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 مشخصات عمومی

 گوشت بندیبستهفیلم  نام محصول

 تن در سال 2200 ظرفیت طرح

 کاربرد محصول
مواد غذایی مانند گوشت قرمز، گوشت، ماهی  بندیبستهبرای  چندالیه هایفیلم

که  شندبامیمختلف  هایپالستیکترکیبی از  چندالیه هایفیلم. شودمیاستفاده 

 .گردندمیو شفاف تولید  (میکرون 100کمتر از )خیلی نازک  هایفیلمبه شکل 

 بررسی بازار 

 ریال 160،000 محصولقیمت هر کیلوگرم  قیمت فروش محصوالت

 هزار تن در سال 846 ی( داخل)مصرفمیزان نیاز 

 هزار تن در سال 1100 میزان تولید داخلی

 بررسی فنی طرح

 فرآیند تولید

که  شودمیاز روش کواکستروژن استفاده گوشت  بندیبسته هایفیلمبرای تولید 

یا  شده، کواکستروژن فیلم دستی گریریختهدارای پنج فرایند کواکستروژن فیلم 

 هایفیلمو  سازی، کواکستروژن لمینتدهی پوشش، کواکستروژن ایلوله

 شده، به اکسترود کردن ماده گریریختهکواکستروژن آرایش یافته، فرایند فیلم 

 و سرانجام چندالیهن به شکل یک فیلم آو سرد کردن  مذاب بر روی غلتک سرد

در فرایند پوشش دهی اکستروژن، . شودمین بر روی یک غلتک، مربوط آپیچیدن 

یل کاغذ یا فویل اکسترود شده ماده اکسترود شده مذاب بر روی یک زیر الیه از قب

ی کواکستروژن وقت چندالیه شودمیو پس از سرد شدن به دور یک غلتک پیچیده 

هم  به هاآنبین دو زیر الیه و با چسباندن  شدهذوبکه پلیمر  گرددمیتشکیل 

. شودمیپلیمر سرد شده به دور غلطک پیچیده  ازآنپسو  شودمیاکسترود 

رایند یا ف گریریختهبا فرایند  توانندمیه آرایش یافته کواکسترود شد هایفیلم

دهی اضافی قبل از پیچیده شدن بر روی غلتک شکل یکدمشی ساخته شوند اما به 

 .نهایی نیاز دارند

 د اولیهنوع و میزان موا

 

 واحد مصرف ساالنهمقدار  خوراک

 تن 1500 اتیلنپلی

 تن 717 اتیلن ونیل استات

  تن 1/113 مواد افزودنی
 داخلی مواد اولیه تأمینمحل 
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 بررسی مالی طرح

 سرمایه ثابت

 ارزی:
 جمع کل:

 یلیون ریالم9025.25
 ریالی: 

 ریال یلیونم9025.25

 ریال میلیون4615.13 سرمایه در گردش

 ریال میلیون 13640.38 سرمایه کل

 میلیون ریال 352،000 فروش سالیانه

 فناوری کنندگانتأمینصاحبان / 

 باشدمیالیه  3انواع گوشت مربوط به دستگاه دمشی  بندیبستهالیه برای  3قسمت عمده دانش فنی تولید فیلم 

 دردستالیه را  3 هایفیلماز بازار خطوط تولید  توجهیقابلچینی و هندی بخش  کنندگانتأمینامروزه سازندگان و 

 .آیندمیدارند سازندگان آمریکایی و اروپایی هم جزو رهبران فناوری ساخت این خطوط تولید بشمار 
 


