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 مشخصات عمومی

 فیلم میکروپرس نام محصول

 تن 1000 ظرفیت طرح

های کامپیوتر یا کاربرد در ژاکت، دیسک) یسطحمجزای  یهاحفرهدارای  هاییلمف کاربرد محصول

 پوشش شکالت(

ندق، ، فیفرنگتوتقارچ،  یبندبستهشده )کنترلاتمسفر  یبندبسته هاییلمف

 و...( هاییسبز

 پوشش دارو و کاربردهای بهداشتی() یوستهپهمبه یهاحفرهدارای  هایلمفغشاها یا 

 بررسی بازار 
 ریال 45593 یلوگرمکقیمت هر  قیمت فروش محصوالت

در ایران مصرف ندارد.  یبندبستهفیلم میکروپرس در کاربردهای  -)مصرف آتی(-تن 450 داخلی مصرف() یازنمیزان 

میوه، شکالت و دیگر  داشتننگه خاص برای تازه هاییبندبسته دراین فیلم  چراکه

امکان استفاده از  ازآنجاکه و رودیمبه کار  دارند، داشتننگهمحصوالتی که نیاز به تازه 

 یهاروشدر داخل کشور وجود دارد، در حال حاضر استفاده از  ترارزان هاییبندبسته

 ٔ  نهیدرزممحصوالتی که  ازجمله. باشدینمخاصی  موردتوجهبهتر  یفیتباکهرچند  ترگران

. این باشدیم BOPPفیلم  شودیممواد غذایی در حال حاضر در کشور مصرف  یبندبسته

اما در تولید  رودیمدر صنایع غذایی به کار  عمدتاًو  یدشدهتولمحصول در داخل کشور 

کاربرد فیلم میکروپروس در  ازآنجاکهپوشک بچه و نوار بهداشتی کاربرد ندارد. همچنین 

فیلم در داخل کشور  ینیست بنابراین مصرف فعل توجهقابلمصرف نیز  یهاحوزهدیگر 

 است. محدودشدهغیرقابل توجه بوده و به مصارف آزمایشگاهی موردی 

 در حالی است ینا .باشدینممیکروپرس در داخل کشور موجود  هاییلمف یدکنندهتولواحد  میزان تولید داخلی

پروپیلنی و اتیلنی موجود در داخلی کشور نیز  هاییلمفتولیدکننده انواع  یهاشرکتکه 

 .باشندینمفیلم میکروپرس  یدکنندهتول

 بررسی فنی طرح

 :باشدیمزیر  صورتبهتولید فیلم میکروپرس  یهاروشانواع  فرآیند تولید

 ودشیممری تهیه یروش معکوس شدن فازی: در این روش ابتدا یک محلول غلیظ پل

 جوشنقطهفی دارای مصر به حالل یرغاز تماس این محلول با یک  موردنظر و فیلم

 .ددگریماز حرارت تبخیر و جدا  استفاده و حالل نیز پس از انعقاد و با باشدیمباال 

 :باشدیم: این روش خود به دو صورت زیر قابل انجام Etchingروش 

 اختالط پودر با پلیمر و سپس جدا نمودن آن با استفاده از حالل: در این حالت ابتدا

مخلوط شده و از این مخلوط فیلم تهیه  موردنظریک پودر پلیمری یا جامد با پلیمر 
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و یک فیلم میکروپرس حاصل  جداشده. سپس با استفاده از حالل این پودر شودیم

 .گرددیم

رار ق یاهستهتحت تشعشات  شدهیهتهفیلم پلیمری  : در این روشEtchingتابش و 

ر . سپس فیلم دشوندیممری تخریب های پلیهربخشی از زنجی یجهدرنتو  گیردیم

 آنچهو  گردندیمجدا  شدهیبتخر یهایرهزنجو  قرارگرفتهیک حمام شامل حالل 

 فیلمی است میکروپرس. ماندیمباقی 

 رودیمپلیمری نیمه کریستالی به کار  هایینرزبرای روش تورم با حالل: این روش 

. سپس این فیلم متورم شودیماستفاده از حالل فاز آمورف موجود در فیلم متورم با 

 و در همان حالت کشیده شده شودیمو یا از هر دو جهت کشیده  جهتیکشده از 

 .آیدیمآن فیلم میکروپرس به دست  یجهدرنتو  گرددیمجدا  زاتورمحالل و عامل 

در این روش در طول اکستروژن  استفاده از ذرات سخت در حین کشش فیلم:-

. ذرات سخت موجود گرددیمبه مذاب اضافه  سخت نظیر کربنات کلسیم ذرهیک

 هاحفرهو کمک به تشکیل  کنندیمتنش عمل عوامل تمرکز دهنده  عنوانبه

 .نمایندیم

لیمر ناسازگار با پناسازگاری با رزین پایه: در این روش یک پلیمر  استفاده از پلیمر

 نیهمچن .شوندیمایجاد  هاحفرهو سپس در مرحله کشش فیلم،  شودیمپایه مخلوط 

هستند با  یرسطحیزمجزا و  یهاحفرهمیکروپرس که دارای  PPو  PET هاییلمف

 .شوندیماین روش تولید 

 دنظرمورتا فیلم  شودیماکسترود  موردنظرپلیمر  : در این روش ابتداMEAUSفرآیند 

و با کشش فیلم  شودیمانجام  Annealingمرحله فرآیند  ینازاپسبه دست آید. 

 .آیدیمدر جهت اکستروژن محصول نهایی به دست  شدهیهته

 واحد سنجش مصرف سالیانه ماده اولیه و میزان مواد اولیه نوع

 تن 1016 وپیلنپروپلی

 تن 37 پلی بوتیلن ترفتاالت

 تن 4 اکسید تیتانیوم

 تن 113 پلی وینیل کلراید

 تن 80 رزین پلی اکریالت

 تن 0.5 یبندبستهمواد 

  

 .باشندیم یوارداتمواد اولیه و مابقی  گرددیمدر داخل کشور تأمین  پروپیلن مواد اولیه ینتأممحل 
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 بررسی مالی طرح

 ارزی: سرمایه ثابت

 (میلیون ریال 92،463دالر )هزار  2637.5

 جمع کل:

 میلیون ریال 92،463

 ریالی:

 میلیون ریال 14،636 سرمایه در گردش

 میلیون ریال 107،099 سرمایه کل

 ریال یلیونم 45،593 فروش سالیانه
 .باشدمی 15/08/1396ریال مورخ  35057بانک مرکزی ایران  اساس بر دالررخ تسریع *ن

 


