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 مشخصات عمومی

 ایگلخانه هاییلمف نام محصول

 تن 5000 ظرفیت طرح

 همچون مالچینگ، ییکاربردها توانیم یاگلخانه هاییلمفعمده برای  طوربه کاربرد محصول

 یدبنبسته هاییسهکتونل کوتاه، ، پوشش روی گیاهان، پوشش هاگلخانه

و محافظت در برایر باران اشاره  متحرک شناور و یهامالچسبز،  یهاعلوفه

 ها، محوطه سازیاغبانی خانهبنمود. در کنار مصرف تجاری، این دو فیلم در 

حفاظت از مواد و ساختمان در طول و حتی در صنایع ساختمانی برای  

 .گیردیمقرار  مورداستفاده یاتعمل

 بررسی بازار 

 ریال 67000قیمت هر کیلوگرم  قیمت فروش محصوالت

 تن 16000 میزان نیاز داخلی

 تن 10000کشاورزی  هاییلمفمیزان تولید  میزان تولید داخلی

 بررسی فنی طرح

روش  4با  معموالًو  بودهپالستیکی  هاییلمف یرمجموعهز یاگلخانه هاییلمف تولید فرآیند

 :شوندیمزیر تولید 

و  دباشیمروش تولید فیلم  ینترمهم: فرآیند دستی 10فرآیند دستی دمشی 

 .شوندیمبا این روش تهیه  هایلمف درصد 90 تا 80حدود 

 شود:روش ذیل انجام می دوفرآیند به  ینا :11تخت ن فیلم ژکستروا

Chill-Roll Casting کنندهخنک یهاغلتک با استفاده از یسازخنک 

Chill-Batch Casting با استفاده از حمام آب یسازخنک 

، PVCظیر ن هاییینرزحاللی جهت تولید فیلم از  روش :12فرآیند حاللی 

PC  اما امروزه استفاده از این روش به دلیل مشکالت ناشی از و... کاربرد دارد

 داشته است. ، کاهش چشمگیریمحیطییستز هاییآلودگتبخیر حالل و 

 یردگیمقرار  مورداستفادهورق  یدمنظور تولبهفرآیند اکثراً  آن :13غلتک زنی 

 تولید فیلم کاربرد محدودی دارد. و در

 فرآیند فیلم دمشی

 دستییینپاخط تولید فیلم شامل یک سری مراحل باالدستی و  طورمعمولبه

 با عبور از و شدهذوببه اکسترودر،  شدهیهتغذگرانول  . در این روشباشدیم

. سپس با دمش هوا به داخل تیوب آیدیدرمیک دای مدور به شکل تیوب 

ه و دشکل جمع ش یاگوه. حباب تولیدی توسط دو پانل گیردیمحباب شکل 
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 نظیر برش) یلیتکمپس از انجام مراحل  شودیمهای عبور داده ز بین غلطکا

 یبندهبستبه دور یک رل پیچیده و  آمدهدستبهفیلم  (فیلم به ابعاد موردنظر

 .گرددیم

 واحد میزان مصرف خوراک و میزان مواد اولیه نوع

 تن در روز 16 اتیلنیپل

 تن در روز 0.8333 مواد افزودنی
 و PE(17LDPE,18 HDPE کشاورزی، هاییلمفپلیمرهای مصرفی در ساخت 

19LLDPE) پروپیلن، پلیاتیلن،  یمرکو پلEVA 20آیونومر  و ،PET  شدهدادهپوشش 

PVC و آلیاژهای آکریالت-PVC باشندیم. 

و  31 ماوراءبنفشنور  یهاکننده یدارپا ،30آلوده شدن  ضد مهعوامل افزودنی شامل مواد 

 36حرارتی  یهاکننده یدارپا
 داخلی مواد اولیه ینتأممحل 

 بررسی مالی طرح

 سرمایه ثابت
 :(جمع کل )میلیون ریال - ارزی

 میلیون ریال 8150 ریالی 8150

 میلیون ریال 9850 سرمایه در گردش

 میلیون ریال 18000 سرمایه کل

 ریال یلیونم 335000 سالیانهفروش 

 

 


