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 واحد تولید محصوالت پلی اتیلن موضوع 

محصوالت و 

 ظرفیت

جداره )کروگیت( فاضالب از پلی  تن، لوله دو033نوار آبیاری از پلی اتیلن

میلیمتر از پلی  003تن، لوله تک جداره آب با قطر کمتر از  0333اتیلن

 تن0033یک الیه معمولی از پلی اتیلنتن و فیلم  0333اتیلن

 اجرا محل
 جاده ساوه جنب 0لومتریک ن،یشهر فامن ن،یاستان همدان، شهرستان فامن

 سوگستر شرکت
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 میلیون ریال000550  کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 00000 ثابتسرمایه گذاری  

 ریالمیلیون  56303 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 5766073 گردش  در سرمایه 

ی  
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 سال 53 دوره بهره برداری 

ارزش فعلی خالص با نرخ 

 %20تنزیل 
 میلیون ریال 00607657

ی
صاد
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ی و 

مال
ج  

تای
ن

 

 % 06640 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

  سال 5.33 گذاری سرمایه بازگشت دوره

 نفر 65 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

  



 معرفی پروژه-1

( تیجداره )کروگولوله د تن، 0333لی اتیلن به ظرفیت اسمی هدف از اجرای طرح احداث کارخانه تولید نوار آبیاری از پ

به ظرفیت  لنیات یاز پل متریلیم 003لوله تک جداره آب با قطر کمتر از  ،تن 0333به ظرفیت اسمی  لنیات یفاضالب از پل

تن می باشد این کارخانه در استان همدان  0033به ظرفیت اسمی  لنیات یاز پل یمعمول هیال کی لمیفتن و  0333اسمی 

روز  033در  متر مربع احداث خواهد شد 53333د در زمینی به مساحت حدو جاده ساوه 0ستان فامنین کیلومتر شهر–

 ساعته در روز فعالیت خواهد کرد  0کاری در سال و در سه شیفت 

 به طور کلی هدف از اجرای طرح به منظور نیل به اهداف زیر می باشد.:

 آوری.صادرات و ارز -5

 ایی و جلوگیری از مهاجرت نیروهای تحصیل کرد. اشتغال ز -0

 کمک به عمران و آبادی منطقه.-0

 ارزش افزوده محصوالت پتروشیمی -6

 ارائه محصول باکیفیت های جهانی -0

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 سوگستر شرکت جنب ساوه جاده 0کیلومتر فامنین، شهر فامنین، شهرستان همدان، استان

 

 محصوالت)مشخصات فنی محصول( معرفی محصول یا-3

 نوار آبیاری

ای برای آبیاری قطرهتیپ ای کشت های متراکم و ردیفی بسیار مناسب است. از نوار برای آبیاری قطره تیپنوار آبیاری 

مانند هندوانه، گوجه فرنگی، پیاز، سیب زمینی، ذرت، توت فرنگی  … جات، گیاهان ردیفی، علوفه وانواع سبزیجات، صیفی

مناسب آبیاری قطره ای روی سطحی  (Tape) شود. نوار آبیاری قطره ای یا همان تیپای استفاده میهای گلخانهو کشت

http://www.irrigationshop.ir/tape-dirp-irrigation/


شود ای محسوب میهای دریپردار مخصوص آبیاری قطرهیپ نوعی از لولهنوار آبیاری ت و زیر سطحی کم عمق مناسب است.

 .سال پیش در ایاالت متحده آمریکا تولید شده است 03که اولین بار حدود 

 لوله های کاروگیت

حداکثر و  اندهای بدون فشار )ثقلی( طراحی شدهلوله دو جداره پلی اتیلن اسپیرال برای کاربرد در شبکهیا لوله کاروگیت 

بار می باشد. لوله کاروگیت با این تفکر ایجاد شده اند که در عین باال بودن مقاومت حلقوی لوله  560ها فشار طراحی آن

ک های تتری نسبت به لولهکاروگیت )یکی از مهمترین پارامترهای طراحی در لوله های مدفون و تحت بار( از وزن پایین

که مقاومت حلقوی تابعی از شکل جداره لوله است، طراحی جداره به صورت مقاطع مستطیل جداره برخوردار باشند. از آنجایی

 شکل بوده که این باعث افزایش مقاومت حلقوی می شود.

