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  )ساختمان(بخش مسکن •
  شبکه هاي توزیع و انشعابات گازرسانی •
  صنایع پتروشیمی •
  به عنوان مواد اولیه در صنایع •
  تاسیسات صنعتی •
  ساخت اسکلت هاي فلزي و مخازن هوایی •

  ورق فوالدي گالوانیزه  اولیه مصرفی عمدهمواد 

   تن در سال87210  )پایان برنامه توسعه چهارم(کمبود محصول 
  46  )نفر(اشتغال زایی 

  7000  )مترمربع(زمین مورد نیاز 
  200  )مترمربع(اداري 

  1200  )مترمربع(تولیدي 
  600  )مترمربع(انبار 

  زیربنا

  250تاسیسات و سایر 
   در سال تن6316  ان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلیمیز

  ---  )یورو(ارزي 
سرمایه گذاري   16800  )میلیون ریال(ریالی 

  ثابت طرح
  16800   )میلیون ریال(مجموع 

  هاي تهران، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقیاستان  محل پیشنهادي اجراي طرح
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  1صفحه 

  

  مقدمه
  

 يه گذاری سرماي طرح هاي است که قبل از اجرای، مطالعات کارشناسیسنج مطالعات امکان

 طرح مورد ي و اقتصادی و مالین مطالعات از نگاه بازار، فنیرد در ای گی انجام مياقتصاد

ه ی سرمايریم گی تصمي براییج حاصل از آن بعنوان مبنایز قرار گرفته و نتای و آنالیبررس

  .ردی گی مورد استفاده قرار مگذاران

 6  گالوانیزهدرز جوش ي فوالديد لوله های تولی مقدماتیگزارش حاضر مطالعات امکان سنج

ده است و یه گردی تهیسنج  مطالعات امکانی علمي باشد که در قالب متدولوژینچ و کمتر میا

 ی سپس بررس شده ویق معرفی فوق ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقيمطابق متدولوژ

 ی در خصوص چگونگی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فني الزم رويها

ت یت ظرفی شده و در نهاییز شناسایاز نی مورد ني و نرم افزاريد و امکانات سخت افزاریتول

 طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا ي اجراياز برای مورد نيه گذاری و حجم سرماي اقتصاديها

از را کسب و یه اطالعات مورد نیه گذاران و عالقمندان محترم بتوانند کلیاستفاده از آن سرمابا 

ن ید است ایام. ندیر شفاف اقدام نماید باز و مسی با دي اقتصاديه گذاریدر جهت انجام سرما

  .اوردی کشورمان بعمل بی توسعه صنعتي هر چند کوچک در راستایمطالعات کمک
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   معرفی محصول -1

  )3آیسیک( نام و کد محصوالت -1-1

نچ و ی ا6زه ی درزجوش گالواني فوالديد لوله هایمحصول مورد مطالعه طرح حاضر، تول

ه در ی، مواد اولیمی پتروش،ي شهری در ساختمانها و گاز رسانی باشد که در آبرسانیکمتر م

 استفاده  موردیی و مخازن هواي فلزي، ساخت اسکلت هایسات صنعتیع، تاسی از صنایبعض

 در آبرسانی واحدهاي مسکونی مصرف می  درصد87رد که بخش عمده آن حدود ی گیقرار م

ن محصول از یل شده است ایزه تشکی روکش گالوانبا ي فوالدياز ورقه هااین محصول . شود

د ی تولي براينچ آن از لحاظ اقتصادی ا2 تا 2/1 شود که ابعاد ید مینچ تولی ا6نچ تا ی ا2/1ابعاد 

  .ندگان با صرفه تر استکن

             

   محصوليدسته بند- 1- 1- 1

 ی ميم بندیر تقسیزه به سه گروه عمده زی درزجوش گالواني فوالدي لوله هایدر حالت کل

  :شوند

  یزه جهت آبرسانی درزجوش گالواني فوالديلوله ها -

  یزه جهت گازرسانی درزجوش گالواني فوالديلوله ها -

 زه جهت مصارف خاصیالوان درزجوش گي فوالديلوله ها -

 یک آنها میکسان است و آنچه سبب تفکین سه گروه با هم ید ایساختمان لوله، روش تول

  . آن استي ابعاد ظاهر و عملکرد،ت کاریماه گردد
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  ISICآیسیک کد - 1- 1- 2

 کد يع و معادن دارای وزارت صنايزه مطابق با طبقه بندی درزجوش گالواني فوالديلوله ها

  . باشدی م27101244ک یسیآ

  

  :ی شماره تعرفه گمرک-2-1

ن ی کشور و همچندر صادرات و واردات ياست گذاری سی به عنوان متولیوزارت بازرگان

ن یکه ا.  آن ارائه نکرده استي برایچ گونه شماره تعرفه مستقلی همقررات ین کننده قانونییتع

  . گرددی م صادر و مشخص شده واردذیل که در جدول يمحصول طبق شماره تعرفه ا

  

ر ی درزجوش داده شده از فوالد غير لوله های ساي و حقوق ورودی شماره تعرفه گمرک-1جدول شماره 
   متر وکمتریک سانتیممزوج بجز لوله ها به قطر 

  يحقوق ورود  یشماره تعرفه گمرک  شرح قطعات

ا فوالد ممزوج ی درزجوش داده شده از آهن ير لوله هایسا
  20  90/30/7306   متر و کمتریک سانتی قطر  بهيبجز لوله ها

  یمقررات صادرات و واردات وزارت بازرگان: ماخذ

 قطعه مورد مطالعه شماره تعرفه و حقوق ي دهد برای که جدول باال نشان ميهمانطور

  . توان ارائه کردی نمی مستقليورود
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  ط واردات یشرا-3-1

 شده است که يریجه گی، نتیارت بازرگان وزصادراتبا مراجعه به کتاب مقررات واردات و  

ن که قطعات مورد ی وجود ندارد و با توجه به ای واردات قطعات صنعتي برایت خاصیمحدود

ت واقع ین عدم محدودی شود لذا مشمول ای ميبند طبقه یز در فهرست قطعات صنعتیمطالعه ن

 محصولن ی ايه وارد ساز توانند به هر تعداد اقدام بیه وارد کنندگان می گردد و لذا کلیم

  .ندیبنما

  

   و ارائه استاندارد موجود محصولی بررس-4-1

استانداردهاي ن کننده یران به عنوان سازمان تدوی ایقات صنعتیموسسه استاندارد و تحق

 را ي متعددي، استانداردهای جهانياستانداردهاملی با همکاري کارشناسان ذیربط بر مبناي 

، ی داخليت کاالهایفین استانداردها به منظور باالبردن کیتدو.  کندی منیع مختلف تدوی صنايبرا

ج ی کشور، تروییع در جهت خودکفای در صناییش کاراید و افزای توليکمک به بهبود روشها

 ی صادراتي کاالهایفی، کنترل کي اجباري استانداردهاي، نظارت بر اجرای ملياستانداردها

رد ی گی نامرغوب صورت مي از صدور کاالهايریوگ و جلي اجباريمشمول استانداردها

 يشرفت هاین پی استاندارد بوده و از آخرین المللی سازمان بيران از اعضایموسسه استاندارد ا

 . کندین استاندارد استفاده مین ای جهان در خصوص تدوی و فنیعلم

  :ر استیز به صورت ی شماره استاندارد مليزه دارایدرزجوش گالوانفوالدي  يلوله ها

  

  شدهي جوشکاري فوالديلوله ها: 3392استاندارد شماره  •
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 ي فوالدي لوله هایقطر خارج: 421استاندارد شماره •

 ي فوالدي ضخامت لوله ها422 - 1346استاندارد شماره  •

 جهت منازل و ی گازرساني ها و روش آزمون لوله هایژگیو: 3360استاندارد شماره •

 ي تجاريساختمان و واحد ها

  لوله فوالديجاد لبه اتصال رویآزمون ا: 1793دارد شمارهاستان •

 ي فوالديآزمون انبساط دهانه لوله ها: 996استاندارد شماره  •

 يآزمون انبساط حلقه در مورد لوله فوالد: 424استاندارد شماره  •

  

  ی و جهانید داخلیمت تولینه قی و ارائه اطالعات الزم در زمی بررس-5-1

  : از آنها عبارتند ازیمت فروش محصول موثر خواهند بود که برخیقبر  ی مختلفيپارامترها

 باشدو نقش ید میر تولی متغينه هاین هزی از مهمتریکی که یه مصرفیمت مواد اولیق -

  .مت تمام شده محصول داردین قیی را در تعيعمده ا

 و هین مواد اولی به منابع تامی احداث واحد به خصوص از لحاظ دسترسییایمنطقه جغراف -

 .ر قرار خواهد دادی مربوطه را تحت تاثينه های مصرف محصول، هزيکانونها

 و يدیت محصول تولیفی، کيه گذاریر بر سرمایق تاثی مورد استفاده از طرينوع تکنولوژ -

 .مت فروش محصول موثر خواهد بودیبر ق... عات و یزان ضایم

مت ید و قیر تولی متغي هانهیم در هزیر مستقیاز تاثی مورد نی انسانيروی نينه هایهز -

 .تمام شده محصول دارد
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ش یب که افزاین ترتیمت فروش محصول موثر است، به ای قيد واحد بر رویت تولیظرف -

مت تمام شده ی سربار باعث کاهش قينه هایق سر شکن نمودن هزید از طریت تولیظرف

 . گرددیمحصول م

 ینکه مید شده عالوه بر ایولمت فروش محصول تیبا توجه به نکات گفته شده در مورد ق

 از بازار را بدست ی باشد که بتواند سهميد درحدید، باین نماید را تامی تولينه هایست هزیبا

  .آورد

  زهی درزجوش گالواني لوله فوالدی قسمت داخلی بررس- 1- 5- 1

 یال می ر12000زه به طور متوسط ی درزجوش گالوانيلو لوله فوالدیمت فروش هر کی ق

  . محصول مورد مطالعه قرار گرفته استي متر6 يمت متوسط شاخه هایر قیدر زکه . باشد

   

  الی ر76000  نچی ا2 قطر ي متر6هر شاخه  •
  الی ر89000  نچی ا5/2 قطر ي متر6هر شاخه  •
  الی ر138000  نچی ا3 قطر ي متر6هر شاخه  •
  الی ر176000  نچی ا4 قطر ي متر6هر شاخه  •
  الی ر199000  نچی ا5 قطر ي متر6هر شاخه  •
  الی ر265000  نچی ا6 قطر ي متر6هر شاخه  •

  

  زه ی درزجوش گالواني فوالدي لوله هاجهانیمت ی قی بررس- 1- 5- 2

 را در ی مشخصيمت های توان قی باشد لذا نمین محصول متنوع می ای جهانيمت هایمت قیق

 لوله ي هامتی قییای آسي کار ارزان در کشورهايروی با توجه  به نلیکننجا ارائه کرد یا
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 20  حدوداییکای و آمریی اروپايکشورها نسبت به کشورهااین زه در ی گالوانيدرزجوش فوالد

  . باشدیدرصد ارزانتر م

  

   موارد مصرف و کاربردی معرف-6-1

درزجوش فوالدي  يد لوله هایز ذکر گردی محصول نی که در قسمت معرفيهمانطور

 آن پرداخته یر به بررسی باشد که در زمی اربردهاي و ک بازارهاينچ و کمتر دارای ا6زه یگالوان

