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 خالصه کل طرح  

 یلن مت ی اکس ی استال پل ی پلگرید های مختلف  ید تول عنوان طرح 

 شهرک صنعتی شهرکرد  محل اجرا

 انواع گرید پلی استال  محصوالت تولیدی 

 تن در سال  20.000 ظرفیت

 یکول و سایر  گال  یلناتو  بوتانولید و فرمالوئ مواد اولیه مصرفی عمده

 انرژی 

 کیلووات ساعت  50,400,000 برق مصرفی 

 مترمکعب 5,900 آب مصرفی شرب 

 مترمکعب  10,500,000 گاز 

 نفر  198 زایی اشتغال

 مترمربع  60.000 زمین 

 میلیون ریال  16,790,799 گذاری کل طرح سرمایه 

 میلیون ریال   16,452,466 گذاری ثابت طرح سرمایه 

 میلیون ریال  338,333 سرمایه در گردش طرح 

 درصد  39.6  (IRR) نرخ بازده داخلی طرح

 میلیون ریال  10,668,640  (NPV) خالص ارزش فعلی کل سرمایه

 سال  4.63 عادی   دوره بازگشت سرمایه

 سال  5.95 دوره بازگشت سرمایه متحرک 

 میلیون ریال  2,326,325 سر  میزان فروش در نقطه سربه 

 درصد   21 سر )درصد تولید( نقطه سربه 

 میلیون ریال  8,259,616 ارزش افزوده ناخالص داخلی 

 میلیون ریال  6,633,558 ارزش افزوده خالص داخلی 

 میلیون ریال  83,093 سرانة اشتغال 
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  مقدمه

  منطقه جغرافیاییاجرای یک پروژه با استفاده از منابع موجود، نظیر مواد اولیه مورد نیاز، 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،رو مطالعه بازار به عنوان بخشی از فرآیند  اشد. از این صادرات و غیره تعیین شده ب

 الذکر در زمان مناسب صورت پذیرد. حصول اطالعات فوق 

  یع مواد مصنو  ید به تول  یعت( موجود در طبیدروکربنها)عمدتا ه  ی , با استفاده از مواد آل ید به مواد جد  یابی دست  ی بشر با تالش برا

معروف هستند.   یمری و گوگرد بوده و به نام مواد پل یتروژن , نیژن , اکسیدروژن مواد عمدتا شامل عنصر کربن , ه ین شد. ا  یل نا

و چمدان,    یف , ک  ها ی, بسته بند های , اسباب باز  ی خانگ   یل , از جمله در ساخت وسا  یعی وس  بردهایکار  یمصنوع   یا   یمری مواد پل 

,    ینتیو ز  یحفاظت از خوردگ  یبه عنوان رنگها برا  یانتقال أب, مواد پوشش  یها و لوله ها, شلنگ   یو صندل  یز کفش , م

از    یی نسبتا باال در ساخت اجزا   یدر دماها   ی باال حت  مبا استحکا  ی مهندس  یمرهایو باالخره به عنوان پل  یل اتومب  یکهایالست

 أالت دارند.   ینماش

خوب در مقابل    یداریو پا  ییینوزن مخصوص پا   یدارند . أنها دارا  یدیخوب و مفنسبتا    یکیو مکان  یزیکیخواص ف  پلیمرها 

هستند.    یکیالکتر  یقعا  یمرها ها شوند. اغلب پل  یشهش  یگزین توانند جا   یاز أنها شفاف بوده و م   یهستند. بعض   یمیاییمواد ش

 دارند.   یکیالکتر  یتهدا   یتقابل ی وجود دارند که تا حدود یز ن یخاص  یمرهای اما پل

برای   امکان سنجی  تدوین مطالعات پیش  اجرای طرح،  از  پل   یپل تولید گرید های مختلف  »هدف    یاکس   یاستال 

 باشد که به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است. می «یلنمت
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  محصول معرفی -1

