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 مشخصات عمومی

 GRP یهالوله نام محصول

 نت 1700 ظرفیت طرح

 کاربرد محصول

 انتقال آب هاییستمس، روستاها و غیره، استفاده در ابرای شهره یرسانآب

، صنایع نفت و گاز و غیره، احداث هایشگاهپاال، هاکارخانهسایر سیاالت در 

 ،مناطق کم آب کشور، انتقال آب از مناطق پرآب به ینشانآتش یهاشبکه

 آبیاری یهاشبکهایجاد و  فاضالب شهری و صنعتی هاییستمس یجادا

 بررسی بازار

ریال تا  1،000،000ضخامت آن بین  بر اساسقیمت هر متر محصول  قیمت فروش محصوالت

 .باشدیمریال متفاوت  200،000،000

 تن 11382 ی( داخلمیزان نیاز )مصرف

 تن 11885 میزان تولید داخلی

 بررسی فنی طرح

 فرآیند تولید

د زیر تولی هایروشعمدتاً به یکی از  فایبرگالس هایلوله طورمعمولبه

 :گرددمی

 :(Centrifugal Casting) مرکز از گریز روش

 و گردندیم قالب داخلی جداره وارد رزین و شیشه الیاف مخلوط روش این در

 نای. گرفت خواهد شکللوله قالب، دوران از حاصل مرکز از گریز نیروی اثر در

 دتاًعم و داشته باالیی نسبتاً هزینه مرسوم یهاروش سایر با مقایسه در روش

 .گیردیم قرار موردتوجه یرمنظمغ مقاطع با خاص یهالوله تولید برای

 (Dis continuos) ناپیوسته به روش یبرگالسفا اتصاالت و لوله

 لیافا هاآن تولید برای که شودیم اطالق ییهالوله به ناپیوسته GRP یهالوله

 یهندس ابعاد با دوار فلزی قالب یک روی بر سیلیسی ماسه و رزین شیشه،

 نهات لوله که است مفهوم این به ناپیوسته کلمه. شوندیم پیچیده ،مشخص

 .باشدینم پیوسته لوله تولید و گشته تولید قالب طول اندازهبه

 ،رفیمص مواد میزان افزایش با توانیم که است این در تولید روش این ویژگی

 .نمود تولید باال فشار تحمل یتباقابل ییهالوله

 از استفاده یکدیگر به ناپیوسته GRP یهالوله اتصال برای مرسوم سیستم

 .باشدیم (Bell and Spigot) یاکاسه اتصاالت
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 دیگر انتهای در و (نری) ترکوچک خود انتهای یک در لوله حالت این در

 بندآب اتصال محل در لوله دو ،اورینگ یلهوسبه و بوده (مادگی) تربزرگ

 .شوندیم

 (Continuos) پیوسته به روش یبرگالسفا اتصاالت و لوله

 یک زا هاآن تولید برای که شودیم گفته ییهالوله به پیوسته GRP یهالوله

 این در. گرددیم استفاده پیشرفته پیچی الیاف سیستم و متغیر فلزی قالب

 ممتد و پیوسته صورتبه و دلخواه یهاطول در GRP یهالوله سیستم

 .ندارد وجود هاآن در طولی محدودیت و یدشدهتول

 دلخواه یهاطول با لوله ساخت امکان و تولید سرعت در ،روش این اهمیت

 .نمود تولید باال حلقوی سفتی با ییهالوله توانیم و بوده

 واشره چند یا دو کوپلینگی اتصاالت از پیوسته GRP یهالوله اتصال برای

 .شودیم استفاده

 به برگالسیفا کوپلینگ یک باید یکدیگر به لوله دو اتصال برای حالت این در

 .شود گرفته کار

 GRP یهالولهطرح تولید  آالتینماشتجهیزات و 

 سیستم برش طولی حین حرکت

 سیستم تهویه بخارات سمی

 لببهلبسیستم جوش 

 سیست تغذیه کاتالیست

 سیستم کنترل اتوماتیک

ملی متر و  300ه عو سره گردان برای تولید لوله به قط کمجموعه کامل دیس

... 

 نوع مواد اولیه

 شرح

 الیاف شیشه

  (استریپلرزین )رزین 
 بررسی مالی طرح

 جمع کل: ارزی: سرمایه ثابت

 ریالی: میلیون ریال 67850

 میلیون ریال 67850

 میلیون ریال 64000 سرمایه در گردش

 میلیون ریال 131850 سرمایه کل

 