  . استشده

  )ساختمان(بخش مسکن- 1

 دهد یل میزه را تشکی درزجوش گالوان فوالديي درصد مصرف لوله ها87ش از ین بازار بیا

ن ی که اسیاست هاي دولت در بخش مسکن دارد به ین بازار بستگی ا در مصرفدو روند رش

  .ان شده استی روند مصرف بیبررس به طور مفصل در قسمت بخش

  یع و انشعابات گازرسانی توزي شبکه ها- 2

 به منازل، مجتمع ین محصول در گازرسانیا  گاز کاربرد دارد  وي نصب علمک هايکه برا

 قطر محصول يرد که ابعاد استفاده شده برای گی و ساختمانها مورد استفاده قرار مي تجاريها

  . باشدینچ می ا دومن قسمت یکیمورد مطالعه در ا

   باشدی قسمت م4 شامل بخشن ی کشور که ايدی و تولی صنعتي بخش ها و واحدها- 3

 ياز به لوله های درصد از کل ن39 مورد نظر در طرح،ابعاد : یمیع پتروشی صنا- الف

  . دهدیل مین قسمت را تشکیزه در ایدرزجوش گالوان
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 از يه فلزی و اثاثیر مبل و صندلیع نظینا از صیدر برخ: عیه در صنای به عنوان مواد اول- ب

  . شودیزه استفاده می درزجوش گالوانيلوله ها

 فوالدي ي لوله هایات صنعتی در تاسزای مورد ني درصد لوله ها30 :یسات صنعتی تاس- ج

  . دهدیل می تشکرا ابعاد مورد نظر بازه ی گالواندرزجوش

زه ی درزجوش گالوان فوالدييالوله ه: یی مخازن هوا وي فلزي درساخت اسکلت ها-ه

ن قسمت را یزه ای گالوانياز ساالنه به لوله های درصد از کل ن70 با ابعاد مورد نظر، یمصرف

  . دهدیل میتشک

  

  ل اثرات آن بر مصرف محصول یه و تحلین و تجزیگزی جاي کاالی بررس-7-1

   بررسی کاالي جایگزین- 1- 7- 1

، انواع داکتیل و ي خاکستری چدنيد لوله هایورد تولر در می اخي سالهاطی که ییشرفتهای با پ

 مسلح حاصل شده ی و بتونیمانیس- آزبستيست و لوله های ترموینی، دژیکی پالستيلوله ها

 درزجوش ي فوالدين لوله هایگزیا متوسط جاین لوله ها در درجه حرارت کم و فشار کم یا

  .استده یزه گردیگالوان

  درزجوشي فوالديسه با لوله های در مقاینیمعل تا قطر ی داکتی چدنيلوله ها •

  . شودی ارزانتر تمام می مصارف آبرساني براگالوانیزه
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 تمام ي فوالديمتر و کمتر ارزانتر از لوله هایلی م80 در قطر یمانی آزبست سيلوله ها •

 برابر عمر لوله 5/2 حدود یمانی آزبست سين که عمر لوله های شود با توجه به ایم

  . است کاربرد آن با صرفه تر استي فوالديها

 يد و مصرف لوله هایشرفته تولی پين است که در کشورهای که قابل ذکر است اینکته مهم

 ی ميد و مصرف بر جاین تولی در حی است که از نظر بهداشتییانهایل زی به دلیمانیآزبست س

ر ی اخي در سالهاینمای آزبست سيد لوله های در کشور ما روند تولیگذارد ممنوع شده است ول

  .ه توسعه بوده استب رو

زه درزجوش ی گالواني نسبت به لوله های کمینه لوله کشی هزی سي وی پيلوله ها •

 ی و پلی سي وینه لوله پیش قطر لوله هزی انشعابات داخل ساختمانها دارد با افزايبرا

 لوله سهم ن نوعین ایی پايل در قطرهاین دلیبه هم. ابدی یش میلن به سرعت افزایات

 یکی پالستي دهد که لوله هایمطالعه نشان م. است را به خود اختصاص داده يبزرگتر

 در لیکن. در کشورهاي پیشرفته سهم بزرگی از بازار را به خود اختصاص داده است

  . باشدیر آغاز شده و رو به توسعه می اخين نوع لوله در سالهایکشور ما کاربرد ا

 نقاط مختلف کشور يدی و اسییای قليدر خاك ها و آب هااه به مراتب ی سيلوله ها •

 و 5/7 کمتر از ي هاPH در يرا روی باشد زیزه می درزجوش گالوانيبهتر از لوله ها

زه ی گالواني لوله هایدگی و پوسی شود و خوردگی خورده مي به طور جد5/8ش ازیب

 .اه استی سيشتر از لوله هایدر منازل ب
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  اثرات آن بر مصرفل یه و تحلیتجز- 1- 7- 2

زه ی گالواني نسبت به لوله هاي باال از لحاظ اقتصاديل در قطرهای داکتی چدنيلوله ها •

ن یگزی تواند جاینچ و کمتر نمی ا6 ين لوله در قطرهایدرزجوش باصرفه تر است پس ا

  . محصول مورد مطالعه ما باشدي برایخوب

زه بهتر ی گالوانياز لوله ها و طول عمر ي از لحاظ اقتصادیمانی آزبست سيلوله ها •

شتر یشرفت و نظارت بی باشد پس با توجه به پی مناسب نمی از لحاظ بهداشتیاست ول

 یمانید لوله آزبست سی روند رشد تولی آتيسالهازمینه بهداشت در بر روند مسکن در 

  .خواهد یافتکاهش 

زه درزجوش یالون لوله گي براین مناسبیگزی تواند جاین نمیی پاياه در قطرهایلوله س •

زیرا  با صرفه تر است ين پروژه از لحاظ اقتصادیمورد مطالعه ا باشد چون محصول

  .بلحاظ اقتصادي تولید لوله سیاه بصرفه نخواهد بود

زه ی درزجوش گالوان فوالديي لوله هاي براین مناسبیگزی تواند جای که ميتنها مورد •

ر در کشور ی اخين در سال هاد آی باشد و چون تولی می سي وی پيباشد لوله ها

 ي کشد که بر مصرف لوله های طول می آتي در سالهایآغاز شده از لحاظ زمان

  .ر بگذاردیزه تاثیدرزجوش گالوان
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   امروزيایک کاال در دنیت استراتی اهمیبررس-8-1

 توسعه و گسترش . استین صنعت و کسب سهم از بازار جهانی دولت در گسترش اياستهایس

در )  و فجر سپاهان و کارخانجات نورد اهوازهفوالد مبارک(ن ورق داخل کشور یمنابع تام

ز یزه را نی درزجوش گالوانيد لوله در کشور شده که لوله هایش تولیر باعث افزای اخيسالها

ت ی از اهم، درصد در بخش مسکن87 ،ن نوع لوله به خاطر مصرف عمده آنی شود و ایشامل م

 ی است که مي از مواردیکین محصول ی که ايوردار است به طور در صنعت کشور برخییباال

ن محصول یمت این قیر گذار باشد و همچنی ساخت مسکن در کل کشور تاثينه هایتواند در هز

ر گذار ی تاثیی، مخازن هواي فلزي، اسکلت هایه مبل و صندلیع مانند مواد اولی از صنایدر برخ

  . باشدیم

 ي باشد که لوله هاینه صادرات لوله ها می دولت در زمي هااستیگر سیتوسعه صادرات از د

  .ن راستا قرار داردیزه درزجوش در ایگالوان

 شود محصول ی جهان محسوب میک در تمامی استراتژيکه فوالد جزء کاالهاین از آنجائیبنابرا

ف یر رد در ارتباط است دفوالد يدیم با کارخانجات تولین که به طور مستقیل ایمورد نظر به دل

ران از نظر منابع ید گفت که کشور ایرد و در آخر بای گی مهم و حساس کشور قرار ميکاالها

 در ی به طور کلییاستهای تواند با اعمال سینه فوالد دارد که دولت می در زمییه تراز باالیاول

  .ر گذار باشدیمت لوله تاثیکاهش ق
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  د کننده و مصرف کنندهی عمده توليکشورها-9-1

 ي باشد و در اکثر کشورهای می مصرفيک کاالیزه ی و درزجوش گالوانيکه لوله فوالدی آنجائار

نه ین زمید کننده بتواند خود را در ای اگر کشور تولی که حتی شود در صورتیم ا مصرفیدن

 از ی داخليمت های کند تا باعث سرشکن شدن قین کاال را وارد می از ايخودکفا کند دولت مقدار

  .ردات شودق وایطر

کستان، یک، تاجیعراق، انگلستان، آلمان، قطر، بلژ:  عمده مصرف کننده عبارتند ازيکشورها

  .یامارات متحده عرب

ک، ین، بلژیچه، ی کره، ترکيا، آلمان، جمهوریتالیا: د کننده عبارتند ازی عمده توليکشورها

  .کایاالت متحده آمریانگلستان، ا

  

  صادراتط یشرا-10-1

قات یه از موسسه استاندارد و تحقیدین گونه از محصوالت پس از اخذ تائی ا صادراتيبرا

 وجود یر نفتی غيت موضوع صادرات کاالهایم با توجه به اهيگریت دیران محدودی ایصنعت

  .ندارد

  . به قرار ذیل می باشدزهی درزجوش گالوانيجاد امکانات صادرات لوله هایموارد قابل توجه در ا

 ي گسترده اي و اقتصادیاد با امکانات فنی از رقابت زي فوالديله ها لویبازار جهان-1

ز شامل ی که قادر است انواع لوله که محصول مورد مطالعه ما را نيبرخوردار است به طور

  .دی نازل به بازار عرضه نماينه هایق و هزی و مشخصات دقیت عالیفی شود با کیم
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به گسترش است  ع و رویانه وسیقه خاورمزه در منطی درزجوش گالوانيبازار لوله ها-2

 بوده 1383 تا 1379 ي برابر واردات در سال ها2 تا 5/1ن محصول یکه صادرات ایبطور

  .است

د ی بایع داخلی امکانات صادرات به قدرت انحصارات در رقابت با صنایابیل و ارزیدر تحل-3

مت فروش یش قی مانند افزايو قي توانند با استفاده از اهرمهایرا آنها میتوجه الزم شود ز

ت در یجاد محدودیز ایانه و نیزه درزجوش در بازار خاورمیمت لوله گالوانینگ قیورق، دامپ

  .دان رقابت نشوندی وارد ميانتقال تکنولوژ
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  ت عرضه و تقاضایوضع-2

  د از آغاز برنامه سوم تاکنونی و روند توليت بهره برداری ظرفیبررس-1-2

  ي بهره برداريات هی ظرفیبررس-1-2-1

 فعال استان ها به ي بخش هايت بهره برداریع و معادن، ظرفیبا مراجعه به اطالعات وزارت صنا

  . شده استير جمع بندیصورت جدول ز

  زهی درزجوش گالوانيد کنندگان لوله های توليت بهره برداری ظرف-2جدول شماره 

  )تن(د ی تولیت اسمیظرف  تعداد واحد  استانها  فیرد
  10000  1  اسان شمالیخر  1
  40000  1  خوزستان  2
  35000  1  قزوین  3
  150  1  کهکیلویه و بویر احمد  4
  198000  2  مرکزي  5
  1500  1  یزد  6

  284650  7  جمع

د لوله و ید کنندگان تولی توليکای و سندی مرکز آمار و اطالع رسان-ع و معادنیوزارت صنا :ماخذ

  لیپروف

  

در  زهی درزجـوش گـالوان    ي فـوالد  يد لولـه هـا    یـ ده تول ت نـصب شـ    ی روند ظرف  یبررس-2-1-2

  کشور

ت نصب شده کشور در ی فعال کشور، روند ظرفي از واحدهايخ بهره برداریبا توجه به تار

  . شده استي جمع بندذیلجدول 
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  زه در کشوری درزجوش گالواني فوالديت نصب شده لوله های روند ظرف-3 جدول شماره
  1378-1385 هاي سالطی