  ی تر پل   یقصورت دق  به   است.   یمی در صنعت پتروش specialty از محصوالت رده  یکی استال    ی همان پل   یا   یلن مت  ی اکس  یپل 

  ی پل  یمرکه همان هموپل  یدفرمالده  ی دهند. البته پل  یقرار م   یدفرمالده  یه با پا  یمهندس   یها  یک استال را در گروه ترموپالست

 Celanese و Dupont دو روش توسط  یکنگردد. ل  یم  یهتجز   یحرارت   یطدر شرا  یداری عدم پا  یلباشد به دل   ی م  یزاستال ن

 یافت یش افزا ید فرمالده یپل   یداریپا در این روش    که ید گرد   ارائه 1962و   1959در سال 

  استال از راه پروتونه  تشکیل   استال است.   یهابا گروه   ی مهندس  یکپالست  یککه    باشدی م   یلنمت  یاکس   یپل   ی»استال« به معن 

مولکول    یکبه سرعت به   یدآمدهپد  یم اکسون  یون و از دست دادن آب است.    استالی هم  یدروکسیلِدار( کردن گروه ه)پروتون 

هستند    استالی از هم  یدارترها پا. هرچند که استال گیرد ی پروتون از دست داده و استال آن را م  یک. الکل  کندی الکل حمله م

 است.   یر پذ ها به سبب وجود استرها برگشت ل آن یتشک یول

  ی شود. نام ها  ی استفاده م  یمهندس   یها  یکگرمانرم(، پالست  یک)پالست  یکبه عنوان ترمو پالست  استال  یپل به عبارتی دیگر   

( Ultraform(، اولترافورم )Celcon(، سلکون )Duracon(، دراکون )Delrin)  ین (، دل رHostaformآن هوستافورم ) یگر د

 .است

به کمک آغازگر    یدشناسند. فرمالدئ  یم   یزن  یلن مت  ی اکس  یشود که آن را به نام پل   ی م  یهته   یداستال از فرمالدئ  ی پل  ین تر  یمعمول 

توسط شرکت دوپونت به صورت    1956بار در سال    یناول  یبرا  یمر پل   این   شود.  یم   یمریزه پل  ینفسف   یل فن  یتر  یرنظ  یونیآن  ی ها

فلزات    یگزین تواند جا  ی م  یکه دارد در موارد   یاتیخصوص  یلماده به دل  ین به بازار عرضه شد. ا  ین و با نام دل ر   ید تول  ی تجار

  ی پل  ی ها  ین رز   یشتر درصد است. ب  80تا    77  ین آن ها ب  ینگی دارند و درصد بلور   یادیز   ینگیاستال ها بلور  پلی  شود.   یآهن   یرغ

  30تا    20ممکن است به آن ها از    یو سفت   ی بهبود مقاومت خزش  یبرا  ینگوناگون هستند همچن  ی ها  یافزودن   ی استال دارا

 اضافه کنند.  یشهش یاف درصد ال

 

 (POM) یلنمت ی اکس  ی استال که با نام پل ی پل  -1-1

شود،    ی شناخته م   یز ( نPOM)   یلنمت  ی اکس  ی استال که با نام پل   یپل   محصول تولیدی طرح یکی از اشکال پلیمری می باشد. 

پل پل  ید آ  ی دست مبه  ید آلدهفرم  یمریزاسیون از  ارتجاع پذ  ی و سخت  ی با استحکام کشش  یستالی گرمانرم کر  یمری و    یری باال، 

  ی موجود است و م   بازار در    یمرو کوپل  یمر با دو نوع هموپل  یمر پل  ین است. ا  یین و جذب رطوبت پا  ی عال   یش خوب، مقاومت سا
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باال در مدت زمان    یواص در دماحفظ خ   یتقابل  یدارا  POM  ین،ها را پوشش دهد . عالوه بر ااز کاربرد   یعیوس  یفتواند ط

