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 خالصه کل طرح  

 SBSتولید پلیمر گرانول   عنوان طرح 

 شهرستان شهرکرد  محل اجرا

 SBSتولید پلیمر گرانول   محصوالت تولیدی 

 تن در سال  7.000 ظرفیت

 استایرن و بوتادین  مواد اولیه مصرفی عمده

 انرژی

 مترمکعب در سال  5.900 آب 

 کیلووات ساعت  6.000.000 برق

 مترمکعب در سال  480.000 گاز 

 نفر  50 زایی اشتغال

 مترمربع  20.000 زمین 

 میلیون ریال  1,208,551 گذاری کل طرح سرمایه 

 میلیون ریال  973,578 گذاری ثابت طرح سرمایه 

 میلیون ریال  223,823 سرمایه در گردش طرح 

 درصد   31 (IRR) نرخ بازده داخلی طرح

 میلیون ریال  395.787 (NPV) خالص ارزش فعلی کل سرمایه

 سال 30/5 دوره بازگشت سرمایه عادی 

 سال  60/7 دوره بازگشت سرمایه متحرک 

 میلیون ریال  404.829 سرمیزان فروش در نقطه سربه 

 درصد   36 سر )درصد تولید( نقطه سربه 

 میلیون ریال  464,837 ارزش افزوده ناخالص داخلی 

 میلیون ریال  373,182 ارزش افزوده خالص داخلی 

 میلیون ریال  19,695 سرانة اشتغال 
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  مقدمه

  منطقه جغرافیایی اجرای یک پروژه با استفاده از منابع موجود، نظیر مواد اولیه موردنیاز، منابع انسانی و تکنولوژی و همچنین  

های رقابتی واردات و  نشده، مزیت   اجابتشود که مفاهیم اولیه بازار نظیر تقاضای فعلی مؤثر، تقاضاهای  آن، زمانی محقق می 

باید با دقت و با هدف   بررسی اقتصادی طرح، عنوان بخشی از فرآیند رو مطالعه بازار به شد. از این صادرات و غیره تعیین شده با

 الذکر در زمان مناسب صورت پذیرد. حصول اطالعات فوق 

  ی وع مواد مصن  ید به تول  یعتها( موجود در طب)عمدتاً هیدروکربن   ی ، با استفاده از مواد آلید به مواد جد   یابیدست  ی بشر با تالش برا

معروف هستند.    یمریو گوگرد بوده و به نام مواد پل  یتروژن، نیژن ، اکسیدروژنمواد عمدتاً شامل عنصر کربن، ه  ین شد. ا  یلنا

و چمدان،    یف ها، کها، بسته باندی بازی، اسباب یخانگ   یل ، از جمله در ساخت وسایعیوس  بردهایکار  یمصنوع   یا یمریمواد پل

م صندل   یز کفش،  شلنگ یو  و  ،  پوششلوله ها  مواد  آب،  انتقال  رنگ به   یهای  براعنوان  خوردگ  یها  از  ز  ی حفاظت  ،  ینتیو 

از    یینسبتاً باال در ساخت اجزا  ی در دماها  یباال حت   مبا استحکا  ی مهندس  یمرهایعنوان پلو باالخره به  یلهای اتومبالستیک

 أالت دارند.   ینماش

خوب در مقابل    یداری وزن مخصوص پایین و پا   یها دارادارند. آن   یدی نسبتاً خوب و مف  یکیو مکان  یزیکیخواص ف  پلیمرها 

هستند؛ اما    یکیالکتر  یقعا  یمرهاها شوند. اغلب پلشیشه   یگزین توانند جاها شفاف بوده و می از آن   یهستند. بعض   یمیاییمواد ش

 دارند.   یکیالکتر یتهدا یت قابل یوجود دارند که تا حدود یزن ی خاص یمرهایپل

  يا (،  يرناستاان   ی بوتاد  يرن)استا  یپل   تولید پلیمر سنجی برای  هدف از اجرای طرح، تدوین مطالعات پیش امکان 

SBS  باشد که در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. می 
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  محصول  معرفی -1

ی  ها، ناحیه سختی است که برای ساخت لوازمی از قبیل تخت کفش  الستیک،  SBS استایرن(، یا- بوتادی ان - )استایرن  یپل 