   تن-ت نصب شدهیظرف  سال   تن-ت نصب شدهیظرف  سال
1378  
1379  
1380  
1381  

238000  
238000  
273000  
273000  

1382  
1383  
1384  
1385  

273000  
284650  
284650  
284650  

  ل ید کنندگان لوله و پروفی توليکای و سندی مرکز آمار و اطالع رسان-ع و معادنیوزارت صنا:   ماخذ

  

  :زه در کشوری درزجوش گالواني و فوالدی آهني لوله هایقعد وای روند تولیبررس-3-1-2

 درزجوش يد لوله های آنها در تولی اسميت های فعال و ظرفي واحدهافوق الذکر،ول ادر جد

با بررسی هاي بعما آمده مشخص گردیده است که که ی از آنجائیزه آورده شده است ولیگالوان

 لوله يدی تولي درصد است و واحدها50کمتر از د لوله ی تولی صنعتي واحدهاينرخ بهره بردار

  روندیر به بررسیدر جدول زاست،  درصد فرض شده 43د یت تولیزه با ظرفیدرزجوش گالوان

  . پرداخته شده است1385مه اول سال ی از آغاز برنامه سوم تا نتولید واقعی

   تن-گذشته ي سالهایزه در طی لوله درزجوش گالوانید واقعی روند تول–4جدول شماره 

  1384  1383  1382  1381  1380  1379  سال
مه اول ین

1385  
  61200  122400  122400  117390  117390  117390  102340  تولید 

 باشد ی درصد م50 لوله کمتر از ی صنعتي واحدهاينکه نرخ بهره برداری اي مهم براي از علت هایکی: نکته 

  .است مذکور يزه بدست سازندگان لوله هایلوان گاورق هايدن به موقع یه و نرسیکمبود مواد اول
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  : فعاليد در واحدهای تولي سطح تکنولوژیبررس-4-1-2

که ) نچی ا6 تا 1از ( مختلف ي باشد با ابعاد و اندازه هایک نوع می مورد مطالعه محصول

 به دقت باال در کار را ید آن بستگیت تولیفی باشد و کید آن چندان مختلف نمی توليتکنولوژ

  .ق باشدی شود که اندازه ها و ابعاد آن دقیشامل م

  

  : فعاليدر واحد ها) یت اسمیدرصد استفاده از ظرف(د ی به راندمان تولی نگاه-5-1-2

ع و انشعابات ی توزيل استفاده شدن در ساختمان ها، شبکه های مورد مطالعه به دلمحصول

 یع مبل و صندلیه صنایاد اولع مانند موی از صنای ، در بعضیمیع پتروشی، صنایگازرسان

 دولت به خصوص در ياست های تابع سي فلزي و در ساخت اسکلت هایسات صنعتیتاس

 ي که ورق فوالدیه مصرفی شهرها و روستاها و به موقع رساندن مواد اوليخصوص انبوه ساز

ت نصب ی ظرف3 در جدول شماره. است مذکوري باشد به دست سازندگان لوله هایزه میگالوان

 توان گفت که ید می در کشور آورده شده است و در خصوص راندمان تولواحد هاي فعالشده 

 ی تواند سهمی خود در بازار می که گفته شد و توان رقابتیطی متناسب با شرایهر واحد صنعت

  . قرار خواهد گرفتی مورد بررستی آبخشهاياز بازار را به خود اختصاص دهد که در 
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  ن آالتی ماشسازندگان-6-1-2

 توان شرکت ی متولید لوله درزجوش گالوانیزهن آالت یا سازندگان عمده ماشیاز جمله کشورها 

  .ر را نام بردی زيها

 شرکت کارگز هامر آلمان •

 ایتالی ایشرکت جوالن •

 س آلمانیشرکت بله ماکرا •

 شرکت متال باکس انگلستان •

 کاینال کن آمریشرکت کانت •

 شرکت کروپ آلمان •

 سینک سوئیوشرکت سو در  •
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   توسعه در دست اجرايد و طرح های جديت طرح های وضعیبررس-2-2

ل ید کنندگان لوله و پروفی توليکایع و معادن و سندی وزرات صنایبا مراجعه به بانک اطالعات

جاد نسبت به طرح ی در حال اي به عنوان طرح هايادیار زی بسيمشاهده شده است که طرح ها

ت عرضه در کشور در ی وضعینیش بین طرح ها به پیه با استفاده از ا فعال ثبت شده است کيها

  شدخواهد نده پرداخته ی آيسالها

  )تن (زهی درزجوش گالواني و فوالدی آهنيد لوله هایجاد تولی در حال ايت کل طرحهای وضع-5جدول شماره 

  محل استقرار  نام طرح
 شرفتیدرصد پ

  فیزیکی
  تیظرف

  3000  0  بریزت  شرکت آریا تبریز کشاورز
  30000  0  تبریز   جواد باغ وند-شرکت بامیک سهند

  3000  0  میانه  علیرضا معصومی کیا
  50  0  اردبیل  بهنام صدائی آذر

  15000  10  هرند  کمیونداران شهید بهشتی هرند
  30000  1  شهرك صنعتی دهلران  غالمعلی جوادي

  10000  0  تهران  علیرضا پسران بنکدارو حمیدرضاجواهریان
  50000  0  بیرجند  سن عابدینی کلیشمیمح

  100000  0  مشهد  جعفر صادقی
  10000  0  اهواز  شرکت نورد و لوله اهواز

  20000  0  زنجان  ثریا قنبري
  5000  0  زنجان  مالک اژدر جراحی، محمدرضا و محمد علی ابراهیمی

  25000  25  بافق  شرکت نورد لوله یزد
  25000  0  قزوین  محمد باقر معتمد

  20000  2  تاکستان  الد رضامجتمع فو
  9000  0  )لرستان(شهرك صنعتی شماره دو    نوران باختر2897تعاونی 

  15000  0  ساري  شرکت گروه صنعتی حدید توکل یاري
  5000  0  خمین  امیر ترازي
  10000  0  ساوه  عباس نظامی

  10000  0  همدان  محمد سعید مقیمی
   تن395050  جادی در حال ايت طرح های وضعيجمع بند

  نده کشوری عرضه در بازار آینیش بیپ •



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید لوله هاي درزدار

    1386شهریور 
 

  19صفحه 

 در حال يطرح ها فعال، يق واحدهاینده از طریزه در آی درزجوش گالواني فوالديعرضه لوله ها

 ی قرار مین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هر کدام از آنها مورد بررسیجاد و همچنیا

  .ردیگ

  جادی در حال اي عرضه واحدهاینیش بیپ-الف

ن مطابق ی است بنابراآورده شدهجاد در کشور ی در حال ايفهرست طرحها 5 ل شمارهدر جدو

 از آنها به صورت ي طرحها، مقاطع بهره برداریشرفت فعلیسوابق موجود، بر حسب درصد پ

  .ر فرض خواهد شدیز

  احداث در حال ي از طرحهاي زمان بهره بردارینیش بی پ-6جدول شماره 

  دی خواهد رسي که طرح به بهره برداریلسا   طرحیشرفت فعلیدرصد پ
   درصد99-75
   درصد74-50
   درصد49-25
   درصد24-1

1386  
1387  
1388  
1389  

  1390تنها ده درصد طرحها و آنهم در سال   صفر درصد 
  

د ی خواهند رسينده به بهره برداریجاد که در آی در حال ايت طرح هایبا توجه به جدول باال، ظرف

  . استینیش بیپ قابل ذیلبه صورت 

 يد ورق هاینه تولی دولت از برنامه چهارم توسعه به بعد در زمياستهایبا توجه به س: 1نکته

 سازندگان لوله، درصدد است که ي فوالدين به موقع ورق هاید آن و تامیش تولی، افزايفوالد

 توان ی ماستین سی لوله شود که با مدنظر قرار دادن ايدی توليش راندمان واحدهایباعث افزا

 يب واحدهاین ترتی درصد در نظر گرفت و بد60 را احداث در حال ي واحدهاينرخ بهره بردار



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید لوله هاي درزدار

    1386شهریور 
 

  20صفحه 

 خواهند ی آتيدر سال ها  خوديدیت تولی درصد ظرف60 به يش نرخ بهره برداریز با افزایفعال ن

  .دیرس

ه به بهره کی فعال و از آنجائيد واحدهای تولیت واقعی درصد ظرف43با توجه به وجود : 2نکته 

 باشند لذا ی نميه اقتصادی توجي دارا با راندمان هاي مذکوردی جديدن طرح های رسيبردار

 درصد در نظر 60، 50 ،40ب ی به ترتي سه سال اول بهره برداری مذکور طيواحدهاظرفیت 

  .گرفته شده اند

  جادی در حال ايدن طرح های رسي به بهره بردارینیش بیپ - 7جدول شماره 
  درصد  سال   تن-ظرفیت

  1390  1389  1388  1387  1386  عملی  اسمی  پیشرفت طرحها

  0  0  0  0  0  0  0   درصد99-75
  0  0  0  0  0  0  0   درصد74-50
  15000  12500  10000  0  0  15000  25000   درصد49-25
  32500  26000  0  0  0  39000  65000   درصد24-1

  12202  0  0  0  0  183030  305050  درصدصفر 
  59702  38500  10000  0  0  237030  395050  جمع

  

  

  

  

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید لوله هاي درزدار

    1386شهریور 
 

  21صفحه 

  :ی آتي فعال در سالهاي عرضه واحدهاینیش بی پ-ب

ت ی درصد ظرف60 ی آتي در سال هاهان واحدیااشاره شده در باال، تولید  1 با توجه به نکته 

  . شودی مینیش بی تن پ170790 که در نظر گرفته شده است آنها یاسم

  

  :1390 تا 1386 يسال ها ی ط داخلی عرضهینیش بی پيجمع بند

   تن-ی آتي سال هایزه طی درزجوش گالواني لوله ها داخلی عرضهپیش بینی – 8جدول شماره 
  1386  1387  1388  1389  1390  

 170790 170790 170790 170790  170790   فعال در کشوريد واحدهایت تولیظرف

  59702  38500  10000  0  0  جاد در کشوری در حال ايد واحدهایت تولیظرف
  230492  209290  180790 170790 170790  يجمع بند

  

  

  

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید لوله هاي درزدار

    1386شهریور 
 

  22صفحه 

  :1385مه اول سال ی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیبررس-3-2

 تا 1383 و از سال 73063090، آمار واردات محصول تحت شماره تعرفه 1383تا قبل از سال 

 وارد کشور 73063010ا تعرفه  ب7363090 محصول مورد نظر عالوه بر شماره تعرفه 1385

 یران محصول وارداتی ای اسالميده است که مطابق اظهارنظر کارشناسان گمرك جمهوریگرد

 در وارداتر روند ی شود که در جدول زین شماره تعرفه ها را شامل می درصد از ا55مد نظر ما 

  : گذشته آمده استيسالها

   تن- گذشتهيزه در سال های گالوان درزدار فوالدييواردات لوله ها -9جدول شماره 
  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  سال

 درزدار  فوالدييواردات لوله ها
  زهیگالوان

1300  2477  2550  3307  6372  6272  7177  
  

 از سوي وزارت بازرگانی منتشر 1385 بدلیل آنکه آمار واردات سال ذکر است کهالزم به 

  . بدست آمده استینیش بیق پی سال از طر اینوارداتنگردیده است، لذا 

  1390 واردات تا ینیش بیپ

 کرد که ینیش بی پی آتي را در سال هاواردات الزم است که ی آتي در سالهاعرضه ی بررسيبرا

