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  طرحخالصه 

  پالت پالستیکی  نام محصول
  تن 3000  ظرفیت پیشنهادی طرح

  32200  )ریال میلیون(مواد اولیه 
  20  اشتغال زایی

  5000  زمین مورد نیاز

  زیر بنا

  100  اداری
  1500  سالن تولید

  200  انبار مواد اولیه
  200  انبار محصول

  0  آشپزخانه

  0  رخت کن و نماز خانه

  50  سرویس ها
  50  اختمان نگهبانیس

  15064  )ریالمیلیون (سرمایه ثابت 
  9684  )ریالمیلیون (سرمایه در گردش
  1110  )متر مکعب( مصرف ساالنه آب 
  100  )کیلو وات بر ساعت( مصرف ساالنه برق

  60000  )متر مکعب(گاز   مصرف ساالنه سوخت
  9000  )لیتر(بنزین

  ان، خراسان، اراک، اصفهاناردبیل، تهر  محل پیشنهادی برای احداث طرح
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  :مقدمه 

یکی از تجهیزات جهت جابجایی و نگهداری کاالها در قفسه بندی می باشند که در ابعاد و تحمل بارهای پالت، 

  .ددمختلف و با توجه به نیاز مشتری تولید می گر

پالت ها روی قفسه قرار  .کاالیی که توسط لیفتراک جابجا می شود پالت وسیله ای است برای ذخیره سازی مواد و

تخلیه  این امر باعث صرفه جویی در فضا شده و به. دیواره دار قابلیت چیدن روی هم را دارند می گیرند و پالت های

نها حفاظت الزم را آاز  شکل، واحدهای بار از کاالهای بی ضمنا با تشکیل .و بارگذاری، سرعت و سهولت می بخشد

 و تحمل های متنوع برای صنایع مختلفی چون ابعاد قابلیت ها، این محصول با امکانات، .وردآبه عمل می 

پالت مسطح، پالت  و نقل و انبارها کاربرد فراوان داشته و در انواع شیمیایی، سرد خانه ها، خطوط حمل ،پتروشیمی

  .عرضه می شود پالت الستیک و پالت های سفارشی به بازار پالت بشکه، ره دار،دیوا

  :پالت فلزی
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  :انواع پالت فلزی - 1

  :پالت مسطح

اشــت بــار توســط لیفتــراک و بارهــای     دکــه بــرای گذاشــت و بر   ایــن پالــت ســکویی قابــل حمــل اســت     

ــد    ــی دارن ــنظم هندس ــکل م ــه ش ــت  ک ــب اس ــنعتی  .مناس ــالم ص ــتنی،  اق ــوازم شکس ــه   ل ــای کیس ــته ه بس

ــارتنی ــطح     ای و ک ــت مس ــا پال ــه ب ــت ک ــایی اس ــار ه ــته ب ــود  از دس ــی ش ــا م ــت در   .جابج ــن پال ــوع  2ای ن

  .شود و همچنین یک و دو رو تولید می دو و چهار طرفه

  :الت دیواره دارپ

دارد،شکسـتنی و غیـر مقـاوم اسـت پالـت دیـواره دار بـه عنـوان وسـیله ای           اگر محصـولی کـه نیـاز بـه نگهـداری     

ــرده ایســت   .پیشــنهاد مــی شــود جــا بجــایی و نگهــداری ــا پوشــش ن ــوری، ورق ی ــه از جــنس ت و قابلیــت  بدن

  .دارد جداشدن

  :پالت الستیک

  .پالت روی هم را دارد 5خودرو به کار می رود و قابلیت  الستیک های این پالت مخصوص نگهداری و جابجایی انواع

  :پالت بشکه

پالت روی هم  5 و تا امکان نصب شیر و تخلیه محتویات را مهیا کرده است پالت ضمن نگهداری افقی بشکه ها این

  .قابلیت نگهداری دارد

   :پالت چوبی -2 

کـاربرد ایـن پالـت    . که کاربرد بسیار زیـادی در انتقـال مقـدار زیـادی کـاال بـه مکانهـای مختلـف دارد         چوبی پالت

ایـن پالتهـا در صـرفه جـویی     همچنـین  . بسیار ساده بوده و امکان بـارگیری و تخلیـه آن بسـیار راحـت مـی باشـد      

  .اشغال شده توسط کاال هم بسیار موثر می باشنددر فضای 
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بهتـرین  چـوبی   پالـت . خـود را بـرای اسـتفاده دارد    ویژگیهـای  انواع مختلـف پالـت چـوبی وجـود دارد و هـر نـوع       

پالـت هـای چـوبی بسـته بـه انـدازه و قـدرت آنهـا،         عـالوه بـر ایـن،     .جهت انباشت کاال در انبـار مـی باشـد    وسیله

باشـند و همچنــین بـا توجــه بــه سـاخت آنهــا از چـوب و طبیعــت، هیچگونــه      مـی تواننــد دارای طـول عمــر زیــاد  

  .آلودگی زیست محیطی ندارند

 

  : انواع پالت چوبی عبارتند از  

  پالت بال  - 1 

این نوع پالت، دارای قدرت فوق العاده و استحکام خوبی می باشند و لذا از آنها برای حمل محصوالت سنگین و 

  .ل محموله های راه دور استفاده می شودارسا

   چهار رویهپالت  - 2 

همچنین از این پالت در صنعت حمل و نقل و جهت . این پالت یک مدل استاندارد جهت حمل مواد غذایی می باشد

   .ذخیره سازی مواد نیز استفاده می شود

  دو رویهپالت  - 3

  . رها و همچنین صنعت حمل و نقل کاربرد دارددر انبا این نوع از پالت 
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   :پالت بلوک -4

و سبکترین وسیله جهت جابجایی توسـط نیـروی انسـانی و    و این نوع از پالت بهترین  پالت قوی و با دوام با وزن کم

  . استعدم نیاز به دستگاه 

   
  

 نام و کد محصول -1- 1

   25201595نام این محصول ثبت شده در بانک کدهای آیسیک وزار صنایع و معادن، پالت پالستیکی و کد آن، 

  .می باشد
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   شماره تعرفه گمرکی -2-1

ز مواد بوده و عنوان کاال، جعبه، صندوق، قفسه و اشیاء همانند ا 392310000برای این کاال، شماره تعرفه کمرگی 

       . پالستیکی می باشد

  شرایط واردات  -3-1
حقوق گمرکی به % 35ورود این کاال به کشور شامل مقررات ویژه ای نمی باشد و بازرگانان می توانند با پرداخت 

  .ازاء هر کیلوگرم محوله را وارد کشور نمایند

  بررسی و ارائه استاندارد ملی -4-1
  

  شماره استاندارد  موضوع ردیف
  7626  روش آزمون –اتصاالت پالت  –پالت   1

  

  .شرایط استاندارد و روش آزمون در پیوست طرح به طور مشروح آمده است

  بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت -1- 5
  :پالت پالستیکی به پارامترهای ذیل بستگی داردقیمت 

  .هرچه سبکتر، قیمت پالت بیشتر: وزن پالت* 

  .باشد، قیمت متفاوت می باشد... ه به اینکه پالت فلزی، پالستیکی، چوبی و بست: جنس پالت* 

  .میزان تحمل بار متحرک: تحمل دینامیک* 

  .میزان تحمل بار ثابت: تحمل استاتیک* 

  .ابعاد پالت در طول، عرض و ارتفاع: سایز* 

  نحوه جابجایی و حمل پالت* 

  :ه مشخصات فنی و قیمت آنها آمده استدر زیر انواع نمونه های پالت پالستیکی به همرا
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  :1نمونه 

  
  :این پالت دارای دو سایز زیر می باشد

   1210/3Rپالستیکی   پالت) 1

    16*120*100پالستیکی  ابعاد پالت

  کیلوگرم 21.5 وزن

  تن1.5دینامیک 

  تن6استاتیک 

  تومان 46000قیمت 

  1208/3R   پالستیکی  پالت) 2

  16*120*80پالستیکی  ابعاد پالت

  کیلوگرم 19.5 وزن

  تن1.5دینامیک 

  تن6ستاتیک ا

  تومان 43000قیمت 
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  :2نمونه 

  
  :این پالت دارای دو سایز زیر می باشد

  9L/ 1210  پالستیکی  پالت) 1

   15*120*100پالستیکی : ابعاد پالت

  کیلوگرم 16.5 وزن

  تن1.5دینامیک 

  تن6استاتیک 

  تومان36500قیمت 

    9L/ 1208  پالستیکی  پالت )2

  15*120*80 :پالستیکی ابعاد پالت

  کیلوگرم 13.5 :وزن

  تن1.5 :دینامیک

  تن6 :استاتیک

  تومان31000 :قیمت
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  :3نمونه 

  
  114S :پالستیکی پالت

   15*114*114 :پالستیکی ابعاد پالت

  کیلوگرم 9 :وزن

  تن1 :دینامیک

  تن2.5 :استاتیک

  تومان19000قیمت 

  :4 نمونه

  IP 1208  :پالستیکی پالت

    17*120*80 :ابعاد پالت پالستیکی

  کیلوگرم 13.5 :وزن

   تن1.25 :دینامیک

  تن4 :استاتیک

  تومان27500 :قیمت
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  :5نمونه 

  IP 1210 :پالستیکی پالت

    17*120*100 :پالستیکی پالت ابعاد

       کیلوگرم 16.5 :وزن

    تن1.25 :دینامیک

  تن5 :استاتیک

  تومان35500 :قیمت
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  :6نمونه 

  
  NP 1210پالستیکی  پالت

   14.5*120*80:پالستیکی ابعاد پالت

   کیلوگرم 14.5 :وزن

    تن1.25 :دینامیک

  تن4 :استاتیک

   تومان35500 :قیمت

  :7نمونه 

  SNP 1210 پالستیکی پالت

   15*120*100 :ابعاد پالت پالستیکی

      وگرمکیل 13.5 وزن

   تن1.25 :دینامیک

  تن4 :استاتیک

  تومان 28000قیمت 
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   lnp 1210 پالت :8نمونه 

      14.5*120*100: ابعاد

       9.5 :وزن

     تن 1 :تحمل دینامیک

  ن ت 2.5: تحمل استاتیک

  تومان20000قیمت 

  :9نمونه 
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   125پالت پالستیکی کد 

  سانتی متر  15*120*100 :ابعاد

  کیلوگرم 1250 :تحمل دینامیک

  کیلوگرم4000 :تحمل استاتیک

  دستی قابل حمل با لیفتراک و جک

     تومان37000 :قیمت

  :10نمونه 

   127پالت پالستیکی کد 

  تن1 :تحمل دینامیک

  تن3 :تحمل استاتیک

  قابل حمل با لیفتراک

  تومان39000: قیمت
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  :11نمونه 

  
   128پالت پالستیکی کد

  تن1 :تحمل دینامیک

  تن3 :تحمل استاتیک

  قابل حمل با لیفتراک وجک دستی

  تومان28000 :قیمت

  :12نمونه 

   131پالت پالستیکی کد 

  تن1 :تحمل دینامیک

  تن 3 :تحمل استاتیک

  ل حمل با لیفتراک و جک دستیقاب

  تومان28000 :قیمت
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  :13نمونه 
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   101ت پالستیکی کد پال