است که   کوپلیمراین ماده نوعی از   .شوداست، از آن استفاده می   عاج تایر و در سایر جاهایی که دوام و ماندگاری، عامل مهمی

 استایرنپلی ی اول، زنجیری بلندی از  عه تشکیل شده است. قطعه شود. زنجیر اصلی آن از سه قطای نامیده می کوپلیمر قطعه

 استایرن است، ی پایانی هم بخش بلند دیگری از پلی و قطعه  انبوتادی پلی ی میانی، زنجیری بلندی از است؛ قطعه

ان حالت الستیکی دارد و این پلیمر  بوتادی پلی  .شودمی  SBS استایرن، پالستیکی سخت و چقرمه است که موجب دوامپلی 

شوند و تشکیل خوشه  استایرن معموالً دور هم جمع می بخشد. عالوه بر این، زنجیرهای پلی الستیکی می خواص شبه  SBS به

نتیجه  های استایرن دو سر زنجیری کوپلیمر، در دو خوشه متفاوت قرار بگیرند و در دهند. در این صورت ممکن است گروهمی

سازد که پس  خورند. این امر، پلیمر را قادر می ان الستیکی به هم گره می بوتادی ی زنجیرهای پلی های مختلف به وسیله خوشه

 .گرددتولید می  پلیمریزاسیون آنیونی زندهاز طریق واکنشی به نام    SBS  .از کشیده شدن، بتواند شکل خود را حفظ کند

SBS    های االستومری  است. این مواد در دمای اتاق مانند الستیک  االستومرترموپالستیک ای ویژه به نام  همچنین نوعی از ماده

ها را به  ها تحت فرآیند قرار داد. بیشتر انواع الستیکها را مثل پالستیکتوان آن کنند، ولی پس از حرارت دادن، می رفتار می 

ای شدن حالت  االستومرها بدون شبکه   و سایر ترموپالستیک SBS توان فرآیند نمود؛ اما، به سختی می اتصاالت عرضیدلیل 

 .های مختلف فرآیند نمودها را به راحتی به شکل د تا بتوان آن شوالستیکی دارند و این امر موجب می 

 باشد. محصول تولیدی طرح یکی از اشکال پلیمری می 

بارها و بارها ذوب    یری گرا پس از شکل   یمر توان پلمعنا که می   ین بد  ، باشندمی   یکاز نوع ترموپالست  یدی تول  یمرهایپل  یعمده 

 شکل داد.  ییرو مجدداً تغ

باز  ی فرآور  یت خاص  این پل  یگر کند. گروه د می   یل را تسه  یمرپل  یابی و  از قابلترموست  یمرها، از  برخوردار    یتها،  ذوب مجدد 

  یمر شود. هر پلآن منجر می   یفیتنها به تنزل ک یتاًنها یمر مجدد پل یشگرما  یمرها، گروه از پل ینا یری گ. پس از شکل باشندی نم

 باشند: می  یکدیگرمشابه  یمرهاپل  یاتخصوص یاز برخ  یدر برخوردار ااست، ام یز متما یاتیخصوص یدارا

  یکی پالست  هاییج خانه خود که در پک  هایینده شو  یهاست کل  یمقاوم باشند. کاف   یاربس  یمیاییتوانند نسبت به مواد شمی   پلیمرها 

  های یج به مقاوم بودن پک  یاز ن  یت به اهم  ها یج پک  ین ا  ی رو  یبا خواندن برچسب هشداردهنده.  یدشوند را در نظر آورمی   ی نگهدار

https://mychem.ir/edu/elas
https://mychem.ir/edu/copoly
https://mychem.ir/edu/styrene
https://mychem.ir/edu/pb
https://mychem.ir/edu/anionic
https://mychem.ir/edu/tpe
https://mychem.ir/edu/xlink
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  هایی یج پک  هایک پالست  یگر د  ،شوندمی   هایک پالست  یها موجب حل شدن برخ حال که حلّال   ینع  ر برد. د  یم خواه  یپ   یکیپالست

 دهند. می  یل قدرتمند تشک  یهادر مقابل حلّال  یه تجز یرقابلامن و غ

کند، چراکه مشاهده    یتمفهوم را تقو  ینتواند درک ادر خانه شما می   ی باشند. گشت  یو حرارت   یکیالکتر  یق توانند عامی   یمرها پل