در زه ی درزدار گالوانيلوله هاواردات مقدار با استفاده از روش رگرسیون ر یدر جدول ز

  .سالهاي آتی پیش بینی شده است

   تن-1390زه تا سال ی درزدار گالواني واردات لوله هاینیش بی پ- 10ل شماره جدو

  1390  1389  1388  1387  1386  سال
  12362  11325  10288  9251  8213  زهی درزدار گالواني واردات لوله هاینیش بیپ

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید لوله هاي درزدار

    1386شهریور 
 

  23صفحه 

   روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنونی بررس- 2- 4

 و یی و روستاي شهريزه در ساختمان های گالوان درزجوشي فوالديموارد کاربرد لوله ها

سات یع، تاسیه در صنای، مواد اولیمیع پتروشی، صنایع و انشعابات گازرسانی توزيشبکه ها

ن محصول الزم ی مصرف ای بررسين برای باشد بنابرای مي فلزيخت اسکلت هاصنعت و سا

  .ردیاست موارد ذکر شده مورد مطالعه قرار گ

  

  زان مصرف در بخش ساختمان ی برآورد م- 2- 4- 1

ت و یری سازمان مدي از سو. باشدیزه در بخش ساختمان می گالوانيمصرف عمده لوله ها

 درصد و در 7/11 ي شهری مسکونيمتوسط رشد ساالنه ساخت واحدهاکشور  يزیبرنامه ر

 از آغاز برنامه سوم ی مسکونيده است که آمار واحدهای گردینیش بی درصد پ9/5 ییروستا

  . نشان داده شده استذیل در جدول 1385وسعه ت

  )هزار مترمربع (1385 از آغاز برنامه سوم تا سال ی مسکوني آمار واحدها-11 جدول شماره

  جمع  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  شرح

  3400000  660000  590000  530000  480000  430000  380000  340000  واحدهاي مسکونی شهري
  1420000  240000  226000  214000  200000  190000  180000  170000  ونی روستايواحدهاي مسک

  

زه ابتدا ی درزجوش گالواني فوالدي به لوله های مسکونياز ساالنه ساختمان هایاسبه نجهت مح

 و ي شهریک واحد مسکونیک مترمربع از یل مقدار متوسط مصرف در یمطابق جدول ذ

  .ستشده اورد آر بری در جدول زيروستا



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید لوله هاي درزدار

    1386شهریور 
 

  24صفحه 

  میزان مصرف لوله در هر مترمربع واحدهاي مسکونی شهري و روستاییمتوسط برآورد  -12جدول شماره 

  مشخصات لوله
  نوع تاسیسات  مناطق

  قطر اینچ  قطر اینچ

مقدار مصرفی در 
هر مترمربع 

  )کیلوگرم(
  نوع

جمع لوله مصرفی در 
یک مترمربع از یک واحد 

  )کیلوگرم(مسکونی 
 مسکونی  23/0  گالوانیزه  2/1تا6   و محوطهانشعاب

 مسکونی  35/0 گالوانیزه  2/1تا6  آب سرد داخل ساختمان

 مسکونی  27/0 گالوانیزه  2/1تا6  آب گرم داخل ساختمان

 مسکونی  26/1 گالوانیزه  2/1تا2  شوفاژ و تهویه مطبوع

  شهري

 مسکونی  08/0 گالوانیزه  2/1تا1  آتش نشانی

19/2  

 مسکونی  25/0 گالوانیزه  2/1تا1   و محوطهانشعاب

  روستایی مسکونی  40/0 گالوانیزه  2/1تا4/3  آب سرد داخل ساختمان
 مسکونی  30/0 گالوانیزه  2/1تا4/3  آب گرم داخل ساختمان

95/0  

  

ک یک مترمربع از یزه در ی درزجوش گالواني فوالديق برآورد مصرف لوله هایپس از طرس

  در جدول شمارهی مسکوني و تعداد واحدهای واحد مسکون و متوسط سطح هریواحد مسکون

  .می کنی در هر سال محاسبه می مسکوني   مقدار مصرف لوله کل واحدها13

   مترمربع2/105             ي شهریهر واحد مسکونسطح متوسط  -

   مترمربع76              یی روستایهر واحد مسکون سطح متوسط - 

  زه در بخش ساختمان از آغاز برنامه سوم توسعهی درزجوش گالواني لوله فوالد مقدار مصرف- 13جدول شماره 
  تن-1385 تا سال 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  شرح
  152000  136000  122000  110000  99000  87500  78300  ي شهری مسکونيواحدها
  17400  16300  15500  14400  13700  13000  12200  یی روستای مسکونيواحدها

  169400  152300  137500  124400  112700  100500  90500  جمع

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید لوله هاي درزدار

    1386شهریور 
 

  25صفحه 

  ر بخشهایزه در سای بر آورد مصرف لوله گالوان- 2- 4- 2

  :یع و انشعابات گاز رسانی شبکه توز-1

 5/1 با قطر  BS1387زه  استانداردی متر لوله گالوان3 نصب علمک هر انشعابات گاز به يبرا

 وزن ، لذالوگرم استی ک61/3  اینچ برابر5/1 ه وزن هر متر لولهنکی باشد با توجه ایاز مینچ نیا

نکه به طور متوسط یابنابراین با توجه به . بودلوگرم خواهد ی ک83/10 علمک ي متر3لوله 

 علمک گاز ياز برایزه مورد نیانه نصب خواهد شد وزن لوله گالوانی انشعاب گاز سال424000

  . تن در سال خواهد بود92/4591

  یمیع پتروشیا صن-2

 32/142  برابر بانچی ا6ر یزه زی درزجوش گالواني لوله ها، میزان مصرفیمیع پتروشیدر صنا

  . باشدیتن در سال م

  عیه در صنایبه عنوان مواد اولبرآورد مصرف  -3

متر با یلی م100زه کمتر از ی گالواني لوله هايه فلزی و اثاثیر مبل و صندلیع نظی صنایدر برخ

 تن 15000از ساالنه آن حدودا یزان نیرد که می گی مورد استفاده قرار م jis G3444استاندارد

  .ده استیبرآورد گرد

  یسات صنعتی تاس-4

 دهد با یل میزه تشکی گالواني را لوله هاید صنعتیسات جدیاز تاسی مورد نيدرصد لوله ها30

  .ابدی یاز میزه نی گالوان تن لوله6462 ساالنه یسات صنعتیتوجه به برآورد انجام شده جهت تاس

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید لوله هاي درزدار

    1386شهریور 
 

  26صفحه 

  یی، مخازن هواي فلزي ساخت اسکلت ها-5

رد ی گیزه مورد استفاده قرار می گالوانيز لوله های ندر ساخت اسکلت هاي فلزي، مخازن هوایی

ن یاز ایزان نیم . باشدیم) نچی ا6کمتر از ( متر یلی م150 درصد آن با قطر کمتر از 70که حدودا 

  . گرددیآورد م تن بر2500بخش سالنه 

  ) درصد5 ( نشدهینیش بی پ-6

  . تن در سال در نظر گرفته شده است7300حدودا طبق برآورد در این بخش 

  

  :1385 گذشته تا سال يزه در سال های درزجوش گالواني مصرف لوله فوالدي جمع بند- 

 شد ینیش بیپ 13با توجه به مصرف لوله مورد مطالعه در بخش ساختمان که در جدول شماره 

 ی دارد میر بخش ها که در هر سال مقدار ثابتین نوع لوله ها در سایو در نظر گرفتن مصرف ا

 در هر یر مصرف کلی راجع به مصرف لوله مورد نظر داشت که در جدول زی کليتوان جمع بند

  .سال آورده شده است

  تن-ذشته تاکنون گيزه در سالهای درزجوش گالواني فوالدي لوله های مصرف کل-14 جدول شماره

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  شرح

  169400  152300  137500  124400  112700  100500  90500  مصرف در بخش ساختمان
 36000 36000 36000 36000 36000 36000  36000  مصرف در سایر بخش ها

  205400  188300  173500  160400  148700  136500  126500  جمع
  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید لوله هاي درزدار

    1386شهریور 
 

  27صفحه 

  1385مه اول سال ید صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا ن رونیبررس-5-2

ده است ی ذکر گرد73063090، آمار صادرات، محصول تحت شماره تعرفه 1383تا قبل از سال  

طبق بررسی هاي بعمل آمده  دهد و ی درزدار را نشان مي از انواع لوله هایکه مجموعه بزرگ

 میزان لولهن ی دهد که ایل میعرفه را تشکن تی درصد ا70 بررسی، در حدودمحصول مورد 

  :ر در گذشته صادر شده استیمطابق جدول ز

   تن– گذشته يزه در سالهای درزدار گالواني صادرات انواع لوله ها-15 جدول شماره

  1382  1381  1380  1379  سال

  4853  11554  3879  7122  زهی درزدار گالوانيصادرات لوله ها

  

ده ی محصول مورد نظر صادر گرد73063010، 73063090اره تعرفه  طبق شم1382بعد از سال 

  . دهدیل میتعرفه را تشک ن دوی درصد از ا70است که همان 

   تن- گذشتهيزه در سالهای درزدار گالواني صادرات انواع لوله ها- 16جدول شماره 

  1385  1384  1383  سال

  6333  6913  5466  زهی درزدار گالوانيصادرات لوله ها

  

 آمار صادرات سال  از سوي وزارت بازرگانی،1385 بدلیل عدم انتشار آمار صادرات سال الزم بذکر است که* 

  . به دست آمده استینیش بیق پی از طر1385

  

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید لوله هاي درزدار

    1386شهریور 
 

  28صفحه 

  1390 صادرات تا سال ینیش بی پ

. سالهاي آتی نیز بررسی شود صادرات تا میزان الزم است 1390 تقاضا تا پیش بینی آتی يبرا

 لوله صادراتمیزان  ینیش بی پن منظور در جدول ذیل با استفاده از روش رگرسیون، بهبراي ای

  .پرداخته شده استزه در واحد تن ی درزدار گالوانيها

   تن-1390زه تا سال ی درزدار گالواني صادرات لوله هاینیش بی پ- 17 جدول شماره
  1390  1389  1388  1387  1386  سال

درزدار  ي صادرات لوله هاینیش بیپ
  5906  5992  6077  6162  6247  گالوانیزه
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   1390ان سال یت صادرات تا پایاز به محصول با اولوی نی بررس-6-2

 توجه به بازه برآورد شد که ی درزجوش گالوانی و آهني گذشته مصرف لوله فوالديدر سال ها

 توان یم )ر بخش های برآورد مصرف در سا،ساختمانبخش برآورد مصرف در (موارد قبل 

  . کردینیش بینده را پی آيلهااسن محصول در ی ايتقاضا
  

  : در بخش ساختمان1390ان ی محصول مورد مطالعه تا پاي تقاضاینیش بی پ- 2- 6- 1

 توسط سازمان مدیریت و ی مسکوني متوسط روند رشد ساالنه ساخت واحدهابا توجه به اینکه

 1390ان سال ی تا پا)روستایی (د درص9/5 و )شهري( درصد 7/11 برنامه ریزي کشور همان

  . خواهد بودذیل به بعد به صورت جدول 1385 از سال ی مسکوني آمار واحدها.اعالم شده است

  ) هزار مترمربع (1390 پیش بینی ساخت و ساز واحدهاي مسکونی سال سال -18جدول شماره 

  1390  1389  1388  1387  1386  1385  شرح
  1147650  1027440  919821  823475  737220  660000  ي شهری مسکونيواحدها
  319661  301852  285035  269155  254160  240000  یی روستای مسکونيواحدها

  

