توليد

 = قيمت تمام شده کاال
 مياان توليد ٠١١١١١١
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 9پیوست 
 ليست تجهياات پيشنهادي:

EPS MACHINERY 

NAME MODEL Q’TY(SET) 

CONTINUOUS PRE-EXPANDER PE/C099 1 

BATCH PRE-EXPANDER PE/B1200 1 

BLOCK MOULDING MACHINE BM/V6999 1 

FLUIDIZED BED DRYER   

   

 
AUXILIARY EQUIPMENT  

NAME SPECIFICATION Q’TY(SET) 

STEAM BOILER 2T/H 1 

STEAM ACCUMULATOR V=11m
3 
  P=1Mpa 1 

AIR COMPRESSOR F=3 m
3
/min  P=9.0Mpa 1 

COMPRESSED AIR TANK V=3m
3
    P=1Mpa 1 

SILO 3mx3mx1.1m 12 

HOPPER FOR BLOCK 
MOULDING MACHINE 

V=11 m
3

 1 

BLOWER 0-10-4 5 

PIPE & VALVE UNDETERMINED,BASED ON LAYOUT 

SWITH & WIRE UNDETERMINED,BASED ON LAYOUT 

PIPE INSULATION UNDETERMINED,BASED ON LAYOUT 

 
CONTINUOUS PRE-EXPADNER, INCLUDING FLUID BED, MODEL 

SPECIFICATION 
ITEM UNIT PARAMETER 

CHAMBER DIAMETER Mm 900 

CHAMBER HEIGHT mm 2000 

STEAM PRESSURE Mpa 0.6 

COMPRESSED AIR PRESSURE Mpa 0.6 

FIRST EXPANSION DENSITY Kg/m
3

 12-40 

FIRST EXPANSION CAPACITY KG 250-400 

SECOND EXPANSION DENSITY Kg/m
3

 7 

SECOND EXPANSION CAPACITY KG 250-400 

CONNECT LOAD Kw 5.5 

POWER SUPPLY V/HZ 380/50 

WEIGHT Kg 1500 

CONTROUR SIZE MM 5000*2000*2700 
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PICTRURE OF MACHINE 

 
 
BATCH PRE-EXPANDER, INCLUDING FLUID BED 
SPECIFICATION 

ITEM UNIT PARAMETER 

CHAMBER DIAMETER Mm 1200 

CHAMBER HEIGHT mm 2000 

OUTTER STEAM PRESSURE Mpa 0.4-0.6 

INNER STEAM PRESSURE Mpa 0.015-0.05 

STEAM CONSUMPTION Kg/h 80 

OUTTER AIR PRESSURE Mpa 0.4-0.6 

INNER AIR PRESSURE Mpa 0.4-0.6 

AIR CONSUMPTION m
3
/h 31 

CAPACITY(Kg/h) 

15 Kg/m
3

 300-400 

20 Kg/m
3

 400-500 

25 Kg/m
3

 500-600 

30 Kg/m
3

 600-700 

TOLERANCE  ±2% 

CONNECT LOAD Kw 26 

POWER SUPPLY V/HZ 380/50 

WEIGHT Kg 4000 

 
PICTURE OF MACHINE 
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VACUUM BLOCK MOULDING MACHINE; INCLUDING PROTECTIVE FENCE, EXIT LINE 

SPECIFICATION 
ITEM UNIT PARAMETER 

BLOCK LENGTH mm 0000 

BLOCK WIDTH mm 1200 

BLOCK HEIGHT mm 1900 

BLOCK DENSITY Kg/m
3

 10-35 

CAPACITY PCS/H 

12 Kg/m
3

 8 - 12 

15 Kg/m
3

 6 - 10 

20 Kg/m
3

 4 - 6 

30 Kg/m
3

 2 - 4 

VACUUM TANK m
3

 6 

STEAM CONSUMPTION Kg/m
3

 15 

STEAM PRESSURE Mpa 0.6 

AIR CONSUMPTION m3/cycle 1 

AIR PRESSURE Mpa 0.6 

WATER CONSUMPTION m
3
/day 0.5 

CONNECT LOAD Kw 35 

POWER SUPPLY V/HZ 380/50 

WEIGHT Kg 15000 

CONTOUR SIZE mm 12000*3000*3000 

 Note: THE MACHINE PERFORMANCE VERY MUCH DEPENDS ON QUALITY OF THE RAW MATERIAL AND 
SUFFICIENT MEDIA (DRY STEAM, STABLE ELECTRICAL POWER SUPPLY, ETC.) 

 

PICTURE OF MACHINE 
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BLOCK CUTTING MACHINE 
SPECIFICATION 

ITEM UNIT PARAMETER 

SUITABLE FOR BLOCK SIZE [mm] 6000*1200*1000 

MIN. CUTTING THICKNESS [mm] 10 

CUTTING SPEED [mm] 0.5-1 

MAX. CUTTING  WIRE [piece] 01 

HOT WIRE SPECIFICATION  [mm] 0.4-0.0 

DRING MOTOR [KW] 1.20 

TRANSFORMER [KVA] 10 

POWER SUPPLY [V/HZ] 380/50 

WEIGHT [Kg] 2811 

CONTOUR SIZE MM 22899*1019*2299 

 
PICTURE OF MACHINE 

 
 
RECYCLE SYSTEM 
SPECIFICATION 

ITEM UNIT PARAMETER 

OUTPUT m /h 25-31 

DIAMETER OF BEADS Mm 4-11 

CONNECTED LOAD KW 12 

OVERALL DIMENSION mm (L×W×H) 1481×1381×1521 

WEIGHT Kg 611 

 
EPS DE-DUSTER 

ITEM UNIT PARAMETER 

OUTPUT m /h 25~31 

CONNECTED LOAD KW 5 

OVERALL DIMENSION mm (L×W×H) 3001×1501×1811 

WEIGHT Kg 500 
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EPS MIXER 

ITEM UNIT PARAMETER 

OUTPUT m /h 25-30 

CONNECTED LOAD KW 6.5 

OVERALL DIMENSION mm (L×W×H) 3011×2001×5501 

WEIGHT Kg 550 

 
PICTURE OF MACHINE 

                    
     CRUSHER                               DE-DUSTER                       MIXER    

 