  بندی یق ها عاتوسط آن   یا و    یمریاز جنس مواد پل  هاکشییمبرق و س  یزهایاتصاالت، پر  ی،لوازم خانگ  ییه نمود که کل  ید خواه

 است.  یصقابل تشخ یو ظروف طبخ غذا به خوب ی کتر یمری پل ی هامشاهده دسته  اب یز ن ی اند. مقاومت حرارتشده

  یبازرا که از اسباب   یمرها محصوالت ساخته شده از پل  یف قابل توجه برخوردارند. ط  ی سبک و از استحکام  یمرهاپل  ی، طور کل  به 

ا  الجوراب   یبرخ  یف ظر  یلونی نا  یبرهایاز ف  یا  و  یی فضا  هاییستگاه تا چارچوب  تا    های یقه کوالر استفاده شده در جل  یافها 

 . آورید در نظر  ، شوندضدگلوله را شامل می 

  ینیوم، آلوم  یامس و    یل،سنگ، بتون، است  یبا چگال   یسه؛ اما در مقا روندی در آن فرو م  یگرد  یآب شناور و برخ  یرو  یمرها پل  برخی

 شوند. وزن محسوب می سبک ها یک پالست یهکل

  های ی بطر  یا و   یلم ف  ین، سنگ  یهانازک، لوله   یبرهای توانند فشوند. اکسترودرها می   ی توانند به طرق مختلف فرآورمی   پلیمرها 

تول  ییغذا دستگاه   یدرا  اجزامی   یقتزر  یهاکنند.  تول  یهاپنل   یا و    یدهتندرهم  یتوانند  را  خودروها  بدنه  .  یندنما  یدبزرگ 

  یشوند. اِلَستومر و برخ   یلو رنگ تبد  ها به چسببا حلّال   یبپس از ترک  یاو    یکیپالست  ایهتوانند به دوک می   هایک پالست

 برخوردارند.  یی باال ی کشش  یتبوده و از ظرف یر پذانعطاف یار بس ها یکاز پالست یگر د

  ی گیرند. برخ ها تحت کشش قرار می و به منظور حفظ شکل آن   ی فرآور   ین در ح  یدنی، نوش  هایی مانند بطر  ها، یکپالست  برخی 

 شوند.  یلتبد یتوانند به فرم اسفنج می  اتیلنی و پل  اورتانی پل   استر،ی مانند پل ها یکاز پالست یگر د

توان  برخوردارند که می   یاریبس   ینفکال  یات ها از خصوصباشند. آن و رنگ می   نامحدود از مشخصه   یفیبا ط  یمواد  پلیمرها 

  یمرها پل  ی، . از نظر ظاهریدشان، بهبود بخشو تنوع   یی کارآ   یش و در جهت افزا  ها ی از افزودن  یعی وس  یف را با ط  یات خصوص  ین ا

 ظاهر شوند.  یو رو ینیوممرمر، آلوم ینی، و پشم، چ ابریشم پنبه،  یبرهای توانند درست مشابه فمی

  یعی، مکرر مشتق شده از گاز طب  ی هااز واحد   یمرها از پل  یاری . بس آیندی از نفت خام به دست م  یشه،معموالً، اما نه هم  پلیمرها 

 شوند. زغال سنگ و نفت خام حاصل می 
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دانه به دست آورد.  پنبه   هاییکسلولز   یاذرت و    الکتیکی پل   ید مانند اس  یابیواحدها را از مواد قابل باز   ینتوان ا می   یگاه   اما 

استفاده   یه هد  ی هاروبان   یا و  گوشتی یچ ولز که در ساخت دسته پمانند استات سل  یابی همواره از مواد قابل باز  هایک پالست ی برخ

 شوند. ساخته می  گردد،یم

ها  . آن یرند ها وجود ندارد مورد استفاده قرار گاز آن   یگربا مواد د  یاکه مشابه ساخته شده   یتوانند در ساخت اقالممی   یمرها پل

 گردند.  ید شفاف و مقاوم در برابر آب تول  های یلم توانند به شکل فمی

  یری نظ  ی(، گروه ب SBS)   یرناستا  ی   یهگرمانرم ساخته شده بر پا   یهمان کشپارها  یا   یرینیاستا  یک ترموپالست  ی االستومرها

 شدند.  یمعرف 1965دهند که در حدود سال  از مواد را به خود اختصاص می 

دهند.  را در عمل از خود نشان می   یو جهندگ  یری، انعطاف پذی ، همچون نرمیزههای ولکاناز خواص الستیک  یاری بس  هاآن 