زه ابتدا ی درزجوش گالواني فوالدي به لوله های مسکونياز ساالنه واحدهایجهت محاسبه ن

 کرد د برآوردی را بایی و روستاي شهریک واحد مسکونیک متر مربع از یمتوسط مصرف در 

  .ن ارقام بدست آمدی ا2-4-1که در بخش 

  لوگرمی ک19/2  ي شهریک واحد مسکونیک متر مربع از یمتوسط مصرف در 

  لوگرمی ک95/0  یی روستایک واحد مسکونیک متر مربع از یمتوسط مصرف در 
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 متر 76 متر مربع، 2/105 (یی و روستاي شهریق متوسط سطح هر واحد مسکونیسپس از طر

 توان مقدار مصرف کل لوله ی می آتي برآورد شده در سالهای مسکونيداد واحدهاو تع) مربع

  : شده استی بررسذیلمورد نظر را در بخش ساختمان محاسبه کرد که در جدول 

  زه در بخش ساختمانی درزجوش گالواني فوالديمقدار مصرف لوله ها - 19جدول شماره 
   تن-1390 تا 1386 از سال 

  1390  1389  1388  1387  1386  شرح
  260000  240000  212000  190000  170000  ي شهری مسکونيمصرف واحدها
  23000  22000  20000  19500  18000  یی روستای مسکونيمصرف واحدها

  283000  262000  232000  209500  188000  جمع
  

 2- 4- 2ر بخشها که در قسمت ی تن لوله مورد نظر در سا36000 ثابت  تقریبیبا توجه به مقدار

 ی آتيزه را در سالهای گالواني درزجوش فوالديزان مصرف کل لوله های توان میمحاسبه شد م

  ل ذکر شده استیمحاسبه کرد که در جدول ذ

   تن-ی آتيزه در سالهای درزجوش گالواني فوالدي لوله ها پیش بینی ققاضاي داخلی-20جدول شماره 

  1390  1389  1388  1387  1386  شرح
  283000  262000  232000  209500  188000  تمانمصرف در بخش ساخ

 36000 36000 36000 36000  36000  ر بخشهایمصرف در سا

  319000  298000  268000  245500  224000  جمع
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 ي در مورد احداث واحدهاییشنهادهای مطالعات بازار و پيریجه گی و نتیی نهايجمع بند

   بازاريریه پذید از نگاه توجیجد

و میزان واردات و  1390ان ی تا پا1386 شده از سال ینیش بی پي تقاضاضه وعراز موازنه 

و با توجه به  بازار وجود خواهد داشت ين سالها نسبت به تقاضای ایکمبود عرضه طصادرات، 

 توان برطرف کرد و در ی نم1390ان سال یزان کمبود را تا پاین میجاد ای در حال ايطرح ها

زه به ی درزجوش گالوانی و آهني فوالديد لوله های توليد برای جديجاد واحدهای ايط عادیشرا

  . باشدیر میه پذیلحاظ بازار توج

شنهادات ی توان پیجاد و واردات کشور می در حال اي فعال و طرح هايق به واحدهای عمیبا نگاه

  .ر را مدنظر قرار دادیز

 توان احداث می در حال ي طرح ها و فعالهاي از واحدیه ثابت برخیزان سرمای میبا بررس .1

 ید محصول مورد نظر برخوردار می تولي براینیی پاي کرد که از سطح تکنولوژینیش بیپ

 يه گذاری تواند با سرمایجاد میدر حال اه خصوص طرح هاي ن واحدها بیکن ای ل.باشند

 است که ی از عللیکین امر ی خود را باال برده که اي واحدهايشتر سطح تکنولوژیثابت ب

  .ابدیش ی افزاي تا حد قابل مالحظه اهان واحدی اید واقعی شود درصد توان تولیاعث مب

 شوند ی مواجه مي راه اندازي برايادی در دست اقدام با مشکالت زياز آنجا که طرحها .2

  . رسدیمه به نظر ینچ قابل توجی ا6ر یزه زید لوله گالوانید تولی جديجاد واحدهایا
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تی  تواند حین محصول میش واردات و کاهش صادرات ایزا دولت در جهت افياست هایس .3

رگذار باشد با توجه ی تاثی داخلين محصول در بازارهایشتر ایاالمکان در عرضه هر چه ب

  . اند خود را صادرات قرار دادهي کاري در کشور مبنايدی کارخانجات تول،نکهیبه ا

 و کارخانجات هجات فوالد مبارک در داخل کشور کارخان)مواد اولیه (ن عمده ورقیمنابع تام .4

 فعال و ين ورق ها به واحدهایش عرضه ای باشند که با افزایمو فجر سپاهان نورد اهواز 

 درصد 50ئی که زیر  واحدها و طرحهايدی توان در توان تولیجاد می ا در حاليطرح ها

  .باشدرگذار ی تاثاست
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ـ ل در کـشور و مقا د و عرضه محـصو ی تولي و روش ها   ي تکنولوژ ی اجمال یبررس-3 سه ی

  گر کشورهایآن با د

  :دی تولي روشها- 3- 1

ل نشان داده ی باشد که در جدول ذی روش موجود م2زه ی گالوانيد لوله های توليامروزه برا

  شده است

  زهید لوله درزدار گالوانی تولي روشها- 21 جدول شماره
  متریلیضخامت به م  نچیقطر به ا  دیروش تول

  ERW یکیجوش مقاومت الکتر
1  
4  

26  1  19  

 BWجوش سر به سر 
1  
4  

4  2  8  

  

 یه به صورت رول به عنوان خوراك به دستگاه رول بازکن داده میدر دو روش باال ابتدا مواد اول

 سطوح نوار گرفته شده و سپس در قسمت انباره به یشود سپس توسط قسمت نورد ناصاف

 ورقه را دارد که از آب ي برایی زدایربه حکم چن انباریا. ردی گی هم قرار ميصورت مواج بر رو

 تواند در داخل کارخانه انجام نشود و یات شرح داده شده مین عملیو صابون پر شده است که ا

 ی اگر به طور کلیعنی گردد ی ميدیات گفته شده وارد واحد تولیورق به صورت آماده طبق عمل

ح ی مرحله به بعد که توضاین آنها از یاتی عملندیرند فرآی قرار گی کشور مورد بررسيکارخانه ها

  : شود خواهد بودیداده م
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ده شده و عرض و طول آن به صورت دلخواه درآمده ینوار مورد نظر توسط دستگاه نواربر بر

توسط جوش  به دست آمدن ابعاد دلخواه يده شده برای بري اوقات اضافات ورقهایدر بعض(

د لوله که یک دستگاه تولین نوار از یو ا) ردی گیتفاده قرار مبه لوله اضافه شده و مورد اسدادن 

 غلطک ها و تعداد آنها يبسته به ضخامت و قطر ورق سر( فرم دهنده است ي غلطک هايدارا

 شده و بعد از ییعبور کرده سپس نوار رول شده وارد دستگاه درزجوش القا)  شودیعوض م

 یت به انبار محصول حمل میشود و در نها ی لوله گرفته میسه خارجی پليغهایآن توسط ت

  .گردد

 يار باالیت بسی و با توجه به قابليه گذاریت سرمایالزم به تذکر است که در صورت محدود

ا طول دلخواه در حال حاضر کارخانجات ی برش به عرض يا نوار برایدستگاه برش رول 

را به شرکت مورد نظر سفارش داده ا رول، ابعاد مورد نظر خود ین نوع نوار یاستفاده کننده از ا

  .ردی گیده شدن به کارخانه مورد نظر حمل و مورد استفاده قرار میو پس از بر

   E.R.Wستم جوش ی س- 3- 1- 1

ن ی شده اند که ای طراحE.R.Wستم جوش ی بر اساس سی لوله زني از دستگاه هایلیامروزه خ

ستم جوش ی توجه داشت هر سدی کامال متفاوت بوده و باییستم جوش القایستم با سیس

 ي ابتدا نوار ورودE.R.Wستم جوش ی خواهد در سیستم خودش را میات مربوط به سیمقتض

 یدا می پی فشار دهنده جوش حالت تخم مرغي به قالب هايبا در محل ورودیشکل گرفته و تقر

  ا شودین الکترود و لوله مهیکند تا اتصال و فشار الزم ب
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ن لوله در ی شوند و بنابرای لبه ها نصب میک به محل تالقی نزدیلیختم الکترودها ین سیدر ا

 قرار گرفته و اطراف آن احاطه ی جوشين لبه ها در داخل که قاب هاین طرفیان بیلحظه عبور جر

  . کندیدا می خود را پيره این محل شکل دایجتا در همیشده است و نت

  :ییستم جوش القای س- 3- 1- 2

ل یک کوی یی تفاوت دارد در جوش القاE.R.Wستم ی کامال باسیی القاات جوشیسمها و عملیمکان

رد ی گی به قسمت جوش قرار مي با فاصله در اطراف لوله ورودیکم) اندکتور(یاز جنس لوله مس

 لوله به حرکت یرونی شود و در اطراف سطح بین اندکتور به لوله القا میق همیان از طریجر

 باشد مستقر و در نقطه ی مV باز لوله که به صورت يلبه هاد و مدار خود را در طول ی آیدرم

 ییستم جوش القای جوش درسي کند نقطه تماس دو درز در محل قالب هایتماس دو درز کامل م

 مقاومت کمتر ي که دارای در نقاطي به طور راحت تری فرکانسيان هایجر.  مهم استیلیخ

اق  رسند اتفی که دو سر نوار به هم ميطه اان در راس نقین عبور جری کند و ایباشند عبور م

ن نقطه یان فرکانس باال از همی رسند سپس قسمت اعظم جری به هم می درونيافتد اول لبه ها یم

ش از حد شود و به ی دچار حرارت بی دروني شود که لبه هاین امر باعث می کند ایدا میان پیجر

 که شودال سوخته است در داخل لوله  که معموی ذوبید برآمدگی تول باعثاصطالح بسوزد و

ن یت جوش به ایم داشت در اکثر اوقات که وضعی خواهیکسانیر یتا جوش ناصاف و غینها

 توان مشاهده کرد ی م راده شده استی لوله پاشيصورت باشد مواد سوخته که به جداره ها

ش شده م شد که سطح جویم متوجه خواهی جوش لوله را مالحظه کنیرونیچنانچه قسمت ب

گر درز یل شده است به عبارت دی رسد که جوش به دو قسمت تبدیهمچنان از هم باز و به نظر م

 شود که اپراتور فکر کند ین امر معموال باعث می است ای سطح لوله باقيلوله همچنان بر رو
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 ظاهرا یرونی کند که متاسفانه ممکن است سطح بیاد میف است و قدرت جوش را زیجوش ضع

اد شده و مسدود شود و بسوزد و ی شود تا درز دچار حرارت زی باعث می ولجوش شود

 کم یلی جوش خیاد است قدرت چسبندگی جوش در داخل لوله زین که برآمدگیتابا وجود اینها

ن محل اتصال ی نوار در اولي است که لبه هایجه زمانین نتی شود در جوش فرکانس باال بهتریم

گر به هم برخورد کنند یکدی ي و روبه رويجوش به صورت موازگر در محل یو برخورد به همد

 شود و ی الزم در مقطع لوله پخش ميکنواخت در محل هایان به طور ین حالت جرین در ایبنابرا

  . به دست خواهد آمدی و ذوبیط است که جوش واقعین شرایتحت ا

 يک ابزار کاربردیال اندکتور در جوش فرکانس با.  شودی توسط اندکتور انجام مییجوش القا

  :ردیر مورد نظر قرار بگید طرز قرار دادن اندکتور به شرح زی باشد و بایم

 عبور لوله در حال جوش ي براي باشد که فاصله ايد به اندازه ای اندکتور بایقطر داخل .1