 لوله های پلی اتیلن تک جداره

بسته به مواد )اتمسفر  63تا  0آن در فشارهای بین توان از ، از جمله این لوله ها است که میوله پلی اتیلن تک جدارهل

ویژگی های منحصر بفرد لوله پلی اتیلن نسبت به انواع دیگر  .اولیه و قطر و ضخامت لوله( در صنایع مختلف استفاده نمود

 های انتقال و توزیع آب شبکه در ها لوله این از استفاده رشد سرعت که است گردیده باعث( …  لوله ها )فوالدی، آزبست، و

شت زمان رشد با گذلوله های پلی اتیلن و سیستم های آبیاری تحت فشار نسبت به دیگر موارد بسیار بیشتر باشد. مصرف 

ن با اتیلچشمگیری داشته و این رشد فزاینده به دلیل استفاده از تکنولوژی های جدید در ساخت مواد اولیه لوله پلی 

 .های گرید به وجود بیایدکیفیت بهتر، باعث شده است تا نسل جدیدی از لوله های پلی اتیلن

 فیلم پلی اتیلن

عبارت فیلم به الیه نازکی از ماده اطالق می شود که دارای پیوستگی منظم و با قابلیت انعطاف باال می باشد. یک فیلم 

می  5mmمتر تا میکرو 360یلم ها متغیر است و از ختلف باشد. ضخامت فممکن است دارای یک یا چند الیه از مواد م

ها نیز خصوصیات فیلم های مختلف بیشتر به ماده سازنده آن وابسته است البته اثر مواد افزودنی و بهبود دهنده تواند باشد.

 دارد. روی قیمت تمام شده این محصوالتها بیشترین تاثیر را باشد. مواد اولیه فیلمتاثیر نمیها بیدر خصوصیات این فیلم

 

http://www.irrigationshop.ir/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%AA%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86.html
http://www.irrigationshop.ir/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%AA%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86.html
http://www.irrigationshop.ir/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d8%a2%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2.html
http://www.irrigationshop.ir/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d8%a2%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2.html


 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 و تعرفه محصوالت طرح ISICکدهای 

ف
دی

ر
 

 نام محصول
 ISICکد 

واحد 

 سنجش
 کد تعرفه

 انگلیسی فارسی

 04545343 تن Irrigation strip 0003050004 اتیلننوار آبیاری از پلی 5

0 
جداره )کروگیت( فاضالب  لوله دو

 اتیلناز پلی
Swadge double layer pipe 0003050005 04570533 تن 

0 
لوله تک جداره آب با قطر کمتر از 

 میلی متر از پلی اتیلن 003

Single layer pipe of water 

with diameter lower than 

630 mm 

 04570533 تن 0003050000

 04035303 تن 0003050737 * یلنات فیلم یک الیه معمولی از پلی 6

 tpo.ir-5040صادرات و واردات سال  کتاب مقررات، www.behinyab.ir یاببهینماخذ: پورتال 

 

 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-4

بطور  (5040-5633)سال آینده  0در  شود که تقاضای آتیمیبینی وضعیت آتی بازار نوار آبیاری اینگونه تحلیل پیش

سال آینده به طور میانگین معادل  0این در حالی است که تولید داخلی کشور طی . تن برآورد شده است 65005میانگین 

مازاد عرضه دهنده این رقم نشان .دهدتن مازاد را نشان می 0566باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی تن می 60600

 این محصول است که احداث واحد تولیدی در صورتی توجیه پذیر است که عرضه به بازارهای جهانی صورت گیرد.

ود که تقاضای شاتیلن اینگونه تحلیل میجداره آب از پلیجداره گاز، کروگیت و تکهای تکبینی وضعیت آتی بازار لولهپیش

این در حالی است که تولید داخلی . تن برآورد شده است 050353میانگین بطور  (5040-5633)سال آینده  0در  آتی

 تن 70435باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی تن می 600534سال آینده به طور میانگین معادل  0کشور طی 

و در صورت تولید  ارددهنده این است که نیاز بازار داخلی برای این محصول وجود داین رقم نشان .دهدکمبود را نشان می

 عرضه به بازار داخلی در اولویت قرار دارد.