بسپارها  یکنول فرآ  یهمانند  اند.االستومرها  یندگرمانرم  تجهرا می   یرینیک استا  یکترموپالست  ی شده  با    یندی فرا   یزاتتوان 

ها و قطعات    یسه اعم از پل  یزو دور ر   یند مانده از فرا  ینمود و مواد بر جا   آیند های فر پالستیک  یقی گیری تزرقالب   یژهمتداول و

 نمود.  یافتتوان بازساخته را معموالً دوباره می  یمن

اتفاق افتد و توسعه    یعتر سر  یک،، موجب شده است تا رشد بازار االستومر ترموپالستSBS  ین رز  یینپا  یمتباال و ق  ید تول  سرعت

تواند سبب افت خواص شود(،  است )که می   یر برگشت پذ  یی به شکل نها  یلتبد  ینکهبه واسطه ا  یکن کند. ول  یداپ  ی قابل توجه 

  ین مجاز در ح  ی دما  یشترین ، مقاومت در برابر حالل و بیفشار  یی همانند مانا   یی به هنگام کاربرد نها   SBSاز خواص    یبعض

 . یستهای گرماسخت نالستیک  یکار، معموالً به خوب 

دارد، مثل کفش،    یکمتر  یتاهم   ییاربرد نهابه هنگام ک  یا مصرف    یندر ح  یکی مکان_یزیکیکه خواص ف   ییدر جاها  SBS  از

 شود. ها، استفاده می و پوشش  یرها درزگ  یمرها،ها، مخلوط کردن پل، چسب یمس ی بند یق عا

SBS  یق از طر  دارند که در آن فازها،   ی چند فاز  یبات ها ترکدارند. آن   یکخواص ترموپالستآن    یمیایی ها، به خاطر ساختار ش  

از فازها،    یکی حداقل    برقرار کرده اند.   یوندپ  یکدیگر با    یمیاییبه طور ش   ،BLOCK  ریزاسیون یم کوپل  یا   ی هم بسپارش دسته ا

  ی در حال  ین شود. امی   یل تبد   یال حرارت داده شود به س  ی وقت  یکن باشد ولمی   ت اتاق سخ  یاست که در دما  یرینی استا  یمری پل

 مانند دارد.  یککند و رفتار الستعمل می  یکالست یه اتاق، شب ی است که در دما یی نرم تر ماده  یگر،است که فاز د
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قابل امتزاج    یر هایی در عمل به دو فاز غمخلوط   ین ناسازگار هستند و چن  یمرهاپل یربا سا   ینامیکیبه لحاظ ترمود  یمرها پل  اغلب

ماتر  یوقت  ی ها حت ویژگی   ین شوند.اجدا می  واحد    یبخش  یمری پل  یس که  مولکول  نمی از همان درشت  دارد.    یز باشد،  وجود 

 شود. می  یده( دیرناستا_b_االستومر_b_یرن)استا ی پل   ایدسته  یمرهایهمانطور که در مورد کوپل

خودشان را    یی انتها  یرن استا  یپل   ی ها  سگمنت   یا ها  قلمروهای مختلف، بخش   یا   یدر نواح   SBS  یمری های پلمولکول   بیشتر

ا  یدارند.در دما اتصاالت عرض باشند و به سخت می   یرینی، استا  ی پل  ی نواح   ین اتاق،  های  زنجیره   که   کنندعمل می   یعنوان 

که    یوقت   یک،ترموپالست  یدر االستومرها  یآورند، ول می   یدرا پد  یشبکه سه بعد  یکمتصل نموده و    یکدیگررا به    یاالستومر

  یمر پل  یافتن  یاندهند و موجب جردست می   استحکام خود را از   ها حل شده است، قلمروها،در حالل   یابیند  ماده حرارت می 

 شوند. می

  یهشوند و شبکه دوباره به حالت اولشود، قلمروها دوباره سخت می می   یرحالل تبخ  یاشود  دوباره سرد می   یمر که مذاب پل  وقتی

 . یابند خود را باز م یی ابتدا یتو ماه یتهو   یاخود برگشته و شکل  

  یزه های ولکاناتاق به الستیک   ی آن ها، حداقل در دما  ی ، تشابه ساختاریمقاصد تجار  ی برا  یمرها نوع پل   ین ا  یت خاص  مهمترین 