  سانتیمتر  15*120*100 :ابعاد

  تن 1 :تحمل دینامیک

  تن2.5 :تحمل استاتیک

  فقط لیفتراک :قابل حمل

  تومان33000 :قیمت

  :14نمونه 

  
    102پالت پالستیکی کد 

  سانتیمتر 15* 130*110 :ابعاد

  تن 1.25 :تحمل دینامیک

  تن 3.75 :تحمل استاتیک

  با لیفتراک  :قابل حمل

  تومان41000 :قیمت
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  :15نمونه 
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    600پالت پالستیکی کد 

  15*130*110 :ابعاد

  تن 1.25 :تحمل دینامیک

  تن3.75 :تحمل استاتیک

  با لیفتراک و جک دستی  :قابل حمل

  تومان39000 :قیمت

  :16نمونه 

  
    601پالت پالستیکی کد 

  سانتیمتر 120*100*15 :ابعاد

  تن1 :تحمل دینامیک

  تن2.5 :تحمل استاتیک

     با لیفتراک و جک دستی :قابل حمل

  تومان32000 :قیمت
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  :17نمونه 

  
   800پالت پالستیکی کد 

  سانتیمتر 15*60*80 :ابعاد

  تن 1 :تحمل دینامیک

  تن3: تحمل استاتیک

  با لیفتراک و جک دستی :قابل حمل

  تومان28000قیمت 

  :18نمونه 

  سانتی متر 15*  120*100 :ابعاد

  کیلوگرم  17.5 :وزن

  کیلوگرم 4000 :تحمل دینامیکی

  کیلوگرم1500 :تحمل استاتیکی
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  :19نمونه 

   :مختصات و مشخصات پالت

   cm 100*120 *15: ابعاد

   HDPE: مواد

  kg 14: وزن

   kg 3500: استحکام در حالت سکون

  kg 1250: استحکام در حالت حرکت

   20 ~+ 60: دمای کاربردی
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Export & Cargo Plastic Pallet Grip Top nestable plastic pallet price  

  .می باشد  $38.45تا$36.45قیمت این نوع پالت بین 

hot selling standard hdpe single side plastic pallet price  

.هر قطعه می باشد $ 70تا  10ن قیمت این نوع پالت بی  

single Plastic pallet  
  .هر قطعه مي باشد$ 99تا 1قیمت این نوع پالت بین 

www.alibaba.com 

  ف و کاربردموارد مصر - 6-1
  از. استفاده نمود از پالت ها می توان در کلیه حمل و نقل های شهری و همینطور مراکز صنعتی و غیر صنعتی

توزیع محصوالت کاغذی، صنایع  مراکز بارگیری و اسکله ها، سرد خانه ها، مراکز تهیه و: جمله این مراکز عبارتند از

  .نام برد... کاال و  نگهداریآرایشی و بهداشتی و انبارهای  -مواد غذایی 

  :می توان به موارد ذیل اشاره نمود پالت های چوبی مزایای پالت های پالستیکی نسبت بهاز جمله 

  از محیط زیست حفاظت* 

   ضربه گیری و مقاومت بیشتر خاصیت* 
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  در برابر تغییرات جوی و دما مقاوم* 

  نگهداری مواد، حمل واستفاده از رنگ بندی های متنوع به منظور تفکیک * 

  قابلیت شستشو با انواع شوینده ها* 

  فرم و زیبا خوش* 

  نفوذ و تمرکز حشرات و جوندگان عدم* 

  بارگذاری متناسب با ابعاد متغیر* 

  مناسب قیمت* 

 سی کاالهای جایگزینربر -7-1

 Heavy Duty ،Medium Duty ،Lightپالت های . در دنیا پالت ها را به دسته های مختلفی تقسیم کرده اند

Duty . پالت هایLight یکبار مصرف هستند و برای صادرات به کار می روند .  

پالت . عمر موقتی دارند و مثال طی در مدت یکسال چندبار از انبار به خط تولید می روند Mediumپالت های 

روی آنها قرار می گیرد و حتی می  ساله را دارند و بارهای بسیار سنگین 10تا  5هم حداقل یک عمر  Heavyهای 

  .توانند در سیستم های قفسه بندی استفاده شوند

  :اما به طور کلی پالت ها از لحاظ جنس به دسته های زیر تقسیم می شوند

   .جهت حمل زباله های مصرفی استفاده می گرددارزانترین پالت از چوب نرم ساخته شده و اغلب 

  .پالت کاغذ اغلب برای بارهای سبک استفاده می شود

و  بودهمعموال بسیار با دوام  .ساخته می شوند )بطری نوشابه( PETو یا بازیافت  HDPEپالت پالستیکی اغلب از 

بیشتر اسیدها  در برابر HDPE. مقاوم می باشند در برابر فرسایش در اثر هوا، پوسیدگی، مواد شیمیایی و خوردگی

پالت های پالستیکی غالبا از دوام بسیار مناسبی برخوردار بوده و از . غیرقابل نفوذ می باشندو مواد شیمیایی سمی 

        همچنین قابلیت انبارش این پالت ها بسیار مناسب . انتر از پالت های چوبی می باشندلحاظ قیمتی بسیار ارز
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   همچنین با توجه به امکان ساخت آنها از ضایعات پالستیک، در حفظ محیط زیست نیز بسیار مناسب . می باشد

 . می باشند

در محیط های  ، ذخیره سازی طوالنی مدتحجیم قوی هستند و برای بارهای سنگین، بارهایهای فوالدی پالت 

درصد از  1پالت فلزی کمتر از . مهمات نظامی استفاده می شودحمل آنها اغلب برای . دنمی شو استفاده خشک

از این تعداد، . فوالد کربنی، فوالد ضد زنگ، و آلومینیوم است جنس این پالت ها از. بازار را تشکیل می دهندسهم 

ای برنامه های فوالد ضد زنگ پوشش رنگ نیاز ندارد، و بر. و کم هزینه می باشنددوام بسیار بافوالد کربنی، 

   . در وزن سبک تر است نیز بادوام ولیآلومینیوم . شده است کاربردی مانند محیط های تمیز ترجیح داده

از  معایب عبارتند . مزایای عمومی پالت فلزی استحکام و سختی باال، دوام عالی، بهداشتی و قابل بازیافت هستند

فلز در درجه اول  . است) کربن استیل(قیمت اولیه باالتر، وزن قابل توجه، اصطکاک پایین، و حساسیت به زنگ زدن 

مورد استفاده می دارد سیر و یا حلقه بسته که در آن دوام و حفاظت از محصول عملکرد کلیدی در محیط های ا

صنایع اولیه که با استفاده از پالت های  . واحد متال امروز به طور فزاینده ای رقابتی و در سبک وزن قیمت . دباش

  . خودرو، دارویی، تراکتورهای چمن، موتور سیکلت، و الستیک: فلزی عبارتند از

، خزش دشدن آلومینیوم قوی تر از چوب یا پالستیک، سبک تر از فوالد و مقاوم در برابر آب و هوا، فاس پالت

دراز مدت در فضای باز یا  حمل و نقل، هوایی گاهی برای حمل و نقل این پالت ها. باشدمی  و خوردگی یپالستیک

  . در دریا و یا حمل و نقل نظامی استفاده می شود

  نیای امروزاهمیت استراتژیک کاال در د -1-  8
پالت همیشه بعنوان یک واحد بار در جابجایی کاال، یک شیوه عملی در حمل و نقل، انبارداری و توزیع انواع 

با این حال پالت های پالستیکی . پالت به صورت سنتی از چوب ساخته می شده است. محصوالت مطرح بوده است

  کل پالت مصرفی در بازار را به خود % 10یرند و حدود گ سال است که در اروپا مورد استفاده قرار می 30 بیش از
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با توجه به تدوین قوانین جدید مربوط به چوب و پالت های چوبی و همچنین خواص قابل توجه . اختصاص داده اند

   .نسبت به پالت چوبی این پالت ها هر روز سهم بیشتری را به خود اختصاص می دهند

پالت های چوبی برای . تن پالت های چوبی درخواست گواهی بهداشت را دارندهم اکنون اکثر کشورها جهت پذیرف

این در . دریافت این گواهی می بایست با حرارت گندزدایی شده و یا توسط بخار متیل برومید ضد عفونی شوند

ن ارزانتر از اینگونه گندزدایی نداشته و همچنین با توجه به دوره عمرشا حالی است که پالت های پالستیکی نیاز به

پالستیکی یک جایگزین با دوام برای پالت چوبی به شمار رفته و به سرعت در حال  لذا پالت. نمونه چوبی هستند

از مزایای پالت پالستیکی می توان به بهداشت مناسب، کیفیت و ابعاد . باشد عمومی شدن در صنعت حمل کاال می

  همچنین پایداری در مقابل . سبکی نسبی آن ها اشاره کردیکسان، عدم وجود میخ یا شکستگی، عدم جذب آب و 

انواع آب و هوا، قابلیت انبارش منظم جهت استفاده مفید از حداقل فضا، قابلیت بازیافت و همچنین رنگ بندی و 

  .شماره گذاری جزو دیگر قابلیت های این محصول می باشد

پالت باید قابلیت تحمل بار . تگی به پنج عامل داردانتخاب یک پالت پالستیکی مناسب برای یک استفاده خاص بس

بایست در محیط عملیاتی خود کارایی  می. مورد نظر را با توجه به چیدمان داشته و زیر بار تغییر شکل پیدا نکند

 هبایست با سیستم بست پالت ها می. الزم را داشته و با توجه به سیستم گردش مواد یک یا چند مسیر را طی نماید

کند  ی و تجهیزات جابجایی بار سازگاری داشته و همچنین از نظر قیمتی باید با ارزش محصولی که حمل میبند

  .نیز توازن داشته باشد

  : کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده -9-1

چین و کشورهای عمده واردکننده این محصول،  و کشورهای عمده تولیدکننده این محصول، آلمان، کره جنوبی

  .شورهای ترکیه، امارات و هنگ کنگ می باشندک
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  شرایط صادرات -10-1
ضمنا صادرکنندگان  .باشد می میسر مجوز وکسب بازرگانی وزارت موافقت اخذ از پس محصول این صادرات

  .همچنین می توانند از مشوقهای صادراتی که هر ساله توسط دولت پیش بینی می گردد نیز بهره مند گردند

  عرضه و تقاضا وضعیت  -2
 علـل  عملی، اسمی، ظرفیت موجود، های واحد تکنولوژی سطح و آنها ها تعداد واحد محل و تاکنون چهارم برنامه آغاز از تولید روند و برداری بهره ظرفیت بررسی -2-1

  ظرفیتها از برداری کامل بهره عدم

قیمت بر .کند بررسی می بازار رقابتیر در باشد که اثر قیمت را بر روی مقدا یک مدل اقتصادی می عرضه و تقاضا

در  اقتصاددر نتیجه  .گذارد کنندگان اثر می کنندگان و مقدار تولید از طرف عرضه روی مقدار تقاضا از طرف مصرف

 عرضهو  تقاضاسایر عوامل موثر در تعادل اقتصادی نیز در این مدل باعث تغییر  .رسد قیمت و مقدار به تعادل می

  .شوند می

  .می باشد 25201595آیسیک تعریف شده توسط وزارت صنایع و معادن جهت پالت پالستیکی کد 

  1385واحدهای فعال در زمینه تولید پالت پالستیکی تا پایان سال 

  تعداد  واحد سنجش  ظرفیت  نام استان  ردیف

  1  تن  4050  البرز  1

  1  تن  6000  خوزستان  2

  2  تن  1400  قزوین  3

  1  تن  1000  قم  4

  1  تن  1530  ندرانماز  5

  6  تن  13980  جمع واحد سنجش

  



