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 مشخصات عمومی

 تولید ورق ژئو ممبران نام محصول

 تن در سال 3500 اتیلنیپلتن در سال و ژئو ممبران  PVC ،4400ژئو ممبران  ظرفیت طرح

 کاربرد محصول
این محصول استفاده برای بهبود کیفیت سدهای قدیمی،  یکاربردها ازجمله

 آبی و غیره است یهاسازهایزوالسیون، جلوگیری از نشت در کف مخازن، 

 بررسی بازار 

 ریال 167،000 (یلوگرمک 1.5مترمربع )متر هر یلیم 1 باضخامتقیمت ژئو ممبران  قیمت فروش محصوالت

 ی( داخلمیزان نیاز )مصرف
و میزان مصرف ژئو ممبران  مترمربعهزار  PVC 2010میزان مصرف ژئو ممبران 

HDPE  تن در سال 11000در حدود 

 میزان تولید داخلی
در سال  مترمربع 11043000ظرفیت با  HDPEدر ایران دو نوع ورق ژئو ممبران 

 .شودیمدر سال تولید  مترمربع 1763000 ظرفیت با PVCو ژئو ممبران 

 فنی طرحبررسی 

 فرآیند تولید

علت تفاوت  باشدیمر تو سخت ترینهپرهز HDPEنسبت به  PVCممبران تولید ژئو 

 باشدیمپودر  صورتبه PVCفرایند این دو نوع ژئو ممبران در این است که خوراک 

گرانول است با این اوصاف نوع اختالط و اکسترودر آن  صورتبه HDPE کهیدرحال

با  PVC. کلیت فرایند به این شکل است که در ابتدا پودر باشدیممتفاوت  کامالً

و در آنجا عملیات اختالط صورت  شوندیممواد دیگر درون میکسر گرم ریخته 

مواد وارد میکسر سرد شده تا کلوخه ایجاد نشود و سپس از قسمت  بعدازآن گیردیم

 counter rotate رتصوبهاین اکسترودر که  شودیمهاپر وارد اکسترودر دو پیچه 

شکل  Tیک دای مواد در میان  بعدازآنو  دهدیمانجام  یخوببهاختالط را  باشدیم

شده و در آنجا  کنندهخنکهای و ورق وارد غلطک شودیمورق خارج  صورتبه

نیز به دو روش عمده  HDPEممبران  ژئو .شودیمضخامت آن تثبیت و ورق سرد 

Film Blowing  و روشFlat Die  ودشیمابتدا مواد اولیه وارد میکسر  شودیمتولید 

مواد با عبور از درون  شودیماتوماتیک به درون هاپر منتقل  صورتبه ازآنجاو 

قبل از دای سیستم  شودیممتر خارج  7اکسترودر تک پیچه از دای با عرض 

screen  یم تنظ ضخامت نهایی ورق توسط رولرها کندیموجود دارد که مواد را فیلتر

ها وجود دارند و در انتها ژئو و کاتر کنندهخنکهای بعد از رولرها غلطک گرددیم

 شوند.یم یبندبستهها جمع و  Winderممبران توسط 
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در  د اولیهنوع و میزان موا

ژئو ممبران  یهاورقتولید 

HDPE  وPVC 

 مختلف یهاباضخامت

 

 متریلیم 1 باضخامت HDPEمصرفی در ژئو ممبران  ییهاولمواد 

 واحد مصرف به ازای ظرفیت طرحمقدار  مصرفی یماده

– HDPEگرید ورق 
(EX6TH) 

 تن 2/543

 تن 126 (Carbon Blackدوده )

 تن 42 ارگائو کس اکسیدانتیآنت

 متریلیم 5/1 باضخامت HDPEمصرفی در ژئو ممبران  ییهاولمواد 

 واحد ظرفیت طرحمقدار مصرف به ازای  مصرفی یماده

– HDPEگرید ورق 
(EX6TH) 

 تن 8/1590

 تن 369 (Carbon Blackدوده )

 تن 123 ارگائو کس اکسیدانتیآنت

 متریلیم 2 باضخامت HDPEمصرفی در ژئو ممبران  ییهاولمواد 

 واحد مقدار مصرف به ازای ظرفیت طرح مصرفی یماده

– HDPEگرید ورق 
(EX6TH) 

 تن 1261

 تن 5/292 (Carbon Blackدوده )

 تن 5/97 ارگائو کس اکسیدانتیآنت

   

 متریلیم 5/1 باضخامت PVCمصرفی در ژئو ممبران  ییهاولمواد 

 واحد مقدار مصرف به ازای ظرفیت طرح مصرفی یماده

 PVCبرای  K70گرید 

 سوسپانسیونی
 تن 366

 تن DOP 186 کنندهنرم

 تن 6 دوده

 امشبپرکننده کربنات کلسیم 

1500 
 تن 30

 تن 6 تیتانیوم اکساید

 تن 6 حرارتی پایه سرب یدارکنندهپا

 متریلیم 2 باضخامت PVCمصرفی در ژئو ممبران  ییهاولمواد 

 واحد مقدار مصرف به ازای ظرفیت طرح مصرفی یماده

 PVCبرای  K70گرید 

 سوسپانسیونی

 تن 6/829
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 تن DOP 6/421 کنندهنرم

 تن 6/13 دوده

 امشبپرکننده کربنات کلسیم 

1500 
 تن 68

 تن 6/13 تیتانیوم اکساید

 تن 6/13 حرارتی پایه سرب یدارکنندهپا

 متریلیم 3 باضخامت PVCمصرفی در ژئو ممبران  ییهاولمواد 

 واحد مقدار مصرف به ازای ظرفیت طرح مصرفی یماده

 PVCبرای  K70گرید 

 سوسپانسیونی
 تن 4/1488

 تن DOP 4/756 کنندهنرم

 تن 4/24 دوده

 پرکننده کربنات کلسیم

 1500با مش 
 تن 122

 تن 4/24 تیتانیوم اکساید

  تن 4/24 حرارتی پایه سرب یدارکنندهپا

 داخلی محل تأمین مواد اولیه

 بررسی مالی طرح

 سرمایه ثابت

 ارزی:

 
 جمع کل:

 میلیون ریال 87212
 میلیون ریال 87212ریالی: 

 میلیون ریال 328321 سرمایه در گردش

 میلیون ریال 415533 سرمایه کل

 فروش سالیانه
 یلیونم 389،666 اتیلنیپلو ژئو ممبران  میلیون ریال PVC ،489،865ژئو ممبران 

 ریال

 کنندگان فناوریصاحبان / تأمین

تخصصی  صورتبهشرکت  100بیش از  کنندیمژئو ممبران را تولید  یهاورقدر ایران شرکت معدودی هستند که 

 تولید ٔ ینهدرزمفعال  یهاشرکت ینترمعروفمطرح هستند برخی از  المللیینبدر تولید این محصول در سطح 

 Seel Dragonتایوان و  Huitexاسپانیا،  Atarfilآلمان،  Naueکانادا،  Solmaxاتریش،  Agruآلمان،  GSEاز  اندعبارت

 چین
 