 .جاد شودیخوردن ا

 .ده آل استی لوله باشد ایاگر به اندازه قطر داخل) L2(طول اندکتور  .2

) L1( آن تا نقطه جوش یچین دور مارپین اولی نصب شود که فاصله بيد طوری بااندکتور .3

 . لوله باشدیبرابر اندازه قطر داخل

ان آنود را یم که بتوان توسط آن حداکثر جریچی بپيد طوری اندکتور را بايتعداد دورها .4

 .میرو به دست آوریم نی تنظدیکلدرصد 100در 

جه عمر ی شده و در نتی ناگهانیمانع جرقه و برق زدگزوله شود که ی ايد طوریاندکتور با .5

 .ابدیش یآن افزا
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 جوش به دست خواهد آمد و یین کارایشترین روش بیب دادن اندکتور بدیبا ساخت و ترت

  . رسدی به حداکثر مي وروديروین سرعت جوش نسبت به نیهمچن

 ی فرکانس بکار برده ميهاند جوش ی است که در فرآییز ماننده اندکتور جزء ابزارهایدر نیمپیا

  شود

  . باشد)تفلون(p.T.F.Eد از جنس ی کند بای ميت ها را نگهداریذر که فریمپیغالف ا

 باشد بهر حال يگری دير فلزیا هر جنس غیلون ینا_ن اندودهی زرپارچه_ن اندودهیبرگه زر

 هر دو طرف ي دارند دهانه بند انتهايشتریعمر ب)بر گالسیفاG.R.p( با غالف يدرهایظاهرا امپ

 لوله آب خنک را يد های حدي نگهداريد استقامت مناسب برای بای باشد ولير فلزید از جنس غیبا

 به جا مانده از جوش را از ي کرد که بتواند پوسته های توان طراحیز می نییدرهایدارا باشد امپ

) متریلی م32(نچ ی ا4/1 ین قطر عملیات کوچکترین نوع عملی اي برایداخل لوله جدا کند بطور کل

 شود و ی نصب میز ساخته شده است که اطراف پوسته جوش داخلی نییدرهایمپی ای باشد ولیم

ده از جوش یه داغ دی ناحي پهنایبه طور کل.  باشدیم) متریلی م19(نچ ی ا4/3 یقطر آن به کوچک

ده از جوش در یده داغ ی ناحير حالت و اندازه اندکتور بوده و پهنایرون لوله تحت تاثیدر سطح ب

در و اندکتور با هم یمپی دو اهر باشد اگر یدر میمپیر حالت و ابعاد و ای لوله تحت تاثیسطح داخل

ن جوش نرم تر و یده از جوش پهنتر شده و لبه ایه داغ دیده شود ناحیاز نقطه جوش به عقب کش

  .شتر خواهد بودی بيریت چکش پذی خاصيدارا

 مانند یکی درز را از جسم سراميغه راهنماین است که ما تیه ان مسئلی اين راه حل برای بهتر

 جوش را در محل ین که حالت شعاعی درز لوله عالوه بر ايم راهنمایریه شده بگخن کلویآلوم

ه درز در نقطه جوش ی کنترل زاوي برايله ای به عنوان وسد توانی دهد می خود قرار میحصح
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ده ی بطور ا.دی آیوجود م نوار در محل نقطه جوش بي ها از برخورد لبهيه ایاستفاده شود و زاو

 یکسانیکنواخت و حرارت ی درجه باشد اگر جوش 7 تا 4ن ی بي فوالدي ورق هايد برایآل با

  مورد نظر باشد 

ده یگر چسبانیک فشار قابل کنترل به همدی ورق با ين که لبه های ايالزم به ذکر است که برا

رد از یجاد شده و محل جوش در منطقه مناسب قرار گیلوله ا و قابل جوش ییشود و شکل نها

ت و یفیدن به سرعت باال و کی رسي برای شود به طور کلی فشار دهنده جوش استفاده ميقالبها

ن که شکل ی اي لوله استفاده شود برای شکل دهي مناسب برايک های در جوش از تکنیکنواختی

 شود که به ی درز لوله استفاده مي شود از راهنمالیکامل لوله قبل از ورود به قسمت جوش تکم

 یفتد ابالغ می اتفاق بي که ممکن است در نوار ورودیرات جزئیی اصالح تغي برايله ساده ایوس

  . شکل خراب به کار گرفتکننده له جبران و اصالح یک وسید به عنوان ی درز را نبايشود راهنما

  یت عالیفی با کییعوامل موثر در جوش القا

د استاندارد بوده و به نوع و جنس آن توجه شود و ابعاد ی باینوار مصرف: نوار ورق .1

کنواخت باشد به طور یکسان و یالزم است در سرتاسر نوار ) عرض و ضخامت(نوار 

 اختالف در یز قابل قبول است ولی ن درصد10 اختالف در ضخامت ورق تا حد یکل

 .ردیعث شود تا اصال جوش صورت نگ تواند بایز می درصد ن4/1 تا یعرض ورق حت

رد که در محل ی صورت گی شکل دهين است که طوریروش اول ا:  ورقیشکل ده .2

ک روش در ی ی برسد ولیکنواخت و ذوبی از لوله تخت باشد تا به جوش يجوش قدر

 از روش ی لوله زنيتمام کارخانجات به کار گرفته نشده و هنوز از دستگاه ها

E.R.W د کننیاستفاده م. 
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 که ين قسمت از حالت دهنده ای با ضخامت باالتر است در ايدی محصوالت تولي برا:روش دوم

ن قسمت از ی گذرانند در ای شود و نوار را از داخل آن میحالت تخم مرغ دارد استفاده م

ب کرده و در قسمت جوش با هم یده شده را اری بري استفاده نموده و لبه هاي برنده ايابزارها

  . کنندیدا میتطابق پ

 درزجوش ي فوالديلوله ها مورد استفاده در ساخت ين سطح تکنولوژیی مهم در تعيارهایمع

  : کردير دسته بندی توان به شرح زیزه را میگالوان

 دیت تولیفیک •

 ن آالتیدقت عمل ماش •

 از بر اساس تقاضا در کشوریابعاد مورد ن •
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   جهانيهاگر کشورید معمول کشورمان با دیسه روش تولیمقا-2-3

ن ی که این در صورتی شرح داده شد بنابرا3- 1زه در بند ی درزدار گالوانيد لوله هایروش تول

ج یرد نتایسه قرار گیر کشورها مورد مقای مورد استفاده در سايدی توليد با روش هایروش تول

  :ر حاصل خواهد شدیز

 است که در یا همان روشر کشورهیزه در سایدرزدار گالوان يد لوله های و روش توليتکنولوژ

  .ردی گیکشور ما انجام م

 توان گفت که ی میت است و حتی اهميزه دارای درزدار گالوانيد لوله هایند تولیآنچه که در فرآ

 ي از درجه باالتری صنعتيل داده و در کشورهاید شده را تشکیت قطعه تولیفین عوامل کیا

  :ر هستندی شود موارد زیبرخوردار م

  یه مصرفیاولت مواد یفیک •

 قیک دست و دقید محصول یتول •
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  دی مرسوم در تولي هايت تکنولوژین نقاط قوت و وضعییتع-4

 شده یزه در قسمت گذشته معرفی درزدار گالوانيد لوله های مورد استفاده در توليسطح تکنولوژ

اهد  فوق الذکر آورده خوي هاي نقاط قوت و ضعف تکنولوژین قسمت بررسیرو در این نیااز . 

  .شد

  زهی درزدار گالوانيد لوله های معمول تولي نقاط قوت و ضعف تکنولوژی بررس-22 جدول شماره

  نقاط ضعف  نقاط قوت  هایشرح تکنولوژ

ــوژ ــوش يتکنولــ  جــ
ــت الکتر ــیمقاومــ  یکــ

E.R.W  

  دی روند تولدر جوش يت باالیفیک-1
 دی توليدامنه باال-2
  ت حضور در بازار مسکن و صنعتیقابل-3
  ی حضور در بازار جهانتیقابل-4

 ی در حد عال  یکنواخت و ذوب  یدن به جوش    ینرس-1
شان به  یل دستگاه ها  ی در تبد  ییبه خاطر صرفه جو   
  جوش فرکانس باال

نچ به خاطر ی ا6 ابعاد تا ي باالتر برا  يدیمت تول یق-2
  دی توليت و دامنه باالیقابل

  E.R.W ن تر نسبت بهییمت تمام شده پای ق-B.W  1 جوش سربه سر
  ت حضور در بازار مسکن و صنعتی قابل-2

  دین جوش در روند تولییت پایفی ک-1
  دی دامنه محدود تول-2
  ی در حد عالیکنواخت و ذوبیدن به جوش ی نرس-3
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 ثابـت مـورد   يه گذاری به همراه برآورد حجم سرمايت اقتصادین حداقل ظرفیی و تع  یبررس-5 

  :نظر

 از نظر یزه عموما تعداد متنوعی درزدار گالوانيلوله هاد کننده ی توليکارگاهها و کارخانه ها

 به يک نوع محصول از نظر ابعادید و عرضه یند لذا تولی نماید و عرضه میابعاد محصول تول

ن یت بر اساس حداقل امکانات و ماشیو حداقل ظرفرنی باشد از ای و معقول نميچ وجه اقتصادیه

ن قسمت ابتدا ین در ایبنابرا.  گرددین مییبت آن تعه ثایت حجم سرمای در نها،ازیآالت مورد ن

 قرار گرفته و ی باشد مورد بررسیر می زيه ثابت طرح که شامل سر فصل هایحداقل سرما

  .دین خواهد گردیید تعیت تولیسپس بر اساس آن حداقل ظرف

 نیزم •

 يمحوطه ساز •

   ي و اداريدی توليساختمان ها •

 زات ین آالت و تجهیماش •

 یسات عمومیتاس •

 يزات اداریه و تجهیاثاث •

 ین آالت حمل و نقل درون کارگاهیماش •

 ي قبل از بهره بردارينه هایهز •

  نشدهینیش بی پينه هایهز •
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ن یگنجانده شده است و اعداد موجود در ا 23شماره ن طرح در جدول ی فوق الذکر اينه هایهز

  : گرددیل در ادامه ارائه میجدول به تفص

  زهی درزدار گالوانيد لوله هایاز واحد تولیه ثابت مورد نیما حداقل سر-23جدول شماره 

  ه ثابتیاقالم سرما  فیرد
   کلنهیهز

  )الی رمیلیون(
  6420  زاتین آالت و تجهیماش  1
  3810  ی عموم و تجهیزاتساتیوتاس  2
  3806  يساختمان ساز  3
  1400  نیزم  4
  443  يمحوطه ساز  5
  35  وسایل و اثاث اداري  6
  85  قبل از بهره برداريهزهنه هاي   7
  800  هزینه هاي پیش بینی نشده  8

  16800  جمع کل
  

   زمین-1-5

از اینرو حداقل زمین مورد .  متر مربع برآورد شد2250مجموع کل فضاهاي کاري طرح معادل 

گردد که  هاي تأمین زمین فرض می براي تعیین هزینه. گردد  متر مربع برآورد می7000نیاز طرح 

باشد از اینرو قیمت خرید هر متر  یکی از شهرك هاي صنعتی در سطح کشور میمحل اجراي 

 1400گردد که در این صورت کل هزینه خرید زمین معادل   هزار ریال فرض می200مربع آن 

  .گردد میلیون ریال برآورد می
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  سازي  محوطه-2-5

از اینرو . استبینی شده  هاي صنعتی در سطح کشور ییش محل اجراي طرح، یکی از شهرك 

ها، درب ورودي و   حصارکشی،سازي آن که شامل تسیطح زمین، دیوار کشی هزینه محوطه

هاي آن در جدول ذیل آورده شده   است که شرح کامل این موارد به همراه هزینه...فضاي سبز و 