  

                                                                                               
  شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

 

  

0

2000

4000

6000

البرز

خوزستان

قزوین

قم مازندران
ظرفیت تولید واحدهای فعال تا پایان سال 1385 (تن)

  
  

  1386واحدهای فعال در زمینه تولید پالت پالستیکی تا پایان سال 

  تعداد  واحد سنجش  ظرفیت  نام استان  ردیف

  1  تن  4050  البرز  1

  1  تن  3750  اردبیل  2

  1  تن  15000  بوشهر  3

  1  تن  6000  خوزستان  4

  2  تن  1400  قزوین  5

  1  تن  1000  قم  6

  1  تن  1530  مازندران  7

  8  تن  32730  جمع واحد سنجش
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  1387واحدهای فعال در زمینه تولید پالت پالستیکی تا پایان سال 

  تعداد  واحد سنجش  ظرفیت  نام استان  ردیف

  1  تن  4050  البرز  1

  1  تن  3750  اردبیل  2

  1  تن  15000  بوشهر  3

  1  تن  6000  خوزستان  4

  2  تن  1400  قزوین  5

  1  تن  1000  قم  6

  1  تن  1530  مازندران  7

  8  تن  32730  جمع واحد سنجش
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  1388واحدهای فعال در زمینه تولید پالت پالستیکی تا پایان سال 

  تعداد  واحد سنجش  ظرفیت  نام استان  ردیف

  2  تن  6075  البرز  1

  1  تن  3750  اردبیل  2

  1  تن  15000  بوشهر  3

  1  تن  6000  خوزستان  4

  2  تن  1400  قزوین  5

  1  تن  1000  قم  6

  1  تن  1530  مازندران  7

  9  تن  34755  جمع واحد سنجش
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  1389واحدهای فعال در زمینه تولید پالت پالستیکی تا پایان سال 

  تعداد  واحد سنجش  ظرفیت  نام استان  ردیف

  2  تن  6075  البرز  1

  1  تن  3750  اردبیل  2

  1  تن  15000  بوشهر  3

  2  تن  19200  خوزستان  4

  2  تن  1400  قزوین  5

  1  تن  1000  قم  6

  1  تن  1530  مازندران  7

  10  تن  47955  جمع واحد سنجش
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ظرفیت اسمی می تواند  به علت کمبود نقدینگی یا فرسودگی ماشین آالت  و کمبودهای ز علت عدم بهره برداری ا

  .اقتصادی باشد

 :و توسعه در دست اجرا بررسی ظرفیت واحد های جدید-2-2

لحاظ % 20ظرفیت طرحهای در دست اجرا و یا طرحهای توسعه، صرفا جهت طرحهای با پیشرفت فیزیکی باالی 

  .ری نسبت به آینده این تولید و تقاضای این محصول در کشور حاصل گرددگردیده تا آمار دقیق ت

در زمینه تولید پالت پالستیکی تا پایان سال  طرحهای در دست اجرا

  %20با پیشرفت فیزیکی باالی  1385

  تعداد  واحد سنجش  ظرفیت  نام استان  ردیف

  1  تن  6000  آذربایجان شرقی  1

  1  تن  1500  اصفهان  2

  1  تن  500  لرستان  3

  1  تن  3000  مازندران  4

  4  تن  11000  جمع واحد سنجش
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طرحهای در دست اجرا در زمینه تولید پالت پالستیکی تا پایان سال 

  %20با پیشرفت فیزیکی باالی  1386

  تعداد  واحد سنجش  ظرفیت  نام استان  ردیف

  1  تن  6000  آذربایجان شرقی  1

  1  تن  1500  ناصفها  2

  1  تن  500  لرستان  3

  1  تن  3000  مازندران  4

  4  تن  11000  جمع واحد سنجش
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طرحهای در دست اجرا در زمینه تولید پالت پالستیکی تا پایان سال 

  %20با پیشرفت فیزیکی باالی  1387

  تعداد  واحد سنجش  ظرفیت  نام استان  ردیف

  1  تن  6000  شرقی آذربایجان  1

  1  تن  1500  اصفهان  2

  1  تن  500  لرستان  3

  1  تن  3000  مازندران  4

  4  تن  11000  جمع واحد سنجش
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طرحهای در دست اجرا در زمینه تولید پالت پالستیکی تا پایان سال 

  %20با پیشرفت فیزیکی باالی  1388

  تعداد  سنجشواحد   ظرفیت  نام استان  ردیف

  1  تن  6000  آذربایجان شرقی  1

  1  تن  1500  اصفهان  2

  1  تن  500  لرستان  3

  1  تن  3000  مازندران  4

  1  تن  3240  مرکزی  5

  5  تن  14240  جمع واحد سنجش
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 1389طرحهای در دست اجرا در زمینه تولید پالت پالستیکی تا پایان سال 

  %20زیکی باالی با پیشرفت فی

  تعداد  واحد سنجش  ظرفیت  نام استان  ردیف

  1  تن  6000  آذربایجان شرقی  1

  1  تن  1500  اصفهان  2

  1  تن  300  فارس  3

  1  تن  500  لرستان  4

  1  تن  3000  مازندران  5

  1  تن  3240  مرکزی  6

  6  تن  14540  جمع واحد سنجش

  



  

                                                                                               
  شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل
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  89ردات محصول از آغاز برنامه چهارم تا پایان سال بررسی روند وا -2-3

 85واردات سال 

 توضیحات تعرفه تعرفه کشور ردیف
وزن 

 )کیلو(

ارزش 
 )دالر(

 547,943 307,270 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 ترکیه 1

 480,119 324,572 ا ز موا د پالستیکی قفسه و ا شیاء همانند, صندوق , جعبه  39231000 چین 2

 174,185 39,183 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 اتریش 3

 160,232 155,784 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 امارات متحده عربی 4

 107,341 34,439 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 آلمان 5

 93,811 8,643 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 بلژیک 6

 51,134 22,162 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 هند 7

 49,929 305 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, ق صندو, جعبه  39231000 قبرس 8

 49,638 600 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 یونان 9

 25,406 21,800 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 منطقه آزاد قشم 10

 19,356 11,512 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 تایوان 11

 16,996 26,810 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 فرانسه 12

 14,083 940 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 مکزیک 13

 12,330 7,651 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 هنگ کنگ 14



  

                                                                                               
  شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

 

 10,954 3,880 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 جمهوری کره  15

 7,385 1,743 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 تایلند 16

 4,596 4,020 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 ایسلند 17

 3,569 825 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 منطقه آزاد کیش 18

 3,029 3,000 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 فنالند 19

 2,430 324 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 سوئیس 20

 2,249 500 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 انگلستان 21

 828 860 کیقفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستی, صندوق , جعبه  39231000 استرالیا 22

 53 31 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 اسپانیا 23

 9 37 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 ژاپن 24

 1,837,605 976,891 جمع کل

  

  

  
  

  

  



  

                                                                                               
  شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

 

  

  
  

 86واردات سال 

 )دالر(ارزش  )کیلو(ن وز توضیحات تعرفه تعرفه کشور ردیف

 707,103 510,710 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 چین 1

 484,667 227,619 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 ترکیه 2

 333,730 268,588 همانند ا ز موا د پالستیکیقفسه و ا شیاء , صندوق , جعبه  39231000 امارات متحده عربی 3

 284,138 66,662 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 اتریش 4

 251,555 38,407 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 فرانسه 5

 105,892 15,720 و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی قفسه, صندوق , جعبه  39231000 آلمان 6

 89,064 3,830 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 هلند 7

 79,221 150 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 قبرس 8

 70,179 605 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 ایاالت متحده آمریکا 9

 54,512 5,796 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 ایتالیا 10

 51,344 1,588 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 عمان 11

 31,300 15,172 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , عبه ج 39231000 سوئیس 12

 28,721 26,466 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 تایوان 13



  

                                                                                               
  شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

 

 21,045 8,555 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 تایلند 14

 15,311 8,660 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 هنگ کنگ 15

 14,013 8,911 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 منطقه آزاد چابهار 16

 10,754 1,102 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 دانمارک 17

 6,723 12,052 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 جمهوری کره  18

 6,394 2,079 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 لهستان 19

 4,623 6,900 ز موا د پالستیکیقفسه و ا شیاء همانند ا , صندوق , جعبه  39231000 منطقه آزاد قشم 20

 4,118 3,725 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 مالزی 21

 2,442 670 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 منطقه آزاد کیش 22

 1,262 1,288 اء همانند ا ز موا د پالستیکیقفسه و ا شی, صندوق , جعبه  39231000 انگلستان 23

 895 15 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 بلژیک 24

 817 347 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 ژاپن 25

 2,659,823 1,235,617 جمع کل

  

  
  

  

  



  

                                                                                               
  شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

 

  

 
  

 87واردات سال 

 )دالر(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور ردیف

 819,660 903,207 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 امارات متحده عربی 1

 733,501 553,947 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 چین 2

 326,500 100,924 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 جمهوری کره 3

 297,604 187,258 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 ترکیه 4

 232,679 62,620 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 اتریش 5

 135,353 18,089 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 آلمان 6

 41,808 24,660 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 منطقه آزاد چابهار 7

 37,793 15,042 الستیکیقفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پ, صندوق , جعبه  39231000 آرژانتین 8

 32,408 8,905 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 فرانسه 9

 25,980 972 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 فنالند 10

 23,625 3,910 موا د پالستیکیقفسه و ا شیاء همانند ا ز , صندوق , جعبه  39231000 ایتالیا 11

 19,325 23,842 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 تایوان 12

 12,690 410 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 ایاالت متحده آمریکا 13

 7,775 3,544 و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی قفسه, صندوق , جعبه  39231000 هنگ کنگ 14



  

                                                                                               
  شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

 

 6,113 1,590 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 منطقه آزاد کیش 15

 3,503 157 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 انگلستان 16

 3,006 1,016 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق  ,جعبه  39231000 تایلند 17

 2,560 5 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 برزیل 18

 1,801 445 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 سوئیس 19

 1,095 110 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, ق صندو, جعبه  39231000 ژاپن 20

 984 350 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 هند 21

 881 440 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 جمهوری متحده تانزانیا 22

 362 248 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 کالودینا جدید 23

 2,767,006 1,911,691 جمع کل

  

  

  
  

  

  

  



  

                                                                                               
  شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

 

  

  
  

 88واردات سال 

 توضیحات تعرفه تعرفه کشور ردیف
وزن 

 )کیلو(
 )دالر(ارزش 

 650,136 375,614 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 چین 1

 415,981 166,913 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 ترکیه 2

 252,797 74,917 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 اتریش 3

 233,760 107,555 د پالستیکی قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا, صندوق , جعبه  39231000 امارات متحده عربی 4

 94,950 8,119 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 آلمان 5

 67,651 19,846 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 ایتالیا 6

 60,823 22,235 ز موا د پالستیکی قفسه و ا شیاء همانند ا, صندوق , جعبه  39231000 هند 7

 57,520 18,336 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 اسلواکی 8

 55,918 64,661 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 هنگ کنگ 9

 30,394 21,316 ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی قفسه و, صندوق , جعبه  39231000 جمهوری کره  10

 21,508 6,969 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 تایوان 11

 14,305 1,906 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 دانمارک 12

 14,218 95 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی,  صندوق, جعبه  39231000 مالزی 13



  

                                                                                               
  شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

 