بطور  (5040-5633)سال آینده  0در  شود که تقاضای آتیاتیلن اینگونه تحلیل میبینی وضعیت آتی بازار فیلم پلیپیش

طور میانگین معادل سال آینده به  0این در حالی است که تولید داخلی کشور طی . تن برآورد شده است 007407میانگین 

http://www.behinyab.ir/


دهنده این دهد این رقم نشانکمبود را نشان می تن 65433باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی تن می 000307

 و در صورت تولید عرضه به بازار داخلی در الویت قرار دارد. داخلی برای این محصول وجود دارد است که نیاز بازار

 

 طرحتعیین ظرفیت اسمی و عملی -5

 ظرفیت اسمی

 درصد استفاده ا ظرفیت اسمی        ظرفیت اسمی                     شرح

 %03 3333 نوار آبیاری از پلی اتیلن

 %03 0333 لوله دوجداره )کروگیت( فاضالب از پلی اتیلن

 %03 5333 میلیمتر از پلی اتیلن 033لوله تک جداره آب با قطر کمتر از 

 %03 2533 معمولی از پلی اتیلنفیلم یک الیه 

 

 ظرفیت عملی

 سال/  شرح
ظرفیت 

 اسمی(تن

درصد استفاده 

 از ظرفیت اسمی

ظرفیت 

عملی 

 )تن(

1330 1331 1330 1333 

33% 03% 03% 133% 

 2،433 1،323 1،443 123 2،433 %03 3333 نوار آبیاری از پلی اتیلن

لوله دوجداره )کروگیت( فاضالب از 

 پلی اتیلن
0333 03% 0،433 1،323 3،043 5،123 0،433 

 033لوله تک جداره آب با قطر کمتر از 

 میلیمتر از پلی اتیلن
5333 03% 4،333 1،233 2،433 3،233 4،333 

 2،333 1،033 1،233 033 2،333 %03 2533 فیلم یک الیه معمولی از پلی اتیلن

 

  



 شاخص های عملیاتی-0

 تعداد نوبت کار

 واحد مقدار شرح

 روز 033 تعداد روز کاری در سال

 نوبت 0 شیفت کاری در روز

 ساعت 0 ساعت کاری در شیفت

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

اکستروژن و شکل دهی، سردکردن و کشش و در  -روش تولید لوله های پلی اتیل به چهار قسمت کلی شامل اختالط

اختالط پلی اتیلن گرانول از انبار به دستگاه توزین رفته و در آنجا به مقدار نهایت بسته بندی تقسیم می گردد. در مرحله 

درصد وزنی ( به دستگاه مخلوط کن منتقل می گردد.  0معین وزن شده و سپس همراه با کربن یا دوده) به نسبت حداکثر 

حالت مطلوب ( به طور یکنواخت در دستگاه مخلوط کن این دو ماده و در صورت نیاز افزودنی های دیگر )برای رسیدن به 

مخلوط گردیده و سپس توسط ظروف قابل حمل به قسمت اکستروژن فرستاده می شوند. دقت در عملیات توزین مواد 

مخصوصا استفاده از دوده به میزن الزم  و انجام عمل اختالط یکواخت حائز اهمیت بوده و بایستی با  دقت کامل صورت 

 گیرد.

گیرد و عبور این ماده از قالبهای رت می توسط حرارت و اعمال فشار صوحمل در قیف که  زواد مخلوط شده پس ام

ه قسمت ب کننده می روند و توسط مارپیچ هایی مخصوص می باشد. گرانول های پلی اتیلن سپس از قیف به قسمت تغذیه

یچ پاز ماده در بخش انتهائی مارجلو و یا در حقیقت ناحیه ذوب مواد هدایت می گردند. در هنگام ذوب مواد حوضچه ای 

 تشکیل می شود.