  . است

  ي محوطه سازينه های هز-24جدول شماره 

  )هزار ریال(مت کل یق  )ریال(نه واحد یهز   مترمربع-مساحت  ي کاريشرح فضاها  فیرد
  95  50000  1900  فضاي سبز  1
  228  80000  2850  خیابان کشی و پارکینگ  2
  120  150000  800  دیوار کشی  3

  443  جمع کل
  

   ساختمانهاي تولیدي و اداري-3-5 

ر یز به صورت زی ني کارياز حداقل فضایزات مورد نین آالت و تجهیبا توجه به حداقل ماش

  .ده استین گردییتع

  )ي و اداريدیتول (ي کارين حداقل فضایی تع-25 جدول شماره

  )هزار ریال(مت کلیق  )ریالهزار (نه واحد یهز   مترمربع-مساحت  شرح کار  فیرد

 2040  1700  1200  سالن تولید  1

 900  1500  600  انبار  2

 500  2500  200  ساختمان اداري  3

 75  1500  50  سرویس بهداشتی  4

 255  1500  170  ر ساختمانهاي خدماتیسای  5

 36  1200  30  نگهبانی  6

  3806  -  2250  جمع کل
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   حداقل ماشین آالت و تجهیزات -4-5

 يد لوله های تولیک واحد صنعتی ير براین آالت زیف شده ماشی تعريدیند تولی با توجه به فرآ

  .از استیزه مورد نیدرزدار گالوان

  ت و تجهیزات مورد نیاز طرح هزینه ماشین آال-26جدول شماره 

  تعداد  مشخصات فنی  نام دستگاه  ردیف
  ارزش واحد

  )میلیون ریال(
ارزش کل 

  )میلیون ریال(

 با تجهیزات کامل جهت PRFرولفرم   اینچ لوله3دستگاه   1
  1850  1850  1  تولید لوله درزدار گالوانیزه

  1900  1900  1  قیچی نوار بر   تن25دستگاه نواربر   2
  200kv  1  850  850  قاییجوش ال  3
  280  140  2  ---  موتور دور متغیر با کنترل  4
  450  450  1  ---  تابلو برق و خازن  5
  150  150  1  ---  برج خنک کننده  6
  400  400  1   تن با شاسی25 جرثقیل سقفی  7
  140  140  2   تن با شاسی15 جرثقیل سقفی  8
  400  400  1  ---  تاسیسات باد و آب  9

  6420  جمع کل
  

  تاسیسات عمومی-6-5

.آالت مورد نیاز و فرایند تولید، تأسیسات مورد نیاز برآورد شده است با توجه به ماشین  

  ازی مورد نیزات عمومیسات و تجهی تاس-27 جدول شماره

  تعداد  یمشخصات فن  ساتیشرح تاس  فیرد
  ارزش واحد

  ) ریالهزار(

  ارزش کل
میلیون  (

  )ریال

انشعابات برق و تاسیسات   1
  500  1000  یک رشته   ... ترانس و متعلقات کابل کشی و – کیلو وات 500  ربوطهم

  10  10000  1   کیلویی سیار300  باسکول  2
  80  80000  1   فاضالب–یک حلقه چاه آب   حفر چاه آب فاضالب  3
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  ازی مورد نیزات عمومیسات و تجهی تاس-27 جدول شماره

  تعداد  یمشخصات فن  ساتیشرح تاس  فیرد
  ارزش واحد

  ) ریالهزار(

  ارزش کل
میلیون  (

  )ریال
  3000  30000  یکسري   لیتري10000 اینچ و منبع 3پمپ آب   تاسیسات آبرسانی  4
  210  210000  1   کیلووات200 قوه اسب و ژنراتور 2580موتور  دیزل ژنراتور  5
  10  10000  یکسري  ---  تجهیزات اطفا حریق  6

  3810  جمع کل
   وسایل اداري و خدماتی-7-5

ره یل ها و غیفا ،يوتر و متعلقات، مبلمان اداری کار، کامپيزهای شامل ميل اداریزات و وسایتجه

ل آبدارخانه و آشپزخانه و امور یو وسا یل حمل و نقل دستی مانند وسایل خدوماتیو وسا

  . هزار ریال برآورد شده است35000له ین وسین ای تامينه های باشد که هزی میرفاه

  برداري هاي قبل از بهره  هزینه-8-5

 ينه های اخذ مجوزها، هزیهیه طرح توجی تهينه های شامل هزي قبل از بهره بردارينه هایهز

الت مسافرت ی تسهينه های، هزی کارشناسينه هایدها ، هزیبازد ينه هایاب و ذهاب هزی و اثبتی

  . گرددیال برآورد می هزار ر85000 آن معادل ينه هایره خواهد بود که هزیها و غ

  هاي پیش بینی نشده   هزینه-9-5

 ينه هایه ثابت به جز هزیشده در حال حاضر معادل دو درصد کل سرمان ینیش بی پينه هایهز

  . هزارریال خواهد بود800000 گردد که معادل ی لحاظ ميارقبل از بهره برد
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   طرحيت اقتصادیبرآورد حداقل ظرف-10-5

 حاصل عالوه بر ي است که در آن درآمدهایتی ظرفيدیک واحد تولی يت اقتصادیحداقل ظرف

 نرو باید از ایجاد نمای ايه گذاری سرمايز برای را ن قبولنه ها، حداقل سود قابلیه هزیپوشش کل

 يش فرض هاینجا ابتدا پی گردد که در ای طرح برآورد ميت اقتصادینگرش فوق، حداقل ظرف

ت ارائه ی داده شده و سپس با استفاده بر آن حداقل ظرفي شرح مختصريت اقتصادین ظرفییتع

  خواهد شد

 د یلحاظ کردن نقطه سر به سر تول •

اصل از فروش محصوالت  است که تحت آن درآمد حيدیزان تولید، مینقطه سر به سر تول

نه ید هزیگر در نقطه سربه سر تولی دهد و به عبارت دی طرح را پوشش مينه های تنها هزيدیتول

 الزم است باالتر از نقطه سربه سر يد اقتصادیت تولین ظرفیبنابرا.  باشدی درآمدها ميها مساو

  .باشد

 لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار •

+ ه ثابت یسرما( کل آن يه گذاری تابع حجم سرمايرح اقتصادک طیحداقل سود مورد انتظار 

 یالت بانکینرخ سود مورد انتظار عموما بر اساس نرخ بهره تسه.  باشدیم) ه در گردشیسرما

ن عموما سود مورد یبنابرا.  درصد است12 معادل ی شود در کشور ما نرخ سود بانکین مییتع

 یش از نرخ بهره بانکی درصد ب50گشت حدودا  شود که نرخ بازین میی تعيانتظار طرح طور

  .دیجاد نمایه گذار ای سرمايبرا

 يت اقتصادی الزم حداقل ظرفيل هایه و تحلیت بر مطالب ذکر شده و پس از تجزیبا عنا

  . شودی مینیش بیانه پی تن سال10000طرح
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  تن در سال 10000 :زهیلوله درزدار گالوان تولید یت اسمی ظرف- الف

 یت اسمی موجود درصد آن نسبت به ظرفيد و واحدهایبا توجه به سوابق تول: یت عملیظرف- ب

 بنابراین همانطور که پیشتر توضیح داده شد، ظرفیت عملی طرح با راندمان . گرددیمشخص م

  . تن  در سال خواهد بود6000 درصد برابر با 60
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   برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن-6

  هیزان مواد اولی نوع و میمعرف- 6- 1

  .زه آورده شده استی درزدار گالواني فوالدي در لوله هایه مصرفیر ماده اولی در جدول ز

  از طرحی محصول مورد نی معرف-28جدول شماره 

  )تن(میزان مصرف سالیانه   هیمواد اول  فیرد
  هزینه واحد

  )ریال (
  8860  6316  زهی گالوانيورق فوالد  1

  

 5زان یز میعات نیزان ضای تن در سال، م6000زان ی شرکت به ميدیت تولی توجه به ظرفبا: نکته

  .درصد در نظر گرفته شده است

  هین مواد اولی منابع تامی معرف- 6- 2

 باشد که یزه می گالوانيزه، ورق فوالدیاز صنعت لوله درزدار گالوانیه مورد نیتنها ماده اول

واردات  قی از طری و بخشیزه از منابع داخلی درزدار گالواند لولهیاز تولی از ورق مورد نیشخب

  . گرددین میتام

 باشد که ی و کارخانجات نورد اهواز مهن ورق در داخل کشور کارخانجات فوالد مبارکیمنابع تام

 6000ت ی ظرفي شده است و کارخانجات نورد اهواز دارای تن ورق طراح هزار2370ت یبا ظرف

ت ها را ین ظرفی از ايز درصدیزه درزدار نی گالوانيست که ورق ها تن ورق در سال اهزار

ت ی ظرفيزه فجر سپاهان که دارایع گالوانین ورق ها توسط صنای دهد و عمده ایل میتشک

 ي به بهره بردار1384 شود که در سال ید می باشد تولیزه در سال میورق گالوانتن  250000

  .ه استدیرس
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نده یزه در گذشته و آی گالوانين ورق فوالدیروند تام دری تحوالت اساسیبررس- 6- 3

  فوالدها

 یط جهانیز شراینرا ل آن یط تحویمت و شرایک در جهان است که قی استراتژيک کاالیفوالد 

ن ی است البته به لحاظ تامی جهانيمت هایر قیمت کامال تحت تاثیز قیدر کشور ما ن . کندین مییتع

ن کارخانجات از ی باشند که اید کننده فوالد میدر کشور تول يد گفت که کارخانجات متعددیبا

 يمت هایمت ها تابع قیدر هر صورت ق ی کنند ولی استفاده می و بعضا وارداتیه داخلیمواد اول

  .ن ماده مهم آورده شده استی ایمت جهانیرات قییر روند تغی باشد در جدول زی میجهان

  

   فوالد خامیمت جهانیرات قیی روند تغ-29جدول شماره 
  2007  2006  2005  2004  2003  2002  شرح

  610  568  486  404  395  350   دالر برتن-مت هایق
  4/7  8/16  2/20  2/2  8/12  -  رات نسبت به سال قبلییدرصد تغ

   فلزاتی از بررسیمتی سوابق قیبررس: ماخذ

 مطالعه همواره  موردي فوالد در سال هایمت جهانی که در جدول باال نشان داده شده قيبه طور

و عرضه کنندگان ده شده است یرات به کشور ما هم کشیین تغیرات بوده است اییدر حال تغ

 ی مینیش بیز پینده نی دهند لذا در آی قرار میمت جهانیه قیمت فروش خود را بر پایهمواره ق

  .ن روند ادامه داشته باشدیشود هم

 ي است که ورق فوالدیهی است، بد فوالد خاميمت های عنوان شده، قيمت هایق: حیتوض

مت فوالد خام خواهد یشتر از قی بیمتی قيزه که مورد استفاده طرح حاضر است دارایگالوان

  .داشت
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   طرحي اجرايشنهاد منطقه مناسب برایپ-7

  :ردی گیر صورت می زيارهای عموما بر اساس معيدی طرح توليانتخاب محل اجرا

   فروش محصوالتيبازارها- 

  هین مواد اولیتام يبازارها- 

  گر طرحی ديازمندیاجات و نیاحت- 

  از طرحی مورد نییربنایامکانات ز- 

   خاص دولتيت هایحما- 

  .دی طرح انجام خواهد گردي اجرایابی فوق، مکان يارهایح هر کدام از معیدر ادامه با تشر

   فروش محصوالتي بازارها7- 1

ن فاصله با یک تری نزدي است که دارایل انتخاب محيدی هر طرح تولیابی مکان يارهای از معیکی