 باشد. می

SBS  3,500_560در دامنه    یاتاق، استحکام کشش  ی ها در دما  psi   ها در نقطه شکست در  طول آن   یاددارند و درصد ازد

 جود دارد: و یرمقاد  ینباال بودن ا ی برا یل قرار دارد. دو دل %820_250محدوده  

 کنند.کننده عمل می  یتتقو  یلترعنوان فسخت به  یرینی استا  یپل   ینواح (1

 . یافته  یشافزا یبا در نظر گرفتن استحکام کشش (2

لغزند و در اثر لغزش آن ها  هم می  ی بر رو یچیدهکرد که زنجیرهای در هم گره خورده و بهم پ یریگ یجهطور نت ین ا توان می

 شکست رخ دهد.  یا  ی اعمال شود تا پارگ ید با یشتریب یتنش کشش  یکدیگر،  یبر رو

  ی دسته ا  یمرهای پل  یو استحکام کشش  ی مدول کشش  یرینی، استا  ی ساختار ثابت پل  یداده شده است که در مواد دارا  نشان

،  یرناستا   یساختار پل   ی که وزن مولکول  ی ندارد.البته تا مادام  ی باشند و به آن بستگ می   یمستقل از وزن مولکول   یرینیک،استا

 باال باشد.  ی کامالً مجزا، به اندازه کاف ی ه ساختاریناح یک  یجاد و ا  یقو یوند پ یک  یلتشک یبرا

حفاظت    آن   یی به کاربرد نها  ید بسته رابر نور خورشدر ب  یز از موارد ن  ی و در برخ   یشی اکسا  یبدر مقابل تخر  یستی مواد با   این 

  ی توانند آنتی شوند، م افزوده می   یونطور همزمان در فرموالسکه به  یوناتپروپ  ید  یوممانعت شده و ت  ی از فنلها  یباتیترک  شوند.
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  UV  یعنوان پایدارکننده هاممانعت شده، به  ینهایآزول ها و آم  یاز بنزو تر  ترکیباتی  ینمؤثری باشند.همچن  یها  یداناکس

 نمایند. عمل می مؤثری در برابر تابش فرابنفش  

( و کربن بالک  Tio2)  یداکس  ی د  یتانیمت   یها یگمانتوان از پدر برابر نور شفاف باشند، می   یستکه الزم ن  یمحصوالت   برای

 استفاده کرد.  UVمؤثر   ی عنوان محافظ هابه یزن

  ییمتناسب با کاربرد نها   یژهو   یطشوند که شرامی   یدتول   یل دل  ین به ا  یرینی،استا  یکترموپالست  یستومر هااز انواع اال  بسیاری

 قطعه را فراهم آورند. 

، در  یافتهبهبود  یداریشدن، با پا   یساز   یزهکه به هنگام آم  یچند منظوره و با کاربرد عموم  یرینیکاستا  یادسته   کوپلیمرهای

سخت و    ی گیرند.کامپاند هامورد استفاده قرار می  ی و کابل و کاربردهای پزشک  یم س  ی هاپوشش ی باشند، برامی عمل محلول  

 شوند. می  یهو اکستروژن، ته یقیگیری تزر استفاده در قالب  ی صلب برا

  یک پالست  ترمو  یا ها( االستومر ه  یکگرمانرم )ترموپالست  یبسپارها   یشترشده و برخالف ب  یزههای ولکاناغلب الستیک   همانند 

 ندارد. ی کاربرد تجار یچ شود، همی  یه خالص ته یمر صورت پلکه محصول فقط به  یوقت یرینی، استا

شرا   بسته نها  یبرا  یژهو  یط به  کاربرد  ناگز  یی هر  با   یمرپل  یرمحصول،  پل  یستی خالص  فروغن   یگر، د  یمرهایبا  و    یلرها ها، 

 شوند.  یساز یزه، آمیی های متناسب با کاربرد نهاافزودنی 

 باشد.می  %50در محصوالت به دست آمده، کمتر از   ی دسته ا  یمردر همه موارد، مقدار کوپل  تقریباً

 