 6,394 160 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 آفریقای جنوبی 14

 4,442 6,276 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 فرانسه 15

 3,066 648 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , به جع 39231000 انگلستان 16

 2,947 892 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 تایلند 17

 2,792 739 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 سوئیس 18

 2,441 30 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 بلژیک 19

 2,440 1,352 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 منطقه آزاد کیش 20

 1,964 953 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 اسلوونی 21

 1,996,447 899,532 جمع کل

  

  

  

  
  

  

  



  

                                                                                               
  شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

 

  

  

  
  

  

 89واردات سال 

 )دالر(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور ردیف

 554,571 255,627 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 ترکیه 1

 368,351 220,819 د پالستیکیقفسه و ا شیاء همانند ا ز موا , صندوق , جعبه  39231000 امارات متحده عربی 2

 169,106 44,579 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 اتریش 3

 101,199 27,831 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 ایتالیا 4

 68,124 24,370 ا ز موا د پالستیکی قفسه و ا شیاء همانند, صندوق , جعبه  39231000 هند 5

 32,977 11,948 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 فرانسه 6

 29,779 178 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 ژاپن 7

بوشهر(نفتی ابوذر سکوی) 8  25,692 9,192 فسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکیق, صندوق , جعبه  39231000 

 14,076 3,567 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 آلمان 9

 10,525 600 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 جمهوری کره  10

 10,161 12,900 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق  ,جعبه  39231000 هنگ کنگ 11



  

                                                                                               
  شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

 

 7,725 2,578 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 دانمارک 12

 7,150 4,878 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 کانادا 13

 7,094 2,975 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 ویتنام 14

 3,805 1,898 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 تایلند 15

 3,589 1,740 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 تایوان 16

 847 236 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 سوئیس 17

 792 90 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 مالزی 18

 314 45 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 انگلستان 19

 300 26 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 منطقه آزاد چابهار 20

 91 54 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 هلند 21

 1,416,268 626,131 جمع کل

  

  

  

  
  

  



  

                                                                                               
  شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

 

  

  
  بررسی روند مصرف از آغاز برنامه چهارم -2-4

محاسبه سرانه مصرف قابل ارائه نمی باشد که دلیل آن عدم مصرف عام این کاال می روند مصرف این کاال به صورت 

با لحاظ نمودن میزان واردات، صادرات، تولید و پروژه های توسعه و در دست اجرا، از فرمول زیر می توان اما  .باشد

  :حدود مصرف و کمبود این محصول در کشور را شناسایی نمود

  صادرات - )ظرفیت پروژه های در دست اجرا%*70+ اردات و+ تولید = (میزان مصرف 

  )تولید+ واردات ( –) صادرات+ میزان مصرف = (کمبود محصول 

 1389 1388 1387 1386 1385 )تن(واحدسنجش

 626,131 899,532 1,911,691 1,235,617 976,891 واردات

 840,906 2,228,071 1,530,484 1,235,129 458,336 صادرات

 47,955,000 34,755,000 32,730,000 32,730,000 13,980,000 تولید

 14,540,000 14,240,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 جواز تاسیس

 57,918,225 43,394,461 40,811,207 40,430,488 22,198,555 در داخل مصرفمیزان 

 10,178,000 9,968,000 7,700,000 7,700,000 7,700,000 کمبود محصول 
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  واردات: آبی –صادرات : قرمز

  

  
  روند تولید: آبی –روند طرحهای در دست اجرا : قرمز
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  دکمبو: قرمز –میزان مصرف : آبی

  چهارمبررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه  -2- 5

 85صادرات سال 

 توضیحات تعرفه تعرفه کشور ردیف
وزن 

 )کیلو(
 )دالر(ارزش 

 399,950 199,393 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 عراق 1

 237,085 58,592 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 آذربایجان 2

 200,080 99,313 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 امارات متحده عربی 3

 71,752 39,475 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 ترکمنستان 4

 57,140 23,451 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 افغانستان 5

 26,400 10,560 د پالستیکی قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا, صندوق , جعبه  39231000 قرقیزستان 6

 20,150 8,060 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 قزاقستان 7

 15,087 6,035 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 جمهوری عربی سوریه 8

 12,348 4,939 ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکیقفسه و , صندوق , جعبه  39231000 ازبکستان 9

 7,350 2,940 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 تاجیکستان 10

 3,640 1,456 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 ارمنستان 11

 2,500 700 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 جمهوری متحده تانزانیا 12

 2,250 900 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 گرجستان 13

 1,852 1,662 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 دانمارک 14

 752 300 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 اسپانیا 15
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 660 440 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 سوئد 16

 189 120 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 کویت 17

 1,059,185 458,336 جمع کل
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 86صادرات سال 

 )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور ردیف
ارزش 

 )دالر(

 1,270,197 587,230 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 عراق 1

 695,047 145,030 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 آذربایجان 2

 484,224 378,256 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 افغانستان 3

 79,262 31,705 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 پاکستان 4

 69,383 29,975 موا د پالستیکی قفسه و ا شیاء همانند ا ز, صندوق , جعبه  39231000 امارات متحده عربی 5

 67,618 27,047 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 ترکیه 6

 44,825 17,930 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 گرجستان 7

 13,163 5,265 د ا ز موا د پالستیکیقفسه و ا شیاء همانن, صندوق , جعبه  39231000 هند 8

 10,322 6,178 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 ارمنستان 9

 9,070 5,254 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 ترکمنستان 10

 1,750 700 یاء همانند ا ز موا د پالستیکیقفسه و ا ش, صندوق , جعبه  39231000 سوئد 11

 250 100 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 بلژیک 12

 250 250 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 ازبکستان 13

 230 209 مانند ا ز موا د پالستیکیقفسه و ا شیاء ه, صندوق , جعبه  39231000 بحرین 14

 2,745,591 1,235,129 جمع کل
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 87صادرات سال 

 )دالر(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور ردیف

 2,430,073 1,090,195 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 عراق 1

 631,279 246,040 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 امارات متحده عربی 2

 114,101 45,547 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 افغانستان 3

 92,934 32,105 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 ترکیه 4

 69,998 27,990 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 پاکستان 5

 61,393 21,170 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 سودان 6

 50,985 15,450 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 آذربایجان 7

 43,484 16,307 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 ترکمنستان 8

 31,088 10,720 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 گرجستان 9

 21,808 7,520 وا د پالستیکیقفسه و ا شیاء همانند ا ز م, صندوق , جعبه  39231000 عربستان سعودی 10

 15,937 6,375 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 آلمان 11

 11,435 4,574 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 ارمنستان 12

 4,596 2,298 مانند ا ز موا د پالستیکیقفسه و ا شیاء ه, صندوق , جعبه  39231000 ازبکستان 13

 4,440 2,145 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 سنگال 14

 1,920 1,600 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 کامرون 15
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 740 370 شیاء همانند ا ز موا د پالستیکیقفسه و ا , صندوق , جعبه  39231000 قزاقستان 16

 150 66 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 بوسنی وهرزگوین 17

 15 6 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 بحرین 18

 13 6 ء همانند ا ز موا د پالستیکیقفسه و ا شیا, صندوق , جعبه  39231000 اسپانیا 19

 3,586,389 1,530,484 جمع کل

  

  
  

 88صادرات سال 

 )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور ردیف
ارزش 

 )دالر(

 3,908,047 1,938,511 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 عراق 1

 128,246 64,115 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, ندوق ص, جعبه  39231000 ترکمنستان 2

 118,820 59,410 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 آذربایجان 3

 111,674 55,699 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 امارات متحده عربی 4

 99,235 46,096 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 افغانستان 5

 35,600 17,800 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 ترکیه 6

 32,420 16,210 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 عمان 7

 16,780 8,390 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 اردن 8

 13,040 6,520 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 ارمنستان 9
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 11,878 5,939 وا د پالستیکیقفسه و ا شیاء همانند ا ز م, صندوق , جعبه  39231000 جمهوری متحده تانزانیا 10

 7,902 4,435 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 جماهیرعربی لیبی 11

 6,472 3,236 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 بلغارستان 12

 3,420 1,710 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 فدراسیون روسیه 13

 4,493,534 2,228,071 جمع کل
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 89صادرات سال 

 توضیحات تعرفه تعرفه کشور ردیف
وزن 

 )کیلو(

ارزش 
 )دالر(

 780,876 371,030 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 عراق 1

2 
ده امارات متح
 عربی

 475,794 220,647 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000

 218,501 107,511 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 افغانستان 3

 144,980 53,660 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 قطر 4

 75,330 26,840 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 عمان 5

 32,776 11,213 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 آذربایجان 6

 26,675 12,765 پالستیکیقفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د , صندوق , جعبه  39231000 ترکمنستان 7

 20,790 6,930 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 هند 8

 16,885 8,442 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 بحرین 9

 15,518 7,684 وا د پالستیکیقفسه و ا شیاء همانند ا ز م, صندوق , جعبه  39231000 ارمنستان 10

 9,417 3,139 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 جماهیرعربی لیبی 11

 8,000 2,285 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 ترکیه 12

 7,720 3,460 و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی قفسه, صندوق , جعبه  39231000 فدراسیون روسیه 13

 6,800 3,400 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 کویت 14

 1,680 840 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 انگلستان 15

 1,360 680 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی ,صندوق , جعبه  39231000 قزاقستان 16

 700 350 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 گرجستان 17

 90 30 قفسه و ا شیاء همانند ا ز موا د پالستیکی, صندوق , جعبه  39231000 مالزی 18

 1,843,892 840,906 جمع کل
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  لویت صادرات تا پایان برنامه چهارموبررسی نیاز به محصول با ا -6-2
تولید مازاد در میلیون تن پالت پالستیکی، ضرورت جبران این کمبود در داخل و سپس  10با توجه به کمبود حدود 

 1387سال همانطور که در روند صادرات نیز قابل مالحظه است، صادرات تا  .جهت صادرات می تواند انجام پذیرد

، صادرات افت نموده و صرف پاسخگوئی به نیاز داخل رشد داشته که پس از آن به دلیل افزایش تقاضای داخلی

  .گشته است

  بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها -3

وش قالب گیری دمشی و چرخشی نیز برای بعضی پالت با روش های مختلفی مثل تزریق، اکستروژن و حتی با ر

متداول ترین پالت های پالستیکی، پالت های تزریقی هستند که از مواد مختلفی تولید می . کاربردها تولید می شود

اما از مواد دیگری . متداول ترین مواد مورد استفاده برای تولید پالت هم پلی اتیلن و پلی پروپیلن می باشند. شوند

از فیلرهایی مثل خاک اره و یا مواد تقویت شده با . بازیافتی هم می توان پالت تولید کرد ABSی کربنات و مثل پل

درصد پالت هایی که در دنیا تولید می شوند، پلی اتیلن هستند  90باالی . الیاف شیشه نیز ممکن است استفاده شود

  . و بعد از آن پلی پروپیلن بیشترین مصرف را دارد

  . د تولید شامل یک دستگاه تزریق و یک قالب متناسب استپس فرآین

در دنیا پالت هایی که جدیدا عرضه می شوند همگی روی این موضوعات تمرکز کرده اند که اوال وزن محصوالت را 

کاهش دهند، ثانیا حتی االمکان از مواد ضایعاتی استفاده کنند و یا پالت ها بتوانند به راحتی به چرخه تولید 

