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 مشخصات عمومی

 فشار متوسط و ضعیف هایشیلنگ نام محصول

 تن 500 ظرفیت طرح

 کاربرد محصول
هوای فشرده و  مخصوصاًمورد مصرف این محصوالت در انتقال گازها و مایعات، 

 باشد.می هیدرولیک هایسیستمروغن بکار رفته در 

 بررسی بازار

 ریال 1،500،000اینچ  5شیلنگ  (کیلوگرم 5) هرمترقیمت فروش  قیمت فروش محصوالت

 تن 9720 ی( داخل)مصرفمیزان نیاز 

 هیچ واحد فعالی در داخل کشور وجود ندارد. میزان تولید داخلی

 بررسی فنی طرح

 فرآیند تولید

اکستروژن  یمرحله مثالعنوانبه، شودمیگوناگونی انجام  هایروشبهتولید 

سرد یا گرم انجام شود در تغذیه سرد  یتغذیهالستیک ممکن است به دو صورت 

 شودمیالستیک بدون گذر از آسیاب غلطکی به درون قیف اکسترودر وارد 

ار نو یک صورتبهدر تغذیه گرم الستیک پس از گذر از آسیاب غلطکی  کهدرحالی

 شودیمدر این طرح از اکستروژن با تغذیه گرم استفاده  شودمیوارد قیف اکسترودر 

 هتنیددرهممارپیچی یا  صورتبهالیاف پیچی، این الیاف ممکن است  یمرحلهدر 

ر است د شدهانتخاب تنیدهدرهمدور الستیک پیچیده شوند که در این طرح روش 

پخت سربی داخل روکش سربی انجام  پخت نیز چندین روش وجود دارد یمرحله

 شودمیمختلفی روی شیلنگ خام اعمال  هایروشکه این روکش خود با  گیردمی

سپس شیلنگ با این روکش سربی پخت و پس از تکمیل عملیات پخت سرب از 

دیگر برای حفظ شکل شیلنگ دور آن پارچه  درروشیو  شودمیشیلنگ جدا 

دیگر الستیک بدون  درروشی شودمیو بعد از پخت پارچه جدا  شودمیپیچیده 

 شود.مییا حمام نمک مذاب پخت مایکروویو روکش اضافی داخل یک 

 نوع و میزان مواد اولیه

 

 واحد مصرف سالیانه خوراک

 کیلوگرم 189000 الستیک نیتریل

 کیلوگرم 9450 اکسید روی

 کیلوگرم 2362 اسید استئاریک

 کیلوگرم 235540 دوده

 کیلوگرم 11812 کنندهنرم

 کیلوگرم 3070 گوگرد
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 کیلوگرم 14175 فاکتیس

 کیلوگرم 3540 ضد اکسایش

 کیلوگرم 52500 استرپلی

MBTS 3540 کیلوگرم 

  کیلوگرم 80000 نمک
 داخلی مواد اولیه تأمینمحل 

 بررسی مالی طرح

 سرمایه ثابت

 ارزی:
 جمع کل:

 میلیون ریال 9431.6
 ریالی:

 میلیون ریال 9431.6

 میلیون ریال 1353.4 سرمایه در گردش

 میلیون ریال 10785.09 سرمایه کل

 میلیون ریال 150،000 فروش سالیانه

 فناوری کنندگانتأمینصاحبان / 
به آلمان، آمریکا، انگلستان، ژاپن، سوئیس، چین  توانمیدر این زمینه  تکنولوژیکشورهای مطرح و صاحب  ازجمله

 و ترکیه اشاره کرد.
 