 : SBS مزايای

 اتاق.  یطول باال در دما   یادخوب و ازد یکیخواص مکان (1

 دارند.   یینیپا  یمت ق SBSهای رزین  (2

 توان استفاده کرد. ها می نمودن آن  یندفرا ی گرمانرم برا  یبسپارها یندیفرآ یزاتاز تجه (3

 نمود.  یافتتوان دوباره باز را می  یندمانده از فرآ یبر جا  یمواد اضاف (4

 شود. اضافه می  یونکه به منظور اصالح کننده ضربه به فرموالس ی کار یزه در آم  یعال  یافزودن (5

 : SBSهای و محدودیت  معایب (6

 . یفضع یفشار  ییخواص مانا (7
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 در مقابل حالل.  یف مقاومت ضع (8

 باال.  ی در دما یف مقاومت ضع (9

آن    ییدر مصرف نها   یکار   یتکه حساس  ییدر جاها  یعنیتوان از آن استفاده کرد.می   یبحران  یرکاربردهای غ  یفقط برا (10

 وجود نداشته باشد. 

 

 محصول   آيسیک کد و نام -1-1

ISIC   های اقتصادی تولیدی است. هدف اصلی  نوعی طبقه بندی استاندارد برای فعالیتISIC   ای از  فراهم کردن مجموعه

دهند طبقه بندی  های اقتصادی را براساس نوع فعالیتی که انجام میهای فعالیتی است بطوریکه در آن بتوان موجودیت رده 

 . نمایدهای صنعتی استفاده می بندی فعالیتی برای دستهبنداز این طبقه  معدن و تجارت کرد. وزارت صنایع و 

   :باشدی م کد آیسیک محصوالت تولیدی طرح به شرح زیر 

 
 ياب وزارت صنعت، معدن و تجارت( )ماخذ: وبسايت بهین  طرح محصوالت کیس يکدآ: 1جدول 

 واحد  کد آیسیک  نوع محصول 

 تن 2413412332 انواع پلی استایرن  
 

  گمرکی تعرفه شماره -2-1

بازرگانی، بیشتر از  المللی جهت کدبندی کاالها در امر صادرات و واردات و تعیین حقوق گمرکی و سود  ستدهای بین   و  در داد 

طبقه  نوع  م دو  استفاده  طبقه شودی بندی  از  یکی  نامبندی.  دیگری  ها،  و  بروکسل  تجارت  طبقهگذاری  استاندارد  مرکز  بندی 

م بین طبقه .  باشدی الملل  طبقه روش  ایران،  خارجی  بازرگانی  در  استفاده  مورد  و  بندی  نیازها  بنابر  که  است  بروکسل  بندی 

 ا انجام گرفته است. ههای بیشتری در زیر تعرفهبندی کاربردهای خاص موجود، بعضاً تقسیم

های گذشته  باشد و طی سال های انجام شده محصول طرح دارای کد تعرفه مجزا برای واردات و صادرات نمی با توجه به بررسی 

 از کد تعرفه کلی برای این نوع محصول استفاده شده است 

 
 : شماره تعرفه گمرکی محصوالت طرح 2جدول 

 ه تعرفهشمار نام محصول 

 3903 یی به اشکال ابتدا یرن، است یمرهایپل
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  صادرات و واردات شرايط -3-1

با توجه به ماهیت طرح شرایط واردات و صادرات این نوع محصوالت طی سالهای گذشته به کشور صورت گرفته است و  

 ممنوعیتی برای این امر موجود نمی باشد. 

 

  ملی  استاندارد ارائه و بررسی -4-1

 توجه به بررسی های انجام شده استاندراد داخلی برای این نوع محصوالت موجود نمی باشد با 

 

 جهانی  قیمت  همچنین و داخل  در محصوالت  تولید قیمت زمینه در الزم اطالعات ارائه  و  بررسی   -5-1

  محصول

 :شده است داده شرح ذیل در مهم پارامترهای از برخی که مؤثرند محصول قیمت بر مختلفی پارامترهای

 تمام قیمت در تعیین را ایعمده  نقش  و باشدمی  تولید متغیر  های هزینه  ترینمهم  از  یکی که مصرفی  اولیه مواد  قیمت (1

 .دارد محصول شده

 مصرف محصول، هایکانون  و اولیه مواد تأمین منابع به دسترسی لحاظ  از خصوص به واحد احداث جغرافیایی منطقه (2