چیدمان و . مسئله مهم دیگری که وجود دارد این است که پالت در خط بسته بندی باید حتما جواب دهد. ردندبرگ

بسته بندی باید بدون مشکل روی آن صورت گیرد و بعد از آن که وارد انبار شد با پالت های مختلف باید رفتار 

ت بیشتری کرد تا سالم به دست مصرف باید مراعا Exportدر چیدمان و حمل و نقل پالت های . مختلفی کرد

به خاطر طبیعت این پالت ها که سبک تر هستند و یا مواد ارزان تر و بازیافتی در آنها استفاده شده . کننده برسد

  است قطعا استحکام کمتری نسبت به دیگر پالت ها دارند که نوع رفتار با این پالت ها باید متفاوت باشد و فرهنگ 
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باید نحوه مصرف آن نیز متناسب باشد، نحوه چیدمان و نحوه حمل با لیفتراک و . ا باید همه گیر شوداستفاده از آنه

همه این عوامل اگر دست به دست . کامیون و همچنین تخلیه توسط مصرف کننده آن حتما باید در نظر گرفته شود

  . هم بدهند هزینه نهایی کمتر خواهد بود

  وژیهای مرسوم در فرآیند تولید محصولتعیین نقاط قوت و ضعف تکنول -4

یکی انتخاب ماشین آالت مناسب برای تولیـدات  : دو مشکل اساسی برای تولید کنندگان وجود دارد فرآیند تولیددر 

زیرا پالت کاالی لوکسی نیست اما اگر استحکام مناسب و قطعه یک تکه مورد نیاز باشد، دستگاه . که اقتصادی باشند

به تبع این امر، دستگاه هـای  . خواهد بود و دستگاه در محدوده دستگاه های سنگین قرار می گیردبزرگی مورد نیاز 

پس در بخش ماشین آالت پالت، به سرمایه گذاری زیادی نیـاز  . سنگین فضا و تجهیزات جانبی مناسبی را نیاز دارند

وپایی تهیه کرد که محدوده وسیعی قالب را هم می توان از کشورهای مختلفی مثل چین، کره و کشورهای ار. هست

هزار یورو هزینه داشته باشـند امـا همـان قالـب در      500قالب های اروپایی شاید بیش از . از قیمت را دارا می باشند

مصرف کننده با توجه به تیراژی که قصد تولید آن را دارد و همچنین . هزار دالر قیمت دارد 50کشور چین کمتر از 

در حال حاضر در کشور ما هر دو نوع قالب مورد استفاده . از هر کدام از این قالب ها استفاده کند نوع پالت، می تواند

  .قرار می گیرند

بـا  (بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت به تفکیـک ریـالی و ارزی    -5

و اینترنت و بانکهـای اطالعـاتی جهـانی، شـرکتهای      Unidoاستفاده از اطالعات واحدهای موجود، در دست اجرا و 

  ...)فروشنده تکنولوژی و تجهیزات و 
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  :مالی طرحبررسی 

  

  

  

 :شرح محصول -الف  
  

ردیف نام محصول ظرفیت تولید واحد سنجش

 1 پالت پالستیکی 3000 تن

  
  
  
  

            :زمین طرح -ب

قیمت واحد )میلیون ریال(کل قیمت پیش بینی محل اجرای طرح  )متر مربع(مساحت 

 5000 155000 775 منطقه مجاز صنعتی-اردبیل

  
  
  
  
  
  

  
  :محوطه سازی -ج

 شرح کار مقدار کار )ریال(قیمت واحد  )میلیون ریال(کل هزینه

 خاکبرداری و تسطیح 4,000 30,000 120
  حصار کشی 300 400,000 120
 آسفالت و پیاده رو سازی 750 250,000 188
 ایجاد فضای سبزو روشنائی 750 20,000 15

 جمع کل 443
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  :ساختمان سازی -د

  

  

  

  

  

  

  

)ر.م(کل هزینه   شرح نوع ساختمان )متر مربع(مساحت )ریال(قیمت واحد 

 شامل اتاق تمیز سالن تولید اسکلت فلزی 1,500 2,500,000 3,750

 )مواد اولیه(بار ان اسکلت فلزی 200 2,000,000 400

 )مواد محصول(انبار  اسکلت فلزی 200 2,000,000 400

 اداری اسکلت فلزی 100 3,500,000 350

 نگهبانی سوله 50 3,500,000 175

 ...سرویس بهداشتی، نمازخانه و اسکلت فلزی 50 3,500,000 175

  جمع کل  2100   5250

  
 :هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده -و

 درصد در نظر گرفته شده از کل هزینه ریالی پابت طرح  )میلیون ریال(لغ مب

 درصد هزینه های ثابت 5 753
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  ماشین آالت -ه

قیمت واحد  قیمت کل
 )دالر(

 مشخصات فنی محل تامین
تعداد  نام ماشین

 ظرفیت برق مصرفی سایر مشخصات داخلی خارجی )هزاردالر(

50 
 

* 
 

 سیستم کلمپ 1
30 

 
* 

 
 سیستم اکستروژن 1

200 
 

* 
 

 سیستم قالب ها 4
25 

 
* 

 
 سیستم هیدرولیک 1

20 
 

* 
 

 سیستم کنترل 1

 جمع ماشین آالت  *  325
 حمل و جابجایی   19

 نصب و راه اندازی   17
 جمع کل     361

ریال 12000با لحاظ نمودن هر دالر  میلیون ریال 4332  
  

شرکت سازنده این ماشین آالت یک شرکت چینی به نام جیاوی در استان جیانگسو می باشد که اطالعات تماس 

  .شرکت و مشخصات فنی ماشین آالت در ذیل آمده است

Supplier: Zhangjiagang Jiawei Machinery Co., Ltd.  

Contact Name: Miss Fan 

Tel: 86-512-13962458618           Fax: 86-512-82507779     Mobile Phone: 86-13962458618 

Address: Luyuan Juqiao Village, Tangqiao Town   Province/State: Jiangsu 

Country/Region: China (Mainland)    Website: http://jsjwjx.com 
Port: Shanghai      Minimum Order Quantity: 1 Set/ Sets 2sets 

Supply Ability: 20 Set/Sets per Year 20sets/year      Payment Terms: L/C,T/T 

Packaging & Delivery 
Packaging Detail: wood cases                        Delivery Detail: about 50 days 

Specifications 
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1)JWB120 plastic pallet blowing machine  

2)Good energy saving system  

3)For max 160L capacity  

4)High efficiency  

5)Good control 

The detailed information for JWB120 pallet blow molding machine: 

1) Clamping system: diagonal two tie bar center clamping bi-directional synchronous high precision linear guiding 

clamping device 

2) Extrusion system: hard gear box, imported DC drive 

3) Die system: double layer beat row single cylinder center material-in accumulator head 

4) Hydraulic system: hydraulic valve, seal parts proportional control 

5) Control system: German beck off whole machine control system 

SPECIFICATIONS UNITS JWB120 

Max container capacity L 160 

Machine dimension (L*W*H) M 6.8*3.3*5.2 

Total weight Ton 24 

CLAMPING UNIT   

Clamping force KN 1700 

Platen opening stroke mm 600-1400 

Platen size mm 1400*1750 

Max mould size (W*H) mm 900*2000 

Min Mould thickness mm 620 

POWER   

Air pressure Mpa 1 

Air consumption kw 1 

Average energy consumption KW 96/105 

Motor power of oil pump KW 15 

EXTRDER UNIT   

Screw diameter mm 120 

Screw L/D ratio L/D 24 

Plasticizing capacity Kg/hour 220/280 

Number of heating zone Zone 5 

Extruder heating power KW 32 

Extruder driving power KW 75/90 

DIE HEAD   

Number of heating zone Zone 6 

Power of die heating KW 39 

Max die pin diameter mm 500 

Accumulator capacity L 25 
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 :برآورد هزینه ثابت - ی     

 هزینه های سرمایه ای -   

 شرح )میلیون ریال(مبلغ 

 زمین 775

 محوطه سازی 443

 ساختمان سازی 5,250

 شگاهیماشین آالت و تجهیزات و وسائل آزمای 4,332

 تاسیسات 409

 وسائل حمل و نقل 500

 )درصد هزینه های ساختمان اداری 30الی  20(وسائل دفتری 70

 )در صد اقالم باال 10(پیش بینی نشده 1,178

 جمع  12,956

  
  
  

 هزینه های قبل از بهره برداری -
 )سرمایه ایهزینه های %4(حق قرارداد بانکی ،اخذ مجوز،مشاوره،هزینه های تهیه طرح 518

 )درصد کل حقوق ساالنه 2(هزینه آموزش پرسنل  26

 )حقوق و دستمزد،مواد اولیه،سوخت،برق،روز هزینه های آب 15(هزینه های راه اندازی و تولید آزمایشی  74

2,108  جمع کل

  

  میلیون ریال 15064= هزینه های قبل از بهره برداری + هزینه های سرمایه ای = سرمایه ثابت 
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میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمت ارزی و  -6

  ریالی آن و بررسی تحوالت اساسی در روند تامین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آینده

 )برای هر کدام از محصوالت(: خارجیمواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز  -

 ردیف نام مواد مصرف ساالنه واحد )یالر(هزینه واحد )میلیون ریال(هزینه کل 

  1 ضایعات پالستیک 4000 تن 8.000.000 32000
  2 ...)لوازم یدکی و(سایر  1 عدد 200.000.000 200

 جمع کل 32200

  

لی در تامین این ماده در جهت تامین مواد اولیه با توجه به اینکه ماده اولیه اصلی، ضایعات پالستیک می باشد، مشک

الزم به ذکر است . داخل کشور وجود ندارد و تولیدکنندگان می توانند به سادگی نسبت به تامین آن اقدام نمایند

  . بطریهای نوشابه و آب معدنی، ضایعات پالستیک های رنگی و غیر رنگی باشدضایعات می تواند 

  :پیشنهاد مناسب برای اجرای طرح -7

فرآیند تولید این محصول نیاز به تکنولوژی پیچیده ای ندارد و تنها مساله مهم در این قسمت، ینکه با توجه به ا

تامین مواد اولیه است، لذا اجرای این طرح در اغلب استانهای کشور امکانپذیر می باشد، ولی از آنجایی که محصول 

 های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس،نظیر استاننهایی در بخش صنعت کاربرد دارد، استانهای صنعتی کشور 

  .پیشنهاد می شود... و  اردبیل
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  :وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال -8

  
جمع حقوق 

 تحصیالت تعداد )ریال(حقوق ماهیانه )ریال(حقوق سالیانه  )ر.م(ساالنه
نیروی مورد 

 نیاز
 ردیف

 1 حسابدار لیسانس 1 4,000,000 72,000,000 72

 2 کار گر ساده دیپلم 14 3,300,000 59,400,000 832

 3 تکنیسین فوق دیپلم 1 3,500,000 63,000,000 63

 4 مدیر فروش لیسانس 1 4,000,000 72,000,000 72
 5 مدیر اداری لیسانس 1 4,000,000 72,000,000 72
 6 کارپرداز دیپلم 1 3,300,000 59,400,000 59
  7 مدیر عامل دیپلم 1 6,000,000 108,000,000 108
 جمع کل 20     1278

 درصد حق بیمه سهم 20ماه حقوق و یکماه مرخصی و یکماه پاداش و  12(ماهانه محاسبه می گردد 18حقوق ساالنه : تبصره                                      
  .روز کاری در سال می باشد 300نفر در یک شیفت کاری و با  20جمع نیروی انسانی مورد نیاز )کارفرما

 
بندر و  -فرودگاه - راه آهن-راه(بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی  -9

  و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح....) 