  ی مناسب برا  ی است که  آن را به انتخاب  یی مدت، و مقاومت آب و هوا   یطوالن   ی در برابر تنش ها  یکی مقاومت مکان  ی، طوالن

 کرده است.  یلتبد یمهندس س از قطعات حسا یاریبس

 

 

 : پلی استال 1شکل  

 

  ها ین رز   ین ا  C  070دهند. در باالتر از    ی از خود نشان م   ی آل  ی هادر برابر حالل   ی عال   ی مقاومت  ین رز  ین ا   یمر وکوپل  هموپلیمر 

در برابر آب داغ    ی استال ها مقاومت عال   ی دارند. پل   ینه و کلر   یک،آرومات  یفاتیک، آل  های یدروکربن در برابر ه  یخوب   یار مقاومت بس

و    ییگرما  یداری باال، پا  یدر دماها  ینبرخوردار هستند. همچن  یبهتر   داغ از مقاومت  یایآن در برابر قل  یمرهایدارند و کوپل

  ی داشته و نقطه ذوب باالتر  یبهتر   یکیمکان  یژگیآن و  یمرهای هموپل  ی شود ول  یم  یری تر قالبگداشته و راحت   یبهتر   یدرولیزه

 دارد.  یزن

کاهش    یزو در اثر کارکرد دراز مدت ن  کندی افت نم  یطرطوبت مح  یراستال تحت تاث  ی پل  یعال   یکیو مکان  یکی الکتر  خواص

  یاریدر بس  یدآم  یاستال نسبت به پل   یپل   یجتاًرا داراست، و نت  یی باال  یکالکتر  ی و د  ی استال ثبات ابعاد  یپل   یجه . در نتیابدی نم

  ی با پل  یقو قطعات دق آب  یر قطعات ز یی، قطعات کشو ی فلزات خواهد بود. بازده یگزینی جا  یبرا  یتراز موارد، انتخاب مناسب 

قطعات مرتبط    ی ها برا  ینه گز ین از بهتر   یکیاستال را به    ینبودن آن، پل   ی سم  ها،ین استال فوق العاده خواهند بود. عالوه بر ا 

 نموده است. یل تبد یی با مواد غذا
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 : پلی استال ییامزا

به فلزات شباهت    یل دل   ین هم برخوردار است )به هم  ی است و از استحکام خوب   یادی ز  یاربس  یشمقاومت سا  یماده دارا  این

  ی م  یببدون آس  یمدت کوتاه   یوس درجه سلس  120و در    یمدت طوالن   یوسدرجه سلس  80باال )در    یدارد(، تحمل حرارت 

 است. یسیتهاالست یتخاص ی کم، دارا بخوب، جذب آ  یکیخواص الکتر   ین،اصطکاک پائ یب مانند(، ضر

کند و در صورت روغن    یکار م  یبه خوب  یشود ، با سطوح فلز  ی به ندرت خراب م  یبعد از استفاده طوالن  یماده حت  ینا  سطح

 و حالل ها.  یمیایی شود ، مقاومت در برابر مواد ش  ی عمل گردش روان تر م یکار

 باال  یشیمقاومت سا (1

 استحکام باال  (2

 باال  ی مقامت حرارت (3

 خوب یکیدارا بودن خواص الکتر  (4

 یین جذب رطوبت پا (5

 یسیته دارا بودن خواص االست (6

 یین اصطکاک پا یبضر (7

 یمیایی مقاومت در برابر حالل ها و مواد ش (8

 یین پا  ی در دما ها ی و ضربه حت ی مقاومت در برابر فشردگ (9

 یک آالت اتومات ین در ماش یژهبه و یعال   یکار ین ماش یتقابل (10

 شود.  ی مدت به ندرت خراب م ی پس از استفاده طوالن ی کند و حت ی خوب کار م  یبا سطوح فلز (11

 از ویژگی های پلی استال ها می توان به موارد زیر اشاره نمود. 