زه در بخش مسکن مورد ی درزدار گالواني محصوالت طرح باشد که عمده لوله هايبازارها

ن محل ی مناسب تري شهريشتر مسکن های با توجه به رشد ب.) درصد87(رد ی گیاستفاده قرار م

.  استان تهران می باشدن آنین و بهتری باشد که مهمتری بزرگ مي طرح مناطق شهري اجرايبرا

هاي  استانی صنعتي از شهرك هایکی از اینرو مناطق مناسب بلحاظ نزدیکی به بازار فروش،

  . استآذربایجان شرقی و فارس، اصفهان، خراسان رضوي، تهرانبزرگ همانند، 
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  هین مواد اولی بازار تام- 7- 2

 مختلف کشور ير آن از استان ها باشد که دیزه می گالواني طرح، ورق فوالدیه مصرفیماده اول

ن از ی گردد بنابراین است البته بخش عمده آن در استان اصفهان و خوزستان ارائه میقابل تام

  .شنهاد کردی طرح پي توان به عنوان محل اجراین دو استان را میه این مواد اولینظر بازار تام

  گری دي هايازمندیاجات و نیاحت- 7- 3

در .  باشدیره می و غی انسانيروی مانند برق، آب، ارتباطات، نيمواردازمند ی نيدی طرح تولهر

 در نقاط مختلف کشور  طرحازی فوق در سطح نيهایازمندیه نیکه کلیمورد طرح حاضر از آنجائ

  . به لحاظ انتخاب محل وجود نداردیت خاصین است لذا محدودیقابل تام

  ازی مورد نییربنایامکانات ز- 7- 4

ره ی ، فاضالب و غيشبکه برق سراسر ،ی ارتباطي توان به راه های مییر بنایزاز جمله امکانات 

ت یست و حسای توان گفت که محدودیاز طرح میاشاره کرد که در طرح حاضر در سطح ن

  . طرح وجود نداردي در انتخاب محل اجرایخاص

   :ی خاص دولتيت های حما- 7- 5

 ی خاص دولتيت های رسد که حمای است لذا به نظر نمی صنعتیک طرح عمومیطرح حاضر 

ت ی حمای مشمول برخد توانیوم مر طرح در نقاط محي آن وجود داشته باشد البته اجرايبرا

 به نوع طرح نداشته بلکه تابع محل انتخاب یت ها ارتباطین حمای شود که ای دولتی عموميها

ت یز محدودیار نین معی ا توان گفت از لحاظیله مین وسی آن خواهد بود و لذا بدي اجرايشده برا

  . طرح وجود ندارديالت خاص برایا تسهی
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 آمده 30شماره  طرح در جدول ي مناسب اجراي، محل اجرایابی مطالعات مکان ي با جمع بند

  .است

   طرحي اجرایابی خالصه مکان -30 جدول شماره

   طرحيشنهاد اجرایمحل پ  یابی مکان يارهایمع
   بزرگ کشورياستان تهران، شهرها  والت فروش محصي با بازارهايهمجوار

  اصفهان، خوزستان  هین مواد اولی تامي بازارهايهمجوار
   کشوريه استان هایکل  گری ديهایازمندیاجات و نیاحت

   کشوريه استان هایکل  از طرحی مورد نییربنایامکانات ز
   کشوريه استان هایکل  ی خاص دولتيت هایحما

  .، مکان اجراي طرح با اولویت هاي ذیل پیشنهاد می گرددبا ارزیابی محل هاي پیشنهادي
  کهاي صنعتی استان تهران، اصفهانیکی از شهر: اولویت اول
   آذربایجان شرقی، خراسان رضوي، مرکزي فارس،یکی از شهرکهاي صنعتی استان: اولویت دوم

    

   و تعداد اشتغالی انسانيروین نیت تامیوضع-8

  .ر آورده شده استی زل طرح حاضر در جدوياز برای مورد نی انسانيرویتعداد ن

  از طرحی مورد نی انسانيروی ن-31جدول شماره 

  تعداد   الزميتخصص ها  فیرد
  1  مدیریت کارخانه  1
  3  کارشناسی فنی  2
  1   مالی-کارشناسی اداري  3
  3  تکنسین فنی  4
  10  کارگر فنی  5
  15  کارگر ساده  6
  8  کارمند اداري  7
  3  منشی  8
  2  نگهبان  9

   نفر46جمع کل 
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  ی و ارتباطیزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتین میی و تعیبررس-9

  ن آن ی تامیاز و چگونگی برآورد برق مورد ن- 9- 1

 ییاز به روشناین نی همچن وساتی تاس،ن آالتیاز طرح با توجه به مصرف ماشیتوان برق مورد ن

 ي از شبکه برق سراسرین توان برق براحتی ا برآورد شده است500KW ره،یساختمانها و غ

زات انتقال برق معادل ید انشعابات و تجهینه خرین است هزیه استانها قابل تامیکشور و کل

   گرددی هزار ریال برآورد م500000

  :ن آنی تامیاز و چگونگی مورد نآب برآورد - 9- 2

ن آن و همچنین براي در طرح حاضر آب صرفاً جهت نیازهاي بهداشتی و آشامیدنی کارکنا

آبیاري فضاي سبز مورد نیاز خواهد بود که با توجه به تعداد کارکنان حجم مصرف سالیانه 

 1کشی شهرك صنعتی  متر مکعب برآورد می گردد که این میزان آب از طریق شبکه لوله2500

   . میلیون ریال برآورد شده است30محل اجراي طرح قابل تأمین است که هزینه آن معادل 

  :ن آنی تامیچگونگو از ی مورد نی برآورد سوخت مصرف- 9- 3

ن یبهتر. ش مورد استفاده قرار خواهد گرفتین گرمای تامي سوخت در طرح حاضر صرفا برا

 لوله ي دارای از مناطق صنعتینکه برخی نظر بر ای است ولي طرح، گاز شهريشنهادیسوخت پ

 سوخت عنوانل به ین رو در طرح حاضر گازوئیگر فاقد آن هستند از ای دی گاز بوده و برخیکش

 ی طرح از لوله کشي اجراي انتخاب شده براییمحل نهاکه  ی در صورتیانتخاب شده است ول

  ت خواهد داشتی برخوردار باشد انتخاب آن الويگاز شهر

                                       
1 . شده استمحل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد   
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  :ن آنی تامی الزم و چگونگی و ارتباطیبرآورد امکانات مخابرات- 9- 4 

ن آن به ی باشد لذا تامینترنت میک خط ایکس و اک خط فیفن، ازمند دو خط تلیطرح حاضر ن

 قرار یر مورد بررسی توان در حالت زی طرح به راه را ميازمندین.  وجود خواهد داشتیراحت

  .داد

  له و محصوی حامل مواد اوليون هایعبور و مرور کام-

ه و محصوالت  طرح وارد شديه به محل اجرایط نقلیله وسای طرح به وسیه مصرفیمواد اول

 ی ارتباطينروراه هایل به بازار مصرف حمل خواهد شد از این وسایله همیز به وسی نيدیتول

  . طرح وجود داشته باشديه الزم است در محل اجرایل نقلین وسایمناسب حرکت ا

   عبور و مرور کارکنان-

الزم است  طرح رفت و آمد خواهند کرد ي به محل اجراي سواريله خودروهایکارکنان به وس

  . مناسب آن باشندی امکانات ارتباطي طرح دارايمحل اجرا

  ر امکانات مانند راه آهن، فرودگاه و بندریسا-

 طرح مورد ي برايگری امکانات دي سواريون و خودروهای تردد کاميبه جز امکانات مناسب برا

  .دش بایاز نمین
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   ی و مالی بازرگاني اقتصاديت هایت حمای وضع-10

 ی مبتنی توسعه دولت، در خصوص خروج از اقتصاد تک قطبيه چشم انداز برنامه هابا توجه ب

ت کننده ی دولت حماياست هایران، سی در اقتصاد ایره نفتیش سهم صادرات غیبر نفت و افزا

  :ر اشاره نمودی توان به مو ارد زیت ها مین حمایاز جمله ا. خواهد بود

 .یز صادراتی جواياعطا .1

 يدارین و خریاز در داخل قابل تامیزات مورد نین آالت و تجهیماشز ی نیبه لحاظ فن .2

  وجود نخواهد داشتیبوده و مشکالت چندان

 بودن پذیره ی در صورت توجي و اعتباریز، بانک ها و موسسات مالی نیدر بخش مال .3

ع کوچک و یت از صنای و حمایالت به بخش خصوصی تسهي اعطايطرح، در راستا

  . ان قرار خواهند دادیار متقاضی در اختیالی و ريالت ارزیتسه
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  د ی جدي در مورد احداث واحدهایی نهاادشنهی و پيل و ارائه جمع بندیه و تحلیتجز-11
  

 ي توان گفت که بازار کشورمان به لحاظ عرضه لوله های مطالعات صورت گرفته مت بهیبا عنا

د با ی جديدی توليو لذا واحدهازه از حالت کمبود عرضه برخوردار است ی درزدار گالوانيفوالد

 توسعه ي دولت براياست هایگر با توجه به سی از طرف د.ر استیه پذید داخل توجینگرش تول

ز مدنظر باشد و با ی نی صادراتين واحدها هدف گذاریجاد ای ايتوان برای میرنفتیصادرات غ

جاد ی اينده برایان در آ توینه مین زمی در ایعی کشورمان از لحاظ منابع طبیت سنجیتوجه به مز

  .  کرديزیشتر برنامه رید بی جديطرح ها

زه با ید لوله درزدار گالوانی فعال توليد توجه داشت که در حال حاضر واحدهایباهمچنین 

 در دست اقدام با ين واحدها و طرح های که اید در صورتنکنی کار م درصد50 کمتر از راندمان

که نرخ ی از آنجائی رسد ولید به نظر نمیاج به واحد جدیاحتکار کنند )  درصد80(شتر یت بیظرف

 در دست اقدام ي درصد است و واحدها80 کمتر از ي لوله های صنعتي واحدهايبهره بردار

 و ي شهري روند رشد مسکن های با بررس مواجه است ويده ای با مشکالت عدي راه اندازيبرا

 یینه روستاینه رشد مسکن به خصوص در زمی دولت در زمياست های، برنامه ها و سییروستا

 کاربرد یی و روستاي شهر هاي مسکنی درصد در آبرسان87ش از ین محصول بیکه ایاز آنجائ

  . کرديزیز برنامه ریت باال نید با ظرفی جديجاد واحدهای اي روبر توان یدارد م

ال ارائه شده ی است که فهرست آن ذيه گذاریز متوجه سرمای نییسک های حاضر ريدر طرح ها

  .است
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 ید توان مهندسیه گذار بای رو سرمانروی دارد از ایت در صنعت لوله نقش مهمیفیک-1

د تا بتواند یجاد و همواره در توسعه آن کوشش نمای خود ای صنعتيالزم را در واحدها

  .ز باال ببردیت خود را نی از ظرفينرخ بهره بردار

الت در طرح سه ماه لحاظ شده است  دوره بازگشت وجوه حاصل از فروش محصو-2

ز هستند که الزم یش از مدت فوق نی پی زمان پرداخت حتي از وجوه دارای بعضیول

  . خود را داشته باشدينه های جهت پرداخت هزی کافینگیه گذار توان نقدیاست سرما

  :تر اسیجاد آنها وجود دارد به شرح زی امکان اي که در صنعت لوله سازیت رقابتیعوامل مز

   يدی تولي در محصول های رقابتيمت هایجاد قیا- 

  ي و مشتريفروش اعتبار- 

ند ی اعمال آن در فرآيان و حرکت در راستای بازار و مشتری اساسيازهایشناخت ن- 

  ). باشدیت محصول میفی و کياز از لحاظ ابعادیاز، نینجا منظور شناخت نیدر ا(د یتول
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