خصوص تامین تاسیسات زیربنائی و با توجه به اینکه محل اجرای طرح مراکز استانها لحاظ شده است، لذا در

  .دسترسی به راههای ارتباطی مشکلی وجود ندارد
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  تاسیسات -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سایر هزینه ها )میلیون ریال(قیمت 
هزینه 
 انشعاب

 عنوان میزان انشعاب

 برق رسانی کیلو وات100کنتور  140 50 190

 آب رسانی اینچ 1/2کنتور  47 20 67

 سوخت رسانی هکنتور گاز و لوله کشی مربوط 47 5 52

 وسائل سرمایش و ایمنی کولر و بخاری 0 100 100

 جمع کل 409

  

 
 
 

 برآورد هزینه های آب،برق،و سوخت مصرفی -

 )ریال(هزینه واحد  )ر.م(هزینه کل 
مصرف 
 ساالنه

 مصرف روزانه
 شرح واحد

فرآیند   سایر مصارف
  تولید

 آب مصرفی  متر مکعب 0 3.7 1,110 400 0.4
 برق مصرفی کیلو وات بر ساعت 600 200 240,000 400 96
 گاز متر مکعب 0 0 0 220 0

سوخت 
 بنزین  لیتر 0 200 60,000 700 42  مصرفی

 گازوئیل لیتر 0 30 9,000 7,000 63

 جمع کل 201



  

                                                                                               
  شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

 

  

  :سایر محاسبات مالی -

  برآورد هزینه تعمیر و نگهداری-
 

 شرح )ر.م(ارزش دارائی درصد )ر.م(سالیانه  هزینه تعمیرات

 محوطه سازی 443 2 9
 ساختمان 5,250 2 105

 ماشین آالت و تجهیزات و وسائل آزمایشگاهی 4,332 4 173
 تاسیسات 409 10 41
 وسائل حمل و نقل 500 5 25

 جمع کل 353

  

  

  

  

  

  

  :پیش بینی سرمایه در گردش -

 دیفر شرح )روز(مدت  )میلیون ریال( قیمت

 1 مواد اولیه خارجی 15 0

 2 مواد اولیه داخلی 15 1794

 3 لوازم یدکی 30 2153

 4 حقوق و دستمزد 30 128

 6 تعمیر و نگهداری 30 35

 7 کاالهای در جریان ساختموجودی  5 626

 8 مطالبات تجاری 10 1195

 9 سایر اقالم 20 3753

 جمع کل 9,684
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 :کهزینه استهالبرآورد -  

 شرح )هزارریال(ارزش دارائی درصد )میلیون ریال(هزینه استهالک سالیانه

 محوطه سازی 442.5 8.5 37.6125

 ساختمان سازی 5250 8.5 446.25

 ماشین آالت و تجهیزات  4,332 10 433

 تاسیسات 409 12 49.0344
 وسائل حمل و نقل 500 20 100
 وسائل دفتری 70 20 14

 پیش بینی نشده 2108 20 421.6

 جمع کل 1501

  
  

 :هزینه های تولید سالیانه-

 شرح )میلیون ریال(مبلغ 

 مواد اولیه  32,200

 هزینه حقوق و دستمزد  1,278

 هزینه انرژی مصرفی  201

 هزینه تعمیر و نگهداری  353

 در اقالم باال 5هزینه پیش بینی نشده  1,702

 هزینه اداری و فروش  357

 ه تسهیالت مالیهزین 0

 هزارم سرمایه کل 2هزینه بیمه کارخانه  30

 هزینه استهالک 991

 هزینه استهالک قبل از بهره برداری 422

  جمع کل 37535
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  :قیمت تمام شده محصول – 
  = میزان تولید سالیانه / جمع هزینه های تولید سالیانه= قیمت تمام شده محصول 

  ریال 12.511.509=  پالت پالستیکی
  

 قیمت فروش محصوالت طرح  -        

 ردیف نام محصوالت واحد قیمت فروش محصوالت )ر.م(فروش کل 

 1 پالت پالستیکی تن 15.013.810 45041

  جمع کل 45041
  
  )راندمان% 100در (محاسبه نقطه سر به سر  -

 هزینه کل
 مبلغ درصد مبلغ درصد شرح هزینه هزینه متغیر هزینه ثابت

 مواد اولیه 32200 100 0 0 32200
 هزینه حقوق و دستمزد 447 35 831 65 1278
 هزینه انرژی مصرفی 161 80 40 20 201
 هزینه تعمیر و نگهداری 282 80 71 20 353
 هزینه پیش بینی نشده 1446 85 255 15 1702
 هزینه اداری و فروش 357 100 0 0 357
 هزینه تسهیالت مالی 0 0 0 100 0
 هزینه بیمه کارخانه 0 0 30 100 30
 هزینه استهالک 0 0 991 100 991
 استهالک قبل از بهره برداری  0 0 422 100 422

 جمع هزینه های تولید 34895   2640   37535
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)) / 100*هزینه ثابت = در صد نقطه سر به سر رهزینه متغی(- )کل فروش )) = 2640 / 10147 = 26 

 7507 = 37535 - 45041 = جمع هزینه های تولیدی - فروش کل = یژه سود و زیان و
 12287 = 32754 / 45041 = +انرژی مصرفی+مواد اولیه( - فروش کل = ارزش افزوده ناخالص

             )تعمیر و نگهداری         
استهالک قبل از + استهالک( - ارزش افزوده ناخالص = ارزش افزوده خالص

 )یبهره بردار
= 12287 - 1413 = 10847 

                    
نسبت ارزش افزوده 

 27 = 45041 - 12287 = فروش کل / ارزش افزوده ناخالص = ناخالص 

                     به فروش
نسبت ارزش افزوده 
 خالص به فروش

 24 = 45041 / 10847 = فروش کل / ارزش افزوده خالص =
                    

نسبت ارزش افزوده به 
 سرمایه گذاری کل

 50 = 24748 / 12287 = سر مایه گذاری کل /  ارزش افزوده ناخالص =

                    
 753 = 20  / 15064 = تعداد پرسنل / سرمایه ثابت = سر مایه ثابت سرانه

 1237 = 20  / 24748 = تعداد پرسنل / کل سر مایه گذاری = کل سر مایه سرانه

هزینه تسهیالت  = نرخ بازدهی سرمایه
 +مالی

 سود و زیان ویژه

 30 = 24748  / 7507 = کل سر مایه گذاری /

                    

 / کل سر مایه گذاری = دوره برگشت سر مایه
+ استهالک قبل از بهره برداری

 3 = 8920  / 24748 = سود+ استهالک

  

و مقایسه ) محصوالت و ماشین آالت(حمایت تعرفه گمرکی(و بازرگانیوضعیت حمایتهای اقتصادی  -10

  )واحدهای موجود و طرحها، بانکها و شرکتهای سرمایه گذار(با تعرفه های جهانی و حمایتهای مالی 

حقوق . می توانند از معافیت گمرکی استفاده نمایند ماشین آالت تولید این محصول شامل اکسترودر، کلمپ و قالب ها

ماشین آالت اکسـترودر  . می باشد% 15تا % 10، بین 8477با شماره تعرفه گمرکی دی ماشین آالت تولید این کاال ورو

   )89کتاب مقررات صادرات و واردات : منبع(. می باشند% 15و قالبها دارای حقوق ورودی % 10دارای حقوق ورودی

رت صـنایع و معـادن نظیـر طـرح آمـایش و یـا وامهـای        سرمایه گذاران می توانند از تسهیالت بانکی و منابعی کـه وزا 

و با ارائه یارانه بـه تسـهیالت مـذکور در نظـر     ) جهت واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی(مشارکتی صنایع کوچک 

همچنین در صورت تمایل صنعتگر می تواند از محل صندوق ذخیره ارزی نسبت به دریافت وام . گرفته استفاده نمایند

  د تجهیزات و ماشین آالت استفاده نمایند که در صورت تثبیت نرخ ارزو پایین بودن بهره این نوع وام، ارزی جهت خری
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برای کسب اطالعات بیشتر کارآفرینان می تواننـد بـه سـازمان صـنایع و معـادن و شـرکت       . (بسیار اقتصادی می باشد

  .)شهرکهای صنعتی استان خود مراجعه نمایند

  رائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدیدتجزیه و تحلیل و ا  -11

میلیون دالری و  1.5توجه به واردات حدود بخشهای مختلف صنعت و با با توجه به کاربرد گسترده این محصول در 

واحد  20تحلیل گردید، نیاز به تاسیس  6- 2و  4-2تنی این محصول در داخل که در بندهای میلیون  10کمبود 

بدیهی است افزایش تولید واحدهای مذکور و یا احداث واحدهای . تنی جدید در کشور پیشنهاد می گردد 50000

البته در صورتیکه کیفیت محصول تولید . (جدید بیشتر می تواند منجر به صادراتی شدن محصول فوق الذکر گردد

  .)  شده قابل رقابت با نمونه مشابه خارجی باشد
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  :1پیوست
  

  
  
  
  
  
  

 

 
 

 
3-7626 

 

 
 

  پالت ـ اتصاالت پالت ـ روش آزمون
  تعیین استحکام : قسمت سوم 

 
 
 اول چاپ
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  و تحقیقات صنعتی ایران استانداردبا مؤسسه  آشنایی

 وظیفه عهده دار که است کشور رسمی مرجع تنها قانون،صنعتی ایران به موجب  تحقیقات و استاندارد مؤسسه

  .باشد می) رسمی(ملی  استانداردهای نشر ین وتدو تعیین،

مراکز  صاحبنظراندر رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه،  استاندارد تدوین

سعی بر این است که . میگیرد صورتو مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع 

توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از  وبالوبیت ها و مصالح ملی استانداردهای ملی، در جهت مط

تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و : و نفع شامل حقمشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان 

 ذینفعپیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع .و سازمانهای دولتی باشد نهادهاتخصصی و 

در کـمیته ملـی مرتبـط  وپیشنهادهـاواعضای کمیسیون های فنی مربـوط ارسال میشود و پس از دریـافت نظـرات 

  .چاپ و منتشر می شود) رسمی(ملی  استانداردبـا آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان 

شده تهیه  تعیینا رعایت ضوابط استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و ب نویس پیش

به عنوان استاندارد ملی چاپ  تصویب،می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت 

می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره  تلقیبدین ترتیب استانداردهایی ملی . ومنتشرمی گردد

  .که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به تصویب رسیده باشدمربوط  ملیتدوین و در کمیته )) 5((

که در تدوین  میباشدو تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد  استاندارد مؤسسه

از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و  کشور،استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص 

  .می نماید استفـادهتانداردهـای بین المـللی صنعتی جهان و اس

منظور حمایت از  بهو تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون  استاندارد مؤسسه

محصوالت و مالحظات زیست  کیفیتمصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از 

  مؤسسه می تواند . شورای عالی استاندارد اجباری نماید تصویبای بعضی از استانداردها را با محیطی و اقتصادی، اجر
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المللی برای محصوالت کشور، اجرای استاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آنرا  بینبه منظور حفظ بازارهای 

  .نماید اجباری

زمینه  دراز خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال اطـمینان بخـشیدن به استفاده کنندگـان  بمنظـور همچـنین

زیست محیطی،  ومدیریتمشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت 

سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط  اینگونهآزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد 