 ( POM-Cبودن سطح تبلور) یینپا  یل بهتر به دل ی بُعد یداری پا (1

 (POM-Cتر ) ییناصطکاک پا یبضر (2

 ( POM-Cمرطوب)  یها یط در مح  یژهبهتر، به و  یشیو سا  ی چکش خوار یتخاص (3

 (POM-H)   9تا 4اچ  یخوب در محدوده پ  یمیایی مقاومت ش (4
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 ( POM-C)  13تا   4اچ  یخوب در دامنه پ  یمیایی مقاومت ش (5

 (POM-H)  یگراددرجه سانت 60: تا  یدرولیزمقاومت در برابر ه (6

 ( POM-C)  یگراددرجه سانت 85: تا  یدرولیزمقاومت در برابر ه (7

 ( POM-H) یگراددرجه سانت 90مداوم مجاز:   یکار یدما (8

 ( POM-C)  یگراددرجه سانت 100مداوم مجاز:   یکار یدما (9

 ( POM-C)  یینپا  یروانکار (10

 ( POM-Cکاهش تخلخل ) (11

 به شرح زیر می باشند.  استال  یپل   گرید های مختلف تولیدی از 

 300Kاستال  یپل  (1

 N109ldاستال  یپل  (2

 Fm090استال  یپل  (3

 SB35استال  یپل  (4

 Po20nlmbاستال    یپل  (5

 M90استال  یپل  (6

 Mc90استال  یپل  (7

 511DP-BK 402استال  یپل  (8

 500PNC010استال  یپل  (9

 100PNC010استال  یپل  (10

 501Snc010استال  یپل  (11

 

 محصول   آیسیک کد و نام -1-2

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 فعالیتبندی برای دستهاز این طبقه  معدن و تجارت کرد. وزارت صنایع و 

   : باشدی م 1جدول طرح به شرح   کد آیسیک محصوالت تولیدی

 یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت( )ماخذ: وبسایت بهین  طرح محصوالت کیس یکدآ: 1جدول 

 واحد  کد آیسیک  نوع محصول 

 تن 2413412348 پلی استال ها 

 تن 2413312346 پلی استال ها، پلی کربنات، پلی استرها به اشکال ابتدایی 
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  گمرکی تعرفه شماره -1-3

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

 .گذشته از کد تعرفه کلی برای این نوع محصول استفاده شده است

 : شماره تعرفه گمرکی محصوالت طرح 2جدول 

 ه تعرفهشمار نام محصول 

 39071000 پلی استال 

 

  صادرات و واردات شرایط -1-4

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 -1-5

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

 

 جهانی  قیمت  همچنین و داخل  در محصوالت  تولید قیمت زمینه در الزم اطالعات ارائه  و  بررسی   -1-6

  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
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 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  نماید،تأمین   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 

 

 : قیمت فروش محصوالت طرح3جدول 

 ماهیت شرح
 قیمت فروش

 )یورو/تن( 

 1200 کمینه انواع گرید پلی استال 

 2150 بیشینه انواع گرید پلی استال 

 

یورو می باشد که در این طرح بطور    2000تا    1900طبق بررسی های انجام شده، قیمت گرید مورد استفاده در کشور در حدود  

 یورو در نظر گرفته شده است.  1950میانگین برابر 

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

 

 منطقه  کشورهای و داخل در نظر مورد محصول کاربرد و مصرف موارد  توضیح  -1-7

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

 جدید گردد. 
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 بصورت کلی کاربرد محصول طرح به شرح زیر می باشد. 

 یچ ساخت چرخ دنده و پ (1

 ساخت فنر  (2

فلز  یهمجوار (3 قطعات  دارا  یبا  ز  ی که    یادی دوران 

 هستند. 