 .داد خواهد قرار تأثیر تحت را مربوط هایهزینه 

 فروش قیمت و ... بر ضایعات تولیدی، میزان محصول گذاری، کیفیتسرمایه  بر تأثیر طریق از استفاده مورد تکنولوژی نوع (3

 .بود خواهد مؤثر محصول

 .دارد محصول شده تمام قیمت و تولید متغیر هایهزینه  در مستقیم تأثیر نیاز مورد انسانی نیروی هزینه (4

 سرشکن از طریق تولید ظرفیت  افزایش که ترتیب این به است، مؤثر محصول فروش قیمت روی بر واحد تولید ظرفیت (5

 .گرددمی محصول شده تمام قیمت کاهش باعث سربار هایهزینه  نمودن

 در باید  تأمین نماید، را  تولید  های هزینه  بایستمی  که این  بر عالوه شده تولید محصول فروش قیمت فوق،  نکات  به توجه  با

 آورد.  بدست را بازار از سهمی بتوان که باشد حدی

 . باشدی م  3جدول  قیمت فروش محصوالت طرح به شرح 
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 : قیمت فروش محصوالت طرح3جدول 

 شرح
 قیمت فروش

 تن( /میلیون ریال)

 SBS 230پلیمر گرانول 

 

 قیمت محصول در طرح، با درصد قابل رقابتی با نمونه های وارداتی پیش بینی شده استشایان ذکر است 

 

 منطقه  کشورهای و داخل در نظر مورد محصول کاربرد و مصرف موارد  توضیح  -6-1

محصوالت  های مختلف صنعت شیمیایی و مواد کشور باعث باال رفتن کیفیت و تولید  تواند در بخش محصول تولید طرح می 

 جدید گردد. 

 باشد. صورت کلی کاربرد محصول طرح به شرح زیر می به

 شده. یزه ولکان یکالست یگزینجا  (1

دارند،    یاز ن  ی متوسط  یی کاربرد نها  ی شده اند به دما  یند شکل داده و فرآ  یقی گیری تزر که به روش قالب  SBSقطعات   (2

 پرده و مبلمان.  یعا و صن ییمواد غذا یکفش، بسته بند  یعصنا  ی عنوان مثال برابه

 . یمس یهاها و پوشش ها، لوله اکستروژن ورقه (3

 . یکار  یزهآم  یاصالح کننده ضربه برا (4

 ها. ها، درزگیرها و پوشش چسب (5

 روان کننده.   یهاروغن  یبرا یسکوزیتهدهنده شاخص و  یشافزا (6

 . یمری پل یمخلوط ها  یا   یمریهای پلآمیزه  (7

 مواد گرماسخت یدر نقش اصالح کننده برا (8

 

  محصول مصرف  بر آن اثرات و تحلیل و تجزيه و جايگزين کاالهای بررسی -7-1

SBS  ی های االستومراتاق مانند الستیک   یمواد در دما  یناست. ا  االستومریک  به نام ترموپالست  یژهو  یااز ماده  ینوع   ینهمچن  

را به    ها یکانواع الست  یشتر قرار داد. ب  یند تحت فرآ   ها یکها را مثل پالستتوان آن پس از حرارت دادن، می   ی ول  ،کنندرفتار می 
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شدن حالت   یابدون شبکه  االستومرها یک  ترموپالست یر و سا  SBSنمود؛ اما   یندتوان فرآمی  یبه سخت  ی، اتصاالت عرض  یل دل

 نمود.   یندمختلف فرآ ی هابه شکل  ی،ها را به راحت شود تا بتوان آن امر موجب می  یندارند و ا  یکیالست

 شود: را شامل می  یر کاربرد دارند، موارد ز یکعنوان الستکه به  یمرهاییپل  سایر

 ایزوپرن ی پل  -

 انبوتادی ی پل  -

 ایزوبوتیلن ی پل  -

 ها  یورتانی پل  -

 کلروپرن ی پل  -

 یلیکون س -

 

  منطقه کشورهای و ايران در کاال  استراتژيکی اهمیت -8-1

محصول مورد بررسی در طرح، با توجه به جایگزینی با مواد فلزی، یکی از استراتژیک ترین  مواد در تولید انواع محصوالت  

می باشد، زیرا با توجه به ماهیت محصول، از  وزن کمتری نسبت به سایر رقبای خود برخوردار می باشد که این یکی از اصلی  