داده و در صورت احراز شرایط الزم، گواهینامه تأیید صالحیت به آنها  قرارورد ارزیابی نظام تأیید صالحیت ایران م

سنجش تعیین  وسایلترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون . بر عملکرد آنها نظارت می نماید واعطا نموده 

   ملی از دیگر وظایف این مؤسسه  استانداردهایعیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح 

  .می باشد

  

  روش آزمون -کمیسیون استانداردپالت ـ  اتصاالت پالت

  تعیین استحکام : قسمت سوم 

 سمت یا نمایندگیرییس
 دانشگاه آزاد اسالمی ایالم )مهندسی مکانیک-فوق لیسانس(نوری زاده، محسن 

اعضا
 ه کل نوسازی مدارسادار  )مهندسی عمران -لیسانس(پروری، سعداله

 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایالم)         مهندسی شیمی -لیسانس(پور نصرت، خدابخش 

 اداره کل استانداردوتحقیقات صنعتی ایالم  )  مهندسی شیمی -لیسانس(حسن بگی، شیرزاد 
  ایالم اداره کل استانداردوتحقیقات صنعتی  )    فیزیک - لیسانس(حیدری، رضا 

  شرکت ایالم عایق  )فیزیک کاربردی -لیسانس(میهن پرست، مجتبی    

  اداره کل استاندارد وتحقیقات صنعتی ایالم  )    مهندسی شیمی - لیسانس(همتی، مهناز 

    دبیر
  اداره کل استاندارد وتحقیقات صنعتی ایالم  )مهندسی کشاورزی -لیسانس(شریفی، محمد  
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  پیشگفتار

که توسط )) تعیین استحکام : روش آزمون قسمت سوم -اتصاالت پالت - یسیون استاندارد پالتکم((استاندارد

کمیسیون فنی مربوطه تهیه وتدوین شده ودر بیست و دومین کمیته ملی استاندارد بسته بندی وسلولزی مورخ 

ین ومقررات موسسه قانون اصالح قوان 3مورد تایید قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده  30/8/83

به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود برای  1371استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 

حفظ همگانی با تحوالت و پیشرفتهای و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع 

ادی که برای اصالح یا تکمیل این استاندارد ارایه شود در هنگام لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر گونه پیشنه

بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران . تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت

  .باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد

ت که ضمن توجه به شرائط موجود و نیازهای جامعه، در حد در تهیه و تجدید نظر این استاندارد سعی شده اس

امکان بین این استاندارد و استانداردهای بین المللی و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد 

  .شود

 :منبع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد بکار رفته به شرح زیر است

ISO/12777-3/2002: Methods of test for pallet joints-part3: Determination of strength of 

pallet joints. 
  روش آزمون -اتصاالت پالت پالت ـ 

 استحکام تعیین: سوم قسمت

هدف و دامنه کاربرد 1  

هدف از تدوین این استاندارد تعیین مقاومت اتصاالت پالت در ابتدا برای بار گذاری ساکن بوسیله تعیین استحکام 

سفتی اتصاالت میخکوب یا منگنه شده چوب با چوب، چوب با مواد پایه چوب، چوب با پالستیکها و پالستیکها با و

  .پالستیکها می باشد 
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 حلقوی، رزوه دار، شامل میخهای ساده،( میلیمتر 7این استاندارد برای اتصاالت با انواع میخهای با قطر بزرگتراز 

  .برد دارد کار ومنگنه ها) خاردار وتاب دار

  مراجع الزامی 2

بدین ترتیب آن مقررات . مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع شده است

یا تجدید نظراصالحیه هاو / در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و. جزئی از این استاندارد محسوب میشود

معهذا بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد امکان کاربرد . نیستتجدیدنظرهای بعدی این مدارک مورد نظر 

در مورد مرجع بدون تاریخ چاپ . آخرین اصالحیه ها و تجدیدنظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند

  .یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع شده مورد نظر است/ یا تجدید نظر، آخرین چاپ و/ و

  :مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است  استفاده از

 ، روش تعیین رطوبت چوب1367: 2895استاندارد ملی 
  ، روش تعیین جرم ویژه چوب1369خرداد : 3042استاندارد ملی 

و نرخ جریان حجمی ) MFR(تعیین نرخ جریان جرمی مذاب - ، پالستیکها 1382: 6980استاندارد ملی 

  )MVR(مذاب

ISO 12777-1 :1994 , Methods of test for pallet joints-part 1:Determination of bending 

resistance of pallet nails , other dowel – type fasteners and staples.  

 نمونه برداری و روشهای آزمون 3

  شرائط آزمون 3-1
نگهداری وآزموده "1- 1-4"مربوط به بند  درجه سلسیوس و همچنین مطابق با الزامات 23± 2الوار باید در دمای 

  .شوند
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  بست ها 2ـ3
قبل از آماده نمودن هر گونه اتصاالت ساخته شده با میخها یا میخ منگنه ها، استحکام خمشی میخ را طبق 

  .تعیین نمائید 1(.......)استاندارد 

  الوار 2ـ3

  انتخاب 1ـ3ـ3

یا قطعات آزمون از پالتهائی که تولید انبوه شده بریده  ته باشدالوار انتخاب شده باید با مشخصات پالت مطابقت داش

  .یا از یک نمونه آزمایشگاهی که دارای بافت کامالً صاف است استفاده شود شوند،

  روشهای آزمون مقایسه ای  2ـ3ـ3

وند که از برای انجام آزمایشهای مقایسه ای روی انواعی از میخها و میخ منگنه ها، باید داخل چوبی فرو برده ش

  . لحاظ چگالی و ساختار الیاف همگن و یکنواخت باشد

  . در صورت انتخاب نمونه ها از یک تخته این همگنی و یکنواختی را می توان تامین کرد –یادآوری 

  روش آزمون اتصاالت 3ـ3ـ3

ونه گره، بهم اتصاالت بایستی طوری بریده شوند که قسمتهائی از چوب که بست هادرآن فرومی روند فاقد هر گ 

دردیگر نقاط، نمونه ها باید عاری از هر گونه عیب عمده ای که سبب . خوردگی بافت، شکاف و الغری باشد

  . شکستگی غیر قابل پیش بینی در الوار شود باشد

  تعیین میزان رطوبت 4- 3- 3

  کلیات  1ـ4ـ3ـ3

-4بند "ت باید در محدوده آورده شده در برای آزمونهای کنترل کیفیت میزان رطوبت، برای هر پالت بعد از یادداش

  .قرار گیرد "2
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  روش اندازه گیری میزان رطوبت  2ـ4- 3- 3

برای آزمونهای آزمایشگاهی تعیین میزان رطوبت الوار، باید از روش خشک کردن در آون طبق استاندارد ملی  

رطوبت می تواند بوسیله مقاومت  میزان. ایران تعیین شود 3042ایران و چگالی آنها طبق استاندارد ملی  2895

  .شرح داده شده است تعیین شود 1(.......)الکتریکی که در استاندارد ملی ایران 

  جنس وگونه  3ـ4- 3- 3

ودر . وگونه ها، بایستی بوسیله آزمونهای بافت شناسی تایید شوند برای آزمونهای آزمایشگاهی شناسائی جنس

  .آزمایشهای بعدی نگه داشته می شود صورت عدم امکان آزمون، یک نمونه برای 

  تخته الوارهای با پایه چوب 4ـ3

  ویژگیها 1ـ4ـ3

محتوای رطوبت و دیگر ویژگیهائی  خصوصیات مخلوط، محتوای رزین، چوب روکش یا اندازه ذرات، پایداری ظاهری،

رای تولید کننده این اطالعات باید ب .که ممکن است در نتیجه آزمون موثر واقع شوند باید مشخص شده باشد

  .وتوزیع کننده و همچنین برای تولیدات خاص دردسترس باشند 

 پالستیکها و مواد با پایه پالستیک 3-5

  چگالی  1ـ3-5

اگر ماده ای چگالی یکنواختی نداشته باشد یا دارای بافت مخصوصی باشد بایستی تفاوت ثبت گردد و به طور مجزا 

چگالی باید طبق استاندارد ملی . گیرد نین بی نظمی برروی آنها صورتآزمونهائی برای اندازه گیری تاثیر این چ

  .اندازه گیری شود) کلیه قسمتها(ایران  7090

   MVR(2(و نرخ جریان حجمی مذاب 1)MFR(نرخ جریان جرمی مذاب 2ـ3-5

  .ودایران ثبت ش6980نرخ جریان جرمی مذاب ونرخ جریان حجمی مذاب پالستیکها بایستی طبق استاندارد ملی
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  شرایط آزمون 3ـ5- 3

  . درجه سلسیوس نگهداری و آزموده شوند 40±3و  - 20±3نمونه ها باید در دمای 

  نمونه برداری 4

  نمونه های آزمونی 1ـ4

  کلیات 1ـ1ـ4

تائی آزمونه  20یک دسته. تعداد نمونه ها بایستی به حدی زیاد باشد که بتوان نتایج را به صورت آماری بررسی نمود

ان یک حداقل برای هر تعداد اتصال چوبی در نظر گرفته شود که اندازه های اجزای چوب و بست ها تغییر را به عنو

  .شرائط استفاده شده باید در گزارش آزمون آورده شود. نکند

  چوب  2ـ1ـ4
ونه و نم. نمونه های چوب قبل از آزمون نباید بیشتر از یک ساعت از شرائط محیطی کنترل شده بیرون آورده شوند

ساعت قرار داد به شرطی که در لفافه های پلی  24ها رامی توان خارج از شرائط کنترلی محیط آزمون حداکثر تا 

  .اتیلن پوشانده شوند 

  پالستیکها  3ـ1ـ4
پالستیکها نباید  .درجه سلسیوس انجام گیرد 23 ±2سوار کردن نمونه های مورد آزمون برای پالستیکها در دمای

درجه سلسیوس  23 ±2ودر تمام اوقات در دمای). "3-4-3"طبق بند (باال یا پایین قرار گیرند در معرض دماهای 

  .نگهداری شوند 

  آماده سازی 2ـ4
درهنگام آماده سازی و آزمون چوب یا مواد با پایه چوب، باید سوار کردن اتصاالت مورد آزمون در درجه رطوبتی 

  .رجه رطوبت در زمان سوار کردن پالتها باشد صورت گیرد که معادل یا بیشتر از باالترین د
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  : آزمون باید در یکی از سطوح رطوبت به شرح زیر انجام گیرد

 )                                                                             باالتر از نقطه اشباع بافت ( 28باالی    2-1- 4      

  گی معمولی سطح پالتدرصد ویژ) 2±20(   2-2- 4     

  درصد) 2±15(   2-3- 4     

   درصد) 2±12(   2-4- 4     

  سرعت بار گذاری 3ـ4
  .                          میلیمتر بر دقیقه اعمال شود  50تا 10حداکثر بار آزمون باید در سرعت بین

  روش آزمون 5

  آزمون جدا سازی 1ـ5

  اساس آزمون 1ـ1ـ5

  .اتصال پالت برای ارزیابی سفتی و استحکام تحت کشش آن بکار می رود نیروی اعمال شده بر یک  

   مواد 2ـ1ـ5

 .انتخاب شود 3اتصاالت پالت بایستی مطابق با ویژگیها و معیارهای بند 

  :وسایل مورد نیاز  3ـ1ـ5

   ییر شکل شامل گیره، اعمال کننده بار و سیستم اندازه گیری تغ 1مطابق شکل  ،لوازم یک آزمون ساده 1ـ3ـ1ـ5