 ها ها و قرقرهمحور، بوش  یاتاقان، ید تول (4

 یره ساخت دستگ (5

 قطعات پمپ  ید تول (6

 هواکش  ید تول (7

 ساخت تسمه نقاله  (8

 ی آالت صنعت  ین قطعات ماش ید تول (9

 ی صنعت نساج  (10

 یکی و الکترون یکی الکتر یعصنا (11

 ی خودروساز یعصنا (12

 ساخت بست، نگهدارنده و خارها  (13

 کنقطعات برف پاک  (14

 و اهرم قفل  یندرب باک بنز  یلوال ید تول (15

 ها ینگ بلبر ین ب یکی پالست  یهاساخت بوش  (16

 ی ورزش  یل فندک و وسا ی، ساخت لوازم خانگ  (17

اکسترود (18 محصوالت  ورق   ی ساخت  لوله مانند  ها،  ها، 

  ی، قلب مصنوع  یرش  یر نظ  یپزشک   تیزا و تجه  هایلهم

 پا و زانو  ی پروتزها

 

  محصول مصرف  بر آن اثرات و تحلیل و تجزیه و جایگزین کاالهای بررسی -1-8

 گردند. با توجه به ماهیت محصول، این نوع محصوالت می توانند جایگزین انواع قدیمی تر مواد اولیه صنایع پایین دستی 

 

  منطقه کشورهای و ایران در کاال  استراتژیکی اهمیت -1-9

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

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

 . شودت با انواع جایگزین های فلزی می ترین فاکتورهایی است که باعث جایگزینی این محصوال
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  محصول کننده مصرف و کننده تولید عمده کشورهای -1-10

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

 محصوالت به کشورهای مختلف طی سالهای گذشته ارائه شده است.

 

 ( www.trademap.org: ماخذ)  تن به ارقام - یالمللنی ب  عرصه  در پلی استال واردات حجم: 4جدول 

 2020 2019 2018 2017 2016 کشورهای واردکننده 

China 262417 297596 319383 357584 338773 

Belgium 73671 81886 94994 88389 92821 

Germany 55503 56382 68422 69098 65298 

Hong Kong, China 72300 68418 76502 71915 54966 

India 33718 37037 41385 47143 49422 

United States of America 26797 30968 36829 39338 40129 

Japan 28267 31264 36253 38090 39894 
 

31080 36024 39513 37524 35305 

France 24987 28720 30271 29526 29923 

Czech Republic 20146 22847 23737 21154 22847 

Thailand 22518 22711 23076 24821 22143 

Turkey 18413 19265 20700 18944 22056 

Korea, Republic of 9388 10062 9970 9808 21046 

Brazil 18257 19136 20573 21406 20697 

Viet Nam 6872 8610 18705 19557 19305 

Netherlands 5948 13033 10391 18303 19155 

Malaysia 7620 9174 13214 15327 15754 

Austria 14683 16016 18073 17464 15727 

Singapore 11554 10503 13137 15553 15653 

Spain 11239 12940 12445 13120 13180 

Indonesia 10321 13545 12766 12986 12937 
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 پلی استال واردکننده عمده یکشورها: 2شکل  

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

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

 
 ( www.trademap.org: ماخذ)  تن به ارقام - یالمللنی ب عرصه در پلی استال صادرات حجم: 5جدول 

 2020 2019 2018 2017 2016 کشورهای صادرکننده 

Korea, Republic of 140591 152654 156673 190256 172991 

Germany 0 146483 172026 177658 157637 

Malaysia 85581 104337 120515 131313 129660 

United States of America 122563 135448 133414 121840 114625 

Belgium 66273 72879 81546 76454 95348 

Thailand 66422 81124 88564 83538 89990 

Taipei, Chinese 67589 70598 68795 70408 71611 

Hong Kong, China No Quantity No Quantity 68267 53262 60263 

Japan 47377 48835 57086 58558 51400 

Saudi Arabia 19 116 11117 35944 40127 

China 38808 33453 34798 31536 27613 
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Netherlands 1451 2180 1253 2418 23954 

Singapore 9046 8894 9633 10817 12664 

 

 

 پلی استال واردکننده عمده یکشورها: 3شکل  

  