 ی این محصوالت با انواع جایگزین های فلزی می شود ترین فاکتورهایی است که باعث جایگزین 
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  محصول کننده مصرف و کننده تولید عمده کشورهای -9-1

با توجه به بررسی های انجام شده، مطابق اطالعات سازمان تجارت جهانی، مقدار واردات، بزرگترین واردکنندگان این نوع  

 ارائه شده است.محصوالت به کشورهای مختلف طی سالهای گذشته 

 

 ( www.trademap.org: ماخذ)  تن به ارقام - یالمللنیب عرصه در SBS واردات حجم: 4جدول 

 2019 2018 2017 2016 کشورهای واردکننده 

China 2901588 3137153 3851318 4175183 

Germany 785719 814618 858935 789086 

Hong Kong, China 725520 744269 701955 638061 

United States of America 641199 658134 689307 607197 

Italy 545126 551685 552941 531288 

Poland 353406 372444 429020 454250 

Turkey 508804 534542 471564 436588 

Malaysia 192421 190184 291620 407226 

Viet Nam 309052 369340 373721 404868 

France 285504 339750 335244 321289 

Thailand 258175 252150 248622 243822 

Indonesia 196157 200461 213731 227801 

Netherlands 191047 192966 186953 226143 

Spain 165377 168159 193554 221823 

Canada 222117 216471 220532 211221 

Belgium 191462 190428 217649 184205 

India 150763 157910 180266 179360 

Brazil 125293 138866 150561 171659 

Austria 161086 165812 161834 164376 

Egypt 57510 No Quantity No Quantity 144923 

Russian Federation 126574 126096 120704 138073 

Philippines 85441 77939 93547 108763 

Japan 105346 102487 103220 102059 

Sweden 106726 109688 117869 101320 

Bangladesh 64395 65452 73293 92927 

Korea, Republic of 83489 119153 112718 91858 

South Africa 80687 72826 77992 79547 

Switzerland 87405 85187 80456 78286 

Ukraine 68489 68410 72883 72602 

Australia 77658 77138 76696 71886 
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Belarus 67591 No Quantity 67047 70653 

Denmark 67543 64474 68808 70027 

 

  



 

 احداث واحد تولید  گزارش طرح توجیهی

 SBS یمرپل

 99-145 شماره:

 12/08/99تاریخ:

 

19 

 

 

 SBS واردکننده  عمده یکشورها: 1شکل  

  
انجام شده، مطابق اطالعات سازمان تجارت جهانی، مقدار صادرات، بزرگترین صادرکنندگان  از سویی با توجه به بررسی های  

 این نوع محصوالت به کشورهای مختلف طی سالهای گذشته ارائه شده است. 

 

 ( www.trademap.org: ماخذ)  تن به ارقام - یالمللنیب عرصه در SBS صادرات  حجم: 5جدول 

 2019 2018 2017 2016 کشورهای صادرکننده 

Korea, Republic of 2064787 2075670 2147193 2156271 

Taipei, Chinese 2011654 2073616 2064639 2068743 

Belgium 1147973 1143638 1156975 1075870 

Hong Kong, China 943601 932781 935142 931438 

Malaysia 339220 342037 567969 712008 

Netherlands 641043 695014 643312 624006 

United States of America 593307 612706 607753 603182 

France 522704 514687 522127 511783 

Thailand 347148 370830 515857 493398 

Germany 439501 463526 451935 454922 

China 368785 391399 395637 371083 

Singapore 335729 347266 366846 367972 
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 2019 2018 2017 2016 کشورهای صادرکننده 

Japan 293804 327572 356355 357203 

Italy 220077 252619 257472 261842 

Spain 221968 243077 234640 235565 

Saudi Arabia 174187 222686 215766 204986 

Iran, Islamic Republic of 66203 157369 236810 177939 

Russian Federation 130160 121276 127039 135801 

Czech Republic 136157 141765 132105 116036 

Free Zones 55304 67902 75817 95782 

Poland 92312 92241 87565 93569 

Turkey 26172 31036 54231 91666 

Canada 74871 79404 79164 81068 

Indonesia 21021 35417 58281 75290 

Brazil 67154 63025 61858 71508 

Greece 69910 72327 67282 65321 

Viet Nam 29236 40209 54224 62929 

India 89405 76551 72414 57053 

Colombia 47011 52290 51370 52362 

 

 