  .می باشد

   آماده سازی و نگهداری نمونه های آزمون و قطعات آزمون 4ـ1ـ5

  .آماده و نگهداری شوند  4آزمونه ها وقطعات آزمون بایستی مطابق روش شرح داده شده در بند 

  آزمون روش 5ـ1ـ5
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بوسیله  1گیره . شان می دهدمهار شدن قالب، تخته تقویتی یا تیرتقویتی توسط گیره های رکابی را ن 2و1شکلهای 

آزاد شده و بعنوان نگهدارنده ای برای پایه می  2نیروی هیدرولیک یا وسایل دیگر حرکت داده شده در حالیکه گیره 

بین این به سمت پایین بایستی با وسایل مناسب  2به سمت باال و گیره  1جابجائی حرکت نسبی گیره . باشد

تکرار آزمون تا زمانی ادامه میابد که اتصال قادر به تحمل بار بیشتری  ).درشکل3مانند وسیله(دواندازه گیری شود 

  .نباشد 

 

 

  کلید واژه 

  )1(گیره رکابی -1

  )2(گیره رکابی -2

   )دستگاه اندازه گیری تغییر شکل( سنجه اندازه گیری جابجائی -3

  جدا سازی گیره رکابی -1شکل 

 

 خطی  –روش اول آزمون برشی  2ـ5

شود  تکه ای برای ارزیابی مقاومت برشی آنها وارد می  9نیرو بر اتصاالت تحتانی یک پالت : اساس آزمون  1ـ2ـ5

  ).مراجعه شود 3به شکل (

1 

3 

2 

6  
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  .انتخاب شود 3اتصاالت پالت بایستی مطابق با ویژگیها و معیارهای بند : مواد 2ـ2ـ5

  : وسایل 3ـ2ـ5

گیری تغییر  -شامل بسته فوالدی، اعمال کننده بار ودستگاه اندازه 3مطابق شکل  ،لوازم آزمون ساده 1ـ3ـ2ـ5

  .شکل می باشد 

  ت آزمون آماده سازی و نگهداری نمونه های آزمون و قطعا 4ـ2ـ5

  .آماده ونگهداری شوند  4آزمونه ها وقطعات آزمون بایستی مطابق روش شرح داده شده در بند 

 
 )الف(    )                   ب)                                  (پ)                             (ت(   

  تخته پایینی/ قالب)  تخته باالئی                 ب/ تخته تقویتی/ قالب ) الف
   تخته/ تیر تقویتی)  تخته باالئی                             ت/ تخته تقویتی) پ

  کلید واژه
  )1(گیره رکابی . 1
 )2(گیره رکابی. 2
 قالب. 3

 تخته تقویتی. 4

  تیر تقویتی. 5
  
  
  
  

7 

6 6 7 6 

5 

1 
2 

1 2 1 2 
1 2 

٣ 
٣ 

٤ 

 تخته باالیی. 6

  تخته پایینی. 7
  
 

  گیره وبارگذاری برای هر اتصال پالت در طی آزمونهای جداسازی -2شکل
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  روش آزمون 5ـ2ـ5

نگه داشته شده در فک های هیدرولیکی یا مکانیکی یک  )1(با تسمه های فوالدی  3ارزیابی اتصال در نقطه  3شکل

 a(بایستی اندازه گیری شود) 2(نسبت به قالب  4حرکت تخته . دستگاه تست کششی یونیورسال را نشان می دهد

  .قادر به تحمل بار بیشتری نباشدتکرار آزمون تا زمانی ادامه می یابد که اتصال ). 

  
  کلید واژه  
  ـ تخته   4تسمه های فلزی            -1
  جابجائی نسبی می باشد  aقالب                         -2
  اتصال ارزیابی شده -3

  ونه ساخته شده مخصوص، با اتصال تمام سطح مفصل درپالتآزمون برشی روی یک نم -3شکل 

  خطی-روش آزمون برشی 3ـ5

  روش آزمون 1ـ3ـ5

  .نیروی وارده برای ارزیابی مقاومت برشی دیگر اتصاالت در پالتها تحت تنش برشی افقی قرار گرفته اند

  مواد 2ـ3ـ5

  .شده باشدانتخاب  3اتصاالت پالت بایستی مطابق با ویژگیها و معیارهای بند 

  

 

8 

١ 

2 

1 

4 

3 
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  :وسایل مورد نیاز  3ـ3ـ5

   ،وسایل آزمون ساده  1ـ3ـ3ـ5

  .شامل گیرها، اعمال کننده بار و دستگاه اندازه گیری تغییر شکل باشد 4مطابق شکل 

  آماده سازی و نگهداری نمونه های آزمون و قطعات آزمون 4ـ3ـ5

  .آماده و نگهداری شوند  4د آزمونه ها وقطعات آزمون بایستی مطابق روش شرح داده شده در بن

  روش آزمون 5ـ3ـ5

به (قرائت شده باید ثبت شود  (d)اعمال شود سپس تغییر شکل F قالب یا تیرتقویتی مهار شده و نیرو در نقطه 

این آزمون را . تکرار آزمون تا زمانی ادامه می یابد که اتصال قادر به تحمل بار بیشتری نباشد). مراجعه شود 4شکل 

  .برای ارزیابی تفاوت رفتار چوب در صورتیکه نیرو در جهت یا عمود بر جهت الیاف اعمال شود تکرار نمود می توان

  
  

  کلید واژه
  گیره ها. 1
  اعمال کننده بار.2
  تخته . 3
  تخته تقویتی.4
  قالب یا تیر تقویتی.5
 البق.6

  زمون های برشی برای اغلب قالب ها و اتصاالت تیرتقویتی پالت آ -4شکل

1 

3 5 

2 

6 

1 
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  دورانی-آزمون برشی 4ـ5

  اساس آزمون 1ـ4ـ5

نیرو برای ارزیابی مقاومت پیچشی هر اتصال پالت که ممکن است هنگام افتادن یا ضربه دیدن توسط تجهیزات 

  .حمل و نقل رخ دهد اعمال می شود

  مواد  2ـ4ـ5

  :ایل مورد نیاز وس 3ـ4ـ5

توضیح داده شده شامل گیره ها، اعمال کننده بار و دستگاه اندازه  5مطابق شکل  وسایل آزمون ساده، 1ـ3ـ4ـ5

  .گیری تغییر شکل می باشد

  
  

  کلید واژه
  گیره ها -1
  ینی تخته باالیی و تخته پای -2
  تیر تقویتی -3
 اعمال کننده بار -4

  آزمون برش پیچشی روی گوشه بریده شده از یک پالت با سه اتصال -5شکل 
  

  

  

  

  

1 

3 

٢ 

1 
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  آماده سازی و نگهداری نمونه های آزمون و قطعات آزمون 4ـ4ـ5

  .آماده ونگهداری شوند 4آزمونه ها وقطعات آزمون بایستی مطابق روش شرح داده شده در بند  

  روش آزمون 5ـ4ـ5
 100به صورت افزایشی به تیرتقویتی وارد ودر هر مرحله مقدار افزایش بار نباید بیشتر از F بار بایستی درنقطه 

ضروری است که . ثبت شود) 5مطابق شکل (در هر مرحله افزایش بار باید  d) (نیوتن باشد سپس تغییر شکل

د، بنابراین فاصله نیرو تا نقطه میانی اتصال همواره باید مساوی باش به هر اتصالF گشتاور اعمال شده توسط نیروی

  .میلیمتر باشد  300

  بار گذاری خارج از مرکز 5ـ5

  اساس آزمون 1ـ5ـ5

نیرو برای ارزیابی مقاومت هر اتصال در برابر خمش خارج از مرکزکه ممکن است در هنگام تغییر شکل تخته پالت 

  .زیر بار رخ دهد، وارد می شود

  دموا 2ـ5ـ5

  .انتخاب شده باشند  3اتصاالت پالت بایستی مطابق با ویژگیها ومعیارهای بند

  :وسایل مورد نیاز  3ـ5ـ5

گیری تغییرشکل می  -شامل مانع، اعمال کننده بار و دستگاه اندازه 6مطابق شکل  وسایل آزمون ساده،  1ـ3ـ5ـ5

  .باشد 
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  روش آزمون برای بارنقطه ای یا باریکنواخت برروی یک نمونه دوعضوی -6شکل 

  

  آماده سازی ونگهداری نمونه های آزمون وقطعات آزمون  4ـ5ـ5

  .آماده و نگهداری شوند  3آزمونه ها وقطعات آزمون بایستی مطابق روش شرح داده شده در بند 

  روش آزمون  5-5-5

باتوجه به نیروی cمقدار.برابر ضخامت کف تخته است وارد  می شود tو t4=cکه در این حالت c صله فادر Fبار

  .تعیین می شود 1از جدول  Fاعمالی

  باشد             نیوتن100مقدار بار باید به صورت افزایشی اعمال گردد، افزایش باردرهرمرحله نباید بیشتر 

نسبت به  cجهت جلوگیری از حداقل تغییرات . ش بارنیزباید ثبت گردددر هرمرحله افزای)d(ومقدار تغییر شکل

  .تعیین گردیده که در جدول یک آمده است  )ضخامت تخته ها (ضخامت تخته ها، سه محدوده 
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  برای آزمون خمش سطح بیرونی و اتصال c اندازه گیری-1جدول

   Cفاصله                  

  میلی متر                 

  )مرجع(ضخامت استاندارد      

 میلی متر                  

  ضخامت تخته            

 میلی متر                

                    64  

                   80  

                   120 

                     16   

                    20  

                    30   

                 16-10  

                20-17  

                30-21 

  گزارش آزمون 6

  الزامات کلی 1ـ6
  :الزامات کلی به شرح زیر ثبت شوند

  1(.........)استحکام بستها مطابق استاندارد  1-1- 6

 خصوصیات کامل مواد ساخته شده شامل همه اندازه هاو جزئیات نمای طولی میخها 1-2- 6

 و محل بستها در هر اتصالتعداد  1-3- 6

 عمق نفوذ بست ها در داخل نمونه ها 1-4- 6

  میزان دقت بار گذاری و اندازه گیری تغییر شکل 1-5- 6

 نرخ بارگذاری و مدت زمان اعمال بار 1-6- 6

درغیراینصورت باید در گزارشهای . همه مواد و اتصاالت بایستی در موقع آزمون دارای خصوصیاتی مشخص باشند

  .آزمون ثبت شوند

   الزامات ویژه برای پالستیک 2ـ6

  :الزامات ویژه پالستیکها به شرح زیر ثبت شوند

  نرخ جریان جرمی مذاب ،نرخ جریان حجمی مذاب و چگالی پالستیک های استفاده شده 2-1- 6
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  جزئیات کامل سطح مقطع بارگذاری شده 2-2- 6

  ترکیبات 2-3- 6

                الزامات ویژه برای چوب 3ـ6

  :یژه چوب به شرح زیر ثبت شوندالزامات و

  )روش مقاومت الکتریکی(میزان رطوبت نمونه های چوب در زمان سوار شدن  3-1- 6

و چگالی نمونه  ایران2895مطابق استاندارد ملی )روش کوره خشک(میزان رطوبت نمونه فوراً بعد از آزمون  3-2- 6

  ایران 3042مطابق با استاندارد ملی 

  ه و گونهمشخص نمودن درج 3-3- 6
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