عملیات ذوب مواد توسط المنت های حرارتی الکتریکی صورت گرفته و سپس تحت فشار به مرحله شکل دهی یا تیوپ 

ه )دای( نصب شده و لول سایزر می رود. در این قسمت عالوه بر هدایت شونده طبق برنامه ریزی تولید،  قالب مخصوص لوله

ورد نظر تولید می گردد. قالبهای مورد استفاده از نوع کربن استیل بوده و الزم است به طور دقیق طراحی گردند با قطر م



چه در جهت بدست آمدن بهترین محصول طراحی و ساخت نگردند موجب از بین رفتن نچرا که علیرغم سادگی آنها چنا

به دست می آید وارد مرحله سوم یعنی سرد کردن و یکنواختی محصول خواهد شد لوله ای که بدین ترتیب  مواد و غیر

کشش می شود به منظور جلوگیری از شکستگی لوله در مسیر تولید و هدایت به جلو در این قسمت توسط لوله کش به 

ناحیه خنک کننده برده شده و در آنجا توسط جریان آب خنک می شود پس از انجام عملیات خنک شدن، لوله وارد 

له می گردد و این دستگاه که پس از سیستم های خنک کننده نصب می شود. به صورتهای مختلف تولید دستگاه کشش لو

گردیده و معمولی ترین آن که در طرح حاضر نیز مورد استفاده قرار می گیرد از دو تسمه انتقال با قطعات مربوطه تشکیل 

تگاه ردیده و توسط دسائی که بدین ترتیب تولید گشده است. در مرحله نهائی که مرحله بسته بندی است ابتدا لوله ه

رانده شده و کار یکنواخت شدن آنها به اتمام رسیده است روی دستگاه جمع کن لوله جمع آوری شده و کشش به جلو 

 ربرای انتقال به بازار به انبار فرستاده می شوند. در آنجا یادآوری می شود که لوله های تولیدی به صورت حلقه های دوا

کیلوگرمی، لوله  030میلیمتری در حلقه های  553جمع شده و از نظر طول و وزن متفاوت می باشند برای مثال لوله های 

کیلوگرم بسته بندی می  00میلیمتری در حلقه های  03کیلوگرمی و لوله های  504میلیمتری در حلقه های  43های 

قرقره های نگهدارنده و جمع کننده لوله و در زمانیکه به وزن گفته گردند. اضافه می نماید که پس از حرکت لوله ها به دور 

شده رسید انجام عملیات برش توسط تیغه متحرک و یا اره دوار برش داده می شوند و پس از تکمیل جمع کن اول به 

انجام  ختجمع کن دوم انتقال می یابند. دستگاه های پیچش به یک کنترل سرعت مجهز بوده تا عمل بسته بندی یکنوا

 گی لوله جلوگیری به عمل آید.گرفته و از لهیدگی و شکست

 

  



 مواد اولیه  -0

 محل تأمین واحد شرح)مواد اولیه برای ساخت لوله کروگیت(

 داخلی کیلوگرم مستر بچ کربن بلک 

 داخلی کیلوگرم EX3پلی اتیلن سنگین 

 محل تأمین واحد شرح)مواد اولیه برای ساخت فیلم یک الیه معمولی(

 داخلی کیلوگرم پلی اتیلن سبک

 

 پیش بینی میزان تولید -3

 سال           /شرح          
ظرفیت 

 اسمی(تن

درصد استفاده 

از ظرفیت 

 اسمی

ظرفیت 

 عملی )تن(

1330 1331 1330 1333 

33% 03% 03% 133% 

 0،633 5،403 5،663 703 0،633 %03 0،333 نوار آبیاری از پلی اتیلن

لوله دوجداره )کروگیت( فاضالب از 

 پلی اتیلن
0،333 03% 0،633 5،403 0،063 0،503 0،633 

لوله تک جداره آب با قطر کمتر از 

 میلیمتر از پلی اتیلن 003
0،333 03% 6،333 5،033 0،633 0،033 6،333 

 0،333 5،033 5،033 033 0،333 %03 0،033 فیلم یک الیه معمولی از پلی اتیلن

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-13

 ارزش شرح شاخص

 %06640 (IRR) نرخ بازگشت داخلی کل سرمایه گذاری

 %00640 (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 0600 دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال 00607657 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 00356606 (میلیون ریال  )در سال مبنا ( زیان)میزان سود 

 %06600 مبنا -نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام

 


