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 مشخصات عمومی

 الستیکی اسفنجی هایورقتولید  نام محصول

 کیلوگرم در سال 500،000 ظرفیت طرح

 کاربرد محصول
 هایعایق، خانگیلوازمبسیاری از صنایع  (ایواسطه)ماده اولیه  عنوانبهاین محصول 

 .گیردمیقرار  ورداستفادهمبرودتی و رطوبتی 

 بررسی بازار

 قیمت فروش محصوالت
معمولی  نوارهایو  یالر 650،000 ر کیلوگرمهالستیکی نسوز  هایورققیمت 

 .باشدمی یالر 180،000 ر کیلوگرمهاسفنجی ساده 

 تن 2583 ی( داخل)مصرفمیزان نیاز 

 تن 2499 میزان تولید داخلی

 بررسی فنی طرح

 فرآیند تولید

تولید محصوالت الستیکی و یا الستیکی اسفنجی به دو صورت پیوسته  طورکلیبه

شده توسط اکسترودر بر  سازیامادهپیوسته مواد  درروشاست که  پذیرامکان بچو 

. لیک گرددمیحرکت نموده و با گذشتن از محفظه پخت تکمیل  اینقالهروی 

همچون  هاییروشالب به الستیکی از طریق فرم گیری در قبچ آمیزه  درروش

گردیده و  دهیشکلتزریقی  گیریقالبانتقالی و یا  گیریقالب، فشاری گیریقالب

. الزم به ذکر است مرحله مقدماتی گیردمیعمل پخت در همان شرایط صورت 

 بنبوریآمیزه سازی مواد نیز از جهت نحوه اختالط مواد الستیکی به دو روش در 

بنبوری دو مارپیچ در فضایی بسته و مجاور  درروشاست که  پذیرامکانو یا غلتکی 

نموده و توده مواد  در جهت مخالف یکدیگر گردش غیریکنواختهم با سرعت 

 هبافاصلو  باهمغلتکی دو رول موازی  سازآمیزهلیکن در نوع  شودمی آمیختهدرهم

رشی در آمیزه دواران نموده که باعث ایجاد نیروی ب غیریکنواختاندک و سرعت 

. الزم به ذکر زمان پذیردمیگردیده و عمل اختالط در فاصله بین دو رول صورت 

 .باشدمیاز غلتک  ترکوتاهبنبوری( بسیار )درونی  هایکناختالط 

 د اولیهنوع و میزان موا

 واحد مصرف سالیانه وراکخ

 کیلوگرم 145500 کائوچو

 کیلوگرم 6500 اکسید روی

 کیلوگرم 52000 چینیخاک 

 کیلوگرم 97500 تالک

 کیلوگرم 52000 دوده

 کیلوگرم 2350 گوگرد
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 کیلوگرم 1300 استئاریکاسید

 کیلوگرم 130000 پارافینیک روغن

 کیلوگرم MBTS 1300 دهندهشتاب

 کیلوگرم MBTS 700 دهندهشتاب

دی فنیل  دهندهشتاب

 دی تیو کربامات روی
 کیلوگرم 2350

  کیلوگرم 8500 عوامل اسفنجی کننده
 داخلی مواد اولیه تأمینمحل 

 بررسی مالی طرح

 سرمایه ثابت

 ارزی:
 جمع کل:

 میلیون ریال 2032.8
 :ریالی

 میلیون ریال 2032.8

 میلیون ریال 672.8 سرمایه در گردش

 میلیون ریال 2705.6 سرمایه کل

 فروش سالیانه
 ریالمیلیون  162500الستیکی نسوز  هایورق

 میلیون ریال 45000معمولی اسفنجی ساده  نوارهای

 فناوری کنندگانتأمینصاحبان / 

و  تولیدشدهجدید  هایخطو  هاتکنولوژیالستومری با تنوع بسیار باال و  هایعایقیا  هاورقامروزه در جهان انواع 

 .پیشرو در این زمینه است تولیدکنندگانآمریکا و آلمان و چین از  متحدهایاالت. کشورهای شودمیعرضه 
